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Voorwoord 

 

Voor u ligt mijn afstudeerscriptie die is geschreven in het kader van de afronding van 

de Masterstudie Real Estate Management and Development, onderdeel van de master 

Architecture, Building and Planning, aan de Technische Universiteit Eindhoven, 

faculteit Bouwkunde. Dit vormt het resultaat van een onderzoek naar de Nederlandse 

gemeentelijke grondbedrijven en hoe deze in de toekomst in een nieuwe 

werkelijkheid, gaan functioneren in de grondmarkt. Hierbij wordt aandacht besteed 

wat de veroorzakers zijn voor de huidige problemen, wat nieuwe mogelijkheden zijn 

en hoe deze nieuwe werkelijkheid geïmplementeerd gaat worden bij gemeenten.  

 

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken die een 

bijdrage heeft geleverd, zowel inhoudelijk als niet inhoudelijk, aan mijn 

afstudeerscriptie. In het bijzonder mijn afstudeerbegeleiders vanuit de Technische 

Universiteit Eindhoven, dhr. J. Smeets en dhr. S. Maussen bedanken voor hun tijd en 

advies bij het proces tot deze afstudeerscriptie.  

 

Tot slot wil ik de personen bedanken die hun medewerking hebben verleend aan de 

interviews. Zonder hen was dit onderzoek niet mogelijk geweest. 

 

 

 

ing. Erwin Muijtjens 

Eindhoven, mei 2013  
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Samenvatting 

 

Naast de huidige economische crisis, die begonnen is in 2008, staat Nederland nu ook 

aan het begin van de derde recessie. Na de twee afgelopen recessies en de oplopende 

grondverliezen voor gemeenten doet de Rijksoverheid nog steeds niets aan de 

grondproblematiek van gemeenten. In het huidige regeerakkoord (VVD & PvdA) 

staat niets over de grondproblemen waar veel gemeenten in Nederland mee te maken 

hebben.  

 

De hoofdvraag van dit onderzoek is:  

 

Welke problemen zijn er ontstaan na 2008 voor gemeentelijke grondbedrijven in 

groei-, balans- en krimpregio’s en welke oplossingen zijn aan te dragen om deze 

problemen te verhelpen?  

 

Dit rapport beschrijft de volgende vier deelvragen over de grondproblematiek bij de 

Nederlandse gemeenten en de nieuwe mogelijkheden voor deze gemeenten: 

 

1. Wat is een grondbedrijf en hoe vormt zich het beleid rondom de grondmarkt? 

2. Welke verschillen zijn er binnen de verschillende grondbedrijven in groei-, 

balans- en krimpregio’s? 

3. Wat zijn de problemen waarmee de gemeentelijke grondbedrijven nu worden 

geconfronteerd? 

4. Welke mogelijkheden zijn er voor de verschillende regio’s om als 

gemeentelijk grondbedrijf ook na deze crisis de functie van grondbedrijf nog 

goed uit te kunnen oefenen? 

 

Grondbedrijf 

Het gemeentelijk grondbedrijf is lange tijd de regisseur geweest binnen de 

Nederlandse grondmarkt. Het grondbedrijf was verantwoordelijk voor het aankopen, 

transformeren en uitgeven van grond. Het gemeentelijk grondbedrijf had hierbij twee 

kerntaken namelijk beleid en financiën. Beleid was een volgbeleid dat was gekoppeld 

aan het ruimtelijk beleid dat gevormd werd vanuit het Rijk, provincies en gemeenten. 

De financiële kerntaak komt voort uit de grondexploitatie en het financieel 

eindresultaat of wel ondernemerschap.  

In grote lijnen zijn er een drietal vormen van een grondbedrijf namelijk: geïntegreerd 

grondbedrijf (ofwel afdeling grondzaken), een grondbedrijf op afstand of een 
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ontwikkelingsbedrijf. Het ontwikkelingsbedrijf heeft meestal ook een zelfstandige bv. 

en draagt zelf de risico’s.  

 

De belangrijkste problemen bij veel gemeenten is het niet meer uit kunnen geven van 

grond. Deze gronden worden ook wel gekwalificeerd als BIE & NIEGG gronden. 

BIE staat voor bouwgrond in exploitatie en NIEGG staat voor niet in exploitatie 

genomen gronden. Bij BIE is de functie (bestemmingsplan grondexploitatie) al 

goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders (B&W). Wil men op 

een later tijdstip een nieuwe functie realiseren, dan zullen de aanpassingen 

vertragingen opleveren en eventueel extra kosten met zich meebrengen. In tabel 1.1 

wordt aangegeven welke onderwerpen in een grondexploitatie aan de orde komen. De 

uiteindelijke doelstelling is om een positief eindresultaat te creëren. Bij NIEGG 

spelen deze problemen minder nadrukkelijk omdat de eindfunctie nog niet vastgesteld 

is door het college van B&W. 

Kosten

- Onderzoekskosten

Opbrengsten
- Gronduitgifte
- Externe gelden

- Bovenwijkse voorzieningen
- Overige kosten

Figuur 1.1 Kosten en opbrengsten van de grondexploitatie  [Bron: PBL, 2011]

- Grondverwervingskosten

- Bouw- en woonrijp maken
- Plan- en proceskosten

 
De gemeente kan een keuze maken uit twee modellen om haar beleid te vormen, 

namelijk het actief en het faciliterend grondbeleid. Het actief grondbeleid was in het 

verleden vaak de beste en soms zelfs de enige keuze voor gemeentes, omdat actief 

grondbeleid extra geld kon opleveren, terwijl dat niet het geval was bij een 

faciliterend beleid. Op dit moment zijn er door wetgevingen als de Wro (Wet 

Ruimtelijke Ordening, 2008) andere inzichten en mogelijkheden gekomen. 

Faciliterend grondbeleid bestaat al langer, maar kon voor 1 juli 2008 vaak niet 

toegepast worden omdat een gemeente te weinig instrumenten bezat om dit beleid te 

voeren. Wetgevingen als de Wro (2008) hebben gemeenten instrumenten gegeven om 

de kosten ook door te berekenen bij een faciliterend grondbeleid.  

Een gemeente heeft veel invloed op het grondbeleid in Nederland. De gemeenteraad 

is meestal kaderstellend terwijl het college van B&W meestal een uitvoerende taak 

heeft (figuur 1.2). De gemeentelijke politiek bepaalt als laatste bestuurslaag van de 

overheid welke visie of welk beleid binnen de grondmarkt gehanteerd wordt. De 

politieke partijen die aan de macht zijn (gemeenteraad), bepalen wat de visie of het 

beleid wordt voor de lange termijn.  
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Onderzoek groei-, balans en krimpregio’s 

Dit onderzoek richt zich op drie regio’s in Nederland namelijk groei-, balans- en 

krimpregio’s. In deze regio’s worden de gemeenten Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, 

Helmond en Heerlen behandeld. De voornaamste verschillen zijn te zien in 

onderstaande tabel 1.3.  

 

De gemeente Heerlen is één van de voorlopers op het ‘toekomstig’ grondbeleid. Deze 

gemeente is al vanaf 2006 een krimpgemeente en omdat de financiële middelen 

hierdoor erg laag waren, ontstond er met succes ‘vanzelf’ een dynamische markt en 

een combinatie van faciliterend en actief grondbeleid. De verwachting is dan ook dat 

Nota grondbeleid
Bestemmingsplan
Beschikbaar stellen krediet strategische verwerving Aankopen in het kader van een 

Vaststellen grondexploitatie en exploitatiebegroting

Vaststellen projectopdracht en projectontwerp

Kostenverhaal middels exploitatieverordening of 
baatbelasting

Vaststellen toepassing wet voorkeursrecht gemeenten

Goedkeuren onteigeningsprocedure

Vaststellen aanbestedingsbeleid

Beleid t.a.v. selectiemethode

Vaststellen van voorkeursrecht

Opstellen van een verwervingsplan

Vaststellen nota grondprijzen
Vaststellen algemene voorwaarden voor 
verkoop en uitgifte
Keuze selectiemethode op projectniveau
Gronduitgifte

Besluit tot oprichting of deelneming in een 
privaatrechtelijke rechtspersoon

Sluiten samenwerkingsovereenkomst en 
deelname in privaatrechtelijk rechtspersoon

Grondbeleid

Verwerven en beheer

Kostenverhaal

Bouw- en woonrijp maken

Uitgifte

Gemeenteraad (Kaderstellend) College B&W (Uitvoerend)

Tabel:3.2 De belangrijke kerntaken van de gemeenteraad en het college van B&W.        [Bron: Hayo C. Baarspul, 2011]

Samenwerking

Grondexploitatie

Programma en kwaliteit

Tabel 1.3 Type organisatie Grondbeleid Gronduitgifte Voornaamste problemen Demografie

Amsterdam - Ontwikkelingsbedrijf - Actief grondbeleid - Erfpacht - Overschot kantoorlocaties.
- Groei door migratiestroom 
(16%).

- Gemeente heeft 80% grond in 
eigen bezit.

- Amsterdam, voornamelijk een 
stad voor jongeren en 
alleenstaande.

- 700 miljoen grondafschrijvingen.

 -Toekomstig tekort aan woningen 
(7%).

Utrecht
- Verschuiving van 
grondbedrijf naar 
afdeling grondzaken

- Actief grondbeleid --> 
faciliterend grondbeleid

- Erfpacht in 
combinatie met het 
klassiek model

- Vertraging ontwikkelingsplannen - Groeigemeente (23% tot 2030).

- Overschot kantoorlocaties
- Demografische opbouw relatief 
jong.

Eindhoven - Afdeling grondzaken - Actief beleid - Klassiek model
- Voornaamste probleem is niet 
uitgeven van grond.

- Momenteel groeigemeente 
maar na 2030 krimp.

- VINEX locaties.
- Groep jongeren (-29) neemt af 
na 2020.

Helmond - Afdeling grondzaken - Actief beleid - Klassiek model - VINEX locaties.
- Demografische groei zwakt af 
tot krimp.

- 6 miljoen grondafschrijvingen. 
- Interne rente vs rekenrente 

Heerlen - Afdeling grondzaken - Faciliterend beleid - Faciliterend
- Nagenoeg geen budget voor 
nieuwe ontwikkelingen.

- Bevolkingskrimp.

- Van volgend naar 
sturend beleid.

- Veel herstructureringsprojecten.
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de gemeente Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en Helmond het zelfde traject in grote 

lijnen doorlopen.  

 

De (algemene) problemen veroorzaakt door de overheid 

De Rijksoverheid en de gemeente hebben direct of indirect bijgedragen aan de 

huidige financiële problemen bij de gemeenten door een sterke invloed uit te oefenen 

op het grondbeleid van gemeenten.  

 

Problemen veroorzaakt door het Rijk 

De Nederlandse woningmarkt heeft een totale voorraad van 7,2 miljoen woningen in 

2011 wat een toename is van 5 miljoen sinds 1950. Naast de kwantiteit stimuleerde 

het Rijk ook het eigen woningbezit om de welvaart te vergroten. Het percentage eigen 

woningbezit steeg van 26% in 1950 tot 60% nu. Deze groei is voor een belangrijk 

gedeelte veroorzaakt door het Rijk. Zij heeft allerlei gunstige regelingen ingevoerd, 

zoals de hypotheekaftrek en de Nationale Hypotheek Garantie. Dit heeft een forse 

prijsstijging van woningen, maar ook van grond veroorzaakt. Hierdoor is in feite een 

onnatuurlijke vragersmarkt ontstaan.  

 

Problemen veroorzaakt door de gemeente zelf 

Er is veel grond in bezit binnen de Nederlandse gemeenten. Zoveel grond dat er 

ongeveer 800.000 woningen opgebouwd kunnen worden zonder dat er nieuwe grond 

aangekocht hoeft te worden. Deze gronden staan nu op de gemeentelijke balans als 

BIE of NIEGG. In figuur 1.1 is een duidelijk stijging te zien van het geïnvesteerde 

vermogen van 8 miljard euro in 2005 tot 13 miljard euro in 2010 ondanks het feit dat 

de crisis in 2008 is begonnen. Dat gemeenten en de grondmarkt erg traag reageren op 

de economische situatie blijkt uit het gegeven dat er pas in 2011 een daling van 1% te 

zien is op het geïnvesteerd vermogen in de grondposities. Er is momenteel voor bijna 

13 miljard euro aan grondposities in bezit binnen alle Nederlandse gemeenten. Een 

enorm vermogen terwijl de toevoegende waarde van een afdeling grondzaken op de 

totale gemeentelijke begroting ongeveer rond de 15% ligt.  

 

Andere marktpartijen 

Marktpartijen waren lange tijd niet geïnteresseerd in de grondmarkt. In de jaren 

negentig nam het aantal marktpartijen toe omdat zij in de gaten kregen dat naast een 

flink financieel gewin het ‘recht op eigendom´ ook het ´recht op ontwikkelen` 

betekende. Gemeenten vonden deze ontwikkeling niet prettig, omdat zij de regie in 

handen wilden houden. Om de regie in handen te houden, waren gemeenten van 

mening dat de ruwe bouwgrond in hun eigendom moest blijven. Aangezien 
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gemeenten minder snel kunnen reageren op veranderende marktomstandigheden, 

kochten ze de ruwe grond vaak tegen te hoge grondprijzen. Marktpartijen konden via 

deze weg hoge winst maken door snel te reageren op mogelijke toekomstige 

ontwikkelingen, wat ook wel grondspeculaties wordt genoemd.  

 

Nieuwe mogelijkheden voor afdeling Grondzaken 

Uit de interviews en literatuurstudie is gebleken dat nieuwe mogelijkheden niet 

specifiek regiogebonden zijn, maar ze kunnen in bepaalde regio’s eventueel beter tot 

uiting komen. Hier volgt later meer over. Nieuwe mogelijkheden worden 

onderverdeeld in korte en lange termijnmogelijkheden. Bij elke nieuwe mogelijkheid 

wordt tevens specifiek aangeduid of deze voor de gemeenten van toepassing is of 

voor de afdeling grondzaken. (zie tabel 1.4).  

 
Korte termijn  

A. Gemeenten. 

Bezuinigingen: Dit moeten alle gemeenten in Nederland gaan doen en wordt ook wel 

de grootste ombuigingsoperatie bij de overheid ooit genoemd. De crisis heeft de 

inkomsten laten tegenvallen, uitgaven lopen op waardoor bezuinigingen een normaal 

gevolg zijn. De bezuinigingsopgave treft de gehele overheid en in de periode van 

2009 tot 2014 staan de bezuinigingen op de algemene dekkingsmiddelen 

(gemeentefonds) centraal. Bezuinigingen kunnen op een drietal verschillende 

manieren plaatsvinden: personeelsreductie, taakreductie en/of continu verbeteren. Dit 

onderzoek concludeerde dat binnen een organisatie de drie verschillende 

bezuinigingstrategieën vaak apart ingezet werden om tot een bezuinigingsresultaat te 

komen terwijl de combinatie van de drie strategieën veel meer effect zou hebben. 

Bezuinigingen
Korte termijn Organische groeimodel

[6.1] DBMFO, contracten

Financiele crisis.

Lange termijn Regionale programering
[6.2]

Nieuw grondbeleid

Het klassieke model werkt niet meer;

Financiering van projecten gaat moeizamer door 
afboekingen en vertragingen;
De verwachte bevolkingsontwikkeling match niet met 
de eerder verwachte prognoses;

Figuur 1.4
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Organisch groeimodel: Sinds de crisis zijn er geen of nagenoeg geen 

gebiedsontwikkelingen in Nederland. Dergelijke ontwikkelingen bieden kansen voor 

een organisch groeimodel. Bij een organisch groeimodel maken gemeenten een 

globaal masterplan en de verschillenden actoren binnen gebiedsontwikkeling als 

particulieren, woningcorporaties, projectontwikkelaars etc. krijgen meer vrijheden om 

hun eigen plan te trekken. Dit model wordt veelvuldig gebruik in Verenigde Staten 

maar is in Nederland pas een paar jaar zichtbaar. Kleinschalige gebieds-

/wijkontwikkeling staat steeds vaker in de belangstelling in Nederland en een van de 

redenen is dat de burgers zich dan meer betrokken gaan voelen bij de ontwikkelingen 

in de wijk. Hierdoor zullen zij dan ook gemakkelijker als partij gaan deelnemen.  

Levenscycluscontracten (DBFMO) ofwel Assetmanagement: DBFMO-contracten ( 

Design, Build, Finance, Maintain en Operate) zullen steeds belangrijker worden. 

DBFMO-contracten is een type van publieke-private samenwerking en beslaat 

momenteel nog geen 1% van de totale bouwproductie in Nederland.  

Combinaties van de nieuwe mogelijkheden zullen levenscycluscontracten alleen maar 

versterken, want als er meer gewerkt wordt met regionale programmering of met het 

organisch groeimodel lijkt de vervolgstap naar levenscycluscontracten een logische 

stap.  

 

B. Afdeling grondzaken. 

Crowdfunding: Bij Crowdfunding vindt de financiering plaats door meerdere 

publieke investeerders ofwel de ‘crowd’. Crowdfunding is een instrument dat erg 

goed toepasbaar is in krimp- of balansregio’s. De verwachting is dat in groeiregio’s 

de projecten eerder via het klassieke model ontwikkeld zullen worden.  

Crowdfunding in combinatie met een open of globaler bestemmingsplan kunnen 

samen goed toegepast worden. Alternatieve vormen van crowdfunding zijn 

gebiedsaandelen of een gebiedsfonds. 

Grondexploitatiescan: Dit is een instrument om gronden te prioriteren op 

haalbaarheid. De maatschappelijke factor wordt hierdoor steeds belangrijker binnen 

de gemeentelijke financiering. Tijdens de interviews kwam naar voren dat vrijwel alle 

geïnterviewde gemeenten hiervan gebruik maken. Belangrijk is wel dat de betrokken 

ambtenaren kennis van zaken hebben en externe krachten worden ingehuurd om een 

eerlijke waardering te verkrijgen.  

Stedelijk erfpacht (groei & krimp regio): Bij erfpacht wordt de waarde van het 

vastgoed opgesplitst in opstal en grond. Bij de opsplitsing is het mogelijk dat op één 

locatie er twee verschillende eigenaren zijn. Het idee is om eventueel, een derde partij 

één van deze twee zaken te laten overnemen, mocht er een financieel probleem 

ontstaan. 
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Herverkaveling: stedelijke herverkaveling werkt als alle eigenaren in een bepaald 

ontwikkelingsgebied de eigendomsrechten over de grond en het daarop gelegen 

vastgoed tegen de waarde van het huidige gebruik overhevelen naar een (nog op te 

richten) ontwikkelingsmaatschappij. Het ontwikkelingsbedrijf transformeert de 

locatie waarna de oorspronkelijke eigenaren hun eigendomsrechten terug krijgen in 

omvang of waarde gelijk aan hun oorspronkelijke aandeel in het gebied. Alle 

eigenaren profiteren naar rato van de omvang van de oorspronkelijke eigendom mee 

van de waardestijging in het gebied en dragen op de zelfde manier ook bij aan de 

bijkomende kosten. Stedelijke herverkaveling is op dit moment zeker toepasbaar mits 

alle eigenaren bereid zijn om te participeren in de herverkaveling. 

TAB: Tijdelijk anders bestemmen (TAB) is een model om te gebruiken wanneer 

grond in de ‘koelkast’ staat. Het is een tijdelijk invullen zonder dat de toekomstige 

functie in gevaar komt. TAB kan verder goed gebruikt worden bij strategische 

grondaankopen. Op deze manier is het mogelijk om in een vroeg stadium grond aan 

te kopen en om in de tussenliggende periode toch inkomsten te genereren.  

 

Lange termijn 

A. Gemeenten. 

Regionale programmering: Het huidige Nederlands woningbestand blijkt niet te 

matchen met de vraag. Er is een overaanbod en tegelijkertijd een schaarste zichtbaar 

op de Nederlandse woningmarkt. Dit speelt ook op de kantorenmarkt en 

bedrijventerreinen. Het achterliggend probleem is het onderlinge concurrentiegevoel 

tussen gemeenten.  

De vastgoedmarkt kent verder geen gemeentelijke grenzen. De provincies zullen hier 

een belangrijkere rol in moeten spelen. Zij moeten een actievere rol gaan spelen bij 

nieuwe ontwikkelingsprogramma’s en de gemeenten meer gaan aansturen. 

Gemeentelijke beleidsoplossingen (gemeentelijk): Resultaten uit het verleden 

spreken tegen dat het ‘klassieke’ model niet werkt. Het klassieke model werkt alleen 

in tijden van hoogconjunctuur en groei. Nu Nederland geen groei meer kent, zullen 

modellen aangepast of vernieuwd moeten worden.  

Nieuw (Faciliterend/Actief) grondbeleid: Als een gemeente zijn ambities binnen 

gebiedsontwikkeling sneller en vollediger wilt ontwikkelen is en blijft actief 

grondbeleid nog steeds de beste optie. Dat actief beleid momenteel een betere optie is 

dan een faciliterend beleid heeft te maken met het feit dat door de nieuwe 

‘grondexploitatiewet’ de kosten bij een faciliterend beleid slechts voor een gedeelte 

worden opgevangen terwijl met actief grondbeleid deze kosten in zijn geheel worden 

opgevangen. 
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B. Afdeling grondzaken 

Open bestemmingplan: Flexibiliteit in een gebiedsontwikkeling wordt steeds 

belangrijker. Het toepassen van een zogenaamd open of globaal bestemmingsplan is 

geen vraag meer, maar een must. Gemeenten hebben de neiging om vooraf alles dicht 

te timmeren, terwijl het beter zou zijn om zo weinig mogelijk vast te leggen. Een 

open of een globaal bestemmingsplan heeft de toekomst en het blijkt dat dit 

instrument niet specifiek regio gebonden is. Het ligt aan de gemeente of zij dit wel of 

niet wil omarmen, want zij geeft bij dit type bestemmingsplan toch een groot gedeelte 

van de regie uit handen. 

 

Conclusie 
Gemeenten moeten zich meer instellen op de marktvraag en hoe de toekomst van de 

ruimtelijke ontwikkeling eruit gaat zien, ofwel wat gebeurt er met het grondbedrijf. 

Tijdens het interviews bij o.a. de gemeente Heerlen kwam naar voren dat bij veel 

gemeenten de vraag en aanbod niet matcht. Met daarbij de gedachten dat gemeenten 

te veel en niet uitgeefbare grond bezitten, is te verwachten dat het einde van deze 

problemen nog niet in zicht is. Oplossingen zullen dan ook op de lange termijn 

toegepast moeten worden.  

 

De lange termijnvisie van een gemeentelijk grondbedrijf zal richting een regionaal 

grondbeleid moeten gaan. Namelijk de (vastgoed)markt kijkt verder dan alleen 

gemeentegrenzen. Binnen het regionaal grondbeleid zal dan ook het actief en 

faciliterend grondbeleid door elkaar lopen en moet er specifiek per project gekeken 

worden wanneer welke keuze gemaakt moet worden. Het beste is om actief bezig te 

zijn op de grondmarkt en een overall actief grondbeleid uit te stralen maar wel per 

project bekijken of men een actief dan wel een faciliterend beleid moet voeren. 

In deze lijn zou men op regionaal niveau een actief grondbeleid moeten voeren en 

lokaal een meer faciliterend beleid.  

 

De verwachte toekomst van gemeentelijk grondbedrijf zal richting een regionaal 

grondbedrijf liggen. Hoe het overall beleid hieromheen komt, zal later blijken maar 

gemeenten krijgen minder invloed op het lokale grondbeleid. Een van de problemen 

uit het verleden wordt hierdoor opgelost, namelijk de concurrentie tussen gemeenten.  

Ook de Nederlandse bevolking (de markt) is aan het veranderen. Bijvoorbeeld de 

arbeidsmobiliteit verandert, omdat door onder andere het nieuwe werken het voor 

huishoudens niet meer noodzakelijk is om te verhuizen na het verkrijgen van ander 

werk. Zo hoeven Vinex-locaties zoals Leidsche Rijn of Meerhoven niet meer vlak 
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naast een grote stad of nabij een autosnelweg te liggen. Een andere demografisch 

verandering is dat de Nederlander vaker alleen woont.  

De Nederlandse markt is aan het veranderen en om hier beter op in te spelen, zal een 

regionaal grondbeleid voor betere sturing kunnen zorgen. 

 

Erfpacht of enkele afgeleiden daarvan komen uit dit onderzoek als beste naar voren 

als oplossingen voor korte termijn. Op lange termijn zal een andere 

organisatiestructuur en -cultuur moeten komen binnen de gemeentelijke 

grondpolitiek. Wanneer gemeenten een meer open en dynamisch bestemmingsplan 

opstellen zal het voor een regionaal grondbedrijf makkelijker zijn te opereren. Een 

open bestemmingsplan biedt mogelijkheden om gemeenten met elkaar te verbinden.  

 

Of nieuwe modellen voor een afdeling grondzaken een nieuwe toekomst geeft, zal de 

tijd moeten uitwijzen. Modellen die het dichtst bij de kern van een afdeling 

grondzaken blijven zijn crowdfunding, herverkaveling, grondexploitatiescan en 

stedelijk erfpacht. Modellen als tijdelijk anders bestemmen en een open 

bestemmingplan zullen meer ondersteund worden door andere afdelingen binnen een 

gemeenten zoals een afdeling groenvoorziening (TAB, stadsakkerbouw).  

 

De aanbevelingen zullen zich meer richten meer op de lange termijn omdat veel 

problemen een lange termijnvisie vragen.  

 

Aanbeveling 
 

Aanbeveling  

� Uit het onderzoek blijkt dat krimpregio’s eerder in de problemen komen dan 

de groei- of balansregio’s. De verwachting is dat op wat langere termijn de 

andere gemeenten met nagenoeg dezelfde problemen te maken krijgt. Krimp 

komt overal. Dat is nu door de crisis ook te zien in de regio’s als Amsterdam. 

Gemeenten moeten dan ook nu al gaan kijken welke oplossingen, die bij 

krimpregio’s nu worden uitgewerkt, voor hen straks het beste van toepassing 

kunnen zijn.  

� Het gezamenlijk denken aan één regionale ruimtelijke toekomst is een 

oplossing voor de huidige problemen. Ruimtelijke ontwikkeling wordt 

namelijk niet begrensd door gemeentegrenzen. Daarom moet er regionaal één 

grondprijsbeleid, één structuurvisie etc. komen. Gemeenten moeten meer 
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onderling binnen een regionaal genootschap gaan samenwerken en 

gezamenlijk op grondbeleid of –visie sturen.  

� Nagaan of erfpachtregeling of optierecht, zoals die nu gebruikt wordt in 

Amsterdam, op middellange termijn ook al toegepast moet worden bij de 

andere regio’s om toekomstige problemen voor te zijn. Hierdoor wordt 

financiering van grond en vastgoed van elkaar gescheiden, waardoor 

ontwikkelingen gestuurd en gestimuleerd kunnen worden.  

� Er is momenteel een “hype” aan het ontstaan om met nieuwe mogelijkheden 

of ideeën te komen voor een gemeentelijke afdeling grondzaken. Er dient een 

vervolgonderzoek te komen naar nieuwe modellen en instrumenten binnen de 

gemeentelijke grondmarkt in tijden van hoogconjunctuur.  

� Het verdient nader onderzoek om de fiscale en financiële regels bij het 

grondbeleid van een gemeente beter af te stemmen op aankoop en uitgifte. De 

overheid kent geen faillissement of een soort ‘einde’. Er dient nader 

onderzoek gedaan te worden om termijnen van terugbetaling te verhogen tot 

50 of 100 jaar. Een financieerder loopt hierdoor ook minder risico. 

� Er dient nader onderzoek te komen naar het effect op afwaarderen van grond 

op de lange termijn. Wat is het effect doordat de Rijksoverheid via beleid 

eisen stelt aan een vooraf vastgelegd percentage binnenstedelijk te bouwen op 

het afwaarderen van overtollige grond.  

� Er zal op korte termijn bekeken moeten worden welke rol de overheid, in het 

bijzonder de politieke partijen, kan spelen in het regionaal maken van het 

grondbedrijf. Er zal bekeken moeten worden welk effect het grootschalig 

samenvoegen van gemeenten tot “supergemeenten” en tegelijkertijd het 

reduceren van het aantal provincies heeft op de vragersmarkt naar woningen, 

kantoren en bedrijven. 
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Executive Summary 
In addition to the current economic crisis, which started in 2008, the Netherlands is 

now also at the start of the third recession. The Netherlands has had two recessions 

and rising volume ground losses for municipalities but the central government still 

has not found a solution for the problems of municipalities. The current coalition 

(VVD and PvdA) says nothing about the fundamental problems faced by many 

municipalities in the Netherlands. 

 

The main question of this thesis is: 

 

What sort of problems did arise after 2008 for municipal land companies in growth, 

balance, and shrinking regions and which solutions are to contribute to solve these 

problems? 

 

To find the answer on the main thesis statement, four different questions are 

researched about land issues in Dutch municipalities and new opportunities:    

1. What is a municipal land developer and how is policy formed around 

the Dutch land market? 

2. What are the differences within the various municipal land developers 

in growth, balance and shrinking regions? 

3. What are the main issues that the municipal land developers now face? 

4. What opportunities are there for different regions? When municipal 

development after the crisis the function of land development from 

 

Municipal land developers 
The municipal developer has always been the director within the Dutch land market. 

The municipal developer was responsible for acquisition, transformation and editing 

of land. Within this three subjects there are two main tasks namely policy and 

finance.  

Policy is a follow-up policy that was linked to the environmental policy that was 

formed from the central government, provinces and municipalities.  

The financial core comes from the land development and the financial result either 

entrepreneurship. 

Generally, there are three forms of land development, e.g. integrated land 

development (i.e. Land Management Department), a remote land development and 

development company.  
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The main problems in many municipalities are that there is no longer a market to sell 

municipalities owned locations. These locations are classified as BIE & NIEGG 

grounds. BIE stands for a location in full operation and NIEGG represents locations 

that are not taken into operation jet. In BIE are all the functions (zoning land 

development) already approved by the College of B & W. Table 1.1 sets out the 

issues in a land development are discussed. The ultimate objective is to create a 

positive outcome in financial and policy.   

- Above Facilities
- Other costs

Figure 3.4 Cost en income van de land development  [source: PBL, 2011]

- Land acquisition costs

- Construction and site preparation
- Plan and litigation

Fee

- Research costs

Income
- Grondemerge
- external funds

 
The municipality can choose from two models to form its policies namely an active 

policy and a facilitating policy. The active policy was in the past often the best and at 

times the only procedure. Active policy was often a choice to make extra money for 

municipalities. The facilitating policy is a policy for some time, however, with the 

new legislations like the environmental planning act (2008), the municipalities are 

given instruments for fees by calculating at facilitating land. 

Dutch municipalities have considerable influence on the integrated area development 

in the Netherlands. The council usually offers a framework while the College of B & 

W usually has an executive task (Figure 1.2). The municipal policy provides as last 

tiers of government which views or policies within the land market is handled. The 

local political parties in command (council) determine the vision and the policy for 

the long term. 
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Nota land
Zoning planning
Providing credit strategic acquisition Purchases in the context of an active / 

Establish land development and operating budget

Establish project assignment and project design

Recovery of costs by operating regulation or betterment 
levy

Determining applicable law emptive municipalities

Approve expropriation procedure

Establish procurement policy

Policy selection method

Determining emptive

Preparing an acquisition plan

Determining note land prices
Establish general conditions of sale and 
issuance
Choice selection method at the project level
Grond emission

Decision to establish or participate in a 
private legal

Close cooperation and participation in 
private law legal

Land Development

Acquisition and management

Cost recovery

Construction and site preparation

Emission

City Council (key framework) College B & W (Executive)

Table:3.2 The major tasks of the City Council and the College of B & W.        [source: Hayo C. Baarspul, 2011]

Co-operation

Land Development

Program and quality

 

 

Research growth, balance and shrinking regions 
This research focuses on three kinds of regions in the Netherlands; growth, balance 

and shrinking regions. In these regions the municipalities of Amsterdam, Utrecht, 

Eindhoven, Helmond and Heerlen are treated. The main differences are shown in 

Table 1.3 below. 

 

The municipality of Heerlen is one of the frontrunners in the 'future' locale land 

policy. Since 2006, Heerlen has been a shrinking municipality and the funds were 

therefore pretty low. Due to the low funds in Heerlen a dynamic market 

'automatically' arose with a combination of facilitating and active land. The 

expectation is that other regions in the Netherland will follow in the future.  

Table 1.3 Type organisation Grondpolicy Grondemission Main problems Demography

Amsterdam - Land development - Active policy - Capital lease - Surplus office locations.
- Growth through migration 
(16%).

- Municipality has 80% of land 
owned.

- Amsterdam, primarily a city for 
the young and single.

- 700 million under depreciation.
 -Future shortage of housing (7%).

Utrecht

- Shift from land 
development to Land 
Management 
Department

- Active policy --> 
Facilitating policy

- Capital lease in 
combination with the 
classical model

- Delay in development - Church Growth (23% to 2030).

- Surplus office locations.
-Relatively young demographic 
structure.

Eindhoven
- Management 
department

- Active policy - Classical model
- Main problem is not emerging 
location.

- Currently growing municipality 
in 2030 but after shrinkage.

- VINEX locations.
- Group of young people (-29) 
decreases after 2020.

Helmond
- Management 
department

- Active policy - Classical model - VINEX locations.
- Demographic growth is slowing 
to shrink.

-6 million under depreciation. 
- Internal rate vs discount rate

Heerlen
- Management 
department

- Facilitating policy - Facilitating policy
- Virtually no budget for new 
developments.

- Population decline.

- Next to guiding policy. - Many restructuring projects.
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The (general) problems caused by government 
Policies of the government and the municipality have directly or indirectly 

contributed to problems that municipalities now facing.  

 

Problems caused by the government 

The Dutch housing market has a total inventory of 7.2 million homes in 2011, which 

represents an increase of 5 million since 1950. Besides the quantity the government 

also encouraged home ownership to increase prosperity. Due to the government 

policy the homeownership rate rose from 26% in 1950 to 60% in 2013. The 

government introduced many arrangements, such as the mortgage deduction and the 

National Mortgage Guarantee.  

 

Problems caused by the municipality itself 

There is a lot of land owned within the Dutch municipalities. Dutch municipalities 

have land in stock for about 800,000 homes. These locations are stocked on the 

balance sheets for municipalities BIE (Lands In Operation) or NIEGG (Not In 

Operation Taken Ground). Figure 1.1 shows the invested capital of 8 billion Euros in 

2005 due 13 billion in 2010 despite the crisis started in 2008. It is clear that there is a 

lack of dynamics in the land market in the Netherlands because in 2011 only a 

decrease of 1% is seen on the capital invested in the land positions. There is currently 

almost 13 billion in land positions held within all Dutch municipalities. A huge force 

while adding the value of a Land Management Division is roughly around 15% of the 

total municipal budget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f igure 1.1 source: CBS en Deloit te Accountants B.V., t ransformd Deloit te Real Estate 
Advisory.

Amount of capital invested in land positions (period 2005-2011)
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Other market 

For a long time private market participants did not have interests in the Dutch land 

market. Since the nineties the number of private participants market rose because 

they had realized that in addition to a significant financial gain the 'right to develop’ 

meant even more than the financial possibilities. Since municipalities can respond, 

like private participants, to the changing land market conditions, municipalities often 

bought the (farm) land at inflated land prices. Private participants made high profits 

in this way by quickly responding to the possible future developments, which also is 

called as land speculation. 

 

New possibilities for Land Management Division 
The interviews and literature study showed that new features are not region specific 

but could be better reflected in certain ‘overall’ regions. New opportunities are 

divided into short and long term opportunities. Each new opportunity can be placed in 

both or one of the two following categories: the municipalities of application or the 

Land Management Department. (See Table 1.4). 

Government cuts
Short term Organic growth model

[6.1]

Financial crisis.

Long term Regional programming
[6.2]

New municipal policy 
solutions

Problems

O
pe

n 
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ng

Municipal Department land development
BIE NIEGG [6.2.2.]

[6.1.1.]

[6.2.1]

Lifecycle contracts 
(DBFMO)
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New opportunities
Department land developmentMunicipal
BIE [6.1.2.] NIEGG [6.1.3.]
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The classical model no longer works;

Financing of development becomes difficult by write-
downs and delays;
The expected population growth does not match with 
the expected forecasts;

Figure 6.1
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Local politics is no match with local land policy.

Empire Regulation and active land is no match with a 
supply market as the housing market;

There have been changes in society that have not 
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Short term 

A. Municipalities 

Government cuts: all municipalities are facing large government cut which implies 

less funding from the government. This latter is once called reversal surgery. The 

crisis has a disrupting impact on location revenue, spending cuts which run on a 

normal result. Government cuts can be made in three different ways: staff reductions, 

job reduction or continuous improvement. This study concluded that from the three 

different saving strategies the combination of the three strategies would be the most 

effective. 
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Organic growth model: since the crisis there are almost no developments in the real 

estate market in the Netherlands. The developments offer opportunities for an organic 

growth model. With an organic growth model municipalities make an overall master 

plan and the different actors in regional development as individuals, housing 

associations, developers, etc. have more freedom to make their own plans.  

Lifecycle contracts (DBFMO) or asset management: life cycle contracts (DBFMO 

contracts) will become increasingly important. Lifecycle either DBFMO contracts 

(Design, Build, Finance, Maintain and Operate) is a type of public-private 

partnerships and currently covers less than 1% of total construction output in the 

Netherlands. 

 

B. Department of Land Management 

Crowdfunding: With crowdfunding, financing occurs through multiple public 

investors or the "crowd". Crowdfunding is a tool that is very well applicable in 

shrinkage or balance regions. Crowdfunding combined with open and globalized 

zoning could serve as an alternative form of land policy if properly applied.   

Land development Scan: This is a tool to prioritize what is feasible on a specific 

ground. The social factor is thus becoming increasingly important within the 

municipal finance/policy. The interviews revealed that almost all interviewed 

municipalities make use of the land development scan.  

Capital lease: (growth and shrinkage region) Capital lease is an instrument that splits 

land and real estate which both have a different lease value. In this solution there is a 

possibility that there are two owners on one site.  

Reallocate: urban land consolidation works if all the owners in a particular 

development the property and the land transfer to a (yet to be established) 

development company against the current value. The development company 

transforms the location after the original owners get their property back in quantity or 

value equal to their original investment in the area. All of the owners benefit in 

proportion to the size of the original property with the value in the field.  

TAB: temporarily otherwise appropriated (TAB) is a model to use when land in the 

'fridge' state. It is a temporary filling without the future function is compromised. 

TAB can be further used properly in strategic land purchases. In this way, it is 

possible at an early stage to purchase and to ground in the intervening period, yet 

know revenue generation. 
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Long term 

A. Municipalities. 

Regional programming: The current Dutch housing supply does not appear to match 

the demand. There is an ‘oversupply’ and a mismatch on the Dutch real estate market. 

The underlying problem is the sense of competition between municipalities. 

Municipal policy solutions (municipal): The classic model works in a market of 

growth. The Dutch municipal has no growth models so new or old models will be 

modified or renewed. 

New (Facilitating / Active) land policy: A local government will match his ambition 

faster through active land development.  

 

B. Department of Land Management 

Open zoning: Flexibility in a development is becoming increasingly important. The 

use of a so-called open or global zoning is no longer a question. The main trend is 

that Municipalities tend to close the zoning policy. An open or a comprehensive 

zoning plan will be the future and it appears that this instrument is not specific region 

bound.  

 

Conclusion 

Municipalities must focus more on market demand and how the future market will 

form. During the interview with the municipality of Heerlen it clearly was shown that 

the markets do not match the market supply. The Dutch municipalities have a lot of 

undeveloped land in stock therefore problems with the miss match will have a long-

term mind.   

 

The long-term vision towards land planning will have to go towards regional 

planning policy, since real estate markets will not be bounded by municipal 

boundaries. With regional land policy there is an active facilitating policy needed. 

The best way to organize this is with a regional active land policy and a local 

active/facilitates policy. Moreover, it is important is to make a policy per project.  

 

The future of municipal land companies will be on a regional land development. One 

of the problems of the past is thus solved: the competition between municipalities. 

Regional choices have to be made and implemented locally. 

The Dutch population (market) is changing, due to labor changes for example. After 

including ‘the new work setting’ it is no longer necessary to move after getting 

another job. Vinex locations such Leidsche Rijn or Meerhoven are not the future of 

Dutch real estate development.  
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This study shows that Leasehold or any derivatives thereof are the best solutions in 

the short term. In the long term a different organizational structure and culture must 

come within the municipal land policy. When municipal policies show a more open 

and dynamic zoning drawing, it will be easier to operate with regional land 

development.  

 

Time will tell if the new models for the Land Management Department will result in 

a brighter future. Models closest to the core of a land use department continue like 

crowdfunding, land consolidation, land development and urban leasehold scan. 

Models as temporary development and open zoning and more supports by other 

departments within municipalities as a landscaping department (TAB; city arable) are 

developing in new interesting profiles for the future. 

 

The recommendations will focus more in the long run because many problems 

require a long-term vision. 

 

Recommendation 

� The study shows that shrinking regions are earlier in trouble than the growth 

or balance regions. It appears that in the longer term the other municipalities 

and/or regions will have similar problems. Shrinkage occurs everywhere, the 

question will only be when it happens. Similarity scan be seen in different 

regions like  (growing region) Amsterdam and a shrinking region like 

Heerlen. Municipalities must therefore all going to look for solution within 

shrinking regions.   

� A joint regional land organization is a solution to the current problems. 

Environmental development is in fact not limited by municipal boundaries; 

therefore there must be a regional land price policy, structural etc. 

Municipalities must mutually collaborate more within a regional partnership 

and jointly focus on land policy or vision. 

� Assess lease options, as now used in Amsterdam, should also be implemented 

in the other regions to for come future similarity problems.  

� There is currently ‘hype’ in new models like the municipal department Land 

Management. With new opportunities, markets or ideas it will be interesting 

for a follow-up study to research the influence of new models and tools within 

the municipal land market in times of economic boom. 

� Fiscal and financial rules in the municipalities deserve further investigation. 

Future research will have to go towards increasing the terms of repayment to 
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50 or 100 years, because it is not very likely that the government will have 

bankruptcy or a specific end. 

� It will be interesting to further research the effect of depreciation of land in 

the long term. What effect does national government has on the long term? 

And in particular what kind of influence has the government with its policy to 

a predetermined percentage within urban building on the devaluation of 

surplus land? 

� It is interesting to know the new role of the government, especially the 

influence of political parties in regional land development. Research should 

be done on how large-scale merging of municipalities to "super" communities 

will benefit land development and how it will reform the real estate to a 

buyer’s market, while reducing the number of provinces.   
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1. Inleiding 

“The price of corn is not high because a rent is paid, but a rent is paid because the 

price of corn is high”.[Ricardo, 1817] 

 

1.1 Aanleiding 

Veel Nederlandse gemeenten zitten in zwaar weer. De oorzaak is het speculatief 

grondaankoopbeleid van gemeenten in het verleden. Gezamenlijk hebben alle 

gemeenten in Nederland grondposities voor 800.000 woningen waar de vraag naar 

verwachting tot 2020 520.000 woningen is.[Deloitte, 2012] Er is dus een groot 

verschil tussen vraag en aanbod, wat niet gunstig is voor een goede prijsontwikkeling. 

Het probleem is dat veel gemeenten in de grondexploitatie rekenen met restwaarde 

om hun grondprijs te bepalen met andere woorden de residuele 

grondwaardeberekening. De restwaarde zal niet toenemen bij een langere 

prijsontwikkeling van vastgoed. Ondertussen hebben alle gemeenten gezamenlijk al 

voor bijna 3 miljard euro verlies moeten nemen op hun grondexploitaties.[van der Lei 

J., 2011] Het gemeentelijk verdienmodel dat de afgelopen 10 á 20 jaar is gehanteerd 

blijkt niet goed meer te werken. Dat gemeenten in problemen zitten, wordt tevens 

veroorzaakt door het feit dat 7 tot 15 procent van alle inkomsten bij gemeenten uit het 

grondbedrijf komen met andere woorden vanuit de grondexploitatie.[Deloitte, 2011]  

Het is de financiële crisis die dit probleem versneld en versterkt naar voren heeft laten 

komen. Het kan niet onopgemerkt blijven dat gemeenten zoveel risico’s hebben 

genomen met publieke gelden. Lange tijd heeft deze werkwijze goed uitgepakt maar 

nu is dit wel anders. Tevens is de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten in haar 

verwachting naar de toekomst duidelijk dat het einde van de crisis en de daarbij 

behorende verliezen nog niet in zicht is. 

De financiële problematiek is sterk afhankelijk per regio. Dit blijkt ook uit de 

stresstest die SEO Economische Onderzoek in maart 2012 presenteerde. Het 

gemeentelijk grondbedrijf kent grote regionale verschillen in Nederland, die een 

gevolg zijn van het gevoerde beleid. Sommige gemeenten hebben een actiever 

grondbeleid gevoerd dan anderen, waardoor het geïnvesteerd vermogen in grond 

sterk verschilt tussen de verschillende gemeenten. De investeringsdruk is sinds 2010 

terug te vinden in de verschillende jaarrekeningen van alle gemeenten. Dit leidde tot 

afboekingen of het accepteren van verliezen op het grondbedrijf. Het gevolg van deze 

verliezen is dat gemeenten zijn begonnen met het aanpassen en herontwikkelen van 

plannen, het temporiseren van de fasering en zelfs plannen uit de markt nemen. Deze 

wijzigingen dwingen elke gemeente tot een ander beleid en de daarbij behorende 
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keuzes. Zo heeft Amsterdam andere herontwikkelingsplannen dan een 

krimpgemeente als Heerlen.[van der Lei J., 2011]  

Het rijk heeft door de centralisering van de overheid ook bijgedragen aan deze 

problemen. Lang werd de Nederlandse grondmarkt gezien als één markt en dus werd 

ook het beleid met deze gedachten geformuleerd. Een algemene veelgebruikte regel 

voor vastgoed is: locatie, locatie, locatie. De Nederlandse grondmarkt zal hier ook 

rekening mee moeten houden. Grondwaarde in Amsterdam zal namelijk anders 

reageren dan in Eindhoven of in Heerlen. Het is daarom interessant om te kijken hoe 

regio’s zich ontwikkeld hebben en om zijn gegaan met de financiële crisis. Crisis 

betekent in het Grieks en Latijn een omslagpunt. Het is wetenswaardig om te kijken 

hoe deze regio’s anders hebben gereageerd op dit omslagpunt en of er veranderingen 

hebben plaatsgevonden.  



- 29 -  

 

 

1.2 Probleemstelling & Doelstelling 

 

Probleemstelling 

Welke problemen zijn er ontstaan na 2008 voor gemeentelijke grondbedrijven in 

groei-, balans- en krimpregio’s en welke oplossingen zijn aan te dragen om deze 

problemen te verhelpen?  

Om deze probleemstelling te beantwoorden, wordt het opgesplitst in de volgende 

deelvragen: 

� Wat is een grondbedrijf en hoe vormt zich het beleid rondom de grondmarkt? 

� Welke verschillen zijn er tussen grondbedrijven in groei-, balans- of 

krimpregio’s? 

� Wat zijn de problemen waarmee de gemeentelijke grondbedrijven nu worden 

geconfronteerd? 

� Welke nieuwe mogelijkheden zijn er voor de verschillende regio’s om als 

gemeentelijk grondbedrijf ook na deze crisis de functie als grondbedrijf nog 

goed uit te kunnen oefenen? 

Eerst komt de geschiedenis van de Nederlandse grondmarkt aan bod gevolgd door 

een korte beschrijving van het product ”grond”. 

 

Doelstelling 

Inzicht verkrijgen in de veranderende rol die de gemeentelijke grondbedrijven, in 

groei, balans- en krimpregio's ten gevolge van de economische ontwikkelingen na 

2008 hebben gekregen(of gaan krijgen). 
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1.3 Onderzoeksopzet 

Om de uiteindelijke doelstelling te realiseren, zal er een aantal stappen gezet moeten 

worden. Deze staan hieronder beschreven.[Baarda en De Goede, 2006] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Selectie onderzoek regio’s 

Per 1 januari 2006 zijn 8 stadsregio’s benoemd waarvan 7 gebieden een opvolger zijn 

van de ‘kaderwetgebieden’. Deze 8 stadsregio’s worden in dit onderzoek 

onderverdeeld in groei-, balans en krimpregio’s. Zij bestaan uit 112 gemeenten 

hebben ongeveer 6,5 miljoen inwoners en worden voornamelijk beïnvloed door ‘de 

centrumsteden’. In dit onderzoek is het grondbeleid van de volgende vijf gemeenten, 

uit de 8 stadsregio’s, bekeken: 

� Gemeente Amsterdam; 

� Gemeente Utrecht; 

� Gemeente Eindhoven; 

Probleemschets  

Wat maakt het product ‘grond’ zo uniek en gewild in Nederland en wat is de 

geschiedenis van de Nederlandse grondmarkt 

Zijn er oorzaken en/of problemen aan te geven voor de huidige situaties bij gemeenten 

Conclusie en aanbevelingen 

Zijn er verschillen aan te duiden binnen Nederland bij de gemeentelijke 

grondbedrijven, daarbij kijkend naar de drie regio’s; groei-, balans- en krimpregio’s?  

 

Zijn nieuwe mogelijkheden aan te dragen om deze gemeentelijke problemen aan te 

pakken 

Hoe functioneert een afdeling grondzaken binnen een gemeentelijke organisatie en in 

de grondmarkt 
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� Gemeente Helmond; 

� Gemeente Heerlen. 

Vier van deze gemeenten zijn ‘de centrumsteden’ van de stadsregio’s in Nederland. [ 

Castenmiller P., 2009] De gemeente Helmond behoort tot een van de gemeenten 

binnen het samenwerkingverband Regio Eindhoven.  

1.5 Methode 

Methode van onderzoek is kwalitatief en gericht op het verkrijgen van informatie 

over de Nederlandse gemeentelijke grondbedrijven. Inzicht wordt verkregen door 

interviews bij grondbedrijven in de verschillende Nederlandse regio’s. Dit zijn de 

gemeenten Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, Helmond en Heerlen. Het doel is om via 

deze weg de achterliggende informatie, problemen en oplossingen regio specifiek te 

achterhalen. Het interview is een één-op-één interview van ongeveer een uur, waarbij 

gebruikt wordt gemaakt van een vragenlijst die op voorhand naar de geïnterviewde is 

toegezonden.  

Er is gesproken met de volgende deskundigen: 

 

Dhr. C. de Jong: De huidige functie van de heer De Jong is Hoofd afdeling Kaders 

van het ontwikkelingsbedrijf Amsterdam. De heer De Jong is werkzaam sinds 2000 

bij de afdeling Kaders en is 4,5 jaar afdelingshoofd. Daarvoor heeft de heer De Jong 

10 jaar op de bestuursdienst op het stadshuis gewerkt. Dhr. de Jong heeft de studie 

Sociale Geografie voor ontwikkelingslanden gestudeerd.   

 

Dhr. P. Sanders: De heer Sanders is momenteel werkzaam als Senior 

Vastgoedadviseur voor de gemeente Utrecht. Hiervoor heeft de heer Sanders 17 jaar 

in Amstelveen gewerkt. Van 1998 tot 2003 was hij Senior Vastgoedadviseur bij de 

gemeente Utrecht en daarna is hij drie jaar bij de gemeente Den Haag werkzaam 

geweest als Teammanager Locatieontwikkeling bij het Ontwikkelingsbedrijf. 

Vervolgens heeft hij de overstap gemaakt naar een adviesbureau en daar 5 jaar als 

manager/adviseur Vastgoed gewerkt. Sinds 1 januari 2011 is de heer Sanders weer 

werkzaam in zijn oude functie in Utrecht als Senior Vastgoedadviseur.  

 

Dhr. G. Mertens: De heer Mertens is werkzaam bij gemeente Eindhoven als overall 

planeconoom sinds twee en een half jaar en is betrokken bij taken die te maken 

hebben met de bedrijfsvoering en het beleid van de afdeling Grondzaken. Daarnaast 

is hij werkzaam aan de meerjaren prognose en schrijft stukken voor de nota 

grondbeleid.  
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Dhr. J. Brands: De heer Brands heeft zijn studie Fiscale Economie gevolgd aan de 

Erasmus Universiteit van Rotterdam. Na deze opleiding heeft dhr. Brands enkele 

jaren als AIO gewerkt aan dezelfde universiteit. Daarna is hij gaan werken bij de 

afdeling Financiën van de gemeente Helmond om na enkele jaren de overstap te 

maken naar de afdeling Controller bij de bij de Dienst Stedelijke Stadsbeheer. Zeven 

jaar geleden is de heer Brands begonnen als Hoofd bij het grondbedrijf wat nu 

afdeling Grondzaken is.  

 

Dhr. M. Beckers en R. Daemen: De heer Beckers werkt sinds 2 jaar als 

planeconoom bij gemeente Heerlen waar hij zich met name bezig houdt met het 

strategische gedeelte. De achtergrond van de heer Beckers ligt bij de aannemerij en 

projectontwikkeling. De heer Daemen is Hoofd Bureau bedrijfsvoering van de 

gemeente Heerlen en binnen deze afdeling wordt veel tijd besteed aan vastgoed. De 

achtergrond van de heer Daemen bevindt zich op het bedrijfseconomische financiële 

vlak.  

1.7 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft het product grond. Wat maakt het product ‘grond’ zo uniek en 

gewild in Nederland? Tevens wordt kort de Nederlandse grondmarkt beschreven.  

Na deze introductie, om het begrip ‘grond’ beter te begrijpen, wordt de geschiedenis 

van de Nederlandse grondmarkt beschreven. De beschrijving vindt plaats gezien 

vanuit de rijksoverheid en vanuit het gemeentelijk grondbedrijf. In dit hoofdstuk 

komt de eerste deelvraag aan bod.  

 

In Hoofdstuk 3 wordt beschreven wat een afdeling grondzaken inhoud en hoe deze 

functioneert binnen de gemeente en de grondmarkt. Hier wordt de werking van de 

Nederlandse gemeentelijke grondmarkt beschreven. In dit hoofdstuk wordt verder 

ingegaan op de eerste deelvraag.  

 

In Hoofdstuk 4 wordt de tweede deelvraag behandeld. Hier worden de verschillende 

regio’s nader beschreven aan de hand van de interviews. Naast de interviews wordt 

door een literatuurstudie de tweede deelvraag verder uitgewerkt.  

 

In Hoofdstuk 5 worden de verschillende oorzaken beschreven die de huidige 

problemen veroorzaken bij de verschillende Nederlandse gemeenten. In deze regio’s 

zijn de volgende steden onder de loep genomen: Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, 

Helmond en Heerlen. De derde deelvraag komt hier aan bod.  
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In Hoofdstuk 6 worden de verschillende mogelijkheden voor het gemeentelijk 

grondbedrijf besproken. Verder worden hier de huidige instrumenten en nieuwe 

modellen toegevoegd en specifiek beschreven.  

 

Tot slot, nummer 7, worden verschillende conclusies getrokken en aanbevelingen 

beschreven.  
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2. De grondmarkt gezien vanuit de overheid 

 

Elk stuk grond in Nederland heeft ten minst één functie en één eigenaar. Dit alles is 

vastgelegd in een bestemmingsplan en het kadaster. Bij een wijziging van de huidige 

functie van dat stuk grond, moet dit opnieuw vastgelegd worden in het 

bestemmingsplan. Een wijziging in het bestemmingplan is niet mogelijk zonder 

overheidsinterventie. De overheid heeft een grote invloed op het ruimtelijk gebruik in 

Nederland, met als doel maar ook als plicht, om ‘onze sociale welvaart’ te 

vergroten.[van Bork, 1999 p.31] Een bestemmingplan is een instrument van de lokale 

overheid om beleid een ruimtelijke invulling te geven.  

Beleid wordt vanuit de Rijksoverheid bepaald voor de provincies en gemeenten. De 

provincies en gemeenten hebben een afzonderlijke macht om dit beleid te detailleren 

en zaken toe te voegen. Uiteindelijk wordt dit beleid vastgelegd in een 

bestemmingsplan zodat alle inwoners van Nederland op de hoogte zijn van de intentie 

van de overheid. Er mag gesteld worden dat de ruimtelijke invulling van Nederland 

bepaald wordt door het Rijk, provincies en gemeenten gezamenlijk. Belangrijk om te 

weten is dat het rijk en de gemeenten ‘de hoofdrol’ hebben gekregen in dit ruimtelijk 

spel. Dit hoofdstuk begint met het product ‘grond’. Grond is een uniek product en 

heeft een bijzondere plaats in de Nederlandse geschiedenis van de ruimtelijke 

ordening. Na een korte introductie van het product ‘grond’ wordt de Nederlandse 

ruimtelijke ordening beschreven tot het jaar 2008. Dit hoofdstuk is de start van de 

eerste deelvraag.  

2.1 Product ‘Grond’ 

De veranderingen in het grondbeleid zijn direct van invloed op veranderingen op de 

grondmarkt. Met andere woorden; gebrek aan de juiste sturing heeft direct gevolg op 

de grondmarkt en daarbij de vastgoedmarkt. Waarom is de Nederlandse grondmarkt 

moeilijk te begrijpen? In het rapport ‘De grondmarkt, een gebrekkige markt en een 

onvolmaakte overheid’ van het Centraal Planbureau uit 1999 wordt toegelicht 

waarom de grondmarkt een speciale markt is. Grond is iets unieks, grond is niet 

maakbaar en heeft als eigenschap dat het een unieke ligging en kwaliteit heeft.[van 

Bork, 1999, p.27], maar in Nederland is grond tevens een schaars product. Dat grond 

schaars is in Nederland is nagenoeg uniek in de wereld. Niet voor niets behoort 

Nederland tot de dichtbevolkte landen ter wereld. In combinatie met de 

eigenschappen van een unieke ligging, kwaliteit, eigendomsrecht en schaarste is het 

belangrijk om grond als product goed te begrijpen. Bijvoorbeeld het eigendomsrecht 
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bij het product grond. De combinatie van het kenmerk eigendom en het product 

‘grond’ maken grond tot een waardevol product als in exploitatie- en 

handelsobject.[De Greef et al., 2000, p.9] Deze en de andere kenmerken en het 

publieke karakter van sommige functies van grond resulteert in Nederland dat de 

overheid interventies in de grondmarkt noodzakelijk acht.[Van Bork, 1999; p31, 

p.439] Zodoende eerst de beschrijving van grond als product en dan de geschiedenis 

van de grondmarkt vanuit het oogpunt van de Nederlandse overheid.  

De zes punten bij grond 

De verschillende kenmerken als uniek, ligging, schaarste en kwaliteit van grond 

spelen een grote rol, maar het kenmerk ‘eigendom’ is misschien wel het belangrijkste. 

Eigendom en daarbij het eigendomsrecht is het meest omvattende recht dat men op 

een ‘zaak’ kan hebben en aan het recht van eigendom is het recht gekoppeld om vrij 

van de zaak gebruik te maken. Verandering in beleid zal moeilijk plaatsvinden 

wanneer de eigenaar bijvoorbeeld niet mee wilt werken. Het eigendomsrecht en 

andere kenmerken toe te schrijven aan grond worden aan de hand van de volgende 

punten verder uitgewerkt:.[Grond eenvoudig, nov. 2012]  

� grond als natuurlijk productiemiddel 

� grond als ruimte 

� grond en de invloed van schaarste  

� grond en de invloed op voedsel 

� grond en eigendomsrecht 

� grond zorgt voor strijd 

 

Grond in Nederland is een belangrijk natuurlijk productiemiddel. Dit product 

beschikt over bepaalde intrinsieke eigenschappen (bodemvruchtbaarheid, mineralen 

en overige fysische-, chemische & biologische eigenschappen), welke 

randvoorwaarden zijn voor plantaardige- of economische groei (bijvoorbeeld 

productie van voedsel). De intrinsieke eigenschappen zijn verankerd in het 

natuurlijke fenomeen van grond. Ze behoren met zorg onderhouden te worden, om 

duurzame vruchtbaarheid en productievermogen te waarborgen. De intrinsieke 

eigenschappen van grond kunnen sterk verschillen tussen grondsoorten. Grond als 

levende bodem vraagt specifieke zorg om de duurzame vruchtbaarheid en het 

productievermogen te waarborgen. Ook kunnen de intrinsieke eigenschappen erg 

locatie afhankelijk zijn, niet overal wordt goud of diamanten gevonden of grond als 

locatie voor een stad als Amsterdam. Daarnaast kunnen de intrinsieke eigenschappen 

positief of negatief beïnvloed worden door de eigenaar of het management. Dit maakt 

grond qua potentie en daarbij het productievermogen niet gelijk aan elkaar.  
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Grond als ruimte, ruimte om te ontwikkelen en ruimte om te groeien. Grond heeft een 

beperking dat er een grens zit aan beschikbaarheid en zo beperking kan stellen aan 

bijvoorbeeld een ontwikkeling van een land, onderneming of een individu. Doordat 

tevens verschillende partijen met elkaar concurreren bij het gebruik van de 

ruimte(grond), wordt grond een schaars goed.  

Grond en de invloed van schaarste. Schaarste bij grond is eigenlijk maar relatief. Er 

zijn genoeg plekken op aarde waar grond genoeg is. Schaarste bij grond ontstaat pas 

wanneer er door mensen een economische bestemming aan is toegekend. Vruchtbare 

landbouwgrond wordt steeds schaarser, niet alleen in Nederland maar feitelijk 

wereldwijd. Primair moet de grond voor voedsel zorgen, maar er zijn inmiddels 

secundaire en tertiaire behoeftes ontstaan, waardoor de beschikbare grondoppervlakte 

steeds vaker in de knel komt.  

In veel literatuur valt te lezen dat er krimp in aantocht is en de schaarste op de 

grondmarkt zal verdwijnen en de daarbij behorende waardeontwikkeling. Schaarste 

op de grondmarkt zal echter nooit verdwijnen om de simpele reden dat grond eindig 

is en zo in de economische wetenschap geen absolute schaarste kent.[Timmers E., 

2012] 

De Rijksoverheid zorgt ook voor schaarste door regulering want door de jaren heen is 

de visie op verstedelijking van Nederland steeds hoger geworden. Het percentage 

woningbouw was gesteld tussen de 25% en 40% en is nu ten minste 40% BBG in 

2010-2020 gesteld. In de metropool regio Randstand is dit percentage op getrokken 

naar 60% binnenstedelijk ontwikkeling.[Keers G. et all., 2011] 

Grond en de invloed op voedsel. Grond staat direct in relatie met de voedselproductie 

want zonder grond zou er onvoldoende voedsel op aarde zijn. Mondiale 

productiepotentie van grond is zeer belangrijk voor de wereld. Deze potentie heeft te 

maken met urbanisatie, bodemvervuiling, roofbouw, erosie, verzilting en andere 

natuurverschijnselen. Al deze invloeden hebben geen positief effect op de 

voedselpotentie van grond en zorgen dat grond met een hoge voedselpotentie onder 

druk staat.  

Grond en recht is in Nederland wettelijk geregeld door het recht op eigendom. Vaak 

is dit eigendom in Nederland altijd in combinatie met vastgoed of een gebruiksrecht. 

Het kan dus voorkomen dat via het recht op grond er de mogelijkheid bestaat om te 

produceren zonder dat de grond zelf als productiefactor wordt gebruikt. Belangrijke 

reden waarom het eigendom zo belangrijk is, is dat grondeigendom in combinatie met 

schaarste vaak wrijving veroorzaakt. Het is namelijk zo dat het eigendomsrecht niet 

zomaar onteigend mag worden, wat zelfs grondwettelijk is geregeld.[Groetelaers 

D.A.,2004,]  
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Grond zorgt voor strijd. Strijd is een factor, dat altijd erg belangrijk is bij grond. 

Strijd bij territoriale afspraken tussen landen is voortdurend aanwezig. Misschien niet 

meer in Europa maar zeker elders in de wereld. Maar er vindt niet alleen strijd plaats 

op het niveau van territoriale afspraken. Strijd vindt zeker ook plaats wanneer het om 

economisch verkeer gaat. Grond heeft namelijk waarde, waarde als productiemiddel 

of ruimte. Deze waarde wordt bepaald door de markt en is locatie gebonden. Er is dus 

een verschil in waarde van grond bij internationale, regionale en lokale invloeden. 

Bijvoorbeeld de waarde van grond nabij een landgrens kan erg verschillen. Ook al zit 

er geen tastbare scheiding in behalve de scheiding tussen twee landen, kunnen de 

grondprijzen grote prijsverschillen tonen. 

De Nederlandse Grondmarkt 

De Nederlandse grondmarkt is bijzonder wanneer je deze vergelijkt met de markt 

elders in de wereld. Op de grondmarkt is ‘grond’ het te verhandelen product. Grond is 

een bijzonder goed met heel specifieke kenmerken. [Segeren A., 2007a] Uiteraard 

heeft elk stukje grond in de wereld een unieke ligging en een bijzondere kwaliteit. 

Deze kenmerken kwalificeren de grondmarkt daarom ook als geen homogene markt 

en niet maakbaar. In Nederland is grond wel maakbaar gebleken maar in kleine 

hoeveelheden. Nederland is namelijk als ‘land’ ontstaan door de vele inpolderingen 

en droogleggingen.[van Bork, 1999 p.31] De Nederlandse grondmarkt heeft in de 

afgelopen 10 á 15 jaar een grote verandering ondergaan. Lang was het zo dat 

gemeenten een monopoliepositie hadden op deze markt. De gemeenten hadden de 

macht, zij kochten de ruwe bouwgrond, maakte deze bouwrijp en besloten vervolgens 

welke projectontwikkelaars hierop mochten gaan ontwikkelen. Factoren als een 

toenemende bevolking, verandering van structuur en de omvang van de economie, 

veranderingen van het landbouwbeleid en van de consumentenvoorkeuren met 

betrekking tot natuur en milieu e.d. hebben invloed op de vraag naar grondgebruik. 

De reactie hierop vindt plaats door voordurende aanpassingen van de functieverdeling 

van grond. De noodzaak dat er veranderingen plaats moeten vinden is evident, de 

markt vraagt hierom. Alleen de wijze waarop is de vraag.[de Regt W.J., 2003] 

2.2 De ontwikkeling van het Nederlands grondmodel 

Hollandse boeren en edelen organiseerden in de middeleeuwen waterschappen om de 

grote risico’s van overstromingen te beperken. Het ‘grote gevaar’ was een algemeen 

gevaar. Als één van hen het onderhoud aan zijn dijken en watergangen verwaarloosde 

was dit van invloed op de gehele maatschappij. Het waterschap legde dan ook 

individuele leden strakke regels op met betrekking tot onderhoud.  
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Naast het controleren van regels hief het waterschap ook belasting. Deze belasting 

werd gebruikt om de grote investeringen te bekostigen voor het waterbeheer. Op deze 

manier werd het falen van “de vrije markt” door het waterschap gecorrigeerd.  

Feitelijk kan gezegd worden dat dit het begin was van de Nederlandse ruimtelijke 

ordening. In de middeleeuwen is de basis gelegd van de gebiedsontwikkeling in 

Nederland. In de negentiende eeuw bleek dat coördinatie buiten de markt om niet 

alleen bij waterbeheersing werkte, maar ook in Nederland bij gebiedsontwikkeling. 

De start van de huidige Nederlandse ruimtelijke ordening mentaliteit.[van Bork, 1999 

p.27] De geschiedenis van de Nederlandse grondmarkt wordt vanaf de negentiende 

eeuw tot heden in de volgende subparagrafen beschreven: 

� negentiende eeuw; 

� vanaf 1901 tot eind jaren 20; 

� jaren 30 & 40; 

� jaren 50 & 60; 

� jaren 70, 80 & 90; 

� vanaf 1990 tot heden. 

De Nederlandse grondmarkt voor 1900 

De eerste sporadische ruimtelijke invloed van de overheid was te zien in de 

Middeleeuwen maar heeft eind negentiende eeuw pas echt vorm gekregen. In het 

begin van de negentiende eeuw waren de gemeenten voornamelijk bezig met het 

aanlegen van wegen. In deze tijd speelde gemeenten een nog kleine ‘rol’ in de 

stadsuitbreiding. Begin negentiende eeuw zorgde gemeenten op basis van de 

gemeentewet het vaststellen van verordeningen, in het belang van de openbare orde 

en gezondheid. Keers (1989) typeerde de rol van de gemeente in de negentiende eeuw 

als ‘een stratenmaker’. De typering ‘stratenmaker’ kwam uit het feit dat gemeenten de 

particuliere stadsuitbreiding stuurden via het wegennet. Voor 1850 waren gemeenten 

nauwelijks bezig met het direct aansturen van stadsuitbreiding, maar in het laatste 

kwart van de negentiende eeuw kwam hierin verandering. Vanaf toen speelde de wet 

uit 1851 een belangrijke rol. De gemeenten gebruikten deze gemeente wet om 

bouwvoorschriften op te stellen voor de stadsuitbreiding. Men kan stellen dat in deze 

periode de oorsprong ligt van actiefgrondbeleid voor gemeenten.[Nota grondbeleid, 

2000-2001]  

Van één nationaal geordend ruimtelijk beleid was voor de woningwet geen sprake. 

Voor de Woningwet vond deze ordening en zorg plaats via: de stedelijke defensie, 

andere overheidsactiviteiten en de brandveiligheid.[Gonggrijp-Van Moerik, 1991, 

p.2] 
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Aan het eind van de negentiende eeuw werd de gemeentelijke rol binnen de 

grondmarkt steeds actiever en zo voerde de gemeente Amsterdam als eerste in 1896 

het erfpachtstelsel in.[Amsterdam, 2012] Een reden dat de gemeente begonnen met 

het erfpachtstelsel was om ervoor te zorgen dat de winsten bij stadsuitbreiding, door 

de grote groei van de bevolking, niet alleen bij de ontwikkelaar terechtkwamen maar 

ook bij de gemeente.[Keers G.P., 1989 p.9] De vergelijking werd gemaakt volgens 

het onderzoek van Keers met particuliere winstontwikkeling bij grond en de 

ontwikkeling bij de plantage. De plantagegronden werden in 1860 voor 1 gulden 

aangekocht en rond 1900 voor het vijfvoudige verkocht. Naast het feit dat de 

gemeente Amsterdam de winstontwikkeling eerlijker wilde verdelen, was de keuze 

voor het erfpachtstelsel ook gebaseerd op het meer grip krijgen op de bestemming 

van de grond. 

Vanaf 1901 tot eind jaren 20 

De actievere rol van het Rijk in de ruimtelijke ordering en volkshuisvesting is 

ontstaan door de slechte hygiënische omstandigheden op de woningmarkt en 

veranderende arbeidsethos. De Woningwet in 1901 zorgde voor voldoende woningen 

en de zorg voor orde en regelmaat met een actievere rol van de Rijksoverheid. De 

Woningwet werd namelijk gekoppeld aan de zorg van de staat voor gezonde en 

betaalbare huisvesting.[Faludi en Van der Valk, 1994 p.17] 

Het Rijk toonde met de Woningwet van 1901 voor het eerst zijn betrokkenheid met 

de volkshuisvesting in Nederland. Het Grondbeleid werd daarin gezien als één 

gemeentelijke verantwoordelijkheid. Gemeenten kregen tevens de wettelijke plicht 

om via een aantal publiekrechtelijke instrumenten het kader aan te geven waarbinnen 

grondeigenaren en bouwers konden opereren.[Nota grondbeleid, 2000-2001] 

Vanaf de Woningwet uit 1901 werden alle grote gemeenten verplicht een 

uitbreidingsplan op te stellen zodat niet alle open ruimtes volgebouwd zouden 

worden. Het uitbreidingsplan was de voorloper op het huidige bestemmingsplan. Een 

belangrijke bijkomstigheid van het uitbreidingsplan was dat gemeenten moesten gaan 

nadenken over een ruimtelijk structuur binnen hun gemeente. Daarbij werden 

gemeenten steeds vaker verplicht om bouwvoorschriften op te stellen vanuit de 

Woningwet.[De Greef et al., 2000, p.10] 

Jaren 30 & 40 

Door de crisis in de jaren dertig en de daaropvolgende Tweede Wereldoorlog werd de 

sturende rol van de gemeenten verplaatst naar het Rijk, maar de gemeenten bleven 

nog steeds verantwoordelijk voor de uitvoerende taak. Vanaf toen hadden gemeenten 

een soort monopolie positie op het uitgeven van bouwrijpe grond. De oorzaak hiervan 
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kan worden gezocht in de enorme toename in Woningwetbouw. De groeiende 

bevolking zorgde voor meer wetten en regels om de samenleving ‘normaal’ te laten 

samenleven. Een mooi voorbeeld is de invoering van de grondprijslimiet in 1926. 

Door deze bemoeienis vanuit het Rijk werd het Grondbeleid deels gecentraliseerd 

voor wat betreft de grondtransacties boven het limietbedrag.[Nota grondbeleid, 2000-

2001] 

In 1924 ontstond er de eerste vorm van de huidige ruimtelijke ordening. Deze werd in 

1924 opgezet met het oog op behoud van de natuur.[Gonggrijp -Van Moerik, 1991, 

p.64] In de jaren dertig groeide de vraag om een ordeningsplan, vanwege de 

toenemende bevolkingsgroei en de aanzienlijke verdichting van de bevolking in het 

westen van het land. Ook dit leek de volgende logische stap na het reguleren van de 

provinciale planning in 1931.[Faludi en Van der Valk, 1994 p.64]  

Eind jaren dertig ontstond er een nadrukkelijke vraag naar de ruimtelijke ordening in 

de huidige vorm en daarbij gerichte sturing vanuit de overheid.[Kloos, W.B., 1939] 

Het idee was dat er één nationaal plan moesten komen, gestuurd vanuit de overheid 

met een aantal regels voor wonen, werken, recreatie en natuurgebied.[Faludi en Van 

der Valk, 1994 p.64]  

Deze verandering kwam in een stroomversnelling nadat de Duitsers in 1940 ons land 

binnenvielen. In Duitsland werd in 1935 al een rijksdienst voor de ruimtelijke 

ordening opgericht, de Reichstelle für Raumordnung.[Siraa, 1989 p.154] Na 1941 

werden de eerste stappen genomen richting één nationaal ruimtelijke ordening, door 

het basisbesluit tot instelling van een rijksdienst voor het nationaal plan.[Gonggrijp-

Van Moerik, 1991, p.2]  

Doordat de ontwikkeling van een actieve overheid na 1940 plaatsvond, wordt vaak 

gedacht dat de Duitsers deze ontwikkelingen aan Nederland hebben opgelegd. Maar 

voordat de Duitsers kwamen, waren er al gedachten over één ruimtelijk sturende 

overheid in Nederland.[Faludi en Van der Valk, 1994, p.74] Het integreren van ‘het 

Duits nationaal planningsystematiek’ is uiteindelijk ook nooit gelukt.[Faludi en Van 

der Valk, 1994, p.75]  

Jaren 50 & 60 

Na de Tweede Wereldoorlog werd Nederland geconfronteerd met een woningtekort. 

Oorzaken als een lage bouwproductie en toenemende huishoudens zorgde dat het 

Rijk een toenemende invloed kreeg op de woningproductie.[Boelhouwers e.a. 1993, 

p.127] Eén van de taken waarmee het Rijk zich ging bezighouden was het vaststellen 

van de grondprijs [Keers G., 1989] en de kwalitatieve aspecten van de ruimtelijke 

ordening (plankwaliteit).  
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Door het grote woningtekort na de Tweede Wereldoorlog is de praktijk van ‘actief 

gemeentelijk grondbeleid’ voor woningbouw ontstaan. Voor infrastructuur bestond 

dit al eerder; actiefbeleid werd gevoerd in de 19e eeuw bij grote infrastructurele 

werken, voornamelijk kanalen en spoorwegen.[van der Cammen & De Klerk, 2003] 

Het actief grondbeleid is dus hiervan ‘afgekeken’. Na de Tweede Wereldoorlog 

verplichtte gemeenten zich ertoe, door een hoge woningnood, tot het voeren van een 

actief grondbeleid. Er moesten binnen twintig jaar ruim 1.000.000 woningen worden 

gebouwd.[Siraa H.T., 1998]  

De ontwikkeling van 1.000.000 woningen in twintig jaar tijd was via het toen nog 

gebruikelijke concept nooit mogelijk, daarom ontstond de zogenaamde gouden 

driehoek.[Kam G., 2007] De gouden driehoek was een nauwe samenwerking tussen 

rijksoverheid, gemeenten en woningcorporaties. De rolverdeling was als volgt: De 

woningcorporaties bouwde de woningen, rijksoverheid verstrekte of subsidieerde de 

ontwikkeling en de gemeenten leverde de grond tegen een vast, relatief lage prijs. 

Slot op de deur vanuit de rijksoverheid was het kostprijsniveau. Kostprijsniveau werd 

vastgesteld om ervoor te zorgen dat de rijkssubsidies niet terug vloeide naar de 

gemeentelijke kas.  

Het begin van een door de overheid gestuurd en gecentraliseerd grondbeleid was 

ontstaan. Dit is het tegenovergestelde van het voorheen gevoerde beleid, want sinds 

1926 voerde het Rijk een actief decentraal beleid op de prijsvorming binnen de 

woningbouw. Zo werd er na de 2e wereldoorlog bijvoorbeeld een grondprijslimiet 

voor de woningwetbouw gehanteerd. In 1952 werd deze aanpak vervangen door een 

systeem waarbij de grondkosten bij uitbreiding werden vastgesteld door middel van 

de woningwetbouw van het Rijk. De jaren vijftig, zestig en zeventig werden 

gekenmerkt door overheidsregulering van de economie.[de Haan e.a. p.12, 1996,] 

Daarbij was het sterk ingrijpen door de overheid bij de woningproductie ook 

financieel gericht. Grote objectsubsidies waren nodig om de hoge woningnood 

drastisch en snel te verminderen.[Boelhouwers e.a. 1993, p.127] Door deze grote 

objectsubsidies trok de Rijksoverheid de verantwoordelijkheid voor grondprijzen 

geheel naar zich toe.[Nota grondbeleid, 2000-2001] Een andere maatregel was de 

prijsbeheersing van de ruwe bouwgrond. Deze maatregel was nog afkomstig uit de 

tijd van de bezetting door de Duitsers. 

De jaren 70, 80  

De jaren zeventig en tachtig werden gekenmerkt door de vele subsidieregelingen. Er 

waren subsidies voor proceskosten, planvoorbereidingen, locatieontwikkeling, voor 

het bouwrijp maken van uitleggebieden en voor bodemsanering. 

Overheidbemoeienissen op het hoogtepunt in Nederland. Door de ontstane 
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controleproblematiek en het verlies van overzicht vanwege de vele subsidies, begon 

het Rijk in de jaren tachtig de verschillende verantwoordelijkheden bij 

locatieontwikkeling terug te leggen bij de gemeenten. In 1985 gingen de meeste 

subsidies op in stadsvernieuwingsfondsen, alleen subsidies voor uitleggebieden 

bleven bestaan.[Groetelaers D.A.,2004] 

Tot eind jaren zeventig was het gebruikelijk dat gemeenten een actief grondbeleid 

voerden. Gemeenten kochten grond aan en gaven de percelen uit aan particulieren 

wanneer het vastgoed gerealiseerd was. Sindsdien is er veel veranderd op de 

grondmarkt. Toen eind jaren zeventig de vastgoedmarkt werd getroffen door een 

ernstige crisis, leden veel gemeenten met een actieve grondbeleid aanzienlijke 

verliezen, waardoor men terughoudender werd.[Nota grondbeleid, 2000-2001] In 

1970 kregen gemeenten instrumenten beschikbaar waardoor de kosten die zij maakte 

vanwege de locatieontwikkeling terug berekend konden worden in de grondprijs. 

Mochten deze kosten niet via een actief grondbeleid en/of een actief gronduitgifte 

worden verhaald bestond er nog altijd een fiscaal instrument als de baatbelasting. Dit 

fiscaal instrument werd in 1965 aangevuld met de bouwgrondbelasting en ging in de 

jaren negentig samen met de vernieuwde baatbelasting. Met de invoering van de Wro 

(Wet Ruimtelijke Ordening) in 1965 werd het gemeentelijk bestemmingsplan een 

belangrijk wetmatig instrument in de locatieontwikkeling. 

Eind jaren zeventig werd de rol van de lokale overheid weer langzaam groter. De 

reden was om de locatieontwikkeling meer en gerichter aan te sturen. Tot de jaren 

tachtig waren er alleen maar gemeenten met een actief grondbeleid, maar dat ging 

toen veranderen. Gemeenten verwierven voor uitbreiding de gronden, maakte deze 

bouwrijp en gaven de grond opnieuw uit.[Korthals Altes W. K., 1998 en Groetelears 

D. A., 2000] 

Eind jaren tachtig trok de economie weer aan en daalde de rente en daarbij ook de 

hypotheekrente, hetgeen leidde tot een toenemende vraag naar woningen, 

bedrijfsgebouwen en kantoren. Naast de economische ontwikkeling ontstond door 

een restrictief ruimtelijk beleid in combinatie met de aantrekkende vraag een krapte 

op de woningmarkt. Het gevolg van deze ontwikkelingen was een drastische 

verandering in de verhoudingen tussen overheid, marktpartijen en burgers. De markt 

moest meer haar werk doen en gemeenten werden geacht financieel steeds meer hun 

“eigen broek op te houden”. Reden waarom sommige gemeenten marktpartijen 

uitnodigden om grond op de nieuwbouwlocaties aan te kopen en voor een faciliterend 

beleid te kiezen.[Nota grondbeleid, 2000-2001; de Zeeuw F., 2011] 

Na de economische crisis (begin jaren tachtig) werden grondkosten voor 

woningwetbouw vastgesteld per bestemmingsplan. Binnen het bestemmingplan werd 

gewerkt met grondprijsrichtlijnen voor verschillende categorieën als woningbouw. 
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Deze richtlijnen zijn aan de hand van het bruine en het blauwe boekje verwerkt. Het 

bruine en blauwe boekje werd tot 1985 gebruikt. Na de periode van het bruine en 

blauwe boekje kwam de tijd van decentralisatie van het grondbeleid. Terwijl het 

Grondbeleid voor stadsvernieuwingsgebieden werd gedecentraliseerd (geen 

planbeoordeling voor het vaststellen van subsidies, maar een algemene uitkering uit 

het Stadsvernieuwingsfonds) werd met het verschijnen van de Vierde Nota RO Extra 

(Vinex) in 1990 voor de uitleglocaties gekozen voor een onderhandelingsmodel, 

waarin over door het Rijk aangewezen locaties uitvoeringsafspraken zijn gemaakt in 

de zogenoemde Vinex-convenanten.[de Zeeuw F., 2011] 

Vanaf 1990 tot heden 

Toen in de in 1990 verschenen Vierde Nota RO Extra, de uitleglocaties benoemde, 

was het voor ontwikkelaars eenvoudig om strategische grondposities in te nemen. Er 

was namelijk bekend waar gebouwd mocht gaan worden, onder meer op locaties 

waar gemeenten nog niet over alle grondposities beschikten. Ontwikkelaars konden 

met het beroep op het “zelfrealisatiebeginsel” op hun grond woningbouw realiseren, 

als zij in staat en bereid waren het bestemmingsplan uit te voeren. Veel voorkomend 

was dat projectontwikkelaars de grond terug verkochten aan gemeenten in ruil voor 

een bouwclaim, de omgekeerde wereld. In ruim tien jaar tijd werd de min of meer 

monopolistische positie van de gemeente op nieuwbouwlocaties ingeruild voor een 

dominante rol van projectontwikkelaar. De gedachte was om meer marktwerking in 

de bouwwereld te krijgen, maar alleen werd geleidelijk duidelijk dat introductie van 

commerciële partijen op de woningmarkt niet synoniem stond voor grotere 

marktwerking. Die verandering betekende voor gemeenten een enorme omslag in het 

denken binnen de grondpolitiek. Doordat marktpartijen een sterkere positie hebben 

ingenomen, moesten gemeenten steeds meer via onderhandelingen hun regiefunctie 

invullen. Samenwerkingsvormen waren noodzakelijk om inhoudelijke doelstellingen 

te kunnen realiseren. Dat gold niet alleen voor uitleglocaties maar ook voor 

binnenstedelijke herstructurering, waar gemeenten vaak te maken hadden met een 

dominante rol van de woningcorporatie. Dat betekende dat faciliterend grondbeleid 

en het samenwerken met marktpartijen steeds belangrijker werd. Maar hoewel actief 

grondbeleid minder vanzelfsprekend was geworden, konden publieke doelen zoals 

herstructurering of aanleg van groengebieden daar toch om vragen.[Nota grondbeleid, 

2000-2001] 

Door de toegenomen rol van marktpartijen bij de grondverwerving voor 

verstedelijking en de uitstraling van de bijbehorende hoge grondprijzen naar het 

agrarisch gebied is het onteigeningsinstrument in de loop der tijd belangrijker 

geworden. Weliswaar wordt de grondverwerving hierdoor duurder maar de realisatie 
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van groene bestemmingen kan er wel mee worden versneld. De verhoudingen op de 

woon- en grondmarkt zijn in de periode na 1990 aanzienlijk gewijzigd. 

 
Figuur 2.1 bron:[Wolff e.a. 2000] 

 

Actief grondbeleid vanuit gemeenten is vanaf de grote woningnood verankerd in de 

praktijk binnen de Nederlandse woningbouwproductie. Actief grondbeleid werd 

gebruikt bij de stadsvernieuwing in de jaren tachtig maar ook bij de grote 

uitbreidingslocaties als de Vinexwijken in de jaren negentig. Een gemeente kon 

alleen maar een actief grondbeleid voeren als de gemeente zelf de grond bezit of de 

ontwikkelingsrechten heeft. Als dit niet het geval was en ze toch een actief 

grondbeleid wilde voeren, kon de gemeente het instrument onteigeningsrecht 

inzetten. Een gemeentelijk instrument dat sinds de invoering met de dag steeds 

lastiger werd om te gebruiken. Het probleem met het instrument onteigening is sinds 

2002 verdwenen en als grondeigenaar is het lastiger geworden om af te komen van 

het onteigeningsrecht. Voor 2002 bestond er namelijk de mogelijkheid om 

bijvoorbeeld het economische eigendom over te dragen aan een ontwikkelaar en het 

juridische eigendom zelf te behouden. Deze ‘ontsnappingsclausule’ is sinds de 

wetwijziging in 2002 moeilijker geworden.[Groetelaers D.A., 2004] Opvallend is dat 

na dit besluit het gebruik van wet voorkeursrecht door gemeenten aanzienlijk is 

toegenomen (zie figuur 2.1) In zes jaar tijd is het gebruik van het voorkeursrecht 

verdubbeld.[Segeren A., 2007b]  

 

Sinds de nota Heerma (1989) en de VINEX (1990) [de Regt, 2003, p.15] begon het 

“nieuwe denken”. De nota zorgde ervoor dat de locale overheden meer gebruik 

zouden maken van het actieve beleid en minder richting het faciliterend beleid. De 
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VINEX speelde hierin achteraf gezien een belangrijke rol omdat de overheid steeds 

vaker met private partijen moest samenwerken en zo een faciliterende rol aan nam.  

De Nota Ruimte (2011) beschrijft in de visie een belangrijk punt. “Er moet worden 

ontwikkeld, dit om de concurrentiepositie van Nederland te verbeteren, maar dit moet 

worden gedaan op het vlak van de ontwikkeling van grond, en niet op het wel of niet 

hebben van grondposities.”  

De nieuwe grondexploitatiewet (2008) zou hierbij moeten helpen. Sinds 1994 wordt 

over deze nieuwe grondexploitatiewet al nagedacht en is er een soort basisconcept 

ontstaan dat in 1998 tot een volwaardig wetsontwerp is uitgewerkt. In 2007 is de wet 

door de Eerste Kamer aangenomen en op 1 juli 2008 is de GREXwet uiteindelijk van 

kracht geworden. De GREXwet zorgt ervoor dat gemeente verschillende 

instrumenten bezitten om de kosten in de ontwikkeling te verhalen. Welk effect de 

GREXwet in de toekomst zal hebben is op nu nog niet helemaal zichtbaar omdat door 

de economische crisis van 2008 de gemeenten veel projecten op “hold” hebben 

gezet.[De graaf B, et al., 2010; van den Brand J., et al., 2008] 
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3. Het ‘grondbedrijf’ 

 

Het gemeentelijk grondbedrijf is lange tijd de regisseur geweest van de Nederlandse 

grondmarkt, met als belangrijkste takenpakket het aankopen van ruwe grond (vaak 

agrarische), het verwerken en vervolgens het uitgeven van bouwgrond. Het 

grondbedrijf deed niet anders dan grond binnenhalen, verwerken en weer 

uitgeven.[RIGO,2007] Bij de transformatie van het product ‘grond’ zijn twee 

belangrijke kerntaken namelijk: beleid en financiën.  

Beleid: beleid wordt door de overheid bepaald en uitgevoerd door het grondbedrijf. 

De medewerkers van het gemeentelijk grondbedrijf maken vanuit de vastgestelde 

beleidskaders (bepaald door B&W en de gemeenteraad) keuzes en verwerken dit in 

een grondnota of grondprijzenbrief e.d.  

Financiën: het gemeentelijk grondbedrijf probeert altijd om tot een zo optimaal 

mogelijk financieel resultaat te komen. Dit dient gerealiseerd te worden door 

ondernemerschap en regie.  

In dit hoofdstuk wordt uitvoerig ingegaan op de deelvraag: Wat is de rol van het 

grondbedrijf en op welke manier komt men tot beleid op de Nederlandse grondmarkt? 

3.1 Het grondbedrijf binnen een gemeentelijke organisatie 

Wat is het bestaansrecht van het gemeentelijk grondbedrijf? Het grondbedrijf komt in 

grote lijnen in drie vormen voor: geïntegreerd grondbedrijf (ofwel afdeling 

grondzaken), een grondbedrijf op afstand en een ontwikkelingsbedrijf. [RIGO,2012] 

Hieronder wordt uiteengezet wat de voordelen zijn van de drie bedrijfsvormen.  

 

1. Bij veel gemeenten is het grondbedrijf geïntegreerd in de gemeentelijke 

organisatie. Binnen elk gemeentelijk organogram zijn verschillende afzonderlijke 

diensten geplaatst. De afdeling grondzaken valt onder de gemeentelijke dienst 

stadsontwikkeling. Dit heeft de volgende voordelen: 

� Bij een geïntegreerd grondbedrijf is de aansturing vanuit bestuurlijke en 

politieke besluiten en tussen de verschillende belangen beter mogelijk.  

� De integratie en afstemming met andere beleidsvelden is een stuk 

eenvoudiger. In de praktijk blijkt dat dit voordeel ook wel ‘relatief’ is.  

Bij een geïntegreerd grondbedrijf maakt het grondbeleid deel uit van de totale 

financiële huishouding. De winsten of verliezen bij de grondexploitatie drukken op de 

begroting van de gemeente. Wel is het mogelijk dat het grondbedrijf zelf een eigen 
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reserve opbouwt om eventuele verliezen op te vangen, zonder dat het direct gevolgen 

heeft voor de gemeentelijke begroting.  

Doordat het grondbedrijf midden in de gemeentelijke organisatie staat, is het 

grondbedrijf beter op de hoogte van de toekomstige verwachtingen op het vlak van 

ruimtelijk beleid. Het grondbedrijf kan hierdoor mogelijkerwijs beter reageren en 

anticiperen op nieuwe ideeën. Zo kan het bijvoorbeeld gemakkelijker de 

gemeentelijke financiële reserves aanspreken om nieuwe locaties te verwerven. 

 

2. Het grondbedrijf dat op enige afstand van politiek en bestuur opereert, heeft de 

volgende voordelen:  

� Wanneer het grondbedrijf op enige afstand van de gemeentelijke organisatie 

opereert, kan dit (waarschijnlijk) bedrijfsmatiger gebeuren. De kans op 

‘grepen in de kas’ door de gemeente wordt hierdoor aanzienlijk verkleind. 

Met andere woorden er blijven meer middelen (geld) over om in de uitvoering 

van de grondexploitatie te investeren. 

Op afstand betekent dat het grondbedrijf eerder als een soort ‘pottenkijker’ wordt 

beschouwd door de gemeente. Het college van B&W en de raad hebben moeite met 

dit soort openheid: derden kunnen inzage hebben in ontwikkeling van het ruimtelijk 

beleid. De politiek heeft bij dit model minder directe invloed op het grondbedrijf.  

� Wanneer het grondbedrijf op afstand staat, wordt het onderscheid tussen het 

grondbedrijf en private ontwikkelaars waarschijnlijk kleiner. Een zelfstandig 

grondbedrijf zal door gelijke behandeling als een marktpartij (bijv. rente bij 

leningen) eerder op de private markt geaccepteerd worden.  

 

3. Een andere veel gebruikte model is een apart op te richten ontwikkelingsbedrijf. 

Dit ontwikkelingsbedrijf is een combinatie van een projectorganisatie en een 

traditioneel grondbedrijf. Hierbij kunnen economische activiteiten zoals 

citymarketing en acquisitie ook binnen het ontwikkelingsbedrijf liggen. Het is goed 

mogelijk dat binnen de organisatie van het ontwikkelingsbedrijf een aparte structuur 

bestaat voor het grondbedrijf. Voorbeelden zijn projecten binnen de gemeente 

Utrecht als Leidsche Rijn en Utrecht Centraal. Dit zijn extreem grote ontwikkelingen 

waarin een aparte projectorganisatie is opgezet.[Sanders,2012] 

 

De keuze voor een van de verschillende type bedrijfsvormen van het grondbedrijf die 

een college of de raad maakt, blijft een bestuurlijke keuze. Elk model heeft zijn voor- 

en nadelen. Belangrijk is dat juist de economische principes niet het verschil mogen 

maken tussen deze drie verschillende modellen. De gemeente kan en moet op grond 

van zowel een politieke als bestuurlijke overweging ingrijpen in het grondproces. Het 
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grondbeleid zal altijd een ‘volgend’ beleid zijn van het ruimtelijk ordeningsbeleid. 

Het ruimtelijk ordeningsbeleid wordt door de beleidswensen een ruimtelijke vorm 

gegeven in bestemmingsplannen voor bijvoorbeeld woningbouw. Het grondbeleid is 

het gevolg hiervan. Bij uitvoering van het beleid worden instrumenten gebruikt als 

verwerving, bouwrijp maken, gronduitgifte maar ook een nota grondbeleid (zie tabel 

3.1). Dat nog niet veel gebruik gemaakt wordt van instrumenten als bijvoorbeeld de 

nota grondbeleid blijkt uit een onderzoek van Deloitte. Hier is gekeken naar 

gemeentelijke nota’s grondbeleid die in 2011 zijn vastgesteld. Uit deze inventarisatie 

blijkt er ca. 35 gemeentes een nota grondbeleid hebben vastgesteld.1.[GREXpert, 

2011/25] 

- Strucuurvisie
- Algemene Maatregel van Bestuur (algemene regels)
- Aanwijzingen
- Inpassingsplan
- Projectbesluit
- Wetten voor specifieke projecten (bindende projectenbesluiten o.a. tracewet)
- Strucuurvisie
- Provinciale verordening (algemene regels)
- Aanwijzingen
- Inpassingsplan
- Projectbesluit
- Structuurvisie
- Bestemmingsplan
- Projectbesluit
- Ontheffing

Tabel 3.1 overzicht instrumentarium RO van Rijk, provincies en gemeenten       [Bron:Wolting, 2008]

Instrumentarium ruimtelijke ordening

Rijk

Provincie

Gemeente

 
Het is vanzelfsprekend dat economische doelen niet thuis horen bij een gemeente. 

Helaas was dit na de in 1990 ontstane VINEX-periode niet meer zo. Dhr. Needham 

beschrijft zijn bevindingen (in 2007) hierover als volgt: “Inmiddels zijn we in een 

tijdperk aanbeland waarin het mogelijk is veel winst te maken met handel in grond en 

gemeenten willen die winst zelf halen. De economische aandacht is te ver 

doorgeschoten. Dat je als gemeente een economische analyse maakt, is verder prima, 

maar dat betekent nog niet dat je als overheid als een commercieel bedrijf moet gaan 

opereren”. Uit recent verschenen rapporten blijkt dat gemeenten vaak te veel en 

onnodige risico’s hebben genomen bij hun grondaankopen. Juist dit is één van de 

belangrijkste oorzaken van de huidige problemen. Voordat deze behandeld worden, 

worden in de volgende paragrafen eerst de verschillende processen binnen een 

grondbedrijf behandeld.  

                                                 
1 Op basis van een inventarisatie van digitaal beschikbare nota’s, er is geen volledigheid verondersteld. 
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3.2 Grondbedrijfproces 

Het product ‘grond’ transformeert in de ‘gemeentelijke fabriek’ van ruwe bouwgrond 

naar bouw- en woonrijpe grond. De transformatie vindt plaats in een aantal 

verschillende fases namelijk; verwerven, bestemmen, bouwrijp maken, uitgeven en 

beheren. Tussen het begin en het eind vindt een waardetransformatie plaats waarmee 

de gemeente voor de crisis vaak hoge winsten wist te behalen.[Needham B., 2007] In 

deze paragraaf worden de verschillende fases die betrekking hebben op het 

grondbedrijf verder belicht.  

Bestemmingsplan 

De ruimtelijke ontwikkeling is bepalend voor het succes van een stad. De juiste mix 

van voorzieningen en woongelegenheden bepalen of de stad aantrekkelijk genoeg is 

voor zijn inwoners. Steden die niet kunnen voldoen aan de vraag, zullen 

welvaartsverliezen ondervinden. Een bestemmingsplan is de eerste stap voor de juiste 

ontwikkelingen in het ruimtelijk plan.[de Vries A., Kessels S., et al,.2012] 

Traditioneel hanteert de Nederlandse overheid een hiërarchisch sturingsmodel (figuur 

3.1). De Rijksoverheid stelt door middel van een nationale nota ruimtelijk ordening 

het beleid vast waarna de provincies en gemeenten dit beleid implementeren door 

middel van streek- en bestemmingsplannen. De provincie en gemeenten zijn vrij om 

hun eigen beleid te maken qua ruimtelijke ordening, maar hun plannen mogen niet 

strijdig zijn met de doelstellingen van de hogere overheid.[RIGO, 2007] 

Figuur 3.1, de vernieuwde wet op de RO     [Bron:Ministeries van VROM, 2006]
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Het bestemmingsplan is één van de beleidsinstrumenten die een gemeente tot haar 

beschikking heeft om de planning vanuit de Rijksoverheid te vertalen. De meeste 

ruimtelijke projecten vinden plaats op een gemeentelijk grondgebied en zullen in het 
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bestemmingsplan verder worden vastgelegd. Het bestemmingsplan is bij uitstek het 

instrument om bestemmingen bindend vast te leggen en een planologische basis voor 

omgevingsvergunning te creëren. Het bestemmingsplan is een in de Wet ruimtelijke 

ordening (Wro) geregeld wettelijk figuur (artikel 3.1 Wro). Bij de laatste herziening 

van de Wro is nogmaals bevestigd dat het bestemmingsplan de belangrijkste 

planfiguur is in Nederland. Verder is bij de laatste herziening het traject van 

bestemmingwijziging ingekort door o.a. de fase van Gedeputeerde Staten eruit te 

halen en zo de proceduretijd te verkorten.[Ministerie BZK en I&M, p58, 2012] 

Eén van de andere belangrijke aanpassingen is dat vaststelling van een 

bestemmingplan niet mogelijk is zonder een financieel plan. Dit wordt samen met een 

stedenbouwkundig plan (en beeldkwaliteitplan) opgesteld en uiteindelijk verwerkt in 

een grondexploitatie. De grondexploitatie (het financieel plan) is een instrument om 

het plan te beoordelen op haalbaarheid; zijn er risico’s aan verbonden, blijft het plan 

financieel binnen de voorgestelde begroting, krijgt het überhaupt goedkeuring om het 

plan uit te voeren. [Schuivende panelen, 2010] 

 

Het financiële plaatje is vaak maatgevend om een plan te realiseren. De waarde van 

de grond is daarom zeer belangrijk bij het bepalen van het beleid. Deze waarde is in 

grote mate afhankelijk van wat erop gerealiseerd mag worden, het gebruik en het 

opbrengend vermogen van de grond. Of er gebouwd mag worden, wordt bepaald door 

het bestemmingplan. Een wijziging van het bestemmingsplan verandert dus ook het 

financiële plaatje. Hierdoor kan het gebeuren dat de waarde van de grond daalt en er 

minder inkomsten binnenkomen. Een waardeontwikkeling komt al vóór de 

bestemmingswijziging tot stand door de verwachtingswaarde van de grond.[Segeren 

A., 2007b] De overheid speelt een zeer belangrijke rol in de waardeontwikkeling van 

de grond vanwege de mogelijkheid om beperkingen op te leggen voor het gebruik 

van de grond. Hierdoor wordt de grondmarkt sterk beïnvloed door het Nederlands 

ruimtelijk ordeningsbeleid. Inzicht in de plannen en ambities leidt ertoe dat 

(markt)partijen posities innemen op basis van verwachte ontwikkelingen in 

bestemmingswijzigingen. [Korthals Altes W.K. & De Graaf, 1998] 

Verwerving van grond 

Wanneer een gemeente kiest voor een actief grondbeleid dan hoort daar 

vanzelfsprekend ook een actief verwervingsbeleid bij. Dat zal ervoor moeten zorgen 

dat er op voorhand in het plangebied zoveel mogelijk posities verworven worden, 

waarbij geen rekening wordt gehouden met een bebouwde of onbebouwde grond. Het 

doel van een verwervingsbeleid is dat er tijdig functies gerealiseerd kunnen worden 
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zoals infrastructuur, woningbouw, voorzieningen en andere functies zonder in 

problemen te komen met andere grondeigenaren.  

De verwerving vindt plaats via onderhandse grondaankopen of door grond te 

onteigenen met inachtneming van wetgeving die hierop van toepassing is. In het 

laatste geval zal de gemeente een volledige schadeloosstelling moeten betalen aan de 

eigenaar. Er zal dus ook een financieel plan gemaakt moeten worden om de 

verwervingsprijs te kunnen opbrengen. Hier vormt zich een spanningsveld, want de 

verwervingsprijs zal voor de rechter verdedigbaar moeten zijn. Een verwervingsprijs 

is een waarde die de werkelijke waarde in het economisch verkeer zeer dicht 

benadert. Onteigening via een gerechtelijke uitspraak heeft sterke invloed op de 

grondprijs, omdat dan alle gegevens over de grond openbaar worden. Het instrument 

onteigening zorgt voor een open beleid qua prijsvorming. Private partijen krijgen 

hierbij wel meer inzicht hoe de prijsvorming bij de gemeente tot stand komt.  

Een succesvol aankoopbeleid is van levensbelang en kenmerkt zich door het juiste 

moment te kiezen van verwerving. Belangrijk is om de juiste stappen achter elkaar te 

nemen. Tijdens de voorbereiding van een bestemmingsplan of wijziging hiervan zal 

er gekeken moeten worden naar de verwervingskansen. Men zal een risicoanalyse 

moeten maken op zowel het juridisch vlak, alsmede het financiële vlak. De 

risicoanalyse is hierbij wederom maatgevend bij een verwervingsstrategie. De 

verwervingsstrategie kan vervolgens in de verwevingsplannen worden verwerkt 

waarin alle, in de toekomst, te verwerven objecten worden opgenomen en dan is het 

stappenplan rond. [Buitelaar E., et al., 2011] 

 

Verwervingsinstrumenten 

Naast de vrijwillige koop van een perceel kan de gemeente ook gebruik maken van 

enige dwang. Dit wordt ook wel onteigening genoemd en is het belangrijkste 

instrument dat een gemeente bezit. Daarnaast kan de gemeente zich ook beroepen op 

de Wet voorkeursrecht gemeenten en voorrang verlangen bij de koop van een perceel. 

[NEPROM, 2010a] 

 

Wet voorkeursrecht gemeenten 

Bij een vestiging van het voorkeursrecht krijgt een gemeente voorrang bij de verkoop 

van deze locatie. Het is hierdoor mogelijk om vooruit te lopen op een actieve 

planontwikkeling van deze locatie. De Nederlandse gemeenten passen dit 

voorkeursrecht regelmatig toe als onderdeel van de totale verwervingsstrategie en 

wordt vaak toegepast bij een actief grondbeleid binnen een gemeente. De 

ontwikkeling van de wet voorkeursrecht is beschreven in paragraaf 2.2.6.  
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Sinds kort is de procedure van de wet voorkeursrecht verder vereenvoudigd. Deze 

vereenvoudiging (1 juli 2008) houdt in dat het college van burgermeesters en 

wethouders en de gemeenteraden niet meer betrokken zijn bij een verlenging van een 

voorkeursrecht. De verlenging is gekoppeld aan het ruimtelijk plan en dit plan dient 

binnen een bepaalde termijn herziend te worden door de gemeenten. [NEPROM, 

2010b] 

 

Onteigeningswet 

Een onteigening heeft als doel de zakelijke en persoonlijke rechten van derden te 

laten vervallen onder bepaalde wettelijke voorwaarden. Deze procedure kan ervoor 

zorgen dat onderhandelingen inhoudelijk en in tijd gemakkelijker en sneller verlopen. 

Ontbreekt deze optie voor gemeenten dan zal dit meteen een prijsophogend effect 

hebben. [Buitelaar E., et al., 2011; NEPROM, 2010a] 

 “Oplegging zorgt voor vertraging”[Brands, 2012], geeft hier een duidelijk gevaar 

voor de onteigeningswet weer. Het is daarom belangrijk om via een minnelijke weg 

de onderhandelingen in te gaan maar zijdelings het traject van onteigening ook in te 

zetten. Op deze manier blijft wellicht de daadwerkelijke onteigening uit.  

Tijdelijk beheer 

Veel gemeenten hebben in het verleden een actief grondbeleid gevoerd en hebben 

zodoende veel grond of opstallen in beheer. Na aankoop wordt de aangekochte opstal 

of grond onder een soort “tijdelijk beheer” gesteld. Bij paragraaf 3.2.2 is al vermeld 

dat het verstandig is voor een gemeente om vroegtijdig en strategisch aankopen te 

doen om een plan tot uitvoering te krijgen. Om deze risico’s van vroegtijdige of 

strategische aankopen tot een minimum te beperken is het belangrijk om naast een 

verwervingsplan ook een beheerplan te maken. De kosten voor het tijdelijk beheren 

kunnen doorberekend worden in het exploitatieplan van het betreffende gebied.  

 

Ruwe grond 

Ruwe bouwgrond of agrarische grond wordt vaak als tijdelijk beheer aan één 

loonbedrijf uitbesteed. Met een loonbedrijf wordt een pachtovereenkomst gesloten 

van een jaar en zal de grond uitsluitend aan agrariërs verpacht worden. Het 

bijkomend voordeel buiten de pachtinkomsten is dat deze grondlocatie verloedering 

van het gebied tegengaat.[Brands, 2012] Het tijdelijk beheer van de grond kan op 

verschillende manieren plaatsvinden. In dit rapport wordt hier later uitgebreid op 

ingegaan. Momenteel is de meest gebruikte functie voor tijdelijk beheer de agrarische 

functie. 
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Opstallen 

Bij aankoop van grond waar opstallen zich bevinden, is er in principe een tweetal 

mogelijkheden: sloop of tijdelijk beheer. Sloop is vaak de keuze bij opstallen in een 

buitengebied maar in een stedelijke omgeving wordt steeds vaker gekozen voor het 

tijdelijk beheer om zo kaalslag in het stedelijk grit te voorkomen. Daarnaast verfraait 

een braakliggend terrein de omgeving allerminst.  

De ligging en de kwaliteit van de opstal bepalen uiteindelijk of het mogelijk is om 

deze tijdelijk te verhuren. Dit kan een commerciële verhuur zijn of een tijdelijke 

sociale voorziening. De belangrijkste overweging blijft dat de omgeving niet extra 

negatief belast wordt door de invulling. Het voorkomen van verloedering van de 

buurt door onder andere vandalisme of criminaliteit krijgt daarom vaak voorrang 

boven het financieel gewin. Het uitgangspunt zal vanuit de gemeente wel zijn dat er 

een kostendekkende vergoeding wordt berekend voor een tijdelijke bestemming, 

waarbij met de maatschappelijke waarde zeker rekening gehouden zal worden.  

Uitgifte 

Nadat de gemeente de grond bouwrijp heeft gemaakt komt de fase van uitgifte aan 

bod. Het uitgeven van bouwgrond is een van de belangrijkste beleidsinstrumenten 

van de gemeente bij de ruimtelijke ordening. Het college van B&W bepaalt het 

uitgiftebeleid terwijl de gemeenteraad bepaalt of het grondbeleid van de gemeente 

actief of faciliterend is. Het uitgiftebeleid wordt vastgelegd in de Nota grondbeleid. 

Uitgifte van grond kent twee hoofdvormen: verkoop van grond, gevolgd door 

eigendomsoverdracht en uitgifte van grond in erfpacht. [Gronduitgifte,2011,p13] In 

de Nota grondbeleid zijn deze beide vormen vastgelegd met de bijbehorende 

uitgiftevoorwaarden.  

 

Voordelen van erfpacht in vergelijking met verkoop zijn [NEPROM, 2010b, p265-

266]:  

� de gemeente kan gebruiks- c.q. beheersplichten opleggen; 

� de zakelijke werking van de erfpachtvoorwaarden werkt in het voordeel van 

de gemeente; 

� uitgifte middels erfpacht vraagt slechts een kleine investering van de 

erfpachter en daardoor kan de gemeente haar grond ook in economisch slechte 

tijden kwijt; 

� Na afloop van de erfpachtperiode komt eventueel waardestijging van de grond 

ten goede aan de gemeente; 

� erfpacht gaat grondspeculatie tegen. 
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Nadelen van erfpacht in vergelijking met verkoop zijn: 

� bij erfpacht moet de eigenaar (de gemeente) een forse voorinvestering doen; 

� vanwege contractuele onzekerheden schrikt erfpacht investeerders en kopers 

van woningen af;  

� bij erfpacht hoort een kostbaar beheersapparaat voor de gemeente; 

� veelal moet de eigenaar (de gemeente) aan het einde van de erfpachtperiode 

de erfpachter een vergoeding betalen voor de aanwezige opstallen. 

 

Verkoop van bouwgrond 

De uitgifte van bouwgrond geschiedt door middel van een verkoopovereenkomst. 

Daarin regelt de gemeente tegen welke prijs, onder welke voorwaarde en met welke 

bestemming zij de grond aan een particulier of een marktpartij wenst te verkopen. 

Van belang is het dan ook te weten hoe de prijs tot stand komt, welke voorwaarde 

worden gesteld en wat op de grond gerealiseerd dient te worden. De voorwaarden die 

gesteld worden aan de grond zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. Aangezien het 

bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeente kan zij aan die voorwaarden 

gemakkelijk voldoen. 

In de Nota grondbeleid (2001) van de VROM komen de volgende 

grondprijsberekeningsmethoden naar voren: 

� Kostprijsbenadering: de grondprijs wordt vastgesteld op basis van de totale 

grondkosten, te weten verwerving, bouw- en woonrijpmaken en overige 

plankosten; 

� Vaste verrekenprijs per m² (per categorie); 

� Comparatieve methode: de grondprijs wordt vastgesteld aan de hand van de 

waarde van vergelijkbare gronden waarbij deze methode veelal als aanvulling 

op een andere methode of als toets wordt gebruikt; 

� Residuele waardemethode: de waarde van de grond wordt afgeleid van de 

opbrengsten en kosten van de bestemming die daarop wordt gerealiseerd, 

waarbij de residuele waarde het verschil is tussen de VON prijs  en de 

bouwkosten, gehanteerd in de meest ruime zin, inclusief bijkomende kosten 

en BTW; 

� Grondquote: de grondprijs wordt vastgesteld als percentage van de VON prijs 

, waarbij aan de vaststelling van de quote veelal een berekening van de 

residuele waarde ten grondslag ligt; 

� Grondcurve: voor verschillende prijscategorieën gelden verschillende quotes, 

waarbij de quote oploopt met de stijgende VON prijs , vastgelegd in een 

curve. Een variant hierbij is dat bij de grondcurve sprake is van een 

sprongcurve, weergegeven in tabelvorm; 
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� FSI-methode: de grondprijs wordt niet gekoppeld aan de VON prijs , maar 

aan de kavelgrootte of aan de verhouding tussen kavelgrootte en 

woningoppervlak (Floor-space index); 

� Afroomregeling (ook termen als ‘risicodeling’ en ‘winstdeling’ worden 

gehanteerd): dit betreft een verdeling van de overwinsten tussen grond- en 

woningontwikkelaar voor het geval de VON-opbrengsten (bij gelijkblijvende 

bouwkosten) stijgen tussen het moment waarop de grondprijs wordt 

overeengekomen en het moment waarop de woning wordt verkocht aan de 

eerste eigenaar; 

� Tender: meerdere marktpartijen worden uitgenodigd in concurrentie een bod 

te doen op bouwgrond. Het hoogste bod geldt als de grondprijs. Vaak wordt 

de tender gecombineerd met een ontwerpcompetitie, vaak met een programma 

van eisen als basis; 

� Lump sum: de grondprijs wordt voor een bepaalde locatie bepaald, waarbij 

nadien aan te brengen wijzigingen van het woningbouwprogramma geen 

invloed meer hebben op de te betalen prijs 

De meeste gebruikte grondprijsberekeningsmethode is de residuele 

grondwaardeberekening. Globaal genomen wordt de residuele grondwaardemethode 

berekend door de investeringskosten (bouw- en ontwikkelingskosten) in mindering te 

brengen op de commerciële waarde (verkoopwaarde; vrij op naam prijs) zie figuur 

3.2. Deze waardeberekening geniet de voorkeur van de verschillende marktpartijen 

maar ook de VNG en het Ministerie van VROM.  

Bij de residuele benadering 

is kennis nodig over de 

bouwkosten. Ambtelijke 

kennis over het bouwproces 

is bij berekening van deze 

methode erg belangrijk. De 

verschillende versies van 

het residueel berekenen zijn tevens in de bijlagen (VIII) te vinden. [De Graaf B. et al., 

2010,]  

 

Naast het juridische eigendom is er ook nog een economisch eigendom. De term 

eigendomsoverdracht is in dit verband misleidend omdat weliswaar de economische 

eigenaar zich tegenover derden en de fiscus gedraagt alsof hij juridisch eigenaar is, 

maar die hoedanigheid hij (nog) niet heeft. Bij een economische overdracht vergoedt 

de koper de verkoper door het betalen van een koopsom en gaan het genot en het 

risico voor waardedaling en voor het tenietgaan over op de economische eigenaar. De 

Minus BTW

Minus Bouwkosten

Minus Bijkomende kosten
Residuele grondwaarde per 

woning

Figuur 3.2

Vrij op naam'- prijs (VON)
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juridische rechten blijven in bezit van de verkopende partij.[Gronduitgifte,2011, 

p13,14] 

 

Erfpacht 

Na eigendom is erfpacht het meest omvattende genotsrecht met betrekking tot een 

onroerende zaak. Het geeft de erfpachter het zakelijk recht om het onroerend goed te 

gebruiken. De erfpachter bezit in economische zin nagenoeg de zelfde positie als de 

eigenaar. De erfpachter mag de grond in erfpacht voorzien van opstal en de erfpachter 

heeft het recht het erfpachtrecht plus het vastgoed te verkopen. In Nederland zijn er 

verschillende vormen van erfpacht zoals agrarisch, industrieel, recreatief, particulier 

of stedelijk erfpacht.  

Het stedelijk erfpacht is voor dit onderzoek van belang en wordt voornamelijk 

gebruikt door gemeenten. Bij erfpacht wordt door de erfpachter een jaarlijkse canon 

betaald aan de bloot eigenaar. De canon wordt vaak uitgedrukt als een percentage van 

de grondwaarde en deze mag herzien worden bij het aflopen van de 

erfpachtovereenkomst. Een veel in de praktijk voorkomende mogelijkheid is dat de 

erfpacht over de gehele looptijd wordt afgekocht.[van Ginkel J.B., 2010] 

3.3 Samenwerking 

Vaak bezitten behalve de gemeente ook andere partijen grondposities binnen een 

planlocatie. Daarnaast kan het zo zijn dat de gemeente behoefte heeft om samen te 

werken met marktpartijen om risico’s te spreiden en gebruik te maken van hun 

deskundigheid. De huidige tendens is dan ook dat er steeds vaker een publieke private 

samenwerking (PPS) ontstaat.[Buitelaar E., et al., 2011] Bij een PPS zal de gemeente 

zich richten op de publieke taken en haar verantwoordelijkheden om zo de 

maatschappelijke doelen te bereiken. De marktpartijen richten zich voornamelijk op 

het behalen van een winstgevend bedrijfsresultaat. In de praktijk blijkt wel dat de 

marktpartijen steeds vaker kijken naar de maatschappelijke doelen en belangen die 

inherent zijn aan de projectrealisatie.  

Binnen het PPS-proces is de gemeente vaak initiërend, maar niet tegelijkertijd 

faciliterend naar de private partij. De vorm van samenwerking wordt bepaald aan de 

hand van de volgende factoren: wederzijdse kennis van kapitaal voor en ervaring met 

de ontwikkeling en realisatie van het beoogde project, de eigendomsverhouding in het 

plan/projectgebied, risico acceptatie, beschikbaarheid van subsidies en het 

vertrouwen dat de partners in elkaar stellen.[NEPROM, 2010b; Facsheet,2007] 
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De meest voorkomende samenwerkingsvormen zijn: 

1. Exploitatieovereenkomst (zelfrealisatie of Private grondexploitatie); De gemeente 

verleent medewerking aan de ontwikkeling en realisatie van een project door 

gronduitgifte voor zelfrealisatie en particulier opdrachtgeverschap door middel van 

het sluiten van een exploitatieovereenkomst. Binnen zo’n overeenkomst worden ook 

afspraken gemaakt betreffende het openbaar nut, voorzieningen, etc. [Buitelaar E., et 

al., 2011] 

 

2. Bouwclaimmodel (PPS coalitie); Bij dit model verplichten alle private partijen, die 

grondbezit binnen het plangebied hebben, om de grond voor een vast bedrag over te 

dragen aan de gemeente. In ruil voor deze overdracht krijgen de private partijen 

bouwclaims ervoor terug en bouw- en woonrijpe grond. Het grondexploitatierisico is 

bij deze samenwerking volledig voor rekening van de gemeente. De grondverwerving 

voor overige zaken (buiten de samenwerkingsovereenkomst) is volledig een 

gemeentelijke zaak. Je kunt hierbij denken aan grondaankopen voor publieke 

voorzieningen.[NEPROM, 2010a; Buitelaar E., et al., 2011] 

 

3. Joint venture (PPS); Een grondexploitatiemaatschappij (GEM) wordt opgericht bij 

een samenwerking tussen marktpartijen en gemeente, die zo samen een joint venture 

aangaan. De grond (economische eigendom) in het plangebied wordt overgedragen 

aan de GEM. In feite is de GEM een geprivatiseerd grondbedrijf op locatieniveau en 

verantwoordelijk voor het bouw- en woonrijp maken van de locatie. De risico’s bij de 

grondexploitatie worden verdeeld onder de verschillende partijen die participeren 

binnen de grondexploitatiemaatschappij.[Buitelaar E., et al., 2011] 

 

4. Concessie; Een model waar private partijen de beschikking krijgen over alle 

gronden binnen het plangebied wordt ook wel een concessiemodel genoemd. De 

marktpartijen zorgen voor het bouw- en woonrijp maken en zij dragen hier ook de 

risico’s. De gemeente heeft hierbij een beperkte taak van de inrichting van het 

plangebied tot het vaststellen van een programma van eisen. Het concessiemodel 

heeft veel overeenkomsten met de klassieke exploitatieovereenkomst die wordt 

gesloten tussen de gemeente en de exploitant. Het cruciale verschil is dat in de 

klassieke situatie het openbaar gebied ingericht wordt door de gemeente, waarbij de 

private partij hiervoor een vergoeding betaald. Bij het concessie model vindt deze 

inrichting – binnen de gestelde kaders van de gemeente – voor rekening en risico van 

de private partij. [Buitelaar E., et al., 2011] 

 



- 59 -  

 

 

De selectie van partners bij een samenwerking zal gelet op de wet en regelgeving op 

een transparante manier moeten plaatsvinden. Daarom zal een openbare aanbesteding 

uitgegeven worden waar marktpartijen (particulieren, ontwikkelaars, 

woningcorporaties etc.) zich op kunnen inschrijven.  

3.4 Grondexploitatie 

De grondexploitatie is het hart van het gemeentelijk grondbedrijf. De 

grondexploitatie zorgt ervoor dat het product wordt verwerkt tot een eindproduct. 

Maar wat is een grondexploitatie? De gemeente heeft een aantal doelstellingen die via 

het grondbeleid moeten worden verwezenlijkt. De grondexploitatie is de financiële 

weergave hiervan en is gericht op de realisatie van deze doelstellingen. Zoals al 

eerder is aangegeven, kent de grondexploitatie ongeveer de zelfde processen als het 

grondbedrijf.  

Bij de grondexploitatie zijn de begrippen BIE (Bouwgrond in exploitatie) en NIEGG 

(Niet in exploitatie genomen grond) belangrijk, deze begrippen worden later verder 

uitgewerkt. Of de grondexploitatie positief uitpakt hangt vooral af van de planning, 

de kosten, opbrengsten en fasering.  

Grondexploitatie in proces 

In paragraaf 1.1 werd al beschreven dat er voor het eerst sinds jaren sprake is van 

financiële tegenvallers in de jaarcijfers van gemeenten door verliezen c.q. 

afboekingen bij het grondbedrijf. De gemeenten waren gewend geraakt aan het 

realiseren van winsten op grondexploitaties in de voorbije jaren. Deze winsten 

werden automatisch afgedragen aan de algemene dienst of toegevoegd aan de 

algemene reserve. Met het huidige actief grondmodel is dat vandaag de dag niet meer 

mogelijk.[Needham B.,2007] De vraag is nu op welke manier hebben de gemeenten 

via grondexploitaties de winsten verkregen?  

Een grondexploitatie is een begroting waarin alle beleidsuitgangspunten voor een 

‘grondproject’ zijn opgenomen. Daarbij zal de uiteindelijke grondexploitatie altijd 

door de gemeenteraad en wethouders moeten worden goedgekeurd. Een paar 

uitgangspunten zijn:  

� een woningbouwprogramma;  

� de verwachte aankoopprijs voor de grond;  

� de gronduitgifteprijs; 

� planning van de werkzaamheden.  

Investeren in ruimtelijke kwaliteit en streven naar maximaal financieel resultaat 

zullen in veel gevallen met elkaar op gespannen voet staan. Dat geldt niet alleen voor 

gemeenten, maar ook voor commerciële projectontwikkelaars. Wat dat betreft maakt 
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het niet uit of er actief of faciliterend grondbeleid wordt gevoerd. Hierop wordt later 

verder ingegaan. Een door de gemeenteraad vastgesteld helder en evenwichtig 

afwegingskader voor kosten en kwaliteit in de grondexploitatie kan eenvoudig 

geïmplementeerd worden bij actief grondbeleid. Door de nieuwe grondexploitatie wet 

(GREX-wet) is dit ook mogelijk bij faciliterend grondbeleid met het exploitatieplan. 

Via het exploitatieplan is het mogelijk om de bijdragen aan een verhoging van de 

kwaliteit van de openbare ruimte ook te verhalen op eigenaren die van de 

kwaliteitstoename profiteren, de zogenaamd free riders.  

 

Het bouwrijp maken van de grond is de tweede stap binnen het 

grondexploitatieproces. Onder het bouwrijp maken van de kavel of project vallen 

processen als het ophogen van de grond, het aanleggen van riolering- en 

drainagevoorzieningen en het slopen van opstallen. Daarbij behoort ook het 

aanleggen van de voorzieningen die nodig zijn tijdens het bouwproces. Dit zijn 

bouwstraten en water- en elektravoorzieningen. Onder de fase woonrijp maken van 

de grond wordt ook wel verstaan de ‘afwerking’ van de locatie. In deze fase worden 

de groenvoorzieningen, brandkranen, straatverlichting en de trottoirs gerealiseerd. 

Vaak worden de fasen bouw- en woonrijp maken van de grond in één adem genoemd 

maar de verschillende activiteiten liggen in tijd soms jaren uit elkaar. Het bouwrijp 

maken van de grond gebeurt aan het begin van de looptijd terwijl het woonrijp maken 

gebeurt als de bouw is afgerond.  

In de fase van het bouwrijp maken wordt de grond meestal uitgegeven aan een andere 

partij, meestal dezelfde partij die ook de eindbestemming realiseert. Het gemeentelijk 

grondbedrijf bouwt in feite geen woningen of bedrijfspanden. Na het aanleggen van 

infrastructuur en publieke voorzieningen worden de resterende zaken verder door een 

aannemersbedrijf gerealiseerd. Uiteindelijk wordt het totale concept woonrijp 

opgeleverd aan de klant. De grondexploitatie is de financiële vertaling van dit plan 

voor de gemeente.  

 

Of er uiteindelijk een positief of negatief saldo komt op de grondexploitatie hangt af 

van de gehanteerde criteria rondom programma, kosten, opbrengsten en fasering. Een 

veel gehoorde uitspaak tijdens de interviews was dat de verantwoordelijke ambtenaar 

de uiteindelijke uitkomst bepaalt. De locatie bepaalt niet of een grondexploitatie 

sluitend gemaakt kan worden maar de criteria rondom het programma bepalen of een 

positief saldo haalbaar wordt. Zo zijn er bijvoorbeeld geen of nauwelijks verschillen 

in de grondexploitatiesaldi tussen plangebieden in de Randstad en in de direct buiten 

de Randstad gelegen regio’s, ondanks de relatief grote verschillen in de regionale 

economie. [Buitelaar E., Witte P., 2011] 
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Grondexploitatie & grondbedrijven: werking en opbrengsten  

Als de gemeente een stuk grond bezit, maar daar nog geen plannen voor heeft, dan 

spreekt men van ‘niet in exploitatie genomen gronden’ (NIEGG). Dit wordt meestal 

gedaan bij een actief grondbeleid omdat de gemeente de grond al in bezit heeft 

voordat er plannen liggen en zodoende ook geen grondexploitatie heeft. Men noemt 

dat ook wel anticiperende of strategische grondaankopen.  

Volgens de studie Stad en Land van het Centraal Planbureau [de Groot et al. 2010],  

zijn er binnen en buiten de Nederlandse regio’s grote verschillen in grondprijzen en 

zijn die voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de ligging van gebieden ten 

opzichte van het economisch centrum ofwel “de centrumsteden”. Wanneer de 

grondopbrengsten worden verminderd met de grondproductiekosten, dan ontstaat het 

saldo op de grondexploitatie, wat gelijk is aan de waarde van ruwe bouwgrond. 

Tevens moet er bij het opmaken van een jaarrekening rekening gehouden worden met 

het verschil tussen de marktwaarde en de boekwaarde2. 

Het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) schrijft 

dan ook voor dat de boekwaarde maximaal de marktwaarde van de grond mag zijn. 

Het verschil zal als verlies in de boeken gezet moeten worden. [Schuivende panelen, 

2010] 

 

Overschot 

Gemeenten in Nederland hebben de afgelopen 20 jaar ruim 60.000 hectare grond 

aangekocht. Dit is een gebied ter grootte van de Noordoostpolder. Van deze 60.000 

hectare is ruim 21.500 ha nog in bezit van de gemeenten. Om dit in perspectief te 

plaatsen; er is tot 2025 landelijk 17.000 ha nodig voor het bouwen van woningen en 

andere functies. Met andere woorden er is circa 20 procent meer grond aangekocht 

dan nodig. (figuur 3.3) 

Er doet zich echter ook een verdelingsprobleem voor. Het is goed mogelijk dat niet 

overal waar grondbezit is, ook behoefte is aan ruimte voor woningen of 

bedrijventerreinen. De gemeenten in Friesland en Groningen hebben relatief veel 

grond aangekocht. Kunnen deze gemeenten de grond hier nog kwijt? De toekomstige 

ruimtevraag ligt voor 40% toch in de Randstad. Dat staat niet in verhouding tot de 

80% van de gemeentelijke grondvoorraden die zich buiten de Randstad bevinden. Dit 

zorgt ervoor dat de overschotten in de praktijk veel groter zijn dan het landelijke 

saldo. Daarom is het belangrijk om vraag/aanbod situatie op lokale en regionale 

                                                 
2 De boekwaarde is het saldo van de gemaakte kosten en opbrengsten. Bij de boekwaarde hoort een tijdsaanduiding opdat 

duidelijk is op welk moment de boekwaarde is genomen. In gemeentelijke jaarrekeningen staan de boekwaarden per 31 

december van het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft.
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schaal te bekijken. De regionale schaal wordt voor de drie regio’s in hoofdstuk 4 

verder beschreven.[Ram T., 2012] 

gekocht nog in bezit de verwachte het overschot-
1993 - nu bij gemeenten vraag landelijk saldo

60.000 ha 21.500 ha 17.000 ha 4.500 ha
Figuur 3.3, aantal ha grond in bezit van gemeentes; bron: kadaster; Gemeentelijke grondposities  

Bij het vaststellen van de bestemming van de grond (met andere woorden het 

bestemmingplan) moet een financiële haalbaarheid aangetoond kunnen worden. 

Daarbij zal ook een stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan gemaakt moeten 

worden. Dit alles wordt vertaald naar de grondexploitatie. Een grondexploitatie is een 

instrument voor het beoordelen van de haalbaarheid, risicobeheersing, mandatering 

en budgetbeheersing. Uiteindelijk hebben gemeenten een relatieve vrijheid in keuzes 

welke kosten er toegerekend worden bij een actieve grondexploitatie. In figuur 3.4 is 

een opsomming gemaakt van de meest voorkomende posten van de kosten en 

opbrengsten binnen een grondexploitatie.  

Kosten

- Onderzoekskosten

Opbrengsten
- Gronduitgifte
- Externe gelden

- Bovenwijkse voorzieningen
- Overige kosten

Figuur 3.4 Kosten en opbrengsten van de grondexploitatie  [Bron: PBL, 2011]

- Grondverwervingskosten

- Bouw- en woonrijp maken
- Plan- en proceskosten

 
Een van de grootste posten binnen de grondexploitatie zijn de 

grondverwervingskosten (figuur 3.5) Als een gemeente zou willen bezuinigen op de 
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kosten van een ruimtelijk project kan men het beste op de grondverwervingskosten 

proberen te bezuinigen. Bij de grondverwervingskosten gaat het om de 

(inbreng)waarde van de grond in het exploitatiegebied plus de waarde van de 

opstallen die in verband met de exploitatie van de gronden moeten worden gesloopt, 

de kosten van het vrijmaken van de gronden in het exploitatiegebied van persoonlijke 

rechten en lasten, eigendom, bezit of beperkt recht en zakelijke lasten en de kosten 

van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, kabels 

en leidingen in het exploitatiegebied. [artikel 6.2.3 Bro] 

100 Overige kosten
Plan- en proceskosten
Kosten bovenwijkse voorzieningen

80 Kosten bouw- en woonrijp maken
Onderzoekskosten
Grondverwervingskosten

60

40

20

0
Binnenstedelijke locaties Uileglocaties

Figuur 3.5 Samenstelling van de totale kosten naar ligging ten opzichte van de stad     [Bron: PBL, 2011]  
Bij een nieuwe planontwikkeling gaat het doorgaans om projecten met lange 

doorlooptijden waar geen onderscheid is te vinden tussen uitleglocaties of 

binnenstedelijke locaties. Zowel de kosten als de opbrengsten worden daarom in 

verschillende fasen gerealiseerd. Bij de grondexploitatie speelt de factor tijd een 

belangrijke rol bij het resultaat van het project (bijvoorbeeld 

grondverwervingskosten, zie figuur 3.5). Inflatie en rente hebben daar namelijk 

invloed op. Van belang is welke uitgangspunten worden gehanteerd bij een jaarlijkse 

geraamde indexatie van de opbrengsten en kosten. Stel dat de opbrengsten worden 

geïndexeerd met bijvoorbeeld 5% per jaar en de kosten met 3%, dan wordt het 

plansaldo veel positiever voorgesteld dan andersom. 

Per project vanuit de gemeente dient minimaal eenmaal per jaar een actuele 

grondexploitatie te worden opgesteld. Het resultaat in de vorm van een eindwaarde of 

Netto Contante Waarde, van de grondexploitatie kan worden beïnvloed door 

aannames aan te passen aan de nieuwe situatie. Zo kan men het programma 

veranderen, het plan versnellen of vertragen, het ontwerp van de openbare ruimte 

aanpassen en/of de parameters bijstellen. Daarmee worden de oorspronkelijke 

uitgangspunten (de input) van het plan veranderd, wat betekent dat vooral de input 

onder behoud van nieuwe inzichten achterhaald blijkt en daarom moet worden 
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herzien. Men kan beter de uitgangspunten goed onderbouwen en duidelijk maken dat 

hier sprake is van bestuurlijke keuzes en dat men geen technische en financiële 

zekerheden mag verwachten. 

Tevens geldt dat de uitgangspunten voldoende realistisch geformuleerd moeten zijn 

om tot een reële verwachtingswaarde te komen. Het BBV (Besluit Begroting en 

Verantwoording) gaat niet specifiek in op de vraag wanneer iets realistisch is. Een 

mogelijke invulling hiervoor luidt:  

“De gehanteerde kosten- en opbrengstenstijgingen moeten enige relatie vertonen met 

marktverwachtingen ten aanzien van de inflatie. De gehanteerde disconteringsvoet 

moet gerelateerd zijn aan de actuele omslagrente. Het programma zal moeten worden 

onderbouwd met marktonderzoek om aan te geven dat het afzetbaar is”. [Schuivende 

panelen, 2010] De laatste jaren zie je de interne rekenrente en de disconteringsvoet 

ver uit elkaar lopen. Dit komt grondexploitaties niet ten goede. De gemeentelijke 

treasury-afdeling wordt steeds rijker. Die betalen vaak een lage rente aan de bank 

(BNG) en krijgen via de projecten een hogere rente terug. 

 

Risico beperking  

Het grondexploitatieproces is complex en langdurig van aard. Dit gegeven brengt de 

nodige risico’s met zich mee, met name op financieel gebied. Momenteel lijdt de 

gemeentelijke grondexploitatie verlies omdat de woningprijzen tegenvallen en een 

goedkoper alternatief maakt de grondexploitatie niet sluitend. Om dit tegen te gaan 

maakt het gemeentelijk grondbedrijf gebruik van reserves, de weerstandscapaciteit of 

het weerstandsvermogen en voorzieningen.3 Weerstandsvermogen kan een aparte 

reserve zijn voor de grondexploitatie, maar kan ook deel uitmaken van de algemene 

reserve.[RIGO, 2012] 

Een voorziening is nodig om de berekende tekorten binnen een grondexploitatie op te 

vangen of om de financiële verplichtingen zoals planschade af te dekken. De omvang 

van de voorzieningen binnen het gemeentelijk grondbedrijf veranderen voordurend. 

Aanpassingen aan de grondexploitatie staan in directe relatie met de voorzieningen en 

bewegen met de voors en tegens mee in dit proces.[Weert, 2010] 

In figuur 3.6 is het verschil tussen een reserve en een voorziening weergegeven. 

Figuur 3.6                                                                                                Bron:[financiële effecten bij gemeentelijk grondbedrijf, 2010] 

Eenvoorziening
- verplicht is gevormd door het nemen van een last
- een verplichte bestedingrichting heeft
- tot het vreemd vermogen behoort

Een reserve
- is gevormd door bestemming van het resultaat
- vrij besteedbaar is
- tot het eigen vermogen behoort

 

                                                 
3 Uit het voorzichtigheidsprincipe volgt dat een voorziening moet worden genomen, zodra, naar de inschatting van de leiding 

van de organisatie, een onafwendbaar risico zich voordoet, dat in de toekomst tot kosten zal leiden.  
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Het weerstandsvermogen4 blijkt in de verschillende gemeenteraadsvergaderingen 

steeds meer de aandacht te krijgen. Het BBV schrijft voor het weerstandsvermogen 

geen specifieke werkwijze voor, slechts dat er aandacht aan besteed moet worden. 

Duidelijk is dat de risicoanalyse goed en niet projectoverstijgend moet zijn en dit in 

zijn geheel per project moet worden uitgevoerd.[Eurlings & De Haan, 2011] 

Buiten het weerstandsvermogen heeft de gemeente de mogelijkheid om de algemene 

reserve aan te spreken. De gemeenteraad maakt zich over het algemeen drukker om 

de algemene reserve dan om de weerstandscapaciteit. De algemene reserve behoort 

namelijk tot het eigen vermogen van de gemeente.  

Er wordt onderscheid gemaakt tussen incidenteel en structureel weerstandsvermogen. 

Onder incidentele weerstandsvermogen wordt verstaan de capaciteit die de gemeente 

heeft om eenmalige tegenvallers op te vangen. Onder structurele weerstandscapaciteit 

verstaan we middelen die permanent inzetbaar zijn om structurele tegenvallers op te 

vangen. [Goirle,2011] 

BIE & NIEGG 

Grond waarvoor al plannen zijn ontwikkeld en ook bestuurlijk vastgesteld is, wordt 

BIE genoemd: Bouwgronden in Exploitatie. Voor BIE-gronden wordt een begroting 

gemaakt van de kosten en opbrengsten en uitgezet in de tijd. De grondexploitatie is 

een dynamisch proces en zal altijd geüpdate moeten zijn. Bij een verwachte 

toekomstige winst wordt de winst in principe pas ingeboekt na realisatie. Dit is niet 

het geval bij een geraamd negatief plansaldo. Op het moment dat het verlies zichtbaar 

is moet er direct gereageerd worden via een voorziening. Tijdens het proces dat leidt 

tot de realisatie kan het saldo van een grondexploitatie verbeteren of verslechteren. 

Dit komt omdat de gerealiseerde kosten en/of opbrengsten mee- of tegenvallen. De 

verwachtingen ten aanzien van de omvang van de nog te maken kosten en/of 

opbrengsten moeten worden bijgesteld als de planning is aangepast. Omdat de 

gemeente direct invloed heeft op de grondexploitatie zal het eindresultaat beïnvloed 

worden door de intenties van de gemeente. Toch zal een gemeente realistische 

uitgangspunten moeten blijven gebruiken. Een bijstelling van één positief plansaldo 

als gevolg van de crisis heeft niet zoveel uitwerking voor de reserves (zolang er 

sprake blijft van winst). Neemt een negatief plansaldo toe, dan heeft dat wel effect op 

                                                 
4 Het weerstandsvermogen bestaat uit middelen waarover de gemeente beschikt om de niet begrote kosten, die onverwachts en 

substantieel zijn op te vangen. Het voordeel van het instrument weerstandsvermogen is dat er geen sprake hoeft te zijn van een 

aanpassing van beleid.  
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de grondexploitatie. De gemeente zal dit verlies meteen in de begroting moeten 

opnemen. 

Als het grondbedrijf van de gemeente grond in bezit heeft waarvoor nog geen directe 

plannen zijn, is hier sprake van NIEGG (niet in exploitatie genomen gronden). 

De gemeente heeft hierbij als beleid dat zij grond verwerft vooruitlopend op de 

planvorming. Dit worden strategische of anticiperende grondaankopen genoemd. De 

gemeente loopt bij NIEGG wel een aanzienlijk risico op de jaarrekening. De 

uiteindelijke marktwaarde kan in de toekomst lager liggen dan de boekwaarde. Het 

BBV schrijft voor dat de boekwaarde niet hoger mag zijn dan de marktwaarde van de 

gronden. Het verschil zal de gemeente dan als verlies moeten afboeken. 

3.5 Gemeentelijk Grondbeleid 

Het bepalen van het grondbeleid is een belangrijk instrument voor een gemeente dat 

ingezet kan worden in de ruimtelijke ordening. Met dit instrument kan de gemeente 

gewenste ontwikkelingen bevorderen en ongewenste ontwikkelingen tegengaan. 

Positieve ontwikkelingen zijn op het gebied van volkshuisvesting (genoeg betaalbare 

woningen), economie (groei van de werkgelegenheid, ontwikkeling van 

bedrijventerreinen) en natuur en milieu (veiligstellen natuurgebied, herstructurering 

stedelijk gebied).  

Het beleid dat de gemeente vaststelt voor de grondmarkt is tevens bedoeld om 

projecten te stimuleren die niet opgepakt worden vanuit de markt zelf. Op deze 

manier probeert de gemeente onrendabele projecten te stimuleren, zoals openbare 

voorzieningen en sociale woningbouw. Deze projecten kunnen via verevening 

worden gefinancierd door rendabele projecten hier tegenover te plaatsen.[Brands, 

2012] 

Grondbeleid 

Gemeenten hebben bij het bepalen van hun ruimtelijk beleid verschillende keuzes. 

Een formele definitie van grondbeleid luidt: grondbeleid is een doelgerichte 

overheidsinterventie in de grondmarkt.[onderzoeksinstituut OTB, 2012] Globaal 

genomen is er een keuze tussen een actief of een faciliterend grondbeleid waarbij elk 

beleid zijn eigen instrumentarium heeft met de daarbij behorende voor- en nadelen. 

Deze twee vormen van grondbeleid hebben hun eigen risico’s met de daarbij 

behorende mogelijkheden om deze te beperken.  

In paragraaf 1.1 is reeds besproken dat het huidige grondmodel niet meer werkzaam 

is. Er zullen zaken moeten veranderen en dit is ook steeds vaker zichtbaar. Het 

bewustzijn dat economische krimp de financiering van de ruimtelijke ordening 

ondermijnt, dringt langzamerhand wel door.  
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Keuze actief of faciliterend grondbeleid bij samenwerkingsvormen 

De afgelopen decennia zijn verschillende samenwerkingsvormen met betrekking tot 

het grondbeleid ontstaan. Tot de jaren negentig bevonden gemeenten zich in een 

monopoliepositie. Op de grondmarkt hadden zij de regie over gebiedsontwikkeling. 

Toen was het nog vrij eenvoudig voor gemeenten om grond te verkrijgen: zij waren 

tenslotte vrijwel de enige ‘vragers’ naar grond. Na deze periode zijn 

projectontwikkelaars zich steeds meer gaan bemoeien met de grondmarkt (zie 

hoofdstuk 2). De projectontwikkelaar wilde meer zijn eigen regie hebben over 

gebiedsontwikkeling om zo meer verdiencapaciteit naar zich toe te trekken. Vanaf dat 

moment zijn er twee grote stromingen ontstaan: actief en faciliterend grondbeleid 

vanuit de gemeente. [van Bijlevelt A., 2009] 

Actief en faciliterend zijn de twee uiterste vormen binnen het grondbeleid waartussen 

nog een drietal tussenvormen mogelijk zijn. Deze zijn in feite een mengeling van een 

actief of een faciliterend grondbeleid ofwel een PPS.  

Initiatieffase 1. Initiatief

2. Visie en programma
Haalbaarheidsfase

3. Planuitwerking

4. Grondexploitatie

Realisatiefase 5. Projectontwikkeling

6. Bouwexploitatie

Beheerfase

Overheid

Markt

Gezamelijk

Gezamelijk of markt

Overheid of Markt

Private Ontwikkeling 
Zelfrealisatie

7. Beheer openbaar 
gebied in infrastructuur

Speelveld publiek private samenwerking

Publieke ontwikkeling 
(traditioneel)

PPS Concessie
Bouwclaim (PPS 

coalitie)
Jointventure (PPS 

Alliantie)

Figuur 3.6 De verschillende fases bij de 5 ontwikkelingsvormen (Bron: Gemeente Governance Grond(ig)

Actief Faciliterend
Grondbeleid

 
In figuur 3.6 is te zien welke verschillende vormen er zijn en welke risico’s er 

aanwezig zijn voor de betreffende partij. De vijf verschillende ontwikkelingsvormen 

zijn bovenin weergegeven met de daarbij behorende stappen die worden doorlopen in 

het ontwikkelingstraject. Dit figuur laat duidelijk zien wie bij welke stap, welke 

verantwoordelijkheid draagt. Bij elke stap zal de insteek vanuit de gemeente anders 

worden, elke stap vraagt een andere rol binnen de grondmarkt. [Schuivende panelen, 

2010] 

In de realisatiefase staan de grond- en het vastgoedexploitatie tegenover elkaar. De 

grondexploitatie heeft invloed op de verwerving, de sanering, het bouwrijp maken, 

het uitgeven van gronden en het inrichten van de openbare ruimte. Dit zijn de kosten 

die worden gemaakt vanuit het gemeentelijke grondbedrijf. Daar tegenover staan de 
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inkomsten door het uitgeven van de bouwgronden. Tussen de vastgoedexploitatie en 

de grondexploitatie is er de opstelexploitatie. In Feite zijn er dan ook drie partijen; 

gemeente, ontwikkelaar en gebruiker/belegger. 

Vastgoedexploitatie betreft het realiseren en exploiteren van vastgoed (zoals  

woningen), commerciële voorzieningen (zoals kantoren, bedrijfsruimte, winkels) en 

publieke voorzieningen (zoals scholen, theaters, zwembaden, sportvoorzieningen, 

gezondheidszorgvoorzieningen). Hier gaat het vooral om de bouw- en ontwerpkosten 

waar de inkomsten uit de verkoop of verhuur tegenover staan. 

De twee partijen, de gemeente en private partij, hebben een totaal andere kijk op een 

project, maar zullen toch moeten samenwerken. Daarbij hebben ze elkaar zowel 

fysiek als financieel nodig. Een kantoor zonder bouwrijpe grond zal niet leiden tot 

een verkoop en grond zonder bestemming zal braak blijven liggen. Dit is een van de 

unieke eigenschappen die de grondmarkt in zich heeft. Het spel van evenwicht zal 

altijd gespeeld moeten worden; alleen de spelregels kunnen veranderen. Vaak zullen 

de marktpartijen de risico’s dragen van het vastgoed en het gemeentelijk grondbedrijf 

draagt de risico’s die gelopen worden bij de exploitatie van grond, eventueel in 

samenwerking met private partijen. [Schuivende panelen, 2010] 

Overweging keuzevorm Grondbeleid 

Gemeenten kiezen vaak te snel voor een actief grondbeleid vanuit het idee dat sturen 

van binnenuit de grondmarkt een stuk eenvoudiger is. De nieuwe grondexploitatiewet 

geeft nieuwe instrumenten zodat ook bij passief beleid er veel 

beïnvloedingsmogelijkheden zijn. Er hoeft dan ook niet gelijk voor een actief 

grondbeleid gekozen te worden als men deze mogelijkheden een belangrijkere rol laat 

spelen in deze keuze.[van den Brand J., et al., 2008; van der Krabben E, 2011,] 

De nieuw grondexploitatiewet en de daarbij behorende instrumenten zouden een 

belangrijkere rol moeten gaan spelen in het gemeentelijke beleid. Met de afdeling 

grondexploitatie in de nieuwe Wro is het voor gemeenten niet meer noodzakelijk om 

via actief grondbeleid regie over gebiedsontwikkeling te kunnen verkrijgen en kosten 

te kunnen verhalen.[Buitelaar E., et al., 2011] 

Door het “nieuwe” instrumentarium is het verleidelijk geworden om een minder 

actief grondbeleid te gaan voeren. Immers, een volledig kostenverhaal is in beginsel 

mogelijk zonder dat er exploitatierisico wordt gelopen door gemeenten. Eventuele 

verliezen op de grondexploitatie moet de gemeente namelijk zelf dragen (art. 6.16 

Wro).[van Bijlevelt A., 2009] 

Per locatie zal er een uniek en duidelijk beleid gemaakt moeten worden. Er zal een 

keuze gemaakt moeten worden uit de mogelijkheden die voor handen zijn. Daarbij 
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kan een gemeente kiezen voor een algemeen actief grondbeleid in combinatie met een 

aantal locaties specifiek aanmerken voor een passief beleid.  

 

Maar waarom willen gemeenten zo graag een actieve rol spelen op de grondmarkt in 

Nederland? Het eerste ‘pro argument’ is dat gemeenten via deze weg kunnen sturen 

op hun vermogen. In Nederland wordt namelijk het ruimtelijk ordeningsbeleid in 

nauwe samenwerking met het gemeentelijk grondbeleid gerealiseerd.[Needham B., 

1997; Mori H., 1998] Middels een gestructureerd beleid op de grondexploitatie 

kunnen gemeenten gedetailleerd en directer sturen op het ruimtelijk ordeningsbeleid 

(het bestemmingsplan). Deze manier van sturing geven ‘de Nederlandse ruimtelijke 

planningscultuur’ goed weer.  

Naast het argument van sturing zijn er twee financiële argumenten om voor een actief 

grondbeleid te kiezen. Via de actieve weg zorgt de gemeente ervoor dat de gemaakte 

kosten worden verhaald op de ontwikkelende partij. Je kunt hierbij denken aan kosten 

voor het bouwrijp maken van grond. Voorzieningen zoals wegen, groen of 

waterwegen worden via de grondexploitatie verhaald op de ontwikkelende partij. 

Sinds de invoering van de Wro in 2008 is er een publiekrechtelijk instrument 

opgenomen waardoor het verhalen van deze publieke kosten, die verband houden met 

de ontwikkeling van de locatie, mogelijk wordt door de ontwikkelaars te verplichten 

om deze kosten te dragen of door ze in rekening te brengen via de gronduitgifte of via 

een andere overeenkomst.[Buitelaar E., et al., 2011] 

Tweede financiële argument is het afromen van baten, die ontstaan bij een 

locatieontwikkeling. Sommigen zeggen, dat het grondbeleid niet gericht is op winst 

maken [Needham B., 1997], maar gelet op de inkomsten die sommige gemeenten op 

de grondmarkt en bij ontwikkelingprojecten weten te genereren, mag dit argument 

niet zomaar worden uitgevlakt.[Buitelaar E.,2010] 

In de Cobouw 03-05-2012 staat een artikel waarin dhr. De Zeeuw toont dat een keuze 

tussen faciliteren of een actief grondbeleid een lastige is.  

“Elk systeem heeft zijn voors en tegens. Voordeel van actief grondbeleid is onder 

meer dat de gemeentelijke overheid gemotiveerd blijft om plannen financieel te 

optimaliseren en de voortgang erin te houden. Dat voorkomt ook al te wilde politieke 

zwenkingen, iets waar de markt niet op zit te wachten. Nadeel is een ‘eigen grond 

eerst’ houding en verstrengeling van publieke en private belangen.”[van der Krabben 

E, 2011] 

Rol gemeenteraad 

De raad zorgt bij het vaststellen van het grondbeleid voor een kaderstellend beleid en 

neemt de controlerende taak op zich. Dit begint met de keuze uit actief of faciliterend 
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grondbeleid. Dit kan per project gekozen worden of het kan vooraf in de nota 

grondbeleid worden vastgelegd. In de nota wordt beschreven in welke situatie welk 

beleid wordt gevoerd. Dit is uiteraard alleen mogelijk als er een actuele nota 

grondbeleid aanwezig is binnen de gemeente.  

In een nota grondbeleid worden vierjaarlijks kaders voor het grondbeleid gesteld. 

Daarbij heeft de raad de mogelijkheid om jaarlijks het budget vast te stellen voor de 

grondprijzen. De raad stelt tevens per project de grondexploitatie en de 

exploitatiebegroting vast. De effecten van de vastgestelde grondprijzen en de 

individuele grondexploitaties op de gemeentelijke financiën, worden in een aparte 

paragraaf in de jaarlijkse begroting en jaarrekening opgenomen. Dit is volgens het 

BBV verplicht gesteld. In principe zorgt de gemeenteraad voor de kaders, de 

uitvoerende rol ligt bij het college van burgemeester en wethouders. Alleen als de 

gemeenteraad kiest voor actief grondbeleid zijn bij verwerving en beheer, bouw- en 

woonrijp maken, uitgifte, grondexploitatie, programma en kwaliteit relevant.  
Gemeenteraad (Kaderstellend) College B&W (Uitvoerend)

Tabel:3.2 De belangrijke kerntaken van de gemeenteraad en het college van B&W.        [Bron: Hayo C. Baarspul, 2011]

Samenwerking

Grondexploitatie

Programma en kwaliteit

Kostenverhaal

Bouw- en woonrijp maken

Uitgifte

Grondbeleid

Verwerven en beheer

Besluit tot oprichting of deelneming in een 
privaatrechtelijke rechtspersoon

Sluiten samenwerkingsovereenkomst en 
deelname in privaatrechtelijk rechtspersoon

Vaststellen algemene voorwaarden voor 
verkoop en uitgifte
Keuze selectiemethode op projectniveau
Gronduitgifte

Vaststellen van voorkeursrecht

Opstellen van een verwervingsplan

Vaststellen nota grondprijzen

Vaststellen grondexploitatie en exploitatiebegroting

Vaststellen projectopdracht en projectontwerp

Kostenverhaal middels exploitatieverordening of 
baatbelasting

Vaststellen toepassing wet voorkeursrecht gemeenten

Goedkeuren onteigeningsprocedure

Vaststellen aanbestedingsbeleid

Beleid t.a.v. selectiemethode

Nota grondbeleid
Bestemmingsplan
Beschikbaar stellen krediet strategische verwerving Aankopen in het kader van een 

 
In tabel 3.2 staan de kerntaken beschreven vanuit de gemeente. Zodra een deel van 

een project voltooid is, worden de verschillende stappen gecontroleerd door de raad. 

Dit kunnen taken zijn als voortgang, de kosten en de uitvoering van het programma. 

De raad heeft bij deze controle een aantal instrumenten tot zijn beschikking zoals de 

begroting en het jaarverslag. Daarbij heeft de raad de mogelijkheid om in de nota 

grondbeleid aan te geven wanneer het college de raad moet informeren over 

specifieke projecten.  
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De politieke kleur 

De gemeentelijke politiek bepaalt als laatste bestuurslaag van de overheid welke visie 

of welk beleid gehanteerd wordt. De politieke partijen die aan de macht zijn, bepalen 

wat de visie of het beleid wordt voor de lange termijn.  

Binnen een gemeente zijn een aantal lagen die invloed hebben op het grondbeleid. Dit 

zijn de wethouders, de gemeenteraad en de burgermeester. Het is grondwettelijk 

bepaald dat de gemeenteraad het hoogste orgaan is binnen een gemeente. De 

samenstelling van de gemeenteraad wordt om de vier jaar bepaald door de 

gemeenteraad verkiezingen. De gemeenteraad moet ervoor zorgen dat het beleid in 

hoofdlijnen wordt vastgesteld en moet zij er tevens erop toezien dat het beleid ook 

wordt uitgevoerd. Naast het maken en toepassen van het beleid zorgt de 

gemeenteraad voor het benoemen van de wethouders en het vaststellen van de 

gemeentelijke begroting.  

Het college van burgermeester en wethouders ofwel B & W is het dagelijks bestuur. 

Het college zorgt voor de uitvoering van de landelijke regelingen. In het college heeft 

iedere wethouder zijn eigen taakgebied en portefeuilles. B & W beslissen in 

meerderheid van stemmen, waarbij de stem van de burgemeester doorslaggevend is 

als de stemmen staken.  

Het college legt verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid. De 

gemeenteraad kan het college ook ter verantwoording roepen. De gemeenteraad kan 

het besluit van het college niet herroepen, maar heeft wel de mogelijkheid om het 

vertrouwen in de wethouders op te zeggen. Vaak worden de wethouders gekozen uit 

de gemeenteraad en de plek die vrijkomt in de raad wordt dan ingevuld door een van 

de leden uit die politieke partij.  

Sinds enkele jaren geleden is het mogelijk dat de wethouders uit de private sector 

kunnen komen en bepaalt de achtergrond van de wethouder in feite het beleid en in 

veel mindere mate de politieke kleur van de gemeenteraad. De wethouder die 

verantwoordelijk is voor het ruimtelijk beleid heeft ook te maken met het grondbeleid 

en aanverwante zaken. De achtergrond van de wethouder bepaalt de keuzes in zijn 

beleid en niet de burgers van de gemeente volgens het huidige Nederlands model. De 

gemeenteraad behandelt de gemeentelijke begroting waar de post grond een 

nadrukkelijke positie inneemt. Een paar procent minder grondopbrengsten dan 

verwacht uit verkoop van bouwkavels is vaak al vele malen meer dan de jaarlijkse 

vrije ruimte op de gemeentelijke begroting.[Ruimtelijke ordening,2008] 

 

Een keuze in grondbeleid ligt politiek gevoelig. Er zijn maar weinig politieke partijen 

die een duidelijke keuze hierin durven te maken. Zo vermeldt de VVD dat zij een 
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voorstander is van een faciliterend grondbeleid, waarbij men ook in de 

buitengebieden mag bouwen [VVD, december 2012], terwijl bijvoorbeeld de SP een 

sterke voorstander is van een actief grondbeleid waarbij bouwen in de buitengebieden 

sterk wordt tegengegaan. [SP, december 2012] De andere grote politieke partijen 

geven via hun politieke standpunten in 2012 geen voorkeuren in deze zaak.  
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4. Onderzoek regio’s 

 

Een stad is continu aan het veranderen. Het is daarom van belang dat elke stad zijn 

best doet om dit ontwikkelingsproces te herkennen, te volgen en zoveel mogelijk in 

positieve zin te beïnvloeden ten gunste van de stad als geheel.[Heerlen, 2008] Dit 

onderzoek richt zich op een drietal gebieden, namelijk: krimp-, balans- en 

groeigebieden.  

De rijksoverheid bepaalt het landelijk ruimtelijk beleid en richt zich op een bundeling 

van economie, verstedelijking en infrastructuur. Samenwerking tussen de 

verschillende regio’s staat bij uitvoering van het ruimtelijk beleid voorop. Als 

gemeenten in hun ruimtelijke keuze meer gaan samenwerken blijft er voldoende 

ruimte over voor wonen, werken en mobiliteit, inclusief de voorzieningen van groen, 

recreatie, sport en water. Dit vraagt om een goede samenwerking op het gebied van 

verstedelijking, economie, infrastructuur, milieu en veiligheid. De rijksoverheid heeft 

zes stedelijke netwerken aangewezen tot nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur. Dit 

zijn:[Teisman G., 2006]] 

� Randstad Holland; 

� Brabantstad; 

� Zuid-Limburg; 

� Twente; 

� Arnhem-Nijmegen; 

� Groningen-Assen. 

Deze zes stedelijke netwerken zijn de belangrijkste grootstedelijke gebieden van 

Nederland waar tevens de hoogste concentratie is van bevolking, economische 

activiteiten, werkgelegenheid en culturele activiteiten. Ze verschillen voornamelijk in 

omvang en samenstelling, maar hebben hun ruimtelijke structurele en 

organisatorische betekenis gemeen. Dit onderzoek spitst zicht toe op de drie regio’s 

waarvan in paragraaf 1.5 de keuze gemotiveerd is. De gemeente Amsterdam en de 

gemeente Utrecht vertegenwoordigen de regio Randstad Holland, de steden 

Eindhoven en Helmond vertegenwoordigen de regio Brabantstad en Heerlen de regio 

Zuid-Limburg binnen de zes stedelijke nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur. Dit 

hoofdstuk concentreert zich op vijf verschillende gemeenten in de drie regio’s. Zo 

worden de verschillende visies, demografische ontwikkelingen, afdeling grondzaken 

en het huidige beleid binnen de drie regio’s beschreven.[F. de Zeeuw, 2012] 
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Naast het bestuderen van de literatuur rond de drie regio’s is er ook gesproken met 

een aantal deskundigen over de grondzaken binnen een gemeente. In dit hoofdstuk 

wordt een samenvatting gegeven van hun mening die voortvloeien uit de interviews. 

Tijdens de interviews is gevraagd naar wat de huidige stand van zaken is bij de 

afdeling grondzaken (bij sommige gemeenten spreekt men van ontwikkelingsbedrijf) 

en wat momenteel het grondbeleid is.  

4.1. Gemeente Amsterdam 

In de gemeente Amsterdam wonen ongeveer 780.000 mensen en is daarmee de 

gemeente met de meeste inwoners van Nederland. De gemeente Amsterdam heeft een 

oppervlakte van ongeveer 220 km2 waarbij een kwart van deze oppervlakte bestaat uit 

water. De gemeente wordt onderverdeeld in zeven stadsdelen. De stadsdelen zijn: 

Centrum, Noord, Zuid, West, Nieuw-West, Oost en Zuidoost. Volgens de gemeente 

heeft Amsterdam een aantrekkingskracht op heel Nederland.[gemeente Amsterdam, 

20-12-2012] 

 

De visie op Amsterdam 

Het OGA (Ontwikkelingsbedrijf gemeente Amsterdam) is het productiebedrijf van de 

gemeente Amsterdam en geeft vorm aan de grond en de ontwikkeling van 

Amsterdam. OGA realiseert daarmee de gemeentelijke doelstellingen op het terrein 

van gebieds- en vastgoedontwikkeling. De kerntaken van het OGA zijn: 

� het bouwrijp maken van gemeentelijke grond en het in erfpacht uitgeven 

daarvan; 

� het beheer van onroerend goed; 

� financieel-economische begeleiding en management van ruimtelijke 

projecten. 

Het OGA speelt verschillende rollen in het gebiedsontwikkelingsproces. Daarbij is 

het altijd weer een uitdaging om de plannen bij de ontwikkeling qua kosten, 

opbrengsten, fasering en kwaliteit met elkaar in evenwicht te brengen. De 

verschillende rollen bij de ontwikkelingen zijn: adviseur, onderhandelaar, 

opdrachtgever of fondsbeheerder en vaak grondeigenaar.  

De projecten voor wonen, werken en voorzieningen worden vaak met elkaar 

gecombineerd en samen tot uitvoering gebracht. IJburg is hier een voorbeeld van en 

wordt door verschillende partijen, waaronder gemeente en bewoners, ervaren als een 

moderne en aantrekkelijke wijk. In alle fasen van de grootstedelijke planvorming 

adviseert het OGA het centraal stadsbestuur en de stadsdelen van de gemeente 

Amsterdam. De advisering kan o.a. gaan over haalbaarheid van gebieds- en 

vastgoedconcepten. Het OGA bezit de financiële kennis binnen de ruimtelijke sector 
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van Amsterdam. Daarbij zet het zich in om het maatschappelijk rendement te 

maximaliseren binnen deze ruimtelijke projecten. Het OGA kent de verschillende 

ontwikkelingen in de markt en speelt hier strategisch op in.  

Door de huidige crisis, die de gemeente financieel en economisch treft, worden er 

structurele veranderingen doorgevoerd. Een gevolg hiervan is een veranderende 

kantorenmarkt en de daarbij verminderende investeringsruimte voor de gemeente 

Amsterdam. De voorheen vanzelfsprekende waardeontwikkeling van grond en 

vastgoed als verdienmodel is voorlopig niet meer aan de orde. Daarom werkt de 

gemeente Amsterdam aan een nieuw ruimtelijke ontwikkelstrategie. Men denkt 

hierbij aan een verschuiving van aanbod- naar vraaggericht strategie. De gemeente 

Amsterdam is opzoek naar nieuwe werkwijzen die passen bij de nieuwe 

werkelijkheid.[gemeente Amsterdam, 1-12-2012] 

 

Demografische ontwikkeling in Amsterdam 

De bevolking in Amsterdam zal de komende jaren snel toenemen. In de totale 

Nederlandse bevolkingstoename neemt de gemeente Amsterdam ongeveer 16 procent 

voor zijn rekening en Rotterdam net iets meer (22 procent). De forse toename wordt 

voornamelijk veroorzaakt door migratie. Amsterdam is vooral een stad waar veel 

jongeren en alleenstaanden wonen en fungeert als “roltrap” (instroom 

jongeren/uitstroom gezinnen). Het aandeel starters is op de Amsterdamse 

woningmarkt aanzienlijk en speelt een zeer belangrijke rol in de stad (accumuleren 

van kennis).[Hassink W., et al., 2012]  

De algemene tendens is nog steeds een stijging van het aantal huishoudens richting 

2020 (ABF Research), ABF heeft ook berekend dat er in Nederland in 2020 een 

tekort zal zijn aan woningen van ongeveer 300.000 door de groei van het aantal 

huishouders. ABF becijfert dat alleen voor Amsterdam het tekort in 2020 zal 

uitkomen op 7%![vastgoedmarkt, 29-8-2012] 

 

Bevolking (per 1 januari), migratie en demografie Amsterdam 2007 2008 2009 2010 2011
743104 747290 756347 767773 780559
+4186 +9057 +11426 +12786 -
-658 +3212 +5616 +7126 -

51587 57162 57117 59900 -
52245 53950 51501 52774 -
+4833 +4893 +5722 +6000 -
10400 10595 11008 11381 -
5567 5702 5286 5381 -

407057 409442 414321 417542 422840
+2385 +4879 +3221 +5298 -
31410 34851 31833 34617 -
28659 31757 31731 33278 -
2751 3095 101 1339 -

Groei huishoudens 

Vestigers
Gezinsverlaters (netto)

Tabel 4.1 , bron: Amsterdam in cijfers. Gemeente Amsterdam, bewerking TNO/USE)

Bevolking

Huishoudens

Starters (huishoudens)

Bevolkingsgroei
Migratiesaldo (externe groei)
Vestiging
Vertrek
Natuurlijk verloop (interne groei)
Geboorte
Sterfte
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De economische crisis heeft in Amsterdam niet veel invloed gehad op de groei van 

het aantal huishoudens. In onzekere tijden zoeken mensen zekerheid. Die zekerheid 

denken ze te vinden in een grote stad. Tussen 2010 en 2025 zal de bevolking van 

Amsterdam daarom naar verwachting met 110.000 toenemen tot ongeveer 900.000. 

Tabel 4.1 geeft aan dat de groei voornamelijk zit bij het migratiesaldo en dat de groei 

in huishoudens ligt bij de starters.  

 

Het grondbedrijf & grondbeleid in Amsterdam 

Het OGA is een van de grotere diensten in de ruimtelijke sector waar ongeveer 450 

mensen werkzaam zijn. Binnen de ruimtelijke sector is het ontwikkelingsbedrijf 

betrokken bij de ontwikkeling (bouwrijpe grond) en het beheer (erfpacht). Bij deze 

twee zaken vindt de laatste jaren een verandering plaats. “De ontwikkelingstak” 

wordt kleiner en “het beheren” steeds belangrijker en ingewikkelder.  

Met de OGA neemt de gemeente Amsterdam een bijzondere positie in. De gemeente 

Amsterdam heeft namelijk meer dan 80% van alle grond in handen. Doordat alle 

grond in erfpacht wordt uitgegeven, wat Amsterdam uniek maakt in Nederland, is de 

rol van het ontwikkelingsbedrijf in Amsterdam erg groot. Zo heeft momenteel het 

ontwikkelingsbedrijf ongeveer 200 actieve grondexploitaties. Naast het 

ontwikkelingsbedrijf zijn er ook diensten, zoals een ingenieursbureau en een 

projectbureau, die zich bezig houden met infrastructuur, verkeer, vervoer, ruimtelijke 

ordening en economische zaken. Een belangrijk deel van deze diensten wordt 

gefinancierd door het uitgeven van gronden.  

De gemeente Amsterdam vormt een actief beleid rondom de grondexploitatie omdat 

zij alle grond in erfpacht wilt uitgeven. Inkomsten vanuit uitgifte van de grond 

worden via de erfpachtregeling verworven. Dit werkt alleen bij maagdelijke grond. 

Bij een transformatieopgave is dit anders. Bij een transformatieopgave heeft de 

gemeente Amsterdam de grond meestal in haar bezit, maar door die 

functieverandering moet het erfpachtcontract aangepast worden. De regels die 

worden gehanteerd in het erfpachtstelsel maken dit niet altijd gemakkelijk, zowel 

programmatisch, financieel, fiscaal als juridisch. De gemeente Amsterdam gaat dan 

via een andere systematiek te werk, namelijk middels een transformatie-exploitatie5 

Hierbij maakt het ontwikkelingsbedrijf een soort grondexploitatie maar dan met een 

iets andere inhoud en anders georganiseerd. 

                                                 
5 Met een tijdelijke transformatie-exploitatie (trex) kunnen in een vroeg stadium toch opbrengsten worden gegenereerd, 

vooruitlopend op de definitieve (her)ontwikkeling. Tijdelijke exploitaties voorkomen dat de voorfinanciering te groot wordt en 

vormen een belangrijk instrument in de gebiedspromotie. 
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De gemeente Amsterdam voert een residueel grondprijsbeleid, maar niet bij sociale 

huurwoningen of bij sociaal vastgoed. Hier wordt een vaste prijs vastgesteld voor de 

grond.  

 

Voor alle commerciële functies wordt de grond residueel bepaald. Daarbij werkt het 

ontwikkelingsbedrijf met een aantal verschillende modellen om zo de uiteindelijke 

prijs van de grond te bepalen. Alles over de grondwaarden staat vermeld in de 

jaarlijkse Grondprijzenbrief. 

Het grondprijzenbeleid is vrij strak georganiseerd binnen de gemeente Amsterdam. 

Het beleid wordt gemaakt door de gemeenteraad, B&W verzorgt de technische 

uitwerkingen en schrijft de handleiding. Van dit beleid kan niet worden afgeweken 

behalve door de directeur van het ontwikkelingsbedrijf. De Amsterdamse politiek 

straalt een stabiel beleid uit mede omdat al gedurende een langere periode dezelfde 

wethouders binnen de gemeente werkzaam zijn.  

 

De huidige problemen bij de gemeente Amsterdam 

Het klassieke model van waardeontwikkeling bij grond en vastgoed is niet meer aan 

de orde. Ook de gemeente Amsterdam heeft te maken met de gevolgen van de 

financiële crisis. Zo is er in de gemeente Amsterdam veel aanbod aan kantoorruimten, 

maar is de vraag erg klein.[Adviescommissie Plabeka, 2012; Hagendoorn J.,p.17, 

2010] Nieuwe gronduitgifte zal de markt overspoelen en heeft een drukkend effect op 

de prijs, waardoor weer extra problemen ontstaan bij de grondexploitatie.  

De gemeente Amsterdam heeft bij de jaarrekening van 2010 een post van bijna 700 

miljoen euro moeten wegwerken, verliezen die gemaakt zijn binnen het 

ontwikkelingsbedrijf door grondlocaties. Daarbij zitten alle huidige actieve 

grondexploitaties in een fonds, het vereveningsfonds. Het vereveningsfonds staat 

buiten de begroting van de gemeente en is bedoeld om de plannen te verevenen. Op 

deze manier worden de negatieve plannen verrekend met alle positieve plannen. Het 

probleem zit hem momenteel in de afwaardering in de toekomst. Amsterdam heeft 

veel grond in bezit en of er meer afgewaardeerd zal moeten worden zal blijken uit de 

economische ontwikkeling wat er nu niet gunstig uitziet gezien de dubbele dip op de 

woningmarkt.[NVB,2012] 

4.2. Gemeente Utrecht 

Utrecht is een stad met vele gezichten. Sinds de middeleeuwen is het nooit gelukt om 

Utrecht in een paar woorden als stad te typeren. Utrecht is geen ‘hoofdstad’ of 

‘havenstad’ of ‘residentie’. Dat is wat Utrecht zo bijzonder maakt.  
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De gemeente Utrecht is de vierde stad van Nederland met meer dan 300.000 

inwoners. Utrecht is centraal gelegen in Nederland, wat de stad tot een attractieve 

locatie maakt om te leven en te werken. De geschiedenis van Utrecht is rijk en heeft 

een lange historie, die terug gaat tot het Romeinse Rijk. Een stad met zijn unieke 

sfeer door het oude centrum en met zijn grachten, oude kerken en natuurlijk de Dom, 

vandaar de bijnaam ‘de Domstad’. De stad Utrecht is ook een echte studentenstad met 

de grootste universiteit van Nederland. De stad Utrecht biedt huisvesting aan bijna 

70.000 studenten die op een hbo of universiteit studeren. Zodoende is de 

bevolkingssamenstelling zeer jong en heeft het de hoogst opgeleide bevolking van 

Nederland.[Structuurvisie Utrecht 2015-2030] 

 

De visie op Utrecht 

Utrecht is een knooppunt in een internationaal infrastructureel netwerk en vormt 

hiermee één van de toegangspoorten tot de Randstad. Het Centraal Station is één van 

de grootste OV-netwerken in Nederland en verbindt hier grote delen van Nederland 

en Europa per trein. De stad Utrecht bevindt zich op een kruising van snelwegen. Het 

algemeen beleid wat momenteel op Randstadniveau wordt gevoerd, is erop gericht 

dat de verschillende regio’s en de gemeente Utrecht zich blijvend kunnen 

ontwikkelen. Bereikbaarheid van Randstad en in het bijzonder de stad Utrecht is 

hierbij cruciaal.  

Bij de structuurvisie over Utrecht wordt een middellange en lange ruimtelijke 

invulling gemaakt van de stad. Dit is ook een middel om grip te krijgen op de 

stedelijke ontwikkeling die de stad doormaakt. De verschillende programma’s en 

projecten worden hier met elkaar in verbinding gebracht en zo de gewenste stedelijke 

ontwikkeling gerealiseerd. De hoofdlijnen voor deze structuurvisie komen voort uit 

de positie van de stad in regionaal en Randstedelijk verband. Vervolgens worden 

deze hoofdlijnen verder uitgewerkt op een lager niveau als wijk- en 

buurtniveau.[Utrecht, 20-12-2012] 

Groot maar toch klein, dat is Utrecht. Hierdoor ontstaat een gemeenschappelijk doel 

dat de gemeente samen met de burgers moet gaan bereiken. De kracht van Utrecht is 

terug te voeren naar een drietal kernkwaliteiten en wel: 

� de stad als een Randstedelijk centrum in een economische, dynamische en 

hoofdstedelijke omgeving; 

� de stad als ontmoetingsplaats voor kunst, cultuur, onderwijs, voorzieningen en 

recreatie;  

� de grote stad met kleinschalige en sociale cohesie in de wijken. 

Utrechters hebben een voorkeur om Utrecht te laten zien met een menselijke maat. 

De grote stad is prettig om in te wonen, want voorzieningen zijn hier namelijk veel 
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aanwezig. Tegelijk stellen de bewoners de kleinschaligheid op prijs. Een goed 

evenwicht hiertussen is vaak moeilijk, maar juist dit evenwicht is een van de 

belangrijkste positieve kenmerken van de stad Utrecht.[Structuurvisie Utrecht 2015-

2030] 

 

Demografische ontwikkeling in Utrecht 

De demografische ontwikkeling is geschreven aan de hand van de 

bevolkingsprognose van de gemeente Utrecht. De bevolkingsprognose verschijnt 

jaarlijks om een helder beeld te vormen van de demografische ontwikkelingen binnen 

de gemeente Utrecht. De informatie van deze paragraaf komt uit de 

bevolkingsprognose van 2012.  

 

Utrecht heeft op 1 januari 2012 zo'n 316.000 inwoners in 136.000 woningen. Tot 

2020 groeit het inwoneraantal in Utrecht met 12% en tot 2030 komt er nog 11% bij. 

Naar verwachting groeit Utrecht uit naar een stad met 400.000 inwoners eind 2034 en 

dit is een groei van ongeveer 85.000 inwoners in 22 jaar. In de voorgaande jaren lag 

deze mijlpaal rond 2030, de financiële crisis is de oorzaak van deze verschuiving in 

groei. De leeftijdsopbouw van de stad blijft ongeveer gelijk. Maar al blijft het aandeel 

van een leeftijdsgroep gelijk, in aantallen stijgen alle leeftijdsgroepen aanzienlijk. Het 

aantal kinderen tot en met 17 jaar groeit in de jaren tot 2020 met 9.000 en tot 2030 

met nog eens 7.000. Het aandeel 55-plussers groeit van 57.600 nu naar 67.000 in 

2020 en naar 81.500 in 2030. Daarmee blijft Utrecht wel "een groen eiland in een 

grijze zee": in de omliggende gemeenten slaat namelijk de vergrijzing veel harder 

toe.[Gemeente Utrecht, 2012; Pardiaen R. et al., 2012,]  

 

 

2012 2015 2020 2025 2030 2035 tot 2020 2020 tot 2030

316.277 330.300 351.900 376.400 391.900 400.300 4.450 5.000

18.331 18.900 19.600 20.400 20.800 20.600 160 140
27.978 30.200 32.500 34.000 35.100 35.500 560 320
15.608 17.500 20.300 22.300 23.400 24.100 580 390
36.449 36.600 39.200 42.700 44.200 44.500 340 630
160.344 166.500 173.300 182.500 187.000 188.900 1.620 1.720
26.037 27.400 31.200 35.000 37.900 39.000 650 830
17.162 18.700 20.700 22.500 25.300 27.900 450 580
14.368 14.600 15.100 16.900 18.300 19.900 90 400

Gemiddelde jaarlijkse 
toename

Prognose 2012

Tabel: 4.2 Overzicht van het aantal inwoners per leeftijdsgroep van 2012 t/m 2030.

Bevolking Utrecht
Afgerond op tientallen

Afgerond op honderdtallen

0 t/m 3 jaar
4 t/m 11 jaar
12 t/m 17 jaar
18 t/m 23 jaar
24 t/m 54 jaar
55 t/m 64 jaar
65 t/m 74 jaar
75 jaar en ouder
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Het grondbedrijf & grondbeleid in Utrecht 

In de gemeente Utrecht vindt momenteel een verschuiving plaats van grondbedrijf 

naar afdeling grondzaken. Een van de oorzaken van deze verschuiving is de huidige 

economische situatie. De algemene trend is om van een actief grondbeleid naar een 

faciliterend grondbeleid te gaan. De verschuiving in beleid geldt ook voor de 

organisatie en gaat van een productiebedrijf (grondbedrijf) naar een dienstverlener 

(afdeling grondzaken). Deze verandering vindt nu ook geleidelijk aan plaats binnen 

de Gemeente Utrecht. De afdeling Grondzaken voert nu nog voornamelijk een actief 

grondbeleid vanwege een paar grote grondexploitaties zoals Papendorp en het 

Stationsgebied. Daarnaast verleent de afdeling ook ondersteuning bij een aantal 

particuliere ontwikkelingen, bijvoorbeeld door het vaststellen van exploitatiegebieden 

en het opstellen van anterieure overeenkomsten.  

Aangezien de gemeente Utrecht nog steeds een actief grondbeleid voert, is er sprake 

van een grondbedrijf, maar het actief beleid wordt minder. Het college van B&W 

heeft kortgeleden namelijk een nieuwe Nota grondbeleid vastgesteld, waarin is 

opgenomen dat het accent verlegd moet worden van actief naar faciliterend 

grondbeleid. Daarnaast is een nieuwe ruimtelijke strategie vastgesteld waarbij, gelet 

op de marktomstandigheden afscheid wordt genomen van een aantal beoogde 

ontwikkelingen en ontwikkelingsgebieden.  

De gemeente Utrecht voert in hoofdlijnen een actief grondbeleid met uitgifte door 

erfpacht. Uiteindelijk zal het beleid altijd specifiek afgestemd worden op de locatie. 

Zo wordt bij de locatie Leidsche Rijn met een “meer “faciliterend beleid gewerkt. 

Alle grondexploitaties binnen de gemeente Utrecht worden elk jaar voorgelegd en 

gekeurd door het college en de raad.  

Het grondbeleid vindt in deze gemeente als volgt plaats: de raad stelt jaarlijks de 

Voorjaarsnota vast, waarin de verschillende grondexploitaties, die de gemeente wenst 

uit te voeren en die door het college en de raad zijn goedgekeurd, vermeld staan. 

Een onderdeel van de Voorjaarsnota is het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 

(MPG) en het resultaat wat daarop bereikt is. Met dit instrument kan de raad dan 

sturen op de financiën gerelateerd aan de vastgoedontwikkelingen, maar het college is 

het eerste orgaan dat invloed heeft binnen dit proces. Tevens geeft het college 

rechtstreeks opdracht aan de afdeling Grondzaken. De afdeling Grondzaken schrijft 

aan de hand van zo’n opdracht verschillende nota’s richting het college voor advies 

en zo is de cirkel rond.  

De nieuwe Grondexploitatiewet heeft nog niet voor veel veranderingen in het beleid 

gezorgd. Er zijn momenteel maar weinig particulieren die financieel de ruimte 

hebben om iets te ontwikkelen. Andere partijen (private ontwikkelaars) ondervinden 

ook problemen bij het rond krijgen van financiering van de projecten zoals kantoren, 
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bedrijfspanden en/of woningen. Daarom wordt er op dit moment weinig gebruik 

gemaakt van anterieure overeenkomsten of andere instrumenten van de 

Grondexploitatiewet bij de gemeente Utrecht. 

De waardeberekening van de grond kan op verschillende manieren gedaan worden. 

Welke methode men toe moet passen hangt van de uiteindelijke functie van de grond 

af en moet de gemeente in de Grondprijzenbrief vastleggen. Voor commercieel 

vastgoed maakt de gemeente Utrecht gebruik van de residuele 

grondwaardeberekening. De grondprijs wordt uiteindelijk bepaald via 

marktonderzoeken, gedaan door makelaars. Deze marktonderzoeken worden elk 

najaar uitgevoerd en via de marktrapportage doorgeven aan de gemeente.  

 

De huidige problemen bij de gemeente Utrecht 

De gemeente Utrecht is een groeigemeenten en groeit tot 2020 met 12% en tot 2030 

komt er nog eens 11% bij. De financiële crisis heeft ook binnen de gemeente Utrecht 

zijn sporen achtergelaten.  

Het is algemeen bekend dat door het toepassen van de residuele rekenmethode een 

lagere grondprijs tot stand komt omdat bijvoorbeeld de huurprijzen onder druk staan 

vanwege de huidige crisis. Deze waarderingmethodiek wordt ondanks 

waarschuwingen nog steeds veelvuldig gebruikt in gemeenteland. Deze methodiek 

wordt ook in Utrecht toegepast maar door gebruik te maken van incentives 

(kantorenmarkt)6 en erfpacht is het effect van de financiële crisis op de residuele 

grondwaardeberekening binnen de gemeente geringer dan landelijk.  

De ambitie van de politiek (het gemeentebestuur en gemeenteraad) hangt af van de 

politieke kleur. Op dit moment heeft Utrecht een wethouder Financiën van 

GroenLinks, die tegen extra m2 kantoorruimte is, maar ondanks dat zijn er een aantal 

grondexploitaties vastgelegd waar kantoren in het programma zijn opgenomen. 

Kleurverandering in de politiek zorgt niet direct voor een verandering in de beoogde 

bouwprogramma’s/metrages bij de vastgoedportefeuille maar kan wel vertraging in 

het ontwikkeltempo veroorzaken.[zie ook paragraaf 3.5.5.] 

4.3. Gemeente Eindhoven 

De stad Eindhoven is ontstaan op de plek waar de rivieren de Gender en de Dommel 

bij elkaar komen. In het jaar 1232 heeft Eindhoven stadsrechten verkregen. De 

                                                 
6 Een ‘incentive’ kan worden omschreven als een beloning of andere stimulans waarmee men iemand een prikkel geeft om extra 

zijn best te doen. Met deze omschrijving is het karakter van de incentive goed weergeven: het is een beloning voor een prestatie. 

De verhuurder geeft iets weg om de huurder ergens toe te bewegen. Meer toegespitst op huur is in een aantal publicaties de 

huurincentive omschreven als ‘een factor (financieel of niet-financieel) die een bepaalde huisvestingskeuze mogelijk maakt of 

stimuleert.’.[de Wit M.H.P. et all., 2012] 
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stadsdelen (voor 1920 nog aparte dorpen) Woensel, Tongelre, Stratum, Gestel en 

Strijp zijn in 1920 samengevoegd tot groot Eindhoven en vormen nu de gemeente 

Eindhoven. Eindhoven is als stad lange tijd afhankelijk geweest van de morfologische 

structuur van zandruggen en beekdalen. De verstedelijking verliep voornamelijk 

langs de radiale wegen en later meer vlaksgewijs. Deze ruimtelijke ontwikkeling 

heeft gezorgd voor de huidige structuur en de oude dorpsradialen. Deze lopen als een 

soort wig richting de binnenstad van Eindhoven.[interimstructuurvisie 

Eindhoven,2009] 

 

De visie op Eindhoven 

Een duurzame stadsontwikkeling balanceert voortdurend tussen de ruimtelijke 

behoeften van mensen en het behoud en de versterking van de ruimtelijke kwaliteiten. 

De gemeente Eindhoven heeft een grote diversiteit aan woon- en werkgebieden, 

cultuurhistorische waarden en een duidelijke groen- en waterstructuur. Tevens 

bevindt de stad Eindhoven zich een internationaal web via de lucht-, weg- en 

spoorverbindingen.  

Door deze sterke stadsgebonden kenmerken is het mogelijk dat de stad Eindhoven 

zich sterk kan maken als groene woonstad, innovatief kenniscentrum (brainport en 

design) en centrum van regionale voorzieningen.  

De lokale visie op de stad bestaat uit een viertal hoofdpijlers: de economie, de 

verstedelijking, groen en water en de bereikbaarheid. Deze pijlers hebben Eindhoven 

gevormd en zal leidend zijn voor de toekomst. 

In de interimstructuurvisie 2009 wordt ook het grondbeleid beschreven. Met het 

grondbeleid probeert gemeente Eindhoven de in de structuurvisie gewenste 

veranderingen in het grondgebruik sturing te geven. Dit kan voornamelijk via twee 

manieren namelijk passief of actief grondbeleid maar tussenvormen zijn ook 

mogelijk. 

Eindhoven heeft een tweetal kerndoelen gesteld binnen het gemeentelijk grondbeleid: 

het bevorderen van het gewenste ruimtegebruik én het bevorderen van de ruimtelijke 

kwaliteit. Met andere woorden, het grondbeleid is dienstbaar aan het ruimtelijk 

beleid, want in het ruimtelijk beleid kunnen doelen niet gerealiseerd worden zonder 

dat de gemeente enige zeggenschap heeft op de grond. [interimstructuurvisie 

Eindhoven,2009] 

 

Demografische ontwikkeling in Eindhoven 

De regio Zuidoost-Brabant krijgt in 2030 te maken met een krimp van de bevolking. 

Alleen de steden Eindhoven en Helmond hebben binnen deze regio dan nog geen last 
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van krimp. Tabel 4.3 laat duidelijk nog een geprognosticeerde groei zien tot 2040 

waarna de daling pas inzet.  

Gemeente Inwoners 2010 Inwoners 2020 Inwoners 2030 Inwoners 2040 1e krimpjaar 

Eindhoven 213.809 219.070 227.910 236.255 Na 2040
Tabel 4.3 verwachte demografische groei tot 2040, bron: via groei naar krimp?,2011 

De demografische daling heeft ook invloed op de woningvoorraad van de stad 

Eindhoven. De woning voorraad neemt toe tot 2040 ( zie tabel 4.4).  

Gemeente Woningvoor-
raad 2010

Woningvoor-
raad 2020

Woningvoor-
raad 2030

Woningvoor-
raad 2040

1e krimpjaar 

Eindhoven 97.495 104.395 108.875 112.910 Na 2040
Tabel 4.4 Woningvoorraad tot 2040, bron:via groei naar krimp?, 2011 

In tabel 4.5 worden de huishoudens weergegeven per leeftijdsgroep. De grootste 

stijging is te vinden bij de huishoudens 65+ en 75+ en het aantal huishoudens 30-63 

jaar vindt een lichte daling plaats. Deze verandering is ook goed zichtbaar als er 

gekeken wordt naar de beroepsbevolking tot 2030. In Eindhoven bedraagt de huidige 

beroepsbevolking ongeveer 145.000 en dat zal in 2030 dalen tot 143.000.  

Door de toename van het aantal huishoudens in de groep 65+ en 75+ zal er meer 

behoefte ontstaan aan eengezinswoning en/of kleine appartementen. Verder hebben 

deze twee groepen minder aan voorzieningen die gericht zijn op jongeren, zoals 

cafés, discotheken etc. In de groep 30-64 zitten vaak veel gezinnen met kinderen en 

deze groep daalt licht in de stad Eindhoven. Er zullen dus meer woningen geschikt 

gemaakt moeten worden voor ouderen.[Swinkels S. et al.,2011] 

 

Het grondbedrijf & grondbeleid in Eindhoven 

Ook de afdeling grondzaken bij de gemeente Eindhoven zit in zwaar weer. De 

huidige crisis is op deze afdeling duidelijk zichtbaar. In de structuurvisie 2009 is de 

gemeente Eindhoven helder over de gestelde ruimtelijke doelen: ruimtelijke doelen 

kunnen niet gerealiseerd worden zonder dat de gemeente enige zeggenschap heeft op 

de grond. De gemeente Eindhoven is relatief laat begonnen met het veranderen van 

hun grondbeleid. Na 2008 heeft de gemeente Eindhoven veel grondaankopen gedaan 

om actief invloed uit te oefenen op het gemeentelijk grondbeleid 

Als er geen crisis was geweest dan was de gemeente Eindhoven op dezelfde voet 

verder gegaan. Het beleid, strategische verwerving, is binnen deze gemeente pas 

relatief laat formeel vorm gegeven, waardoor er tot nu toe nog weinig strategische 

grondaankopen zijn gerealiseerd.  

2010 2020 2030 2010 2020 2030 2010 2020 2030 2010 2020 2030
Eindhoven 11.990 13.515 16.168 23.307 26.936 30.578 61.874 61.376 60.429 20.338 22.872 22.150

Aantal hh. 30-64 Aantal hh -29Gemeente

Tabel 4.5 Woningvoorraad tot 2040, bron:via groei naar krimp?, 2011

Aantal hh. 75+ Aantal hh. 65+
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De huidige doelstellingen op het grondbeleid hebben invloed op wonen, bedrijven, 

infrastructuur, natuur en recreatie. Deze doelstellingen zijn: 

� Het bevorderen van een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten. 

Dus grote commerciële projecten worden vereffenend met sociale 

nieuwbouwprojecten.  

� Het toepassen van een aantal nieuwe instrumenten uit de nieuwe Wro, zoals 

onteigening, voorkeursrecht gemeenten, bestemmingsplan etc.  

De nieuwe Grondexploitatiewet heeft binnen de gemeente nog niet geleid tot grote 

veranderingen in het beleid. Aan de privaatrechtelijke kant van de grondexploitatie 

wordt wel gewerkt middels een anterieure overeenkomst. Bij een private 

ontwikkeling wordt er onderhandeld met de private partij tot er een 

ontwikkelingsplan is, wat leidt tot een anterieure overeenkomst. De nieuwe Wro heeft 

nog niet veel veranderingen tot stand gebracht bij gemeente Eindhoven.  

Eindhoven heeft gekozen voor het klassieke model, namelijk om de grond eerst 

bouw- en/of woonrijp te maken voordat zij de grond uitgeeft. Daarnaast worden ook 

een aantal projecten via een PPS uitgegeven.[Eindhoven, 2009; Meerjaren Prognose 

Grondbedrijf, 2011] 

De grondprijs wordt uiteindelijk bepaald en uitgegeven in een grondprijzenbrief. De 

grondprijs voor woningbouw wordt residueel berekend en voor een bedrijventerrein 

comparatief bepaald. Kantoren vinden meestal plaats via residuele berekening. Dit 

wordt jaarlijks vermeld in de Grondprijsbrief die de gemeente (afdeling grondzaken) 

opstelt.  

 

De huidige problemen bij de gemeente Eindhoven 

Het grondbedrijf is voor veel gemeenten in Nederland een zeer belangrijke 

inkomstenbron geweest zo ook voor de gemeente Eindhoven. Sinds de crisis is dit 

niet meer het geval waardoor eerder geld aan de afdeling grondzaken toegevoegd 

moet worden. Het gevolg van de crisis is dat de financiële reserves van de afdeling 

grondzaken de afgelopen jaren de nul status hebben bereikt. Uiteindelijk worden de 

reserves aangevuld uit de algemene middelen. Verder wordt er momenteel weinig 

grond verkocht waardoor voorlopig extra inkomsten uitblijven, terwijl er wel een 

behoorlijke boekwaarde is in de voorraad.  

Bij alle grondexploitaties zal opnieuw bekeken moeten worden of de aannames nog 

steeds reële waarden bevatten. Naast het opnieuw bekijken van de verschillende 

grondexploitaties zal de grondmarkt, maar ook de organisatie, meer transparanter 

moeten worden. Uiteindelijk moeten deze veranderingen ervoor zorgen dat de 

afdeling grondzaken geen molensteen wordt voor de gemeente Eindhoven.  
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De nieuwe Grondexploitatiewet is binnen de gemeente Eindhoven nog niet 

geïntroduceerd. Dit is vooral omdat de exploitatieplannen eerst bedrijfseconomisch 

moeten worden doorgerekend. Vervolgens blijkt dan dat de meeste plannen niet meer 

rendabel zijn.  

Een ander probleem dat dhr. Mertens (medewerker afdeling grondzaken) aangeeft 

zijn de grondprijzen. De hoge grondprijzen in Eindhoven zijn volgens hem de 

oorzaak van de huidige situatie op de grondmarkt. Niet alleen dhr. Mertens deelt deze 

mening maar ook volgens een onderzoek bij de NVB Thermometer Koopwoningen 

waaruit blijkt dat de grondprijs in de afgelopen tien jaar verviervoudigd.[NVB, 2010] 

De grondprijs blijkt tegenwoordig vaak veel te hoog te zijn, wat de oorzaak is van de 

huidige crisis in de vastgoedsector. Omdat de prijs van de grond een belangrijke rol 

speelt bij de bepaling of een locatie rendabel is, zal uiteindelijk de afnemer van het 

eindproduct bepalen of de markt weer op gang komt. Hierbij zal er rekening 

gehouden moeten worden met de verandering in de markt. Er zullen dus meer 

woningen geschikt gemaakt moeten worden voor ouderen (eengezinswoningen). 

4.4. Gemeente Helmond 

Het landschap in het gebied waar nu gemeente Helmond ligt, zag er aan het eind van 

de negentiende eeuw heel anders uit. Dit landschap wordt ook wel het centrumgebied 

Groene Peelvallei genoemd. Wat opvalt, is dat de waterlopen meanderend stroomden 

door het centrumgebied Groene Peelvallei en dat er langs de waterlopen beemden en 

weilanden lagen, die periodiek overstroomden. In de twintigste eeuw heeft men de 

waterlopen gekanaliseerd en zo is een aanzienlijk gedeelte van de verkaveling 

verdwenen.  

Helmond is een van de vijf grootste steden van Noord-Brabant met circa 90.000 

inwoners. De stad Helmond heeft een roemrucht textiel- en metaalverleden en heeft 

de laatste decennia een ware metamorfose ondergaan. Helmond heeft een aantal 

verrassende stadsgezichten in de vorm van hoogwaardige architectuur en bijzondere 

woonwijken en is daarbij het hart van het nationaal park, de Peel. Gemeente Helmond 

omvat tevens verschillende dorpskernen als Stiphout, Mierlo-Hout en 

Brouwhuis.[Helmond, 2011b]  

 

De visie op Helmond 

Helmond is de afgelopen tientallen jaren sterk gegroeid door het bouwen van wijken 

als Dierdonk en Brandevoort. Deze wijken vormen het “uithangbord” van de 

gemeente en heeft Helmond positief op de kaart gezet. Helmond is in de laatste jaren 

qua inwonersaantal minder snel gegroeid. De groei is niet meer vanzelfsprekend, een 

trendbreuk? 
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In de toekomst zal de woningbehoefte veranderen en de individualisering van de 

samenleving toenemen, wat zal resulteren in andere vraag binnen de vastgoedmarkt. 

Hierbij zijn de succesfactoren flexibiliteit en creativiteit. 

De gemeente zal nu verantwoorde keuzes moeten maken als het gaat om de 

grondexploitaties en investeringsrisico’s.[Helmond, 2011a] 

 

Demografische ontwikkeling in Helmond 

In de paragraaf 4.3.1 werd aangegeven dat de regio Zuidoost-Brabant te maken krijgt 

met een krimpende bevolking na 2030. Net als in Eindhoven komt in Helmond de 

krimp pas na 2040. Dit is te zien in tabel 4.6  

Gemeente Inwoners 2010 Inwoners 2020 Inwoners 2030 Inwoners 2040 1e krimpjaar

Helmond 88.291 91.610 94.560 96.665 Na 2040
Tabel 4.6 Woningvoorraad tot 2040            bron:via groei naar krimp?, 2011 

De demografische ontwikkeling heeft een direct verband met de woningvoorraad. De 

ontwikkelingen in de woningvoorraad zijn in tabel 4.7 te vinden.  

Gemeente Woningvoor-
raad 2010

Woningvoor-
raad 2020

Woningvoor-
raad 2030

Woningvoor-
raad 2040

1e krimpjaar 

Helmond 38.830 41.410 45.045 46.175 Na 2040
Tabel 4.7 Woningvoorraad tot 2040            bron:via groei naar krimp?, 2011 

Door de toename van het aantal huishoudens, net zoals bij de gemeente Eindhoven, in 

de groep 65+ en 75+ zal er meer behoefte ontstaan aan eenpersoonswoningen en/of 

kleine appartementen (zie tabel 4.8). Verder hebben deze twee groepen minder aan 

voorzieningen die gericht zijn op jongeren, zoals cafés, discotheken etc. De 

huishouders groep 75+ en 65+ groeien erg hard terwijl de beroepsbevolking die 

grotendeels in de groep 30-64 zit, langzaam aan het dalen is. In tegenstelling tot 

Eindhoven maakt hier de groep van -29 een sterke groei door en wel tot ca. 25%.[ 

Swinkels S. et al.,2011] 

 

Het grondbedrijf & grondbeleid in Helmond 

Gemeente Helmond heeft een zeer actief grondbeleid. Dit heeft te maken met het feit 

dat Helmond nog een echte groeigemeente is, hoewel de groei de afgelopen paar 

jaren aan het afnemen is. De verwachting is wel dat de gemeente Helmond de 

komende 15 jaar nog langzaam zal doorgroeien. Dit zijn prognoses die vanuit de 

Provincie Brabant gemaakt zijn. Tot voor kort ging Helmond uit van een groei naar 

120.000 inwoners. Nu naar 100.000 inwoners. Probleem is dat er wel grond is 

2010 2020 2030 2010 2020 2030 2010 2020 2030 2010 2020 2030
Helmond 3.615 4.413 5.860 7.940 9.950 12.188 25.510 25.381 25.213 4.040 4.621 4.932

Aantal hh. 30-64 Aantal hh -29

Tabel 4.8 Woningvoorraad tot 2040, bron:via groei naar krimp?, 2011

Gemeente Aantal hh. 75+ Aantal hh. 65+
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ingekocht voor huisvesting 120.000 mensen. De groeivertraging heeft zodoende veel 

invloed op de gemeentelijke begroting.  

Naast de keuze van een actief grondbeleid past de gemeente verschillende methodes 

toe om de grondprijs te berekenen. De gemeente berekent de grondprijs volgens de 

residuele of volgens de kostprijsmethode. Daarnaast werkt zij ook met een aantal 

vaste kavel- of m2 prijzen. Deze vaste prijzen worden vastgesteld door de 

gemeenteraad. Er wordt dan wel gekeken naar de marktprijs. Wanneer bijvoorbeeld 

de marktsector 500 euro per m2 aangeeft maar als de gemeente via de eigen 

berekening tot een bedrag van 300 euro komt dan kiest men voor de marktprijs. 

Grond met de functie als bijvoorbeeld sociale woningbouw wordt anders bepaald. 

Dan wordt een percentage van ongeveer 75% van de vaste prijs genomen.  

De politiek heeft veel invloed op het beleid binnen de afdeling grondzaken. Maar de 

kleur van de partij vindt dhr. Brands (medewerker afdeling grondzaken) niet het 

belangrijkste. Het belangrijkste is dat de wethouder verstand van zaken heeft en open 

staat voor een goede samenwerking. Dit heeft voornamelijk te maken met het verschil 

in tijd. De politiek zit er vaak voor een periode van 4 jaar terwijl een grondexploitatie 

snel een jaar of 10 in beslag neemt.  

Het is duidelijk dat bij grote politieke schommelingen een grondexploitatie niet 

eenvoudig mee kan bewegen.[Brands, 2012; Helmond, 2011a] 

 

De huidige problemen bij de gemeente Helmond 

De groei binnen de gemeente Helmond is de afgelopen jaren minder snel gegaan dan 

verwacht maar Helmond blijft wel een groeigemeente. 

Gebiedsontwikkelingsprojecten zoals Brandevoort gaan niet meer vanzelf. Een van 

de voornaamste oorzaken is de individualisering van de samenleving. Dit zorgt voor 

een veranderende vraag nu en naar de toekomst die in het heden niet is opgemerkt.  

Dat de gemeente Helmond ook last heeft van de huidige situatie op de grondmarkt 

blijkt wel uit het feit dat de gemeente de afgelopen twee jaar 6 miljoen euro per jaar 

verlies heeft gemaakt op het grondbeleid. Dit zijn geen dramatische cijfers. Het wordt 

pas problematisch wanneer de lopende grondexploitaties niet op de huidige situaties 

zijn afgestemd. De toekomst is en blijft daarbij erg onzeker en dit geldt niet alleen 

voor de kosten zoals inflatie of de rente maar ook zullen de opbrengsten jaarlijks 

bijgesteld moeten worden. Het element rente blijft wel het belangrijkste probleem 

binnen de gemeente Helmond. De afgelopen twee jaar heeft de gemeente Helmond 

verlies gemaakt op het grondbeleid. Daarbij staat dat het verschil tussen de interne 

rente en rekenrente, het verschil hiervan gaat naar het gemeentebalans, de vraag heeft 

opgeroepen of er intern met deze rente geschoven kan worden. Een verschil in de 

renteopbrengst van 1 à 2 procent kan betekenen dat er wel of geen sluitende 
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grondexploitatie bereikt kan worden. Verder is de hoogte van de debetrente 

belangrijk bij diverse investeringen omdat deze rente jaarlijks op de 

gemeentebegroting zal gaan drukken.  

4.5. Gemeente Heerlen 

Heerlen is een van de oudste steden van Nederland. Onlangs werd er een ongeveer 

zesduizend jaar oude nederzetting van de Michelsbergcultuur ontdekt. De Romeinen 

stichten ruim 2000 jaar geleden een burgerlijke nederzetting, die zij de naam 

Coriovallum meegaven. Deze naam betekent een uitstekend gelegen versterking of 

legerplaats.  

De gemeente Heerlen is een jonge en dynamische gemeente en is de centrumstad van 

de regio Parkstad Limburg, gelegen in het Zuidoosten van Nederland. Zij grenst aan 

Duitsland en heeft een buurgemeente Aken wat tevens een partner is.  

De stad Heerlen kent een jarenlange geschiedenis als vestigingsplaats, maar het is een 

jonge stad, die in de 20ste eeuw onstuimig gegroeid is door de mijnindustrie. Het 

inwonersaantal steeg in de periode van 1900 tot 1965 van 7.000 naar 75.000 

inwoners. De stad heeft zich in die tijd ontwikkeld in wijken rondom de mijnen en 

niet zoals de meeste steden in Nederland vanuit het historisch hart (bv kerk of 

stadhuis). Na het sluiten van de mijnen ontstond er een zware crisis in de gehele regio 

Heerlen. Met behulp van het Rijk is de economische structuur toen veranderd van een 

monocultuur naar een heterogene economie.[Heerlen,15-12-2012] 

 

De visie op Heerlen 

In de gemeente Heerlen en de omliggende regio’s zijn de afgelopen jaren in het kader 

van o.a. de nota’s ‘Op Hete Kolen’ en ‘Versnellingsagenda’ diverse discussies 

geweest over de visie van de stad en de regio met burgers en bedrijven. Daarbij zijn 

ook de verschillende gemeentelijke nota’s over de binnenstad, economie, cultuur en 

het meerjarig bestuurlijk programma meegenomen. De uitkomsten van deze 

verschillende gesprekken zijn tot een visie ontwikkeld genaamd de stadsvisie. Juist 

deze vervolgstap geeft de visie de meerwaarde bij de overgang van een stad die 

ontwikkelingen ‘volgt’ naar een stad die ontwikkelingen‘stuurt’.[stadsvisie 2026, 

2008] 

 

Demografische ontwikkeling in Heerlen 

Parkstad Limburg is de regio waar de gemeente Heerlen onder valt. De verwachting 

is dat er rond 2025 in de regio Parkstad 15.000 inwoners minder zullen zijn dan nu en 

de krimp zal in 2040 verder stijgen tot 40.000 mensen. Dit betekent een afname van 

15% van de bevolking in deze regio. Voor de gehele provincie Limburg verwacht 
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men een daling van 3.9%. De forse daling van het aantal inwoners wordt 

voornamelijk veroorzaakt door de vergrijzing en het vertrek van veel jongeren uit de 

regio naar de economische sterkere gebieden om te studeren en te werken. De afname 

van de bevolking leidt niet direct tot een afname in woningbehoefte omdat deze ten 

dele wordt gecompenseerd door de gezinsverdunning. Dit was jaren lang de gedachte. 

Door de huidige crisis lijkt de gezinsverdunning niet door te zetten. Kortom: de 

huishoudenprognoses moeten mogelijk naar beneden worden bijgesteld! In de 

periode tot 2020 wordt verwacht dat het aantal huishoudens daalt met 2,5% (van 

111.000 naar 109.000 huishoudens) terwijl het aantal huishoudens in de rest van 

Nederland blijft groeien.  

In de regio Parkstad is momenteel een leegstand van 4,9% en bij een geaccepteerde 

frictieleegstand van 2% betekent dat een overschot van 3.400 woningen. Door de 

grote leegstand ontstaat er een vragersmarkt. [Parkstad Limburg, 2008; Heerlen 

begroting, 2011] 

 

Het grondbedrijf & grondbeleid in Heerlen 

De gemeente Heerlen is een onderdeel van de regio Parkstad. Zij heeft al een aantal 

jaren geleden de keuze gemaakt om een faciliterend grondbeleid te voeren. Door de 

huidige krimp is dat nu de beste keuze, omdat de financiële armslag van de afdeling 

Grondzaken erg beperkt is. Zij creëert een klimaat waarbij bedrijven en ontwikkelaars 

worden gestimuleerd om verder te bouwen aan de stad Heerlen. 

Bij de gemeente Heerlen mag men eigenlijk niet meer spreken van een grondbedrijf. 

Dit heeft te maken met het feit dat de verzamelpost grondexploitaties wordt 

verantwoord in de gemeentelijke boekhouding. De afdeling Grondzaken heeft nog 

wel een algemene reserve maar deze is momenteel helemaal opgedroogd. De lopende 

grondexploitaties zijn voornamelijk nu de herstructureringsprojecten. Hier wordt 

momenteel veel aandacht aan besteed omdat de regio Parkstad te maken heeft met 

een dalende woningbehoefte.  

De gemeente Heerlen gebruikt voor het bepalen van de grondprijs een basismethode 

genaamd de residuele grondwaardeberekening. Volgens dhr. Beckers (medewerker 

afdeling grondzaken) past men bij de afdeling grondzaken een combinatie van 

verschillende methodes toe. Op deze manier wordt getracht om zo dicht mogelijk bij 

de realiteit te komen. De residuele methode is de basis en vindt de uitgifte van de 

grond doorgaans tegen de kostprijs plaats.  

Het ambitieniveau ligt hoog, misschien wel te hoog. De politiek zal zich altijd willen 

laten zien of profileren. Om de financiën bij de afdeling grondzaken aan te vullen kan 

de gemeente geld lenen bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Dhr. Daemen 

(medewerker afdeling grondzaken) is voorstander van een scheiding tussen de 
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gemeente en de afdeling Grondzaken, maar dit mag niet leiden tot twee zelfstandige 

organisaties. Hierdoor zou namelijk de financiering van deze afdeling Grondzaken 

erg moeilijk kunnen worden. De politiek heeft geen directe invloed op de 

grondexploitaties. Wel is door de politieke kleur van de gemeente de laatste jaren het 

sociale accent aan de projecten toegevoegd.  

 

De huidige problemen bij de gemeente Heerlen 

De gemeente Heerlen is niet opgebouwd volgens het principe van groeicirkels, wat 

veel te zien was bij middeleeuwse steden.  

De huidige prognoses zijn dat er rond 2025 binnen de regio Parkstad 15.000 inwoners 

minder zullen zijn dan nu en krimpt het verder tot 40.000 mensen in 2040. De forse 

afname in bevolking komt omdat jongeren wegtrekken en de forse vergrijzing 

hierdoor extra hard de regio treft.  

Naast de dalende woningbehoefte speelt de veranderende markt ook een belangrijke 

rol binnen de afdeling grondzaken. De huidige woningmarkt is hier niet gericht op de 

steeds ouder wordende inwoners binnen de gemeente Heerlen. De huidige vraag 

verandert steeds meer naar zorgwoningen, terwijl de markt in Heerlen nog veel oude 

en gestapelde woningen aanbiedt. Dit is het spanningsveld waar de afdeling 

grondzaken momenteel mee te maken heeft.  

De afdeling heeft nagenoeg geen reserve meer om veranderingen in de markt te 

realiseren. Een actieve aanpak om de stad te heroriënteren is niet meer mogelijk via 

een actief grondbeleid. De huidige grondexploitaties zijn dan ook voornamelijk 

herstructureringsprojecten. Tevens werkt door de krimp het principe van de kostprijs 

niet. Wanneer in een wijk binnen de gemeente het aantal woningen van 260 naar 100 

daalt, zal ook de infrastructuur aangepast moeten worden. De kosten liggen dan zo 

uitzonderlijk hoog dat na een kostprijsberekening de grondkosten niet meer reëel zijn 

voor de markt. [Heerlen begroting, 2011] 

Politiek en de grondmarkt hebben een lastig huwelijk samen. Het politieke 

ambitieniveau ligt hoog, misschien wel te hoog. De politiek zal zich altijd willen 

laten zien of profileren. Door de politieke verandering in de gemeente Heerlen is de 

laatste jaren wel het sociale accent aan de verschillende projecten toegevoegd maar 

ambitieniveau kan ook sociaal gezien te hoog liggen.  
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4.6 Conclusie 

Uit het onderzoek naar de drie regio’s is gebleken dat er weinig verschillen zijn 

tussen de regio’s met betrekking tot het beleid en de huidige problemen. De twee 

voornaamste verschillen is het instrument erfpacht en ontwikkelingsbedrijf. De 

groeiregio’s geven al hun grond uit in erfpacht, terwijl erfpacht bij een balans regio 

door de inwoners, minder aantrekkelijk wordt gevonden. Een ander opmerkelijk punt 

is dat de gemeente Amsterdam als enige in de onderzoeksgroep nog een 

productiebedrijf heeft ofwel een grondbedrijf met een zelfstandig vereveningsfonds. 

Gezien de trend binnen de gemeentewereld en de afschrijvingen die al gedaan zijn 

vanuit de gemeente Amsterdam op dit fonds is het begrijpelijk om vraagtekens te 

zetten bij dit beleid.  

De belangrijkste conclusies uit de interviews zijn: 

1. Het klassieke model bij grondexploitatie, actief grondbeleid, werkt niet meer 

in de huidige markt; 

o De gemeenten Amsterdam en Helmond voeren een actiefbeleid op de 

grondmarkt. Utrecht, Eindhoven en Heerlen werken meer met een 

faciliterend grondbeleid.  

2. Financiering van projecten wordt steeds lastiger door afboekingen en 

vertragingen; 

o In sommige gemeenten, zoals in Utrecht, Helmond en Heerlen wordt 

er gerekend met interne en rekenrente. Het verschil van deze twee 

rentes gaat als “winst” naar de algemene gemeentelijke middelen. In 

de huidige markt met vertragingen en afboekingen is het de vraag of 

dit nog de juiste stap is om financiering intern te regelen; 

3. De huidige verwachte bevolkingsgroei rijmt niet met de prognoses die in het 

verleden zijn gemaakt bij de ontwikkeling van het woningbeleid;  

o Door de huidige krimp, die waarschijnlijk nog wel enkele jaren zal 

voortduren, verandert de woningmarkt naar een vragersmarkt. Zo 

voldoet het huidige vastgoed aanbod in de gemeente Heerlen niet meer 

aan de wensen van de bevolking. De marktvraag verandert naar 

zorgwoningen terwijl de markt oude en gestapelde woningen aanbiedt;  

o De groei binnen de gemeente Helmond is de afgelopen jaren minder 

snel gegaan dan verwacht, maar blijft wel een ‘groei’ gemeente. 

4. Het gevolg van de crisis is dat de financiële reserves bij veel gemeenten bijna 

zijn opgedroogd. De verwachting is dat er betere tijden zullen komen, maar 

dat zal nog wel even duren. Hierdoor wordt voorlopig weinig grond 
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uitgegeven waardoor extra inkomsten uitblijven, terwijl er wel een behoorlijke 

boekwaarde in de voorraad is opgenomen; 

o Tot aan het einde van de vorige eeuw heeft de gemeente Eindhoven 

veel grondaankopen gedaan om actief invloed uit te oefenen op het 

gemeentelijk grondbeleid wat gezien de crisis op dit moment tot een 

van de voornaamste problemen leidt; 

5. Een voornaamste oorzaak van de veranderende vraag in de woningmarkt komt 

vanuit de individualisering van de samenleving. Een verandering die in het 

verleden niet is opgemerkt; 

Er mag als eindconclusie gesteld worden dat de gemeente Heerlen een van de 

voorlopers is op het grondbeleid. Deze gemeente is al vanaf 2006 een krimpgemeente 

en omdat de financiële middelen hierdoor erg laag waren ontstond er ‘vanzelf’ een 

dynamische markt en een faciliterend actief beleid. Momenteel of op den duur zullen 

de gemeente Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en Helmond ook te maken krijgen met 

‘krimp’.  
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5 Problemen bij afdeling Grondzaken 

De voornaamste partijen, die voor de huidige situatie op de grondmarkt 

verantwoordelijk zijn, zijn de Rijksoverheid, de gemeenten en andere marktpartijen. 

De daling van de gronduitgifte voor o.a. kantoren, bedrijfslocaties, woningen, etc., 

heeft ervoor gezorgd dat veel Nederlandse gemeenten financieel aan de grond zitten. 

Een artikel 12-procedure (het onder curatele stellen door de Rijksoverheid of door de 

provincie), komt ook steeds vaker voor in Nederland. Het Financieel Dagblad schrijft 

in een artikel dat alle Nederlandse gemeenten tussen 2008 en 2011 in totaal circa 5.7 

miljard euro hebben afgeschreven op hun grondposities, wat neerkomt op ongeveer 

356 euro per Nederlander.[van der Zwet P., 2013] Dit bedrag is een flink stuk hoger 

dan volgens de berekeningen van de gemeenten zelf. Volgens directeur Peter van 

Bosse van Fakton komt dit verschil (zie paragraaf; aanleiding Gemeenten, 2011) 

onder meer omdat ook de deelname van gemeenten in publiek-private 

samenwerkingsverbanden (pps) zijn meegeteld. Ondanks deze cijfers heeft de 

Rijksoverheid nog geen concrete plannen om de grondproblematiek bij gemeenten 

aan te pakken.[Laverman W., 2012]  

Dit hoofdstuk behandelt de voornaamste oorzaken van de gemeentelijke problemen 

met betrekking tot de grondmarkt. Het hoofdprobleem is duidelijk, het klassieke 

model bij grondexploitatie, actief grondbeleid, werkt niet meer in de huidige markt 

omdat hierdoor een overschot aan grond op de grondmarkt is ontstaan. Wil men 

proberen dit probleem op te lossen, zal men eerst de oorzaken in kaart moeten 

brengen. Grondbeleid heeft invloed op de gehele vastgoedmarkt ofwel 

gebiedsontwikkeling zoals het bouwen van kantoren, bedrijfslocaties, woningen, etc. 

Om het probleem beter zichtbaar te maken, wordt in dit hoofdstuk specifiek 

ingezoomd op de woningmarkt.  

Door de huidige economische krimp, die nog enkele jaren zal voortduren (zie bijlage 

I), is de vastgoedmarkt in een vragersmarkt veranderd. Voor welke problemen dit bij 

de gemeenten heeft gezorgd wordt ook in dit hoofdstuk besproken.  

5.1 De Rijksoverheid onbedoeld veroorzaker grondmarktproblemen 

Het handelen van de overheid kan op meerdere manieren van invloed zijn op de 

grondmarkt. Het Rijk of een gemeente kan de grondmarkt reguleren:[Segeren A. et 

al., CPB,2005; Vliegenberg I., 2011] 

� met regels zoals die in het bestemmingsplan zijn vastgelegd; 

� ze kan veranderingen in het grondgebruik faciliteren, door het scheppen van 

voorwaarden zoals het aanleggen van infrastructuur;  
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� ze kan veranderingen initiëren, door anderen – de uitvoerders – bij elkaar te 

brengen en het beleidsproces te begeleiden;  

� ze kan zelf actief op de grondmarkt optreden, door grond te kopen en 

verkopen. 

De Rijksoverheid hanteert bij het RO-beleid een aantal inrichtingsprincipes waarbij 

investeringen gedaan mogen worden voor wonen, werken en voorzieningen. Deze 

worden vastgelegd in de verschillende nota’s en gelden ook voor gemeenten en 

provincies. De rijksoverheid stelt in de ontwerpfase de nota’s in overleg met de 

provinciale autoriteiten en de grote stadsregio’s vast. Deze afspraken worden in de 

verschillende convenanten tussen het Rijk en regionaal bestuur vastgelegd en gaan 

over woningbouw, bouwlocaties en financiering van infrastructuur en 

bodemsanering. Deze afspraken krijgen vorm in de provinciale streekplannen. 

Streekplannen en rijksnota’s vormen geen wettelijke kaders voor een individuele 

burger, dit in tegenstelling tot een bestemmingplan. Het bestemmingsplan heeft 

wettelijke beperkingen voor burgers en wordt gecontroleerd door het Rijk en de 

provincies.[de grondmarkt, CPB, 1999]  

Rijksoverheidsregulering vindt ook op het niveau van sectoraal beleid plaats en wel 

op de woningmarkt en in het verlengde de grondmarkt, zo blijkt uit de voorafgaande 

alinea. De Rijksoverheid heeft getracht middels regulering de woningmarkt te sturen 

en te gebruiken als de economische motor van Nederland. Zowel nu als in het 

verleden heeft men geprobeerd dit beleid aan te passen. Een eenduidig langdurig 

beleid is voor een Rijksoverheid moeilijk te realiseren vanwege de politieke 

invloeden. 

 

Eind jaren zeventig was al sprake van afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. Het 

doel van de ingevoerde hypotheekrenteaftrek was het op peil brengen van de kwaliteit 

van de vooroorlogse woningvoorraad door het eigen woonbezit te bevorderen. 

Uiteindelijk werd dit resultaat verkregen door de Rijksoverheid via de plannings- en 

programmeringcyclus en door de inzet van rijkssubsidies.[Kraan D.J., Lever C., 

2006] 

De crisis in de jaren tachtig heeft er voor gezorgd dat de overheid de hypotheekaftrek 

niet heeft afgeschaft. Na het ’verbeter’ traject van de kwaliteit van de woningmarkt 

bleef de Rijksoverheid de woningmarkt stimuleren met nieuwe reguleringsplannen 

zoals de Nationale Hypotheek Garantie7. Deze hypotheek garantie is ontstaan in de 

                                                 
7 In 1956 kreeg het eigenwoningbezit een stimulans door de invoering van de gemeentegarantie. Door deze gemeentegarantie 

was het mogelijk om zonder eigen geld een huis te kopen met behulp van een hypotheek. In 1995 werd de gemeentegarantie 

vervangen door de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Deze garantie wordt gegeven door een privaatrechtelijke stichting: de 

stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). De functie van de overheid is enkel nog het zijn van een financieel vangnet. 
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jaren tachtig en het garantie bedrag is geleidelijk aan verhoogd tot een bedrag van 

350.000 euro in 2010. Dit was een van de eerste crisis maatregelen van de overheid 

na de financiële crisis in 2008. Naast het verhogen van het NHG bedrag is de 

overdrachtsbelasting verlaagd van 6% naar 2%.[van de Pas L, augustus 2012] 

 

De Rijksoverheid stuurt de woningmarkt 

De woningmarkt heeft een voorraad van 7.2 miljoen woningen in 2011. Dit is een 

toename van 5 miljoen woningen sinds 1950. Daarnaast stimuleerde het Rijk ook het 

eigen woningbezit. In 1950 was dat nog 26% van het totale woningbestand, dit is nu 

tot 60% gestegen. De Rijksoverheid creëerde in feite een onnatuurlijke vraag op de 

woningmarkt. Niet alleen door stimuleringsmaatregelen op de woningmarkt maar ook 

door aanpassingen op de arbeidsmarkt, kinderopvang, scholing etc. In algemene zin 

werd de markt voor de woningmarkt zo gestimuleerd om telkens meer en meer te 

kopen of te investeren. De VON prijs8 steeg en zo ook de grondprijzen (zie figuur 

5.1). [Blijie B., Poulus C. en Brouwer J., 2012] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze zogenaamde marktimperfecties vloeien voort uit de werking van het beleid van 

de Rijksoverheid met de doelstelling om de maatschappelijke welvaart te stimuleren. 

(zie bijlagen III). De negatieve effecten van dit beleid zijn tot aan de crisis in 2008 

niet zichtbaar geweest want de modellen die de Rijksoverheid gebruikte waren 

modellen gebaseerd op groei.  

 

                                                                                                                                           
 

8 De term Vrij op naam, afgekort als VON of v.o.n., wordt gebruikt bij de handel in vastgoed. VON zegt iets over de 

samenstelling van de verkoopprijs. Een verkoopprijs in de vastgoedhandel is "vrij op naam" als alle bijkomende kosten 

(overdrachtsbelasting of btw, notaris/- en makelaarskosten) inbegrepen zitten bij de prijs.  

Figuur 5.1: Ontw ikkeling grondprijs en V.O.N.-prijs en 'residueel bepaalde bouw kosten
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De woningmarkt kan niet zonder Rijksinvloeden 

De woningmarkt is niet alleen complex maar is ook een bijzondere markt. De 

woningmarkt wordt gekenmerkt door imperfecties, waardoor die niet op een 

efficiënte en rechtvaardige wijze kan functioneren zonder hulp van de overheid.  

De drie belangrijkste kenmerken waarom de woningmarkt niet zonder Rijksinvloeden 

kan zijn: 

1. Een woning is een basisbehoefte. Daarom heeft de overheid zich garant 

gesteld, ongeacht de betaalcapaciteit, dat ieder huishouden in Nederland over 

een woning kan beschikken.  

2. De woningmarkt is een voorraadmarkt. De groei van deze voorraad zal 

jaarlijks niet meer zijn dan 1%. Dat wil zeggen dat op korte termijn het 

aanbod vast ligt. Een woning bouwen kost tijd. Het aanbod zal daarom met 

een vertraging reageren op de eventuele veranderende vraag. 

3. Een woning is locatie gebonden, daarom een onlosmakelijke relatie met de 

grondmarkt.  

Vanuit het economisch perspectief is te verklaren waarom de overheid regulering 

moet toepassen in de woningmarkt. Het aanbod op de woningmarkt is inflexibel, en 

de markt is niet transparant waardoor vraag en aanbod niet gemakkelijk op elkaar 

aansluiten.  

De Rijksoverheid had nooit op voorhand kunnen voorzien dat de beleidsrichting die 

werd ingezet een versterkend effect zou hebben op huidige financiële crisis. Veel 

vooraanstaande economen hadden dat probleem wel zien aankomen.[Brezemer, 2009, 

bijlagen V] 

5.2 Gemeentelijke beleid 

Het belangrijkste probleem waarmee de gemeenten nu zitten, zijn de gronden die in 

het verleden zijn aangekocht en momenteel op de gemeentelijke balans staan als BIE 

(Bouwgrond In Exploitatie) of NIEGG (Niet In Exploitatie Genomen Grond). Vaak 

zijn deze gronden aangekocht via het strategisch verwervingsbeleid. Achteraf was het 

niet de juiste strategische keuze. Figuur 5.2 laat zien dat er pas in 2011 een daling van 

het in eigendom nemen van gronden door de gemeenten zichtbaar is, terwijl de crisis 

al zichtbaar was in 2008.  

Het belangrijkste probleem is nu dat veel van deze locaties niet meer uitgezet kunnen 

worden in de huidige vastgoedmarkt. Het actieve grondbeleid is in combinatie met de 

regulering door de rijksoverheid de voornaamste oorzaak van de huidige problemen.  
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Problemen bij BIE en NIEGG 
De probleemgronden zijn momenteel gekwalificeerd als BIE en NIEGG. Als men 

kijkt naar de BIE-gronden blijkt dat deze gronden gekenmerkt worden als weinig 

flexibel. BIE (bouwgrond in exploitatie) hebben vaak al verschillende fases 

doorlopen zoals de goedkeuring van de gemeenteraad, het bestemmingsplan is 

aangepast met als resultaat dat de noodzakelijke wegen zijn geasfalteerd, de 

lantarenpalen zijn geplaatst en de trottoirs aangelegd etc. Het zomaar aanpassen van 

de bouwplannen kan dan grote financiële gevolgen hebben. Het belangrijkste 

probleem hierbij is dat geen enkele ambtenaar de financiële crisis heeft zien 

aankomen. Iets waar men grote vraagtekens bij kan zetten.[Bijlage V] Men zag wel 

dat vele buurtgemeenten veel winsten maakten door het actieve grondbeleid. Waarom 

zou men dan de winsten uit de grondmarkt overlaten aan projectontwikkelaars. De 

volgende zaken hebben sterke invloed gehad op de huidige financiële problemen en 

wel: 

� de factor tijd; 

� financiering (rente); 

� boekhoudkundige afspraken; 

� gemeenten zijn elkaars concurrenten; 

� gemeentelijke ontwikkeling bij actief grondbeleid. 

 

De factor tijd 

De eerste oorzaak van de financiële problemen bij de gemeenten is de factor tijd. Een 

grondexploitatie duurt globaal 10 jaar met tussenpozen van enkele verschillende 

baatmomenten. Investeringen voor de gemeenten liggen helemaal vooraan in een 
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ontwikkelingstraject terwijl de baten later in het traject pas naar voren komen. 

Globaal genomen vinden deze investeringen plaats 2 á 3 jaar voordat het project in 

verkoopfase gaat. In de verkoopfase worden de baten voor de gemeenten in de 

boeken gezet. Winst mag dan pas op dit moment verevend worden terwijl verliezen al 

eerder genomen moeten worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash flows versus saldo grondexploitatie 

Stel, een gemeente heeft in 2011 één grondexploitatie en het financieel verloop van 

die exploitatie is weergegeven in figuur 5.3. In de eerste paar jaar worden kosten 

gemaakt zoals kosten voor de grondverwerving. Vervolgens moeten de kosten voor 

de grondproductie betaald worden. Inkomsten uit gronduitgiften zijn pas te vinden 

aan het eind van het traject. Door het verschil in timing bij inkomsten en uitgaven is 

het cashflow-saldo in de eerste jaren negatief waarna in 2014 een omslagpunt is en 

het positief wordt. Een gerealiseerde negatieve cash flow in een jaarschijf staat dus 

los van het vormen van voorzieningen of het nemen van verliezen. 

De factor tijd kan ook positief gebruikt worden door een gemeente. Zo was het voor 

een gemeente erg verleidelijk om ontwikkeltrajecten te vertragen bij 

gebiedsontwikkelingen waar hoge winsten werden gemaakt. Tijdrisico’s kwamen 

voor 2008 niet aan de orde want winsten werden toch wel gerealiseerd. In de huidige 

markt is dat helaas niet meer zo.[Bijlagen V] 

 

Financiering van grond binnen een gemeente 

Grond voor een gemeente wordt doorgaans gefinancierd via de Bank Nederlandse 

gemeenten. Een financiering ofwel lening loopt van de treasury afdeling naar 

Cash Flows versus saldo grondexploitatie
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Grondzaken, omdat de treasury afdeling het geld leent en vervolgens aan de afdeling 

Grondzaken geeft. Deze treasury afdeling leende direct het geld van de Bank 

Nederlandse Gemeente maar leende niet alleen geld voor de grondaankopen maar ook 

voor andere afdelingen als groenvoorziening, vastgoed, infrastructuur etc., waarbij de 

afdeling tevens een risico-opslag bepaalde. De risico-opslag is een extra 

rentepercentage wat verhoogd wordt op de basis rente. Er ontstond op deze manier 

twee verschillende financieringsrente, namelijk de rekenrente en de interne rente. 

Rekenrente wordt in grex gebruikt en ligt doorgaans hoger dan rente die treasury aan 

BNG betaalt! Het idee hierachter was dat op sommige afdelingen meer risico werd 

gelopen dan op andere. Dit risico moest afgedekt worden want de treasury afdeling 

staat garant voor de verkregen lening van de Bank Nederlandse gemeenten. Het 

verschil tussen de interne rente en de rekenrente ging direct naar de gemeentelijke 

balans om andere gemeentelijke projecten te financieren. In goede tijden is dit traject 

een goede oplossing om het geld te verdelen maar in de huidige markt is dat maar de 

vraag. [Brands,2012]  

De huidige markt maakt het een stuk lastiger om de financiering terug te verdienen 

door het uitgeven van bouwrijpe grond. Het gegeven dat er nog steeds gewerkt wordt 

met interne en rekenrente is gegeven dit feit op zijn zachtst gezegd nogal vreemd.  

 

Boekhoudkundige regels 

Fiscale en boekhoudkundige regels maken het mogelijk dat leegstaande kantoren, 

waarvan iedereen weet dat ze nooit meer verhuurd zullen worden, nog voor hoge 

bedragen in de boeken staan van beleggers en banken. Deze fiscale uitweg zorgt 

ervoor dat gemeenten nog steeds kantoorlocaties blijven ontwikkelen. De gemeenten 

kunnen hun grond blijven uitgeven want ontwikkelaars kunnen fiscaal gezien winst 

maken met lege kantoren en daardoor locaties blijven afnemen.[woningmarkt en 

stedelijke economie, 2012] 

 

Concurrentie tussen gemeenten of regio’s 

Een ander probleem bij het grondbeleid (zowel bij actief als passief) is dat er 

‘gemeentelijke’ concurrentie op de grondmarkt is. Het probleem wordt groter 

naarmate een woningmarktgebied meerdere gemeenten omvat, zoals blijkt uit de 

situatie in Rotterdam. Deze stad heeft de ambitie om opwaartse transformatie van 

Rotterdam-Zuid tot stand te brengen met het aantrekken van hogere 

inkomensgroepen. Aan de andere kant staan de buurgemeenten die veel grondposities 

hebben. Deze zijn voor hun financiële overleving afhankelijk van het aantrekken van 

diezelfde inkomensgroepen. Het is daarom verstandig om niet meer te werken met 

een gemeentelijk grondbeleid, maar met een regionaal grondbeleid.  
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Gemeentelijke ontwikkeling bij actief grondbeleid 

Voorheen was actief grondbeleid hét beleid voor de Nederlandse gemeenten. Men 

dacht dat alleen zo er uiteindelijk een stedelijk plan tot stand kon komen. Deze 

gedachte is niet meer van deze tijd.  

Het grondbedrijf is vele jaren een belangrijke generator van inkomsten geweest voor 

de gemeenten. Er werd goed verdiend met uitgifte van grond voor kantoren, bedrijven 

terreinen en woningbouw, voornamelijk uitleglocaties. De winsten die hiermee 

gemaakt werden gingen richting de moeilijkere programma’s als binnenstedelijke 

locaties.[van der Wouden R., 2012] Uit een analyse van CBS-gegevens over de 

gemeentelijke financiën blijkt dat het actieve grondbeleid de gemeenten geen 

windeieren heeft gelegd.[Korthals Altes, W.K. 2008] Grond is de laatste jaren een 

lucratieve business geweest voor gemeenten. Het systeem van residuele grondprijzen 

heeft ervoor gezorgd dat gemeenten volop meegeprofiteerd hebben van de stijgende 

woningprijzen. Allerlei voorzieningen, stedenbouwkundige hoogstandjes, 

parkeerplaatsen, groen voorzieningen en openbare ruimte zijn indirect betaald door de 

kopers van nieuwbouwwoningen. Ook de realisering van bedrijventerreinen en 

kantoorlocaties was big business.[Buys A.,2012] De baten overstegen vaak de lasten 

wat volgens Korthals Altes niet bereikt had kunnen worden met een faciliterend 

beleid.  

Op dit moment staat Nederland voor een periode waar de verschillen tussen groei- en 

krimpregio’s zullen toenemen.[PBL,2011] De financiële risico’s zullen gezien de 

economische stagnatie en onzekerheden alleen maar toenemen.[F. de Zeeuw, 2012]  

 

De stedelijke dynamiek wordt vooral veroorzaakt door de locatiedrang van de hoger- 

opgeleide.[de Groot H., 2012] De hoger-opgeleide hebben de neiging zich te 

verplaatsen naar de grote, aantrekkelijke steden en daarbij zijn ze ongewild de 

drijvende kracht achter krimp in perifere gebieden. [Woningmarkt en stedelijke 

economie, september 2012] 

5.3 Invloeden andere marktpartijen op de grondmarkt 

Tot de jaren tachtig was het min of meer gebruikelijk dat gemeenten actief 

grondbeleid voerden.[o.a. Goetelaers, 2004] Vanaf dat moment begon de verandering 

in Nederland op de grondmarkt. De economie trok weer aan en er ontstond een 

grotere vraag naar woningen. Verder vond er een verschuiving plaats van het 

woningaanbod naar de marktsector en veranderde het beleid van de Rijksoverheid. 

Hierdoor werd interesse gewekt bij de marktsector voor de grondmarkt. Deze kochten 

na de jaren tachtig grondposities op om zo deel te kunnen nemen aan de verschillende 

gebiedsontwikkelingen. Immers, het recht van eigendom omvat ook het recht tot 



- 101 -  

 

 

ontwikkeling. In de jaren negentig wordt het langzaam steeds duidelijker dat het in 

eigendom hebben van grond een sterke troef is om invloed uit te kunnen oefenen op 

het ontwikkelingsproces en de daaraan gekoppelde winst. Eind jaren tachtig was de 

koopwoningmarkt booming! Hierdoor ontstond er een steeds hogere druk op de 

grondmarkt. De V.O.N.-prijzen van woningen stegen en zodoende ook de 

grondprijzen.[Scheele-Goedhart J. et all., 2009] Veel van de winst op de grondmarkt 

was te halen op de zogenoemde uitbreidingslocaties. Uitbreidingslocaties waren 

voornamelijk agrarische gronden. Er ontstonden aanzienlijke waardeverschillen 

tussen grond die eerst een agrarische functie bezat en na transformatie een 

woningfunctie kreeg. Daardoor werd het voor marktpartijen erg interessant om hierin 

te investeren. Marktpartijen gingen dus opzoek naar de mogelijke 

uitbreidingslocaties.[Korthals Altes W.K., 1998; Vliegenberg I., 2011] 

Het verkrijgen van voorinformatie was op dat moment erg winstgevend. 

Marktpartijen wilden graag weten waar nieuwe locaties ontwikkeld gingen worden. 

De gemeenten hadden vaak onvoldoende middelen om grond te kopen en vroegen 

dan ook vaker aan ontwikkelaars om grond op de zgn. VINEX-locaties te verwerven. 

Door deze verandering was het voor gemeenten een stuk lastiger geworden om een 

actief grondbeleid uit te voeren. Toch bleek dat veel gemeenten vast bleven houden 

aan zo’n actief grondbeleid. Het alternatief was een locatie ontwikkelen zonder 

grondbezit, wat volgens hen toen in principe niet mogelijk was.  

De gemeente was de regisseur binnen de grondmarkt. Om toch grond in bezit te 

krijgen, kochten (via financiering Bank Nederlandse Gemeenten) veel gemeenten 

grond van projectontwikkelaars, bouwers en/of speculanten (4% van de markt). Deze 

partijen verkochten de grond onder de zogenoemde bouwclaim. De marktpartij 

behield hierdoor wel het recht van zelf bouwen. Via deze weg zijn grondprijzen vaak 

vertienvoudigd in de transformatie9 van agrarisch tot ruwe bouwgrond.[Segeren A., 

2007a; Vliegenberg I., 2011] 

Het Bouwfonds, een grote projectontwikkelaar, heeft een interne analyse gemaakt ten 

tijde van de VINEX-locaties. Circa 75 procent van de grondverwerving door het 

Bouwfonds vond plaats op verzoek van of in nauw overleg met de gemeente. De 

grond was voor het Bouwfonds of andere ontwikkelaars niet het doel, maar een 

middel om ook op lange termijn bouwproductie op pijl te houden.[Bouwfonds, 2006] 

                                                 
9 Mori (1998) geeft aan dat in Groot-Brittannië (met een sterk restrictief ruimtelijk beleid) en Japan (met extreme 

grondspeculatie) nog veel hogere prijsstijgingen van gemiddeld 50-200 keer gevonden worden. Ten tijde van het onderzoek 

vond Mori voor Nederland een nog veel lagere factor van 2 tot 3 maal de agrarische waarde. 
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5.4 Conclusie 

Het is gebleken dat erg veel Nederlandse gemeenten in financieel zwaar weer 

verkeren door onder meer het grondbeleid dat in het verleden is gevoerd en dat door 

de huidige kredietcrisis een sterk negatief effect heeft gekregen op hun 

jaarbegrotingen. 

Men kan stellen dat de huidige financiële crisis binnen de gemeenten is veroorzaakt 

door o.a. de invoering van allerlei stimulerende maatregelen vanuit de Rijksoverheid, 

zoals de hypotheekaftrek, NHG en door het gevoerde beleid binnen de gemeenten 

zelf. Zo hebben factoren binnen de gemeenten zoals tijdverlies, financieringszaken, 

actief grondbeleid etc., er ook toe bijgedragen dat zij hun huidige begroting niet meer 

sluitend krijgen. 

 

Rijksoverheid 

Door de invloed van de Rijksoverheid is de vastgoedmarkt en de grondmarkt een wat 

aparte markt geworden. Door verschillende reguleringen vanuit de Rijksoverheid 

werd een onnatuurlijke markt gecreëerd. Door deze invloeden is het 

eigenwoningbezit in Nederland gestegen tot 60% en is ook het welvaartniveau 

gestegen. Naast regulering via de woningmarkt beïnvloedt de Rijksoverheid ook 

indirect de woningmarkt met andere wetgevingen zoals: [Blijie B., Poulus C. en. 

Brouwer J., 2012] 

� De huishoudens werden vermogender doordat het inkomen van de partner 

mee genomen mocht worden bij de bepaling van de hoogte van het 

hypotheekbedrag;  

� Het gezamenlijk inkomen van een gezin nam toe doordat ook de partner 

(doorgaans de vrouw) gemakkelijker kon blijven doorwerken, bijv. na het 

krijgen van kinderen; 

� Het kennisniveau van de bevolking nam toe en daardoor nam belangstelling 

voor koopwoningen sterk toe. 

Wel moet vermeld worden dat de woningmarkt niet zonder de Rijksoverheid kan 

omdat die te complex is om als zelfstandig element te kunnen functioneren binnen de 

Nederlandse economie. Daarnaast moet er regulering plaatsvinden omdat het een 

voorraadmarkt is. Een groei in kwantiteit van 1% is het maximum wat jaarlijks 

haalbaar is. Als laatste belangrijke argument waarom de inbreng van de Overheid erg 

belangrijk is, is dat de woningmarkt locatiegebonden is. Dit betekent dat de 

woningmarkt en de grondmarkt direct in relatie met elkaar staan. Regulering zal en 

moet dus altijd vanuit de Rijksoverheid komen om de grondmarkt en de woningmarkt 
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te sturen. Het is alleen de vraag wie de uitvoering moet verzorgen. De gemeente of de 

provincie? 

 

Gemeenten 

Actief gemeentelijk grondbeleid en regulering van de Rijksoverheid is achteraf 

gezien niet de best gebleken combinatie. Waarom is dit dan toch zo gegroeid? De 

Rijksoverheid heeft gemeenten nagenoeg verplicht om actief grondbeleid te voeren. 

Actief grondbeleid samen met een kunstmatige vraag en een markt waar commerciële 

partijen dynamischer kunnen reageren op marktveranderingen resulteert in de situatie 

waar Nederlandse gemeenten zich momenteel in bevinden, namelijk zij bezitten nu 

veel te veel grond door de strategische grondaankopen in het verleden. 

Het probleem ligt voornamelijk bij de gemeenten maar het is de Rijksoverheid die de 

veroorzaker is. Gemeenten waren namelijk niet in staat om als een marktpartij te 

opereren in een grondmarkt. Er ontstonden problemen door factoren binnen de 

gemeenten als tijdverlies, financiering, gemeentelijke concurrentie, actief grondbeleid 

en het volgens de residuele methode berekenen van de grondprijs. 

Actief grondbeleid en het residueel bepalen van de grondprijs heeft ervoor gezorgd 

dat in de hoogtijdagen het financieel gezien uitstekend ging met deze combinatie 

heeft nu echter door de kredietcrisis een sterk negatief effect op de financiën van de 

gemeenten Nederlandse gemeenten.[Scheele-Goedhart J. et all., 2009]  

 

Andere marktpartijen 

Marktpartijen waren lange tijd niet geïnteresseerd in de grondmarkt. Dit was een 

markt voor gemeenten want zij hadden het alleen recht, maar dat veranderde in de 

jaren tachtig. De interesse voor de grondmarkt werd toen gewekt bij de marktpartijen. 

In de jaren negentig nam het aantal marktpartijen toe mede omdat zij in de gaten 

kregen dat het ‘recht op eigendom ook het recht op ontwikkelen betekende’. 

Gemeenten vonden deze ontwikkeling niet prettig, met name omdat zij het regie in 

handen wilde houden. Om er zeker van te zijn dat een locatie goed werd ontwikkeld, 

kochten de gemeenten de ruwe grond vaak tegen te hoge kosten aan, waardoor de 

marktpartijen veel winst konden maken met grondspeculaties.  
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6 Nieuwe mogelijkheden voor de afdeling grondzaken 

 

Bezuinigingen
Korte termijn Organische groeimodel

[6.1] DBMFO, contracten

Financiele crisis.

Lange termijn Regionale programering
[6.2]

Nieuw grondbeleid

Het klassieke model werkt niet meer;

Financiering van projecten gaat moeizamer door 
afboekingen en vertragingen;
De verwachte bevolkingsontwikkeling match niet met 
de eerder verwachte prognoses;

Figuur 6.1

S
te

de
lij

k 
er

fp
ac

ht

C
ro

w
df

un
di

ng

Locale politiek is geen match met locaal grondbeleid.

Rijksregulering en actief grondbeleid is geen match 
met een voorraadmarkt zoals de woningmarkt;

Er hebben zich veranderingen in de samenleving 
voorgedaan die niet zijn opgemerkt;

G
ro

nd
ex

pl
oi

ta
tie

- 
 

sc
an

H
er

ve
rk

av
el

in
g

Nieuwe mogelijkheden
Afdeling grondzakenGemeentelijk

BIE [6.1.2.] NIEGG [6.1.3.]

T
ijd

el
ijk

 a
nd

er
s 

be
st

em
m

en

[6.2.1]

Problemen

O
pe

n 
be

st
em

m
in

gs
pl

Gemeentelijk Afdeling grondzaken
BIE NIEGG [6.2.2.]

[6.1.1.]

 
Nieuwe mogelijkheden voor een gemeentelijke afdeling grondzaken komen in dit 

hoofdstuk naar voren. Nieuwe ideeën zijn besproken tijdens de gesprekken met 

medewerkers van verschillende gemeenten. Uiteindelijk worden alle ideeën uit het 

theoretisch kader en de interviews bijeengenomen en getoetst of de ideeën van 

algemene toepassing zijn of specifiek regio georiënteerd zijn. Figuur 6.1 geeft 

schematisch de nieuwe kansen of mogelijkheden weer en zijn onderverdeeld in 

mogelijkheden voor de korte en lange termijn.  

 

Uit het onderzoek zijn mogelijkheden naar voren gekomen die voor alle regio’s van 

toepassing kunnen zijn, echter het instrument stedelijke erfpacht biedt alleen 

mogelijkheden voor groei- en eventueel krimpregio’s. 

Dit hoofdstuk wordt onderverdeeld in korte en lange termijn mogelijkheden. De 

verschillende kansen worden beschreven voor een gemeente en een afdeling 

grondzaken. Binnen de afdeling grondzaken wordt grond gesplitst in BIE en NIEGG 

gronden. Uiteindelijk wordt de laatste deelvraag beantwoord: welke mogelijkheden 

zijn er voor de verschillende regio’s om als gemeentelijk grondbedrijf ook na deze 

crisis de functie van grondbedrijf uit te kunnen oefenen? 

6.1. Korte termijn 

Tijdens de interviews is het kader van de literatuurstudie getoetst aan de 

werkelijkheid. Hierbij zijn een aantal nieuwe mogelijkheden naar voren gekomen om 

de afdeling grondzaken ook in de toekomst als een extra financiële bron voor een 

gemeente te behouden.  
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De hoofdtaak van elke afdeling grondzaken, zoals in hoofdstuk 3 te lezen is, is binnen 

elke gemeente in Nederland hetzelfde: het aankopen, transformeren en uitgeven van 

grond, waardoor alle nieuwe mogelijkheden in principe toepasbaar zouden kunnen 

zijn voor alle gemeenten van Nederland. De toekomst moeten uitwijzen of de ene 

oplossing beter kan acteren in een regio met groei, terwijl een andere oplossing beter 

toepasbaar is in een regio met krimp.  

 

Op korte termijn is er een aantal mogelijkheden waarmee een gemeente zijn huidige 

financiële problemen, vaak veroorzaakt door het aantal grond wat in bezit is, zou 

kunnen aanpakken. Nieuwe oplossingen of nieuwe mogelijkheden op korte termijn 

zijn: 

� Gemeentelijk 

o Bezuinigingen 

o Organisch groeimodel 

o Nieuwe contractvormen (DBFMO-contracten) 

� Afdeling grondzaken  

o BIE 

� Crowdfunding 

� Grondexploitatiemodel 

o NIEGG 

� Stedelijk erfpacht 

� Tijdelijks anders bestemmen (TAB) 

� Stedelijke herverkaveling 

Waarom nieuwe mogelijkheden? De hoofdtaak van een afdeling grondzaken is niet 

meer dan grond aankopen, transformeren en uitgeven. Het klassieke gemeentelijk 

grondmodel functioneert niet meer in de huidige marktomstandigheden. Er zullen 

nieuwe modellen nodig zijn om een andere of nieuwe meerwaarde te creëren binnen 

een gemeentelijke afdeling grondzaken. Ondanks dat zijn nieuwe modellen voor een 

afdeling grondzaken geen must. Het is namelijk niet alleen de afdeling grondzaken 

die de huidige problemen heeft veroorzaakt. De huidige problematiek komt vooral 

voort uit het beleid dat de overheid de afgelopen jaren heeft gevoerd. Het 

grondbedrijf of de afdeling grondzaken volgt het ruimtelijke beleid van de gemeente 

of de Rijksoverheid. Nieuwe modellen of ideeën kunnen wel een nieuwe en een frisse 

blik geven op de huidige situatie. Voordat de nieuwe modellen in dit hoofdstuk aan 

bod komen, wordt eerst beken naar het effect die bezuinigingen hebben. Ieder 

gemeente heeft te maken met bezuinigingen wat een directe weerslag heeft op de 

lopende grondexploitatieprojecten. Op welke manier zouden bezuinigingen een 

oplossing kunnen zijn voor een afdeling grondzaken? 
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Gemeentelijke oplossingen 
Eind 2008 treft de kredietcrisis Nederland en twee jaar later staan de gemeenten aan 

het begin van de grootste ombuigingsoperatie ooit. Door de Rijksbezuinigingen, 

tegenvallende inkomsten, oplopende uitgaven en de gevolgen van de recessie moeten 

zij een groot aantal bezuinigingen doorvoeren. Veel gemeenten gaan als eerste hun 

uitgaven sterk terugdringen. Ook de afdeling grondzaken ontkomt niet aan deze 

bezuinigingsoperatie. Extra financieringslasten door tragere verkoop van gronden 

komen bij 49 procent van de gemeenten voor.[Allers M.A., et all., 2010] De 

bezuinigingsopgave treft de gehele overheid, voor de gemeente staat in de periode 

van 2009 tot 2014 bezuinigingen op de algemene dekkingsmiddelen centraal. De 

belangrijkste bronnen van inkomsten vormen (zie figuur 6.2) nu de algemene 

dekkingsmiddelen, zoals inkomsten uit het gemeentefonds (de zogenaamde algemene 

uitkering), verschillende belastingopbrengsten, inkomsten uit tarieven en inkomsten 

uit vermogen (renteopbrengsten of dividend). [Hayo C.,2011; Allers M.A., et all., 

2010] 

Inkomstenbron Percentage ( a ) Bron
Beinvloedbaarheid van 
uitgaven ( b )

Bijdragen van besparing 
aan ombuigingen ( c )

Gemeentefonds 32% Het Rijk Ja Ja 
Doeluitkeringen 34% Het Rijk Nee Nee

Belastingen 7%
Burgers en 
bedrijven Ja Ja 

Rechten, leges en heffingen 8%
Burgers en 
bedrijven Ja; maximaal kostendekkend Nee

Overige eigen inkomsten 5%
Burgers en 
bedrijven Ja Ja 

Grondexploitatie 14%
Burgers en 
bedrijven Ja Nee (alleen incidenteel)

Gemeentelijk inkomsten: bronnen en beinvloedbaarheid

( a ) Het gaat hier om het percentage dat een inkomstenbron inneemt ten opzichte van het totaal aan inkomsten. De 
percentages, een gemiddelde voor alle Nederlandse gemeenten, zijn ontleend aan het Periodiek Onderhoudsrapport 
Gemeentefonds 2010 (BZK) 
( b ) Het gaat hier om het feit of de uitgave die door de betreffende inkomstenbron gedekt wordt (op relatief korte 
termijn) gestopt of verminderd kan worden.
( c ) Het gaat hier om of een besparing op de uitgaven die gedekt worden door de betreffende inkomstenbron 
bijdraagt aan structurele ombuigingen.

Figuur 6.2 Bron: Hayo C. Baarspul juni 2011

 
Het gemeentefonds en de doeluitkeringen zijn inkomstenbronnen die rechtstreeks 

gevuld worden door de Rijksoverheid, terwijl de inkomsten verkregen via 

belastingen, leges, grondexploitatie etc., afkomstig zijn van de burgers en/of 

bedrijven. Omdat de inkomsten uit het gemeentefonds en uit de doeluitkeringen niet 

te beïnvloeden zijn door de gemeente, kan de gemeente alleen extra gelden verwerven 

door de burgers zwaarder te belasten middels het verhogen van onder meer de 

gemeentelijke belastingen en leges. Omdat de grondexploitaties doorgaans al in een 

vroeger stadium zijn vastgelegd kunnen hieruit alleen nog extra inkomsten 

gegenereerd worden door de uitgaven te verminderen of de inkomsten te vergroten 

door toekomstige gronduitgiften naar voren te halen.[van Lieshout A.J.P. et al.] 
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Bezuinigingen de oplossing 

Het bedrag dat de G25 (25 grootste gemeenten van Nederland) moeten gaan 

bezuinigingen bedraagt 1,23 miljard euro in de periode 2009 – 2014. Gemiddeld 

genomen is dit op een totale jaarlijkse uitgave van 24,2 miljard euro, 5,2 procent aan 

jaarlijkse bezuinigingen (totale huidige gemeentelijke grondposities zijn bijna 13 

miljard euro). Wanneer het bedrag dat bezuinigd moet worden, uitgedrukt wordt in de 

algemene dekkingsmiddelen ligt het percentage op 16,3 procent per gemeente. Figuur 

6.3 laat de voorgenomen besparingen en ombuigingen van de G25 zien.  

Ombuigingscategorie Bedrag (in mln) Percentage Omschrijving
Apparaatkosten 503,853,000€      40.92% o.a. 'efficiency', inhuur, fte-reductie
Taken 357,034,200€      29.00% o.a. stoppen projecten, bibliotheek
Subsidies 109,325,800€      8.88% o.a. sport- en cultuursubsidies
Financieel-technische maatregelen 75,615,000€        6.14% o.a. anders afschrijven
Inkomstenverhoging 64,748,000€        5.26% o.a. OZB, leges, tarieven verhogen
Overig 51,202,000€        4.16% o.a. deelgemeenten doorkorten
Onbepaald 68,385,000€        5.64%
Totaal 1,231,163,000€   100.00%

G25: Ombuigingen in getal 

Figuur 6.3, Bron: Hayo C. Baarspul juni 2011  
De verschillende ombuigingscategorieën zijn: apparaatkosten (bedrijfsvoering, 

inkoop en inhuur), taken (minder doen, versoberen of niet meer doen), subsidies, 

inkomstenverhoging, financieel technische maatregelen (bijvoorbeeld anders 

afschrijven, rentelasten verlagen) en overig (alles dat niet in voorgenoemde 

categorieën kon worden ondergebracht, zoals het doorkorten van stadsdelen etc.) 

De meeste besparingen worden bereikt door te bezuinigen op de apparaatkosten, 

namelijk 40 procent. Naast deze besparingen willen gemeenten ook flink snijden in 

de categorie taken. Hier wordt 29% op bezuinigd. Ombuigingen bij de categorie 

inkomstenverhogingen en financiële maatregelen als indexeren of afromen van 

budgetten heeft maar een relatief klein effect. Gezamenlijk zijn deze ombuigingen 

goed voor een bedrag van ruim elf procent van de totale begroting van de 25 

gemeenten. [Hayo C.,2011] 

 

De strategische mogelijkheden voor de gemeenten om te bezuinigen 

Bij een onderzoek naar strategische bezuinigingen waarop marktpartijen besparingen 

zouden kunnen realiseren. [Cameron et al.,1991,1993] Vonden zij drie typen 

strategieën (zie figuur 6.4) die werden toegepast bij het reduceren van de omvang van 

een grote organisatie. In de publieke sector worden resultaten van Cameron et al., 

gerepliceerd in bijvoorbeeld het onderzoek van Jones (1998).[van Lieshout A.J.P. et 

all.] 

1. De eerste mogelijkheid om te bezuinigen is de korte termijn strategie toe te 

passen. Deze strategie voorziet voornamelijk in het reduceren van het 
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personeelsbestand. Het reduceren van het personeelsbestand is relatief 

eenvoudig en kan in een korte tijd gerealiseerd worden. Beslissingen worden 

genomen middels ontslag, een vacaturestop, het bieden van afkoopsommen of 

vertrekpremies, ontbinden van tijdelijke contracten, aanmoedigen vroegtijdig 

uit te treden, nieuwe pensioenregeling, arbeidsbemiddeling, etc. Deze 

strategie wordt als een weinig effectieve strategie beschouwd wanneer dit de 

enige gehanteerde bezuinigingsstrategie is.  

2. Een tweede mogelijkheid om bezuinigingen strategisch aan te pakken zijn te 

vinden in de organisatiestructuur ofwel taakreductie. Deze strategie is primair 

gericht op het reduceren van taken en processen binnen een organisatie. 

Voorbeelden zijn: het terugbrengen van het aantal producten, reduceren van 

werkuren, schrappen van bepaalde functies, taken of organisatieonderdelen, 

het herontwerpen van taken en processen, etc. Efficiëntie wordt op deze 

manier gehaald door het meer stroomlijnen van de organisatie. Overbodige 

functies, afdelingen en processen verdwijnen zodat de echte kerntaken van de 

organisatie overblijft.  

3. De derde strategie is de zogenaamde continuverbeterstrategie. De 

continuverbeterstrategie is een systematische verandering binnen een 

organisatie, primair gericht op de organisatiecultuur, evenals de waarden en 

opvattingen van medewerkers.[Cameron et al., 1993] De bezuinigingstaak 

wordt niet gezien als een concreet project of een organisatie breed programma 

maar er wordt ingezet op de wijze waarop werknemers hun werk benaderen 

en interpreteren.[Cameron et al., 1991] Bijvoorbeeld het betrekken van elke 

medewerker bij de reorganisatie. Dit leidt tot significant betere prestatie-

uitkomsten. Een bezuinigingsoperatie wordt via deze weg benaderd als een 

continu en oneindig proces.[Cameron et al., 1993]  
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Focus

Doel

Implementatietijd en 
rendement op..
Vermindert of 
verhindert…

Activiteiten

Figuur 6.4, Bron: Hayo C. Baarspul juni 2011

Drie typen bezuinigingsstrategieen (naar:Cameron et al., 1993;Cameron,1994)
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('gouden handdruk')
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Cultuurverandering

Lange termijn
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termijn

Elimineren van (hierarchische) 
lagen

Herontwerpen van taken
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organisatieonderdelen
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Betrekken van alle betrokken 
actoren

Personeelsreductie

Werk, taken en 
organisatieonderdelen
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Natuurlijk verloop

Selectieve vacaturestop

Middellange termijn

Snelle terugverdientijd

Elimineren van functies

Taakreductie/Organisationeel 
herontwerp

Continu verbeteren'

Cultuur

 
 

Cameron et al,.concludeerden dat binnen organisaties de drie verschillende 

bezuinigingstrategieën vaak apart ingezet werden om tot een bezuinigingsresultaat te 

komen, terwijl de combinatie van de drie strategieën veel meer effect zou hebben. 

Cameron et al., merkten tevens op dat bij de toepassing van de 

continuverbeterstrategie, in de praktijk, de drie strategieën meestal samen gehanteerd 

werden. In figuur 6.5. wordt een kort overzicht gegeven van de gekozen strategieën 

van de G25 in Nederland alsmede waar de focus, doel en activiteiten liggen die bij 

elke strategie horen.[van Lieshout A.J.P. et al.] 

 

Figuur 6.5, Bron: Hayo C. Baarspul juni 2011
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Organisch groeimodel 

Sinds de crisis worden gebiedsontwikkelingen minder grootschalig en integraal 

gerealiseerd. Dit biedt kansen voor een model als het organische groeimodel. Dhr. 

van der Krabben (Radboud Universiteit Nijmegen) zegt hierover: ‘Op hoofdlijnen 

kun je voor een gebied de belangrijke zaken vastleggen. De invulling voor kleinere 

gebiedsontwikkelingen daarbinnen laat je over aan de markt. Een dergelijke praktijk 

is in bijvoorbeeld de VS heel gangbaar en vinden wij inmiddels ook steeds normaler.’  

De gemeente maakt een globaal masterplan, binnen dit plan krijgen marktpartijen de 

vrijheid om het uit te voeren. In de Verenigde Staten werken ontwikkelaars vaak op 

het niveau van een blok in een wijk, terwijl in Nederland meer belangstelling is voor 

grootschalige ontwikkelingen. De laatste tijd lijkt daar een kentering in te zijn 

gekomen en wordt het organisch groeimodel al iets vaker kleinschalig toegepast. 

Volgens Luijten is dit type groeimodel goed toe te passen in de Nederlandse 

beleidsprogramma’s.[Luijten A., 2011] 

 

Onder het organisch groeimodelmodel verstaat men de groei die ontstaat op een 

moment dat het bestaande beleidsprogramma niet meer werkt en het natuurlijke 

marktproces in werking treedt. Dhr. de Zeeuw (Technische Universiteit Delft) 

poneerde de volgende stelling: ‘Als iets niet vanzelf gaat, dan is het organisch 

ontwikkelen.’ De beleidsbepalers moeten over een groter gebied een lange termijn 

visie (het masterplan) ontwikkelen en het groeiproces van het infrastructureel netwerk 

(bereikbaarheid, groen, water en voorzieningen) dient hierop aangepast te worden. Er 

moet in fases gewerkt worden, maar die moeten globaal en flexibel zijn. Het invullen 

van het gebied dient kleinschalig van aard te zijn. Hierbij kan men denken aan kleine 

woonwijken van 5, 50 of 100 woningen. De sleutelwoorden in dit groeimodel zijn 

marktgerichtheid, kostenbesparend en flexibiliteit. De kosten van de totale 

grondkosten moeten omlaag gaan door beter en slimmer om te gaan met planning, 

voorbereiding en uitvoering/toezicht. Verder zal er voor gezorgd moeten worden dat 

er een kostenreductie gerealiseerd wordt tenminste 10% bij het bouwrijp maken van 

de ruwe bouwgrond.[Hagendijk K., 2012a] 
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Levenscyclus contracten (DBFMO) ofwel Assetmanagement 

Asset management is het zo optimaal beheren van fysieke bedrijfsmiddelen en de 

daarmee verbonden prestaties, risico’s en investeringen om uiteindelijk de 

doelstellingen van het bedrijfsplan te realiseren. De volgende vragen worden er 

gesteld: [Verbaan W., 2012, p121]  

� Technisch niveau, hoe wordt er beheerd? Volgens welke specificaties? 

� Tactisch niveau, hoe zijn de beheersfuncties gestructureerd? Wie beheert wat 

� Strategisch niveau, waarom deze organisatie? Waarom uitbesteding 

Asset management is voornamelijk sterk ontwikkeld in de wereld van de civiele 

techniek maar ook binnen de vastgoedtak wordt hier gebruik van gemaakt. Daar 

wordt het ingezet als portfolio optimalisatie. Asset management speelt een 

belangrijke rol bij DBFMO-contracten. Het gaat hierbij om zo optimaal mogelijk 

presteren van de te ontwikkelende capaciteit.[Verbaan W., 2012, p124] 

 

De bouwsector is met haar kennis bij uitstek geschikt om ambities van consumenten 

en overheden te realiseren, maar zonder aanpassingen zullen de ambities gaan 

afnemen. De tijd van de oude rolverdeling en samenwerking is voorbij. Levenscyclus 

is de nieuwe duurzaamheid in de bouw! Ook wanneer men meer met regionale 

programmering en het organisch model gaat werken, zullen contracten op een 

levenscyclus moeten worden afgesloten. DBFMO-contracten (Design, Build, 

Finance, Maintain en Operate), een type van publieke-private samenwerking, beslaat 

momenteel nog geen 1% van de totale bouwproductie in Nederland. Deze 

samenwerkingsvorm biedt voor partijen als ontwerpers, financiers, uitvoerder en 

exploitanten veel voordelen en is goed toepasbaar in bestaande projecten zoals 

wegen, woningen, kantoren, etc. Bij deze manier van werken ontstaan tevens andere 

verantwoordelijkheden en rolpatronen. Eigenaren, opdrachtgevers, gebruikers en 

ketenpartners gaan nu toetsen op betrouwbaarheid, samenwerkingsbereidheid en het 

vermogen om mee te denken.[van der Zwet P., 2013] 

 

Korte termijn BIE Gronden 
Crowdfunding  

Crowdfunding is begonnen in de muziek- en kunstwereld. Bij crowdfunding vindt er 

de financiering plaats door publieke investeerders ofwel de “crowd”. Deze 

investeerders kunnen middels kleine bedragen een totale financiering van 

bijvoorbeeld een kunstwerk rond krijgen. Het gaat daarbij niet om het financieel 

rendement maar meer om de maatschappelijke waarde. De ‘crowd’ zal op 

persoonlijke titel geïnteresseerd zijn in dat kunstwerk of in die kunstenaar. Naast het 
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financieel ondersteunen van die kunstenaar is het maatschappelijk effect erg groot. 

De ‘crowd’ heeft op deze manier zelf invloed op het feit of een bepaalde type kunst 

blijft bestaan.  

Als men dit concept gaat toepassen op vastgoed en gebiedsontwikkeling blijkt dat 

bepaalde kenmerken van vastgoed zeer goed passen bij crowdfunding omdat het een 

locatiegebonden en tastbaar instrument is. Ieder persoon hecht namelijk waarde aan 

zijn omgeving waarin hij leeft.[Agrawal A.K. et al., 2011;Breeman F., 2011] Niet 

alleen bij de ‘crowd’ spreekt men van crowdfunding maar ook een groep 

investeerders en ondernemers die samenwerkt wordt Crowdfunding genoemd. Het 

idee is dat de ‘massa’ de financiering bijeen brengt om bepaalde investeringen te 

doen.[Burggraaff J., 2011] 

Een goed voorbeeld is te vinden in New York. Hier ontwikkelde een groep vrienden 

op een oud spoorviaduct in Manhattan een park. Dit park is gefinancierd door 

Crowdfunding. Een mooie bijkomstigheid was dat dit niet alleen tot een verbetering 

leidt van de ruimtelijke kwaliteit maar ook dat het mensen met elkaar verbindt en 

betrokkenheid genereert.[Highline, maart, 2013]  

Crowdfunding heeft verschillende varianten zoals aandelen in gebiedsfonds. In een 

gebiedsfonds kunnen grond- en opstalontwikkeling, vastgoedexploitatie en een 

uitgebreid beheer van het gebied worden ondergebracht. Gebruikers kunnen 

deelnemen in het fonds.[Peek G.J., et al., 2012] 

 

Crowdfunding sluit goed aan bij nieuwe instrumenten als het organische 

ontwikkelmodel. Crowdfunding kan bij gebiedsontwikkeling (kleinschalige) 

ontwikkelingen financieren en betrokkenheid van de buurt realiseren. Via deze weg is 

het mogelijk dat crowdfunding de waardeketen weer op gang brengt en 

gebiedsontwikkeling met behulp van eventueel traditionele financieringsmethode 

weer mogelijk wordt.[Hol B., 2013]  

 

Tijdens de interviews is gebleken dat er in Nederland nog niet veel gewerkt wordt 

met crowdfunding en de verwachting is dat crowdfunding niet het juiste instrument is 

voor herontwikkeling van locaties.  

Bij de gemeente Helmond kwam naar voren dat crowdfunding voornamelijk in 

theorie goed werkt. Het inzetten van het instrument crowdfunding komt voornamelijk 

voor bij een herstructureringproject. Omdat dit vaak locaties zijn met minder 

draagkrachtige bewoners, werkt het instrument crowdfunding niet optimaal. De 

‘massa’ heeft echter vaak niet de financiële middelen om dit instrument goed te 

omarmen.  
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Bij het interview in Amsterdam komt naar voren dat de rolverdeling binnen 

gebiedsontwikkeling aan het veranderen is. De gebruikers gaan een steeds 

belangrijkere rol spelen in de toekomstige ontwikkeling. Crowdfunding kan het juiste 

instrument zijn voor inspraak van burgers.  

De gemeente Heerlen is op een vergelijkbare manier bezig om het winkelgebied aan 

te pakken. Vastgoedeigenaren worden bijeen gezet (vereniging) en de huurinkomsten 

worden onderling eerlijk verdeeld. De achterliggende gedachte hierbij is om vanuit 

deze vereniging het gebied aan te pakken.  

 

Crowdfunding is een instrument dat inspraak geeft voor burgers bij 

gebiedsontwikkeling en functioneert middels kleine donaties om een totale 

financiering bijeen te krijgen. Dit maakt crowdfunding juist een instrument dat goed 

werkt in regio’s waar mensen minder te besteden hebben. Ook in opkomende regio’s 

waar voldoende grondopbrengsten aanwezig zijn, blijft crowdfunding een 

voortreffelijk instrument om in te zetten bij gebiedsontwikkeling. Crowdfunding als 

instrument, in combinatie met een open bestemmingsplan of een organische 

ontwikkeling een sterk stimulerende werking hebben bij de gebiedsontwikkeling.  

 

Grondexploitatiescan 

De grondexploitatiescan is een instrument om gronden, die al in bezit zijn, te 

prioriteren op haalbaarheid. Alle gemeenten die geïnterviewd zijn, hebben al gebruik 

gemaakt van een soortgelijk instrument. De gemeente Heerlen heeft het project ‘Zeef’ 

om de verschillende ontwikkelingen naast elkaar te leggen en te controleren op 

haalbaarheid. Tijdens de verschillende interviews bleek dat er op regionaal gebied 

nog geen grondexploitatiescans worden uitgevoerd. Een grondexploitatiescan kan pas 

goed werken als ook buiten de gemeentelijke grenzen wordt gekeken want financiële 

en maatschappelijke rendementen houden zich niet aan grenzen. 

De grondexploitatiescan start met het vaststellen van de rendementen van de 

verschillende projecten en zo ontstaat er een totaal overzicht voor gemeente, 

provincie of corporatie die dan in staat zijn de projecten te wegen.  
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De gemeente kan via een scan een totaal en actueel overzicht krijgen van alle 

ruimtelijke projecten die lopen (BIE) of nog in de pijplijn (NIEGG) zitten. 

Onderscheid is eenvoudig te maken door een vierkantje aan lopende projecten te 

geven en een rondje bij projecten die nog moeten starten. In de rendementsmatrix, zie 

figuur 6.6., kunnen de gemeentelijke projecten geplaatst worden. Op die manier krijgt 

men een snel overzicht van bijvoorbeeld hoeveel projecten een hoog maatschappelijk 

rendement hebben en daar bij ook nog financieel een hoog rendement hebben. De 

bedoeling is dat zoveel mogelijk projecten zich gaan bevinden in vak 3 en zo weinig 

mogelijk in vak 1.[Hagendijk K., 2012b] 

 

Korte termijn oplossingen NIEGG gronden 
Stedelijk erfpacht (groei & krimp regio) 

Bij erfpacht wordt de waarde van het vastgoed opgesplitst in opstal en grond. Bij de 

opsplitsing is het mogelijk dat op één locatie er twee verschillende eigenaren zijn. Het 

idee is om eventueel, een derde partij, één van deze twee zaken te laten overnemen 

mocht er een financieel probleem ontstaan. Erfpacht is een vergoeding die de 

eigenaar van het vastgoed betaalt voor het gebruik van de grond, ook wel canon 

genaamd. Het systeem van erfpacht heeft globaal twee voordelen. Ten eerste: in ruil 
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voor het recht van erfpacht betaalt de nieuwe eigenaar een fiscaal aftrekbare canon. 

Ten tweede is het mogelijk om een lagere hypotheekwaarde af te sluiten. Erfpacht is 

een prijsverlagende constructie om de VON prijs van het vastgoed te verlagen en zo 

aanschaf van dit vastgoed te vergemakkelijken. In feite koopt de nieuwe eigenaar van 

het vastgoed de grond die onder het vastgoed ligt niet. Deze grond blijft vaak in 

eigendom van de betreffende gemeente. Omdat de VON prijs van het vastgoed 

aanzienlijk lager ligt, wordt een financiering (hypotheek) vaak aantrekkelijker en 

eenvoudiger te regelen, daartegenover staat een canon van erfpacht. Een aantal voor- 

en nadelen zijn:[van Ginkel J.B. ,2010; Peek G.J., et al., 2012] 

� Het voordeel van erfpacht is dat het kopen van woningen, bedrijfspanden of 

kantoorruimten voor een grotere groep mensen beschikbaar komt zoals de 

groep starters. Dit heeft weer tot gevolg dat er een doorstroming gaat komen 

bij huurwoningen naar koopwoningen. Daarnaast resulteert erfpacht één 

stabiele inkomsten bron voor nu en in de toekomst voor gemeenten.  

� Een nadeel voor het gebruik van erfpacht is dat tijdens de indexering van de 

canon de maandelijkse lasten voor de erfpachter te hoog oplopen. Het gevoel, 

dat men geen eigenaar is van de grond, speelt ook bij de eigenaar van de 

opstal een belangrijke rol. 

� Een ander belangrijk nadeel is dat de Nederlandse banken sinds 2011 

hypotheken weigeren te verstrekken aan mensen die alleen eigenaar zijn van 

de opstal.  

Bij het uitgeven van de grond wordt het instrument erfpacht voornamelijk toegepast 

in de Randstad, zoals bij de geïnterviewde gemeenten Amsterdam en Utrecht. Deze 

gemeenten bezitten nagenoeg alle gronden binnen de gemeente grenzen en er is in de 

verschillende nota’s bepaald dat uitgifte van grond alleen maar geschiedt via erfpacht. 

De gemeente Heerlen, die in de krimpregio ligt, maakt geen gebruik van erfpacht. Er 

wordt wel gekeken naar de verschillende mogelijkheden maar het probleem is dat alle 

grond al in bezit is van de woningcorporaties. Bij de gemeente Helmond is erfpacht 

niet wenselijk. Het leeft niet in de gemeente. ‘Mensen willen liever ook echt de grond 

bezitten samen met het vastgoed’, volgens dhr. Brands. Daarnaast is hij van mening 

dat een hypotheek lastig is te verkrijgen via erfpacht. In deze gemeente wordt bij de 

sociale voorzieningen wel gebruik gemaakt van erfpacht. Men moet hierbij denken 

aan een hockey- of voetbalveld.  

 

Stedelijke herverkaveling 

Stedelijke herverkaveling werkt als alle eigenaren in een bepaald 

ontwikkelingsgebied de eigendomsrechten over de grond en het vastgoed daarop 

gelegen tegen de waarde van het huidige gebruikt overhevelen naar een (nog op te 
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richten) ontwikkelingsmaatschappij. Als een gemeente eigenaar is van de openbare 

ruimte, gelegen in dat gebied, dient de gemeente ook deelnemer te zijn van die 

ontwikkelingsmaatschappij. Een afdeling grondzaken neemt haar interne expertise 

mee.  

De uitstraling van het ontwikkelingsbedrijf hangt af van de omvang van het gebied. 

Wanneer er veel grondeigenaren participeren, zal het ontwikkelingsbedrijf deze groep 

naar buiten toe vertegenwoordigen. Als grondeigenaren weigeren mee te doen met 

een maatschappij, dan zou men hen via wetgeving ertoe moeten verplichten. Op dit 

moment bestaat zoiets nog niet in Nederland en vindt deelname aan zo’n 

maatschappij meestal op vrijwillige basis plaats. Het ontwikkelingsbedrijf 

transformeert de locatie waarna de oorspronkelijke eigenaren hun eigendomsrechten 

terug krijgen in omvang of waarde gelijk aan hun oorspronkelijke aandeel in het 

gebied. Alle eigenaren profiteren naar rato van de omvang van de oorspronkelijke 

eigendom mee van de waardestijging in het gebied en dragen op de zelfde manier ook 

bij aan de bijkomende kosten. Stedelijke herverkaveling is op dit moment zeker 

toepasbaar mits alle eigenaren bereid zijn om te participeren in de 

herverkaveling.[van der Krabben E., p.30, 2011; van der Krabben E, p. 18, 2011]  

 

In de gemeente Helmond en binnen de regio Parkstad (Hoensbroek) wordt dit 

instrument herverkaveling al toegepast maar dan op vrijwillige basis.  

Herverkaveling wordt vaak in combinatie met het onteigeningsrecht toegepast. Dhr. 

Brands (gemeente Helmond) is wel van mening dat alles wat opgelegd wordt vanuit 

de overheid tijd kost! Herverkaveling heeft de grootste kans van slagen bij een 

vrijwillige basis van samenwerking. Nieuwe wetgeving zou een slechte werking 

hebben op het instrument als stedelijke herverkaveling. Dit instrument is bij 

gemeenten, die veel grond in eigen bezit hebben, niet eenvoudig toe te passen.  

 

Tijdelijk anders bestemmen (TAB) 

In Nederland zijn er veel gebieden die om verschillende redenen niet in gebruik zijn. 

Rijkswaterstaat, Innovatie Netwerk, Deltares en CURNET hebben passende 

oplossingen voor dit probleem gevonden in de vorm van Tijdelijk Anders Bestemmen 

(TAB). Dit concept maakt het mogelijk om gronden waar nu een langere tijd niets 

mee gebeurt, tijdelijk op een nuttige manier te gebruiken, zonder dat de eventuele 

toekomstige functie in gevaar komt. Tijdelijk anders bestemmen biedt kansen om 

beter in te spelen op de onzekerheid die de toekomst biedt.  

Gemeenten hebben veel braakliggende grond in bezit waarvan de nog uit te voeren 

plannen stil liggen. Deze plannen zijn door de financiële crisis uitgesteld, aangepast 

of geschrapt. Gemeenten kopen ook grond met bepaalde strategische keuzes. De 
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intentie is hierbij om ook in de toekomst invloed te kunnen hebben bij 

gebiedsontwikkeling. Deze strategisch ingenomen grondlocaties kunnen dan wel 

lange tijd braak liggen waardoor TAB een interessant middel is voor een tijdelijke 

bestemming.  

Een afdeling grondzaken kan creatief zijn met tijdelijk anders bestemmen. Feit is wel 

dat de hoofdtaak van een afdeling grondzaken ligt bij het inkopen, transformeren en 

uitgeven van grond. Tijdelijke invullen zou echter voor een afdeling grondzaken niet 

langer mogen duren dan 5 á 8 jaar. Bij een lange periode van tijdelijk anders 

bestemmen creëert men namelijk ook een maatschappelijke verwachtingswaarde in 

de omgeving voor deze bestemming. Als men bijvoorbeeld kiest om tijdelijk 

parkeerplaatsen te creëren dan verwacht men dat na verloop van tijd er altijd 

voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Andere tijdelijke invullingen zijn 

studentenwoningen, stadslandbouw of groenvoorziening.  

De gemeente Amsterdam heeft genoeg braakliggende grond. De braakliggende grond 

heeft de gemeente op een voor het publiek toegankelijke kaart geplaatst en 

beschikbaar gesteld via internet. Via deze weg hoopt de gemeente Amsterdam ideeën 

te krijgen van private partijen. De doorlooptijd van tijdelijke invullingen worden 

volgens dhr. de Jong (gemeente Amsterdam) bepaald door marktpartijen. Uiteindelijk 

bepalen de marktpartijen namelijk of de tijdelijke bestemming wordt opgeheven. Dhr. 

Mertens en dhr. Sanders (gemeente Eindhoven en Utrecht) zijn beiden het eens over 

het feit dat tijdelijk anders bestemmen geen toegevoegde waarde heeft voor 

bijvoorbeeld een winkelbestemming. De winkelbranche heeft het namelijk al zwaar 

genoeg en tijdelijk extra m2 winkelruimte zouden de problemen alleen maar 

versterken. Dhr. Sanders geeft wel aan dat in de gemeente Utrecht naar tijdelijk 

anders bestemmen gekeken wordt. Er zijn mogelijkheden bij leisure en 

parkeerplaatsen. Bij een leisure voorziening verwacht de ontwikkelaar voldoende tijd 

en m2 om zijn investering terug te verdienen. De gemeente Utrecht ziet de meeste 

kans in studentenwoningen, een agrarische invulling en 

parkeervoorzieningen.[Röling I. et al., 2011] 

6.2. Lange termijn 

Bestuurlijke problemen bij de Nederlandse overheid zijn voornamelijk zichtbaar bij 

een terugblik in de geschiedenis (zie paragraaf 2.1.2). In en na de periode van de 

VINEX-locaties zijn, achteraf gezien, verschillende problemen zichtbaar geworden. 

De financiële crisis heeft ervoor gezorgd dat de problemen nog beter zichtbaar zijn 

geworden. Men zegt wel eens: ´een crisis is een moment van de waarheid´. Het is 

daarom tijd om lange termijn plannen en visies te realiseren.  
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Lange termijn oplossingen richten zich voornamelijk op het bestuurlijke vlak. Zo 

moet op organisatorisch vlak de overheid op een andere manier kijken naar de 

grondmarkt bij gebiedontwikkeling. De continuverbeterstrategie die in paragraaf 6.1 

wordt beschreven is een van de speerpunten voor alle gemeenten. Wanneer er 

gekeken wordt vanuit deze strategie blijkt dat er op lange termijn de volgende 

gemeentelijke mogelijkheden op lange termijn, onderverdeeld in regionale en 

gemeentelijke vernieuwing, zijn:  

�  Regionale programmering 

o Regionaliseren van taken binnen de overheid 

o Regionale programmering in de praktijk 

� Gemeentelijke beleidsoplossingen 

o Residuele grondwaarde met actief grondbeleid 

o Gemeenten op Non-actief. 

� NIEGG lange termijn oplossingen 

o Open bestemmingplan 

 

Gemeentelijke oplossingen op lange termijn 

Decentralisatie komt in de verschillende beleidsstukken na de periode van de 

VINEX-locaties steeds vaker terug. De stap van centralisatie naar decentralisatie is al 

een tijd geleden ingezet. Ook nu met het nieuwe regeringsbeleid worden er taken 

beëindigd of gedecentraliseerd naar lagere overheden en wordt de deregulering met 

kracht voortgezet.[Bruggen slaan, regeerakkoord, 2012]  

 

Regionale programmering 

Momenteel blijkt dat in veel gemeenten het woningaanbod niet past bij de vraag. “De 

woning is nu te groot, staat op verkeerde plek en is niet aangepast aan 

zorgbehoeften”. Pieter van der Zwet. [van der Zwet P., 2013] Omdat de match tussen 

vraag en aanbod is verdwenen, ontstaat er nu een overaanbod op de Nederlandse 

woningmarkt. Overaanbod bij gebiedsontwikkeling (grond) in combinatie met ‘markt 

schaarste’ van woningen, bedrijventerrein, kantoorlocaties etc. maakt de weg vrij 

voor regionale programmering. [Vliegenberg I., 2011] 

 

Projectontwikkelaars worden uitgedaagd om hun bouwprogramma´s onderling af te 

stemmen (marktwerking). En de gemeenten? “Als bestuurders zouden wij er 

onderling wel uitkomen, maar in de gemeenteraad is het vaak moeilijk uit te leggen 

dat op een bepaalde locatie 15 jaar lang niet gebouwd mag worden.”. [Stienen F., 
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2012] Schaarste op bijvoorbeeld de woningmarkt valt moeilijk uit te leggen in een 

gemeenteraad.  

In het verslag van de Bouwsociëteit Zuidoost Brabant wordt vermeld dat de gemeente 

Helmond bezig is met een regionaal grondbedrijf. Het grootste probleem zit in de 

verdeling van de grond (die al in bezit is) tegen een evenredig aandeel in het 

regionaal grondbedrijf. Het draait ook hierbij om grote financiële belangen. 

Bovendien wilt elke gemeente toch liever zelf bouwen, en alle eer opeisen. Nu komt 

de taak van de provincies naar voren. Zij moeten een actievere rol gaan spelen bij 

nieuwe ontwikkelingsprogramma’s en de gemeenten meer gaan aansturen.[Luijtjen 

A., 2011] 

 

Regionale programmering werkt 

De provincie Brabant (Regionaal ruimtelijk overleg) heeft een succesvolle aanpak 

laten zien bij het overaanbod van bedrijventerreinen. Hierdoor zijn plannen voor 

1200ha aan bedrijventerreinen geschrapt of uitgesteld.[www.brabant.nl, 20-3-2013] 

In navolging hiervan wilt de provincie met de gemeenten dezelfde afspraken maken 

bij de detailhandel. 

Een gemeenteraad moet volgens art. 2.1 in de Wro voor het gehele grondgebied een 

of meer structuurvisies vaststellen. Het is daarbij ook mogelijk dat gemeenten 

onderling samen enkele specifieke structuurvisies samenstellen bijvoorbeeld een 

regionale detailhandelvisie.[Buitelaar E., et al., 2011] Dit ontbreekt doorgaans bij 

veel gemeenten, wat ook vermeld staat in het rapport van de provincie Brabant. Juist 

een regionale visie voor specifieke doeleinden is de oplossing om de huidige 

problemen bij de gemeenten aan te pakken. Er zal gezamenlijk in de regio op een 

hoger plan beleid gemaakt moeten worden. Een oplossing is ook te vinden bij de 

provincies en zij hebben hier ook bevoegdheden voor gekregen. Bij het voorbeeld 

van de detailhandel vindt sturing vanuit de gemeente momenteel plaats middels 

verschillende bestemmingplannen, waar de huidige winkelstructuur in is vastgelegd. 

Wanneer het beleid op een provinciaal niveau wordt vastgelegd in regionale 

detailhandelvisie zal overaanbod in winkelgebieden die steeds vaker op elkaar gaan 

lijken naar verwachting tot het verleden behoren.[Noord-Brabant, 2012; van Ginkel 

J.B., 2010] 

Regionale visie wordt in de toekomst veel belangrijker. Alleen zo is het mogelijk om 

de juiste sturing bij de juiste persoon of ambtelijke afdeling neer te leggen. 

Ruimtelijke ontwikkeling kent geen gemeentelijke grenzen, het concurrentie-element 

moet van tafel en een regionaal grondbedrijf helpt hierbij. Niet alleen Noord Brabant 

maar ook regio Rotterdam is hiermee bezig.[Brok M., 2010]  



- 121 -  

 

 

 

Gemeentelijke beleidsoplossingen 

Vanuit het beleid kan een gemeente voornamelijk een keuze maken uit een actief 

(traditioneel) of een faciliterend (nieuwe stijl) grondbeleid. In 2010 is er onderzoek 

gedaan naar gemeenten in Nederland waarvan vijftig (82%) hun gewenste 

grondbeleid hebben vastgelegd in een door de gemeenteraad vastgestelde nota 

Grondbeleid. In 62% van de gevallen is het vastgesteld vóór inwerkingtreding van de 

nieuwe Wro. Een klein deel heeft een uitgesproken facilitair (12%) of actief (23%) 

grondbeleid, 65% van de gemeenten heeft een combinatie van beiden (sturend 

grondbeleid). Ter vergelijking voor de crisis in 2004 had 65% van de gemeenten een 

actief grondbeleid.[Zweedijk A., 2005] 

Ondertussen zijn al veel gemeenten minder “actief“ binnen de grondmarkt. Ook 

tijdens de interviews kwam dit ter sprake. De steden Amsterdam, Utrecht en 

Helmond hebben een actief grondbeleid. In Amsterdam en Utrecht komt dit omdat zij 

al erfpacht toepassen (zie hoofdstuk 4 sub paragraaf Amsterdam en sub paragraaf 

Utrecht). Momenteel is het beleid in Utrecht langzaam aan het veranderen. 

Gemeenten zullen een nieuwe bewuste keuze moeten maken welk grondbeleid zij 

willen gaan hanteren. Het is niet meer vanzelfsprekend dat men hoge inkomsten kan 

genereren door een actief grondbeleid te voeren. Door de financiële problemen bij 

grondbedrijven wordt de roep om een radicale verandering binnen de grondbedrijven 

steeds nadrukkelijker hoorbaar. Hoewel kwalitatieve resultaten die behaald zijn uit 

het verleden dit nadrukkelijk tegen spreken, blijven gemeentelijke grondbedrijven een 

goed instrument voor de ruimtelijke kwaliteit. De keuze voor een faciliterend of 

actief grondbeleid blijft legitiem maar beide hebben voor- en nadelen. De 

uiteindelijke keuze voor het type grondbeleid moet gebaseerd worden op de volgende 

punten: 

� het formuleren van heldere (publieke) doelstellingen die een gemeente wilt 

bereiken (de bevolking krijgt meer vertrouwen); 

� de financiële armslag die een gemeente heeft en daarbij een risicoreserve 

achter de hand heeft. Zonder een financiële armslag is er geen actief beleid 

mogelijk; 

� de ambtelijke expertise om een grondbedrijf te organiseren. Het is voor een 

gemeente een afwijkende tak van sport. Bij een actief beleid zal er 

voornamelijk een koopmansgeest en risicobeheersing aanwezig moeten zijn.  

De toekomstige keuze voor een ‘gemeentelijk’ grondbeleid ligt tussen het actief en 

het faciliterend beleid. Een belangrijk punt is dat op dit moment alle gemeenten 
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samen ongeveer 45.000 hectare grond in bezit hebben, wat neer komt op ongeveer 

800.000 woningen. Naast woningen kunnen ook kantoorruimtes en bedrijfslocaties 

uiteindelijk deze grond een functie geven. Door deze grote voorraad kunnen de 

gemeenten de komende tien jaar prima vooruit.[de Zeeuw F., 2012] 

Wanneer gemeenten nu noodgedwongen kiezen voor een faciliterende of passieve rol, 

moet een gemeente deze rol niet letterlijk nemen. Wanneer een gemeente bij de start 

alleen de gevraagde vergunningen verleent en vervolgens zich niet op de hoogte blijft 

houden van de voortgang kan de gebiedsontwikkeling wel eens niet volgens het zelf 

uitgezette gemeentelijk plan tot stand komen. Faciliterend of passief beleid vergt 

meer een dienstverlenende en toch een actieve rol bij het oplossen van de 

knelpunten.[Hagendijk K.,2012a] Naast de keuze voor actief of faciliterend zijn er 

nog andere beleidsmodellen zoals het organisch groeimodel of regionale 

programmering die eerder in dit hoofdstuk zijn beschreven. 

 

De toekomst bij grondwaardeberekening 

De residuele grondwaardeberekening is het meest gebruikte instrument om de 

grondprijs te berekenen bij gemeenten. Dit is mede een resultaat van de stimulering 

van de toepassing van deze methode met het Convenant Gemeentelijke 

Grondprijsbeleid dat het Ministerie van VROM, de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten, NEPROM en NVB overeen zijn gekomen. Feitelijk betekent dat de 

gemeenten (of de projectontwikkelaars die de grond uitgeven) zich het volledige 

residu tussen woningprijs en bouwkosten toe-eigenen. Op deze manier wordt de 

grondprijs gemaximaliseerd waardoor de gronduitgever een zo hoog mogelijk bedrag 

krijgt voor de grond.[Scheele-Goedhart J. et al., p. 14, 2009] Het instrument residuele 

grondwaardemethode werkt in de huidige markt omstandigheden negatief. Het 

negatieve effect van deze methode moet juist perspectief geplaatst worden door in 

goede tijden te sparen en in slechte tijden verlies te nemen. Het is de vraag of een 

soort spaarpotje samen met de residuele grondwaardemethode een realistisch 

instrument kan worden voor de toekomst.[Laverman W., 2009] 

Een oplossing voor de huidige problemen is dit niet, maar het kan er wel voor zorgen 

dat deze problemen niet meer zullen voorkomen in de toekomst. 
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Figuur 6.5

Opbouw van de prijs van een woning en voorbeeldberekening van de residuele grondwaarde

Economische 'normale' tijden Economische 'mindere' tijden
Bron: Segeren (2005) en Deloitte (2010)

 
In figuur 6.7 is een berekening weergegeven, waaruit blijkt welk effect de periode 

van economische mindere tijden heeft op de grondmarkt.  

 

Een andere methode om de grondprijs te berekenen is de zgn. kostprijsmethode. Deze 

werd in het verleden veel toegepast, maar toen in de afgelopen decennia de welvaart 

snel steeg bleek de grote winsten richting de projectontwikkelaars te gaan en werd 

overgestapt op de residuele grondprijsmethode. Het is dan nu de vraag of door de 

huidige economische crisis men niet beter de kostprijsmethode, in combinatie met de 

bevindingen van het Ruimtelijk Planbureau, kan gaan toepassen bij het bepalen van 

de grondprijs.  

Het Ruimtelijk Planbureau heeft in 2006 onderzoek gedaan naar de prijs van een 

locatie t.g.v. de woonomgeving en/of de woonprijs. In dat onderzoek wordt 

achterhaald waar de echte waarde zat van een woning in Nederland. Bij de methode 

die het Ruimtelijk Planbureau hanteerde, onderscheidt men een viertal criteria: 

� Fysieke woningkenmerken: woningtype, oppervlakte, inhoud, aantal kamers, 

aanwezigheid van cv, tuin of garage, staat van onderhoud, isolatie etc.  

� Fysieke omgevingskenmerken: hoeveelheid groen en water, de 

bebouwingsdichtheid in de buurt, de aard en kwaliteit van de gebouwde 

omgeving en de kwaliteit van de openbare ruimte in de buurt; 

� Sociale omgevingskenmerken: de bevolkingssamenstelling, het 

werkloosheidscijfer, het percentage huur- en koopwoningen en het 

gemiddelde inkomen in de buurt; 
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� Functionele omgevingskenmerken: de bereikbaarheid van en afstand tot 

allerlei voorzieningen, infrastructuur en werkgelegenheid vanuit de woning. 

Het spel tussen de koper en verkoper bij een transactieprijs kan men ook omschrijven 

als ‘wat een gek ervoor geeft’. Het is het spel van vraag en aanbod wat uiteindelijk de 

verkoopprijs bepaalt van de woning. Het Ruimtelijk Planbureau heeft ook gekeken 

naar het effect van stedelijke en landelijke regio’s en grondgebonden woningen en 

appartementen.  

De fysieke woningkenmerken als inhoud/aantal kamers/bouwperiode/woningtype etc. 

hebben volgens het onderzoek 24% invloed op de prijs voor grondgebonden 

woningen (stedelijk) en voor het landelijk gedeelte is dit gedeelte 28%. Bij 

appartementen zijn deze kernmerken van invloed voor stedelijk 28% en landelijk 

18%.  

De marktprijs (VON prijs) voor een woning wordt voor een belangrijk deel bepaald 

(tot 50%) door de fysieke kenmerken. De rol van de omvang van de woning 

(oppervlakte, inhoud) is erg belangrijk bij de prijsvorming. Bij een correctie van de 

woningprijzen met de oppervlakte en inhoud bedraagt de fysieke woningkenmerken 

nog maar 28% van de prijs van een woning. [Ruimtelijk Planbureau, 2006; 

Vermeulen W. et al., 2011] 

 

Volgens het Ruimtelijk Planbureau gaat het bij de prijsvorming vooral om de sociale 

kenmerken van de woonomgeving zoals de status van de buurt en functionele 

kenmerken zoals bereikbaarheid van werkgebied en de nabijheid van openbaar 

vervoer of een snelweg. Wel is het zo dat de sociale kenmerken meer de prijs bepalen 

in stedelijke dan in landelijke gebieden.[Ruimtelijk Planbureau, 2006] De sociale en 

functionele omgevingskenmerken zijn erg belangrijk in prijsvorming maar worden 

vaak gefinancierd door gemeenten. De fysieke, sociale en functionele 

omgevingskenmerken worden voornamelijk voorgefinancierd en beheerd door een 

overheid. Wanneer in laagconjunctuur dit ‘sociaal’ stelsel en de residuele methode 

gecombineerd kan worden en de gemeenten in de gunstigere jaren het 

weerstandsvermogen hebben opgebouwd dan kan deze combinatie een positief effect 

hebben op de toekomst van het grondbeleid binnen de overheid. Op dit moment zijn 

er regels die voorschrijven dat een gemeente, voor het geïnvesteerde vermogen, een 

reserve moet aanhouden van drie jaar. Wel moet de buffer van drie jaar groter worden 

en moet de gemeente in hoogtijdagen meer gaan sparen om de slechtere tijden beter 

door te kunnen komen.[Scheele-Goedhart J. et al., 2009; Vermeulen W. et al., 2011] 
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De toekomst van het actief grondbeleid 

Als een gemeente zijn ambities binnen gebiedsontwikkeling sneller en vollediger wil 

ontwikkelen is en blijft actief grondbeleid nog steeds de beste optie. Dat actief beleid 

nog de beste optie is t.o.v. faciliterend heeft te maken met het feit dat door de nieuwe 

‘grondexploitatiewet’ de kosten slechts deels worden opgevangen terwijl met actief 

grondbeleid deze kosten in zijn geheel worden opgevangen. Uiteindelijk bepaalt altijd 

de locatie of specifieke marktomstandigheden of het grondbeleid actief of faciliterend 

moet zijn.  

 

Met de afdeling Grondexploitatie in de nieuwe Wet ruimtelijk ordening (Wro) is het 

voor gemeenten niet meer noodzakelijk om via actief grondbeleid regie over 

gebiedsontwikkeling te kunnen verkrijgen en kosten te kunnen verhalen. [van 

Bijlevelt A., 2009] Er zijn nu mogelijkheden om via het exploitatieplan locatie-eisen 

te stellen en de gemeentelijke kosten voor het gebied worden dan verhaald via de 

bouwvergunning. Bij de oude wetgeving zijn een aantal ‘passieve’ instrumenten 

(exploitatieverordening/-overeenkomst & baatbelasting) om de kosten te verhalen bij 

gebiedsontwikkeling maar deze zijn nogal arbeidsintensief gebleken. Via de nieuwe 

wetgeving wordt het de gemeente makkelijker gemaakt om een minder actief beleid 

te voeren, omdat in beginsel een volledig kostenverhaal mogelijk is zonder dat de 

gemeente exploitatierisico loopt.  

Als de gemeente bij een project kiest voor een faciliterend beleid, dan is zij 

afhankelijk van de partijen die de grond bezitten. Door deze afhankelijkheid kunnen 

er problemen ontstaan bij de onderhandeling, wat ongunstig is voor de planning bij de 

beoogde gebiedsontwikkeling. Een ander risico dat gemeenten lopen, is het risico van 

de woningmarkt. Bij het bepalen van het exploitatieplan kan het gebeuren dat de 

woningmarkt niet aansluit bij de plannen van de gemeente, waardoor de kosten niet 

meer kunnen worden verhaald via de bouwvergunningen. De gemeenten hebben 

echter wel kosten gemaakt om de grond bouwrijp te laten maken. Daarnaast blijft het 

de vraag of de gemaakte kosten wel volledig verhaald kunnen worden. De verliezen 

op de grondexploitatie draagt de gemeente namelijk zelf. (art. 6.16 Wro). Tevens 

maken gemeenten vaak extra kosten die niet op het plangebied verrekend kunnen 

worden. Via het exploitatieplan kunnen gemeenten namelijk maar bepaalde kosten 

verhalen, die vermeld staan op een kostensoortenlijst (soms wordt hier een maximum 

aan gesteld) of de kostensoort moeten vermeld staan in de structuurvisie. Dit zijn een 

van de belangrijkste redenen dat er minder exploitatieplannen gemaakt zijn dan de 

Rijksoverheid op voorhand had voorzien.[NEPROM,2010b] 
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NIEGG lange termijn oplossingen 
Open bestemmingplan 

Flexibiliteit in een gebiedsontwikkeling wordt steeds belangrijker. Het toepassen van 

een zogenaamd open of globaal bestemmingsplan is geen vraag meer, maar een must! 

Gemeenten hebben voornamelijk de neiging om vooraf alles dicht te timmeren, 

terwijl het beter zou zijn om zo weinig mogelijk vast te leggen. Aan de hand van de 

criteria in de Structuurvisie van een Rijksoverheid worden nu bestemmingsplannen 

opgesteld waar plannen aan getoetst gaan worden. Er wordt vooral gedachtegoed 

vastgelegd met inflexibiliteit als gevolg en in een vroeg stadium worden de 

ruimtelijke regels vastgelegd zoals toegestane milieubelasting, kwaliteitseisen, 

bouwhoogtes, ontsluiting en dergelijke.[Schaap M., 2012]  

 

Binnen de gemeente Amsterdam is een trend waarneembaar dat er steeds minder 

gewerkt wordt met het bestemmingsplan. Daarnaast is ook zichtbaar dat het publiek 

steeds vaker de rechtelijke stap maakt om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en 

zo nodig af te dwingen. Het bestemmingsplan is naar de mening van dhr. de Jong ook 

een beperkende factor binnen het ontwikkelingstraject, maar het is de vraag of men 

dit instrument dan maar moet gaan schrappen. Een open of een globaal 

bestemmingsplan heeft de toekomst. Ook dhr. Brands en Mertens (gemeente 

Helmond en Eindhoven) zijn van mening dat het schrappen van een bestemmingsplan 

niet mogelijk is ook al wordt dit bestemmingplan steeds minder gebruikt. Een 

vervelend knelpunt is het feit dat de Nederlandse wetgeving het schrappen van een 

bestemmingsplan niet toestaat. Binnen de gemeente Heerlen zeggen ze het volgende 

erover: “maak je een keuze voor een gedetailleerder structuurplan dan heb je een 

bestemmingsplan minder nodig maar het kan ook omgekeerd”. De gemeente Heerlen 

heeft ook ervaring met een nagenoeg blanco of open bestemmingsplan. Bij een 

blanco of nagenoeg open bestemmingsplan hebben de juristen en de 

stedenbouwkundige problemen om alles goed op elkaar af te stemmen en een 

duidelijke afbakening te creëren met aanliggende locaties.  

Een open of een globaal bestemmingsplan heeft de toekomst en het blijkt dat dit 

instrument niet regio specifiek gebonden is. Het ligt aan de gemeente of zij dit wel of 

niet willen omarmen, want zij geven bij dit type bestemmingsplan toch een 

aanzienlijk deel van de regie uit handen. 
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6.3. Conclusie 

Door de politieke situatie bij de gemeenten, waar na elke periode van vier jaar weer 

een nieuw college wordt gekozen, zijn ambities en langtermijnstrategieën lastig met 

elkaar te combineren. Juist in de financiële situatie waar gemeenten zich momenteel 

bevinden, zou een lange termijn visie beter passen in plaats van het alleen maar 

nastreven van politieke ambities. De Nederlandse gemeenten zullen het namelijk nu 

met minder geld moeten doen. De continuverbeteraanpak lijkt dan ook het juiste 

instrument om deze crisis te lijf te gaan.[Hayo C., 2011]  

Er moet een cultuurverandering komen, zoals het decentraliseren van overheidstaken 

en het anders aanpakken van gebiedsontwikkeling. Hierdoor komen dan op lange 

termijn de volgende mogelijkheden naar voren: 

� De gemeente kan op een andere manier inkomsten genereren en/of de 

gemeentelijke gronden herfinancieren; 

� Met een andere kijk het gemeentelijk beleid aansturen;  

� Het regionaal grondbeleid kan centraal komen te staan.  

 

‘Continu verbeteren’ is mogelijk door de regionale aanpak en door het toepassen van 

nieuwe modellen. Oude modellen worden verbeterd, aangepast of op een andere 

manier gebruikt. Nieuwe modellen worden uitgeprobeerd en getest. Op korte termijn 

zijn de belangrijkste acties om het grondproces weer op gang te krijgen:  

� Inspraak en financiering van burgers door crowdfunding bij 

gebiedsontwikkeling in combinatie met een open bestemmingsplan; 

� Het werken met een stedelijk erfpacht en herbestemming waarbij 

herbestemming vanuit de overheid (faciliterend grondbeleid) gezien de 

goedkoopste oplossing is om nieuwe locaties te ontwikkelen, omdat de 

noodzakelijke voorzieningen is aanwezig zijn; 

� Er zullen convenanten gesloten moeten worden met marktpartijen middels 

levenscycluscontracten. 

 

Een zeer mooie korte termijn oplossing is erfpacht dat ingezet kan worden met het 

recht op koop van de grond in een later stadium. Deze werkwijze vergemakkelijkt de 

financiering van een woninglocatie zonder dat de grondprijs verlaagd hoeft te 

worden. Ondanks dat blijft het feit bestaan dat er momenteel weinig tot geen grond 

meer wordt uitgegeven en het niet uitgeven van grond zorgt voor minder tot geen 

inkomsten vanuit post grondexploitaties. Om dit probleem in de toekomst te 

voorkomen moet er op lange termijn anders omgegaan anders om gegaan worden met 

de ruimtelijke keuzes van de overheid. Regionale plannen en visie in combinatie met 
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een regionaal grondbedrijf moet het einddoel worden. De keuze in beleid moet zo 

gekozen worden dat de gemeentelijke visie de gebiedsontwikkeling kan begeleiden 

maar ook sturen met behulp van een actief- of faciliterend beleid.  

 

Een dynamisch grondproces (open bestemmingsplan, organische ontwikkelen, 

crowdfunding etc.) met een regionaal grondbedrijf (eigen grondexploitatie, 

financiering, beleid, visie etc.) heeft de toekomt. 

 



- 129 -  

 

 

7. Conclusie & Aanbevelingen 

Conclusie 
De Nederlandse gemeenten hebben het zwaar, een derde economische dip is in 

aantocht en het einde is nog niet in zicht! Recessie betekent dat voor de overheid de 

kosten oplopen en inkomsten dalen. Het spaarpotje van veel gemeenten, grotendeels 

in het verleden gevuld door het grondbedrijf, raakt leeg. Het gemeentelijk 

grondbedrijf kent zelf ook zeer moeilijke tijden, omdat er in het verleden veel grond 

is aangekocht waar nu nauwelijks vraag naar is. Zodoende is de volgende hoofdvraag 

ontstaan: 

 

Welke problemen zijn er ontstaan na 2008 voor gemeentelijke grondbedrijven in 

groei-, balans- en krimpregio’s en welke oplossingen zijn aan te dragen om deze 

problemen te verhelpen?  

 

Het product grond is uniek door kenmerken als locatiegebonden, tastbaar, tijdloos, 

waardevast etc. Fysiek gezien kent het ‘product’ geen grenzen, echter grenzen 

worden wel bepaald door beleid vanuit de overheid. Daarbij is de grondmarkt een 

plaatselijke of zeer lokale markt, terwijl het beleid vastgesteld wordt op een hoger 

niveau zoals de Rijksoverheid.  

 

De tweede deelvraag gaat over het verschil tussen groei-, balans- en krimpregio’s. De 

belangrijkste regionale conclusie is dat er verschillen aanwezig zijn in de aanpak en 

het gebruik van de beschikbare instrumenten. De gemeente Amsterdam maakt nog 

gebruik van een ontwikkelingsbedrijf terwijl de afdeling grondzaken bij de gemeente 

Heerlen een volledige sturende rol heeft, omdat in deze gemeente de financiële 

reserves zijn opgedroogd.  

Een ander belangrijk verschil is het instrument erfpacht. Erfpacht wordt voornamelijk 

toegepast in de Randstad. In Eindhoven en Helmond is men van mening dat erfpacht 

niet goed bruikbaar is. Iets wat tegenstrijdig is met het financieringsprobleem, want 

via erfpacht is het mogelijk om de financiering van een woning gemakkelijker rond te 

krijgen, wat een positief effect heeft op de inkomsten van de gemeenten. De VON 

prijs wordt namelijk door erfpacht verlaagd waardoor het gemakkelijker is om een 

hypotheek te krijgen. Op een later tijdstip kan de eigenaar van het vastgoed de grond 

alsnog aankopen. 
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De voornaamste gezamenlijke problemen zijn: 

1. Het klassieke model (actief grondbeleid) werkt niet meer in de huidige markt; 

2. Financiering is een belangrijk element geworden binnen het grondbeleid; 

3. De huidige bevolkingsgroei matcht niet met de prognoses; 

4. Financiële gemeentelijke reserves zijn laag en er staat veel grond in de 

boeken; 

5. De marktvraag is aan het veranderen door onder andere individualisering. De 

vraag sluit niet meer aan bij het huidige aanbod.  

 

De derde deelvraag gaat over de verschillende problemen bij het gemeentelijk 

grondbedrijf ofwel afdeling grondzaken. Zijn er algemene of op beleidsniveau 

problemen zichtbaar die zijn ontstaan vanuit het Rijk of gemeenten? 

 

De grondmarkt is voor de gemeente erg veranderd. Gemeenten hebben niet meer het 

monopolie zoals dat in het verleden wel het geval was. Marktpartijen hebben ook 

deze markt ontdekt en spelen een steeds belangrijkere rol in het ontwikkelingsproces. 

Het begon o.a. bij de VINEX-locaties waar marktpartijen grootschalige grondposities 

in bezit namen. Ze waren daartoe vaak uitgenodigd door de overheid, waarbij het 

model bouwclaim zijn intrede deed. Gemeenten wilden namelijk toen nog vasthouden 

aan hun oude manier van werken, het klassieke model. Door het innemen van 

grondposities door markpartijen steeg de ruwe bouwgrond aanzienlijk in prijs. Actief 

beleid werd door intreding van marktpartijen en prijsstijgingen steeds moeilijker te 

handhaven. Prijsstijgingen van de ruwe bouwgrond werken kostenverhogend bij het 

ontwikkelen van vastgoed. Ook bestemmingswijzigingen werken niet alleen 

prijsverhogend maar ook kostenverhogend. Al met al worden de kosten hierdoor, ook 

op winstgevende locaties, steeds hoger. In de huidige markt blijft er daardoor minder 

geld over voor bijvoorbeeld sociale woningbouw, groenvoorzieningen of andere 

gemeentelijke voorzieningen.  

 

De problemen in de vastgoed waren al een hele tijd aanwezig, maar door de crisis, die 

ontstaan is na het omvallen van verschillende banken en met als gevolg een 

haperende wereldeconomie, zijn deze ineens duidelijk zichtbaar geworden. De klant 

werd nooit voorop gezet en omdat de vastgoedmarkt een voorraadmarkt is, voldoet 

het aanbod steeds minder aan de huidige vraag.  

De woningmarkt is een voorraadmarkt die jaarlijks met een beperkt aantal eenheden 

groeit wat de markt imperfect maakt, omdat de voorraad niet mee groeit met de 

vraag. Met andere woorden, de woningmarkt heeft een onelastisch woningaanbod.  
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Gemeenten moeten zich meer instellen op de vraag van nu en in de toekomst. Tijdens 

het interview bij de gemeente Heerlen kwam dit onderwerp duidelijk naar voren. De 

huidige vastgoedvoorraad voldoet daar niet aan de huidige vraag. De 

vastgoedvoorraad is ontwikkeld voor gezinnen terwijl er nu gevraagd wordt naar 

woningen met extra zorg of woningen voor alleenstaanden.  

 

Het meest gebruikte argument waarom de gemeenten in het verleden niet voor een 

faciliterend beleid hebben gekozen, is dat zij niet over de juiste instrumenten konden 

beschikken om gebiedsontwikkeling te kunnen aansturen zoals bij actief grondbeleid. 

De nieuwe grondexploitatiewet biedt voor dit probleem een paar goede instrumenten. 

Toch blijft het verstandig om voor gemeenten in een vroeg stadium ruwe bouwgrond 

strategisch te blijven aankopen om kosten te drukken. Om dit voordeel goed uit te 

kunnen buiten, is het aan te raden om een minder transparant beleid te voeren. Alleen 

zo is het mogelijk om marktpartijen voor te zijn door hen maar een beperkt inzicht te 

bieden in het toekomstig ruimtelijk beleid.[Boerema M., 2007; van den Brand J., et 

al., 2008] 

De keuze voor een actief of faciliterend grondbeleid moet regionaal gemaakt worden. 

De vastgoedmarkt kijkt verder dan alleen gemeentegrenzen en soms ook over de 

provinciegrenzen heen. Wanneer een overheid (provinciaal, regionaal of lokaal) actief 

bezig is, past hier ook het actieve grondbeleid bij. Bij deze actieve houding dient te 

worden gekeken per project of het een actief of faciliterend grondbeleid wordt in 

plaats van een algemeen actief grondbeleid. In de huidige situatie is dit de beste 

oplossing. 

 

Nieuwe modellen 

Of nieuwe modellen voor een afdeling grondzaken geschikt zijn, moet de toekomst 

uitwijzen. Het zijn en blijven dezelfde handelingen die eventueel in een nieuw jasje 

gegoten zijn. Modellen die het dichtst bij de kern van een afdeling grondzaken blijven 

zijn crowdfunding, herverkaveling, grondexploitatiescan en stedelijk erfpacht. 

Modellen als tijdelijk anders bestemmen en open bestemmingplan zullen meer 

ondersteund moeten worden voor andere afdelingen binnen de gemeenten zoals een 

afdeling groenvoorziening (TAB; stadsakkerbouw).  

Regionaal onderscheid valt te maken bij stedelijk erfpacht. Erfpacht kwam als een 

“nieuw” model positief naar voren in het interview met de gemeente Heerlen. De 

gemeente Amsterdam, waar veel ervaring is met het instrument erfpacht, werkt aan 

een variant van erfpacht met optierechten. Op deze manier wordt getracht grond 

eerder in eigen bezit te krijgen en projecten versneld te ontwikkelen. Een andere 

variant bij erfpacht is de mogelijkheid om inkomsten, die van oudsher direct in de 
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algemene middelen vloeien, voor een groot gedeelte direct in het gebied te laten 

terugvloeien, een soort alternatieve financieringsbron of een wijkgericht 

vereveningfonds. Naast het vereveningfonds zal er samenwerking gezocht moeten 

worden met bv crowdfunding. Bij de instrumenten erfpacht en crowdfunding wordt 

een goede toekomst verwacht. De ‘broekzakvestzak’ idee blijft hierdoor achterwegen 

en het ontwikkelingsgeld blijft daardoor in de wijk. Eventueel zou op deze manier 

algemene voorzieningen gefinancierd kunnen worden zoals het openbaar vervoer, het 

upgraden van huizen etc.  

 

Regionaal grondbedrijf  

De toekomst van gemeentelijke grondbedrijven ligt bij regionale grondbedrijven. 

Deze worden vanuit de provincie gestuurd en niet meer via gemeenten waardoor de 

concurrentie op het gebied van grond tussen gemeenten wordt weggehaald. Regionaal 

of provinciaal zullen keuzes in het beleid en structuurvisies geschreven moeten 

worden. De ruimtelijke ontwikkeling wordt niet begrensd door gemeentegrenzen. 

Daarbij verandert de samenleving steeds meer. De arbeidsmobiliteit en het nieuwe 

werken zorgen er bijvoorbeeld voor dat huishoudens niet meer hoeven te verhuizen 

door ander werk. Voorzieningen als een schaatsbaan, tropisch zwembad of een 

schouwburg overschrijden ook snel gemeentegrenzen. Om een eerlijk antwoord te 

blijven geven aan burgers moet in een regionaal overleg afspraken gemaakt worden 

om deze voorzieningen te blijven financieren.  

 

Erfpacht of enkele afgeleiden hiervan komen uit dit onderzoek als beste naar voren 

voor oplossingen op de korte termijn. Op lange termijn moet er een andere structuur 

komen in de grondpolitiek. Regionaal bestuur zal en moet in de toekomst steeds 

belangrijker worden en een regionaal grondbedrijf heeft hierbij ook de toekomst.  

Het grondbeleid moet een open en dynamische functie krijgen met behulp van 

instrumenten als een open bestemmingsplan en organisch ontwikkelen. Dit is de 

eerste stap om het grondbeleid op een meer strategisch niveau aan te kunnen sturen. 

Want waarom zou met het nieuwe werken binnen elke gemeente dezelfde 

bedrijventerrein(en) en kantoorlocaties moeten liggen?  

 

De aanbevelingen richten zich op de lange termijn, keuzes richting de korte termijn 

bieden geen soelaas om problemen van deze omvang op te kunnen lossen.  
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Aanbevelingen  
Aanbeveling  

Verschillen in Nederland zijn te zien tussen alle regio’s (krimp, balans en groei) maar 

niet binnen de regio. Het blijkt dat Amsterdam en Utrecht vaak op dezelfde lijn zitten 

qua beleid en visie. Verschil is wel te zien met bijvoorbeeld een groei- of balans 

regio. 

Amsterdam krijgt ook te maken met bepaalde krimp. De wethouder van Amsterdam, 

van Poelgeest, denkt dat 10 procent van de geplande bouwprojecten winstgevend 

zullen zijn, 30 procent is een twijfelgeval en 60 procent van de projecten gaan de 

koelkast in.  

Uit het onderzoek blijkt dat krimpregio’s eerder in de problemen zijn gekomen dan 

de groei- of balansregio’s. Een gemeente in Nederland zou er dan ook verstandig aan 

doen om van deze kennis gebruik te maken. Het blijkt namelijk dat vanwege de 

krimp ruimtelijke ontwikkeling al een tijdje niet vanzelf gaat. Bij de gemeente 

Heerlen waar de reserves nagenoeg zijn opgedroogd, wordt creatief omgegaan met de 

situatie. Gemeente Heerlen heeft in 2006 de verandering en het beleid ingezet richting 

het dynamisch grondbeleid, een beleid wat de toekomst heeft voor de Nederlandse 

gemeentelijke grondmarkt.  

 

Aanbeveling  

Het gemeentelijk grondbedrijf of de afdeling grondzaken ziet er in de toekomst 

anders uit. De huidige problematiek zoals te veel grondaankoop, concurrentie tussen 

gemeenten etc. zullen bij een grondbedrijf in een regionaal verband minder aan de 

orde zijn. Ook grond als ‘product’ leent zich door zijn specifieke kenmerken om meer 

vanuit een regionaal beleid gestuurd te worden.  

Gemeenten zullen meer en meer moeten gaan samenwerken om de regio te 

versterken. Met name het gezamenlijk denken aan één ruimtelijke toekomst is een 

oplossing voor de huidige problemen. Ruimtelijke ontwikkeling wordt namelijk niet 

begrensd door gemeentegrenzen en waarom zou dit bij een grondnota, 

grondprijsbeleid, structuurvisie etc. wel moeten! Gemeenten moeten onderling binnen 

een regionaal genootschap of op provinciaal niveau meer gaan samenwerken en 

gezamenlijk op grondbeleid of –visie sturen. De provincie Brabant laat duidelijk zien 

dat regionaal samenwerken op ruimtelijk beleid, zo ook de grondmarkt, werkt. 

Indirect volgt de Rijksoverheid dit beleid door het aantal gemeenten omlaag te 

brengen maar het einddoel ligt bij een regionaal grondbedrijf. 
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Aanbeveling 

Nagaan of de erfpachtregeling, zoals die nu gebruikt wordt in Amsterdam, op 

middellange termijn ook al toegepast moet worden bij de andere regio’s om 

toekomstige problemen voor te zijn. Om financiering van grond en vastgoed van 

elkaar te scheiden en zo ontwikkelingen te sturen en stimuleren.  

 

Aanbeveling  

Er is momenteel een “hype” aan het ontstaan om met nieuwe mogelijkheden of 

ideeën te komen voor een gemeentelijke afdeling grondzaken. Nieuwe modellen als 

een open bestemmingsplan of het schrappen van een welstandcommissie etc. (zie de 

slag om Nederland, aflevering 18 maart 2013). Er dient een vervolgonderzoek te 

komen naar nieuwe modellen en instrumenten binnen de gemeentelijke grondmarkt. 

Vragen hierbij zijn: 

� Wat gebeurt er vervolgens met dit soort instrumenten bij een gemeente bij 

economische hoogconjunctuur?  

� Kunnen gemeenten nog wel sturen in hun ruimtelijk beleid als in de toekomst, 

de marktvraag qua vastgoedprojecten hoog is?  

 

Aanbeveling  

Het verdient nader onderzoek om de fiscale en financiële bij het grondbeleid van een 

gemeente beter af te stemmen, op aankoop en uitgifte. Op dit moment hebben veel 

gemeenten veel grond in eigen bezit. De volgende deelvragen zijn hierbij te stellen: 

• Is het mogelijk om een fiscale regeling te maken waardoor grond eeuwig 

durend kan worden afgeschreven of kan worden gefinancierd? 

• Wat gebeurt er wanneer gemeenten hun grondinvesteringen gaan 

herfinancieren over een periode van 50 jaar, 100 jaar of meer?  

• Wat voor een invloed heeft dit op de gemeentelijke begroting?  

De overheid kent geen faillissement of een soort ‘einde’. Een aantal economen oppert 

momenteel dat de Nederlandse overheid moet investeren in de Nederlandse economie 

ook al loopt de staatsschuld hierdoor flink op. Een deel van de onderbouwing van dit 

idee ligt in de oneindigheid van een overheid. Een overheid kan nagenoeg nooit 

failliet raken. Er dient onderzoek gedaan te worden richting de mogelijkheid om 

huidige contracten open te breken en de termijn van afbetaling te verlengen. Dus geen 

periode van 20 á 30 jaar, maar van 50 of 100 jaar. Op deze manier heeft een gemeente 

meer financiële ruimte om te investeren. Het gebrek aan cash drukt zwaar op de 

vastgoedwereld om de ontwikkelingen op de gang te krijgen. 
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Aanbeveling  

De economische recessie heeft ervoor gezorgd dat gemeenten maar ook andere 

partijen vaker hun grondwaarden afwaarderen. De afwaardering heeft uiteindelijk een 

positief effect op de toekomstige haalbaarheid van een project. Uiteindelijk daalt de 

grondprijs. Men kan zich wel afvragen of dit voor een gemeente wel altijd de juiste 

keuze is. Wanneer gemeenten en andere partijen hun grond gaan afwaarderen, kan het 

gebeuren dat binnenstedelijk ontwikkelen onrendabel gaat worden, terwijl de 

Rijksoverheid de binnenstedelijke woningbouwproductie juist wil stimuleren. Er 

dient nader onderzoek te komen naar het effect op afwaarderen van grond op de lange 

termijn en dan met name naar de wisselwerking bij het beleid tussen de hogere en 

lagere overheden.  

 
Aanbeveling 

Er zal op korte termijn bekeken moeten worden welke rol de overheid, in het 

bijzonder de politieke partijen, kan spelen in het regionaal maken van het 

grondbedrijf. Er zal bekeken moeten worden welk effect het grootschalig 

samenvoegen van gemeentes tot “super” gemeentes en tegelijkertijd het reduceren 

van het aantal provincies heeft op de vragersmarkt naar woningen, kantoren en 

bedrijven. 
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8. Slotwoord 

Nederlandse gemeenten en zodoende ook de grondbedrijven zullen de komende jaren 

het financieel zwaar blijven houden. Hoge inkomsten die voorheen verkregen werden 

door gronduitgiften zijn en blijven verleden tijd. Een van de belangrijkste problemen 

kwam al snel naar voren tijdens het historisch overzicht. Grondbedrijven in 

Nederland hebben lange tijd veel risico’s genomen op een markt die veranderd is van 

een publieke markt naar een meer private markt. Deze slag is door de jaren heen 

gemaakt vanuit de rijksoverheid maar is door de gemeenten ofwel lokale overheid 

niet goed opgevolgd.  

Volgens mij is publiekelijk geld te eenvoudig uitgegeven. Gemeenten zijn in een 

markt terecht gekomen waar zeer hoge winsten aanwezig waren en waar private en 

publieke partijen elkaar ontmoeten. Daarnaast is binnen de gemeentelijke organisatie 

de combinatie van politieke ambitie en ambtelijke werkelijkheid een slechte 

combinatie gebleken om in de grondmarkt van invloed te kunnen zijn.  

 

De Nederlandse gemeenten zullen op een andere manier actief moeten worden in de 

grondmarkt. Zo kan men kiezen om de grond op een andere manier te waarderen of 

om vast te houden aan aan de residuele grondwaarde berekening (vaak 

schaduwberekening in de grondexploitatie). Wanneer er vastgehouden wordt aan de 

residuele grondwaardeberekening kan men dit op twee manieren realiseren namelijk 

door het beleid anticyclisch uit te voeren en door het aanhouden van hogere reserves. 

De tweede keuzemogelijkheid is om te stellen dat gebiedsontwikkeling geld kost en 

dat de winsten niet naar de gemeente kas maar naar de wijk gaan.  

Ook zou men het fiscaal stelsel opnieuw kunnen opzetten en daarbij andere manieren 

van vastgoedwaardering kunnen introduceren. Het vastgoed zal goedkoper moeten 

worden en de grond zal in waarde moeten stijgen. De vastgoedwaarde is een 

locatiewaarde en de grond heeft een regionale waarde.  

 

Tevens voorzie ik twee grote problemen in de veranderende gedachten die momenteel 

spelen. Wanneer de Nederlandse economie in een fase komt zoals na 2000 en de 

grondmarkt weer aantrekkelijk wordt, voorzie ik problemen bij het open 

bestemmingsplanmodel en bij het organisch ontwikkelen. Sturing en het bijhouden 

van ontwikkelingen vanuit de overheid zal steeds moeilijker worden. Een ander groot 

probleem ontstaat volgens mij bij het afboeken van de grond. Bepaalde schaarste op 

de grondmarkt is nodig zodat een overheid zijn beleid beter en makkelijker kan 

implementeren, maar als elke gemeente in Nederland zijn overtollige grond gaat 
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afboeken tot agrarische grond zal dit uiteindelijk leiden tot onoverzichtelijke 

onnatuurlijke Nederlandse situaties.  

 

Het proces van deze eindscriptie is niet vlekkeloos verlopen. Het begon met het feit 

dat de problemen van het grondbedrijf financiële gevolgen hadden en nu nog hebben 

voor gemeenten. Reorganisatie en bezuinigingen maakte het onmogelijk om voor mij 

in de publieke sector een afstudeerplek te verwerven. Daarbij kwam in de 

oriëntatiefase naar voren dat het onderwerp wat ik wilde onderzoeken te uitgebreid en 

te ambitieus was voor een master eindscriptie (gesprek met dhr. Mertens gemeente 

Eindhoven). Ook de dreigende langstudeerboete en de zomervakantie kwamen in een 

ongunstig tijdstip van het proces terecht. Uiteindelijk ben ik mijn vader heel dankbaar 

dat hij mijn klankbord heeft willen zijn. Een persoon die ik dagelijks kon aanspreken 

met gedachten die ik had maar ook over de ‘hak op de tak’ zinsbouw, die ik vaak zelf 

voor ogen zag. 

 

Het onderwerp gemeentelijke grondbedrijven heeft mij altijd zeer geboeid, ook 

tijdens de Master track. Het enthousiasme om veel artikelen en boeken te lezen zal ik 

zeker gaan missen na het afsluiten van dit rapport. Afgelopen week kwamen twee 

rapporten naar buiten waaruit blijkt dat de rijksoverheid een van de voornaamste 

veroorzakers is van de problemen op de grondmarkt en de daarbij behorende 

woningmarkt. Daarnaast maken gemeenten steeds vaker gebruik van het erfpacht 

model. Dit zijn tevens de twee belangrijkste uitkomsten in mijn onderzoek. Ondanks 

deze positieve informatie vind ik het persoonlijk erg jammer dat ik geen concreet 

antwoord heb kunnen geven op de hoofdvraag.  
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Bijlagen 

I   Hoe staat de bouwsector ervoor? 

Het zijn voor de Nederlandse bouwsector uitzonderlijke tijden De economische crisis 

laat diepe sporen na in de bouwwereld. Er wordt minder vastgoed geproduceerd, 

vastgoedfinanciers trappen op de rem, makelaars zien hun transacties teruglopen, 

architecten, ingenieurs- en adviesbureaus krijgen minder orders, toeleveranciers van 

de bouwsector zien hun omzet dalen en gemeenten en investeerders boeken 

noodgedwongen af op het vastgoed- en grondposities. In de afgelopen drie jaar is de 

woning- en utiliteitsbouwproductie met circa twintig procent teruggevallen en daarbij 

zijn ruim 30.000 directe arbeidsplaatsen verloren gegaan. De grond onder de 

woningmarkt is met ongeveer vijftien procent gedaald en de waarde van commercieel 

vastgoed loopt terug. In figuur 1 en 2 is de woning- en utiliteitsproductie van 2000 tot 

2017 weergegeven. Hierbij is te zien dat bij beiden een piek ligt bij 2007 en dat na 

een forse daling voor de woningproductie richting 2017 een redelijk herstel te 

verwachten is.  
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De crisis uitzitten en dan weer terug keren naar de oude bouwproductie van weleer zit 

er niet meer in. Voor het uitbreken van de crisis kampte de bouwsector al met 

verschillende problemen zoals hoge proces- en faalkosten, het overaanbod van 

commercieel vastgoed en de kwalitatieve mismatch tussen het woningaanbod en de 

woningvraag.  

Het vinden van oplossingen is door de crisis urgenter geworden.[van Oosten J. et al., 

2012] Crisis en recessies worden zelfs regelmatig als een zegen benoemd (never wast 

a good crisis). Een economische crisis zoals deze is geen zegen, daarvoor 

ondervinden te veel mensen er te veel problemen van. Dat neemt niet weg dat door 

deze ontwikkeling er een nieuw vertrouwen opgebouwd moet worden.[KEI,2012] 
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II  Problemen voor het grondbedrijf door de bouwcrisis 

Deloitte schrijft in het rapport van 2012 dat zij een verlies verwachten dat kan 

oplopen tot 1,0 á 1,5 miljard euro. Dit is gebaseerd op een geschatte daling van de 

grondprijzen van 5% en het doorschuiven van projecten. Daarnaast wordt er vanuit 

gemeenten verwacht dat men de komende jaren 3 miljard euro winst kan maken op 

hun gronduitgiften. Het is alleen de vraag of deze winsten nog realistisch zijn gezien 

de huidige marktomstandigheden. Het totale verlies dat alle gemeenten momenteel 

lijden op hun grondprijzen komt opgeteld op ca. 3,9 á 4,4 miljard euro aan verliezen 

hebben genomen op hun grondposities. Daarmee is inmiddels circa € 2,9 miljard aan 

verliesvoorzieningen, afwaarderingen en/of winstverdamping opgetreden bij 

gemeenten. Naar verwachting zal daar dus nog € 1,0 á € 1,5 miljard bijkomen, 

afhankelijk van het tempo en de mate van marktherstel.[Deloitte, 2012] 

Het is al eerder aangegeven dat gemeenten veel gronden in bezig hebben die 

momenteel op de balans staan en niet uitgegeven kunnen worden en wel vanwege een 

drietal problemen.  

 

Het eerst probleem ligt bij de bestuurders en gemeenteraadsleden. Deze zijn vaak 

voor een korte tijd in functie en moeten vaak noodgedwongen blind varen op het 

ambtenarenapparaat. Dit stelt hoge eisen aan het ambtelijk apparaat! De marktpartijen 

hebben namelijk veel meer ervaring. Tevens wordt aangeven dat er ernstige 

knelpunten zitten rondom complexiteit en tijdsduur van besluitvormingstrajecten, de 

personeelscapaciteiten en de competenties van gemeentelijke ambtenaren. Dit is geen 

sluitend bewijs voor de ontstane problemen, maar geeft wel aan dat hierdoor 

knelpunten kunnen ontstaan. 

Een tweede probleem is dat gemeenten delen van een plangebied buiten het 

bestemmingsplan kunnen laten. Het is ook mogelijk om voor een deelgebied op een 

later tijdstip het bestemmingsplan vast te stellen. Dit brengt wel eventueel een extra 

probleem met zich mee omdat een bestemmingsplan gecontroleerd moet worden door 

provincies. Dus als de grond al aangekocht is maar er moeilijkheden zijn met het 

goedkeuren van het bestemmingsplan kan een gemeente grote risico’s lopen. 

Daarnaast lopen de kosten nog op voor gemeenten omdat voor delen van buiten het 

plangebied of buiten het bestemmingplan nog afspraken gemaakt moeten worden 

voor aanvullende grondtransacties bij een eventuele bestemmingswijziging.  

Een derde probleem is dat gemeenten in de problemen kunnen komen door 

gewijzigde marktomstandigheden. De kosten worden groter in relatie tot de potentiële 

winsten. Het risico binnen de grondexploitatie groeit hiermee. Deze kosten of risico 

zijn te verkleinen wanneer gemeenten in een vroeg stadium ruwe bouwgrond 
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strategisch gaan aankopen. Om te voorkomen dat marktpartijen niet al te veel 

informatie krijgen te zien is het nodig om maar een beperkt inzicht te bieden in het 

toekomstig ruimtelijk beleid. Dit is natuurlijk het spanningveld waar de gemeente 

ofwel de afdeling grondzaken in opereert. Een gemeente zal een transparant beleid 

willen voeren en de burgers en de gemeenteraad de mogelijkheid willen geven om 

zaken te controleren, maar daar zouden dus de marktpartijen van kunnen 

profiteren.[RIVM] 
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III Problemen en oorzaken op de woningmarkt 

De belangrijkste onwenselijke uitkomsten van de huidige werking van de 

woningmarkt worden volgens het rapport ‘In Holland staat een huis’ als volgt 

aangeduid: [Kraan D.J. et al., 2006] 

� De fiscale behandeling van eigen woningen (hypotheekrenteaftrek, 

eigenwoningforfait en overdrachtsbelasting) leidt tot welvaartsverlies, 

belemmert de verhuismobiliteit, verhindert de ontwikkeling van een 

vrije huurmarkt, heeft nadelige invloed op de arbeidsmarkt (door 

onnodig hoge belastingtarieven op arbeid en het belemmerend effect 

op de verhuismobiliteit) en is problematisch uit een oogpunt van 

inkomensverdeling. 

� De huurprijsregulering leidt tot wachtlijsten, belemmert de 

verhuismobiliteit 

� en belemmert de nieuwbouw. 

� De combinatie van huurprijsregulering, beperkte toetsing van het 

inkomen bij toewijzing van sociale huurwoningen en individuele 

huursubsidie leidt tot willekeur in de allocatie van woningkwaliteit: 

sommige huishoudens met hogere inkomens houden impliciet 

gesubsidieerde woningen bezet terwijl ze bereid zouden zijn de 

overstap naar duurdere woningen te maken indien ze daardoor niet de 

impliciete subsidie zouden mislopen (goedkope scheefheid) en andere 

huishoudens komen met huursubsidies terecht in duurdere woningen 

omdat er, mede door de goedkope scheefheid, geen goedkope 

woningen voor hen beschikbaar zijn (dure scheefheid). Deze willekeur 

is problematisch uit het oogpunt van sociale rechtvaardigheid. 

� De huurprijsregulering belemmert de toetreding van commerciële 

verhuurders tot de goedkope huurmarkt en belemmert daardoor de 

sociale nieuwbouw en het stadsvernieuwingsbeleid.  

 

De volgende speciale kenmerken van de woningmarkt worden vaak genoemd, 

waarbij de eerste drie de belangrijkste zijn: 

� Een woning voorziet in een basisbehoefte: zij is een onmisbaar goed 

dat moeilijk te vervangen is. De overheid heeft zich garant gesteld dat 

voor ieder huishouden een woning beschikbaar is, ongeacht de 

betaalcapaciteit. 

� De woningmarkt is een voorraadmarkt. Het aandeel toevoegingen ten 

opzichte van de bestaande voorraad is zeer beperkt (circa 1% per jaar). 
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Op korte termijn ligt het aanbod vast. Omdat het nu eenmaal tijd kost 

om een woning te bouwen, zal het aanbod altijd met vertraging 

reageren op de vraag(verandering). 

� Een woning is locatiegebonden [I]. Daarom is er een onlosmakelijke 

relatie met de grondmarkt. 

� Een woning is locatiegebonden [II]. De consumptie van de woning en 

woondiensten kan alleen op die locatie plaatsvinden. Wanneer burgers 

ontevreden zijn over hun woning(dienst)aanbieder, kunnen zij moeilijk 

‘stemmen met hun voeten’. Zij zouden dan naar een andere wijk of 

gemeente moeten verhuizen, wat vaak problemen oplevert in verband 

met arbeidsplaats of transport. Er is derhalve een sterke relatie met de 

arbeidsmarkt en de transportmarkt. 

� Een woning is locatiegebonden [III]. De kwaliteit van de 

woonomgeving is zeer bepalend voor de kwaliteit van het woning, 

maar de woonomgeving kan door de huiseigenaar of huurder zelden 

worden beïnvloed.  

� De woningmarkt is zeer kapitaalintensief, waarbij geldt dat 

investeringen op korte termijn gepleegd moeten worden, terwijl 

rendementen veelal een langetermijnperspectief kennen. 

� De levensduur van een woning is veel langer dan die van de meeste 

andere duurzame gebruiksgoederen. 

� De woning is een zeer heterogeen product, al was het maar omdat elke 

woning op een andere plaats staat. Geen twee woningen zijn hetzelfde. 

Daardoor is de markt niet volledig transparant, wat het voor 

consumenten moeilijk maakt rationele afwegingen te maken. 

� De woningmarkt kent hoge transactiekosten. Verhuizen gaat gepaard 

met hoge kosten (financieel, maar ook in sociaal opzicht en qua 

tijdsbeslag). Dit maakt de vraag inflexibel dan op vele andere markten. 
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IV  Grondmarkt en de vastgoedmarkt 

Het zou maatschappelijk niet mogelijk moeten zijn dat de overheid participeert bij 

een integraal proces als grond- en vastgoedexploitatie. Een overheid kan namelijk 

niet bij publieke doelen winstmaximalisatie realiseren. Toch wordt de grondmarkt en 

de vastgoedmarkt steeds meer met elkaar verweven. Figuur 5.3, afkomstig uit het 

rapport van de VROM-raad 2009, geeft de verschillende stappen aan die binnen de 

ontwikkelingsketen van waardevermeerdering kunnen doorlopen.  

Winstmaximalisatie wordt voornamelijk nagestreefd door de private partijen in het 

vastgoedproces. In de praktijk blijkt ook dat de overheid steeds vaker samen met 

marktpartijen gaat participeren in een locatieontwikkeling.  

 

Er zijn voorbeelden te vinden van ontwikkelingen waar de grondexploitatie alleen op 

‘papier’ bestaat. Winst of verlies wordt pas genomen wanneer de vastgoedexploitatie 

is afgerond.  

In het rapport van de VROM-raad 2009 wordt melding gemaakt met het feit dat een 

aantal deskundigen het niet verstandig ofwel maatschappelijk wenselijk achten om de 

grondexploitatie en vastgoedexploitatie aan elkaar te koppelen. De grondexploitatie 

bevat namelijk publieke doelen en de vastgoedexploitatie meestal niet. Daarom zou 

een overheid zich niet met de vastgoedexploitatie moeten bemoeien. Daarnaast wordt 

de meeste winst door ontwikkelaars/bouwer behaald in het vastgoedproces en niet in 

de grondexploitatie.[Laverman W., 2009] 
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V Voorspelling crisis op de huizen markt (±2006) 
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VI Gemeentelijke grondprijzen; rekenvoorbeeld 

Er worden gebruikgemaakt van de volgende uitgangspunten als basis voor alle 

rekenvoorbeelden. De voorbeelden komen uit het volgend onderzoek: ECORYS-

Vastgoed, 2006, De prijs van Kwaliteit, Handreiking voor gemeentelijk 

grondprijsbeleid bij woningbouw. 

 

Project 1 Woning 

VON prijs  inc BTW € 250,000 

All in bouwkosten ext BTW € 150,000 

Op tijdstip t wordt het project vastgesteld.  

De grond voor de woning wordt uitgegeven een jaar na start project (t+1) 

 

Daarbij gaan we uit van een drie tal verschillende marktscenario’s, op deze manier 

komen wordt duidelijk wat veranderende marktomstandigheden van invloed zijn op 

de uiteindelijke uitgifte prijs van de grond. De volgende drie situaties komen in dit 

rapport naar voren. 

Het basis-scenario: de jaarlijkse opbrengsten stijging 3%. De jaarlijkse 

kostenstijging is eveneens 3%. 

Het positieve scenario: de opbrengstenstijging 5% vanwege positieve 

marktontwikkelingen. De kosten stijging is 2%. 

Het negatieve scenario: de opbrengstenstijging 2% vanwege slechte 

marktomstandigheden. De kosten stijging is 5%. 

Per scenario worden de verschillende grondwaarde berekend volgens de drie 

situaties. De eerste grondwaarde is op prijspeil t. Dit is de uitgangswaarde bij 

aanvang van het project. De volgende is de grondwaarde op basis van de 

basisuitgangspunten op tijdstip t+1. Op dit moment wordt de grond daadwerkelijk 

uitgegeven. Als derde wordt het effect zichtbaar bij toevoeging van kwaliteit aan de 

woning. Je kunt hierbij denken aan een uitbouw bij de woning.  

Bij het berekenen van de grondwaarden gelden de volgende uitgangspunten: 

 

Toevoeging Kwaliteit aan Woning 

Meerkosten bouwkosten (excl. BTW0 uitbouw (op t+1) € 35,000 

Meeropbrengsten VON prijs  (inc BTW) door toevoeging uitbouw (op t+1) € 50,000 
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Residueel vooraf 

Bij residueel vooraf wordt berekend wat de grondprijs is op het moment van uitgifte 

van de grond. Hier gaan we vanuit dat dit gebeurt na 1 jaar vanaf de start van het 

project. Dus op tijdstip t wordt de grondwaarde vastgesteld op basis van een residuele 

berekening van de verwachte kosten en opbrengsten op tijdstip t+1. Hierbij moet 

gelet worden op de BTW deze mag nl niet worden mee gerekend bij het berekenen 

van de grondwaarde. Deze waarde wordt als volgt berekend:  

(Note; De opbrengsten op t+1 worden berekend door de VON prijs  te verminderen 

met de BTW (19%) en vervolgens te vermeerderen met 3% opbrengstenstijging. In 

formule: (€250.000 x 100/119 x 1,03 = € 216.387). Voor t+2 bijvoorbeeld zal de 

opbrengsten € 222.878 bedragen ( € 250.000 x 100/119 x 1,03^2 = € 222.878). 

 

Opbrengsten (t+1) (excl. BTW) – Kosten (t+1) = Grondwaarde (excl BTW) 

Grondwaarde (t): € 216.387 - € 154.500 = € 61.886 

 

De residuele methode vooraf houdt geen rekening met de veranderende 

omstandigheden. Dat betekend dat voor elke situatie hetzelfde blijft.  

 

Residueel index 

Deze methode is vergelijkbaar met de eerste methode. Op voorhand wordt de 

grondwaarde residueel bepaald. Daarbij wordt tussen de partijen afgesproken wat de 

index wordt om de grondprijs jaarlijks up to date te houden. Bij deze 

rekenvoorbeelden wordt gebruik gemaakt van de NVM-index (opbrengstenstijging) 

en de BDB-index (Bouwkosten index van het Bureau Documentatie Bouwwezen). 
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NVM-index  BDB-index 

Scenario  opbrengstenstijging Kostenstijging 

Basis   3%   3% 

Positief   5%   2% 

Negatief  2%   5% 

 

Grondwaarde (t): € 210.084 - € 150.000 = € 60.084 

 

Op tijdstip t+1 wordt de grondwaarde berekend volgens de afgesproken index. Dit 

levert per scenario een andere grondwaarde op. Dit betekend dat de grondwaarde 

afhankelijk is van de index. Maw toevoeging van kwaliteit aan het vastgoed resulteert 

niet op een stijging van de grondprijs. De ontwikkelaar wordt door deze methode niet 

belemmerd in zijn ondernemerschap. Hij kan de kwaliteit van het vastgoed verhogen 

en tevens profiteert hij hiervan optimaal.  

 

Grondwaarde (t+1): (VON excl. BTW (t) x 1 jaar opbrengstenstijging) – 

(Bouwkosten (t) x 1 jaar kostenstijging) 

Residueel achteraf 

De daadwerkelijk gemaakte kosten en opbrengsten worden in de afgelopen twee 

methodes niet mee genomen. De grondwaarde kan ook bepaald worden wanneer de 

daadwerkelijk gemaakte kosten en inkomsten zijn bepaald. Deze methode houdt 

rekening met de fluctuatie van de markt en toevoeging van kwaliteit aan het 

betreffende vastgoed. Echter werkt deze methode niet stimulerend voor ontwikkelaars 

vanwege elke vorm van extra opbrengsten ook door wordt berekend in de grondprijs. 

Tevens bied deze methode veel onzekerheid naar de gemeente omdat de 

grondopbrengsten pas laat inzichtelijk worden gemaakt.  

 

Basis scenario (t+1): Grondwaarde (t+1): €216.387 - €154.500 = € 61.887 

Basis scenario (t+1 kwaliteit): Grondwaarde (t+1): € 258.403 - € 189.500 = € 

60.903 

De residuele quote 

Deze methode verschilt ten opzichte van de grondquote, omdat de quote in dit geval 

wordt berekend op basis van residuele berekening vooraf. Als eerste wordt er 

gekeken wat de kosten en opbrengsten zijn. De ontstane grondwaarde wordt 

vervolgens omgezet in een grondquote waarmee gerekend wordt. Met ander woorden 

tijdstip t wordt residueel berekend waarna verder wordt gegaan met een quote.  
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Grondwaarde (t): € 210.084 - € 150.000 = € 60.084 

 

Residueel is de grondwaarde op tijdstip t: € 60.084. Deze waarde wordt daarna 

omgezet in een quote van de VON prijs  excl BTW. 

 

In formule: (1- (€ 60.084 / € 210.084)) = 28,60 % 

 

Via deze weg is de grondquote vastgesteld via de residuele grondwaarde berekening. 

Vervolgens wordt met deze quote verder gerekend bij de overige grondwaarden.  

 

Basis scenario (t+1): Grondwaarde (t+1): 28,60 % x €216.387 = € 61.887 

 

Basis scenario kwaliteit: Grondwaarde (t+1): 28,60 % x € 258.403 = € 73.903 

 

De vooraf bepaalde grondquote houdt dus geen rekening mee met de bouwkosten in 

het project mocht deze in de loop van het planproces worden gewijzigd. Een 

voorbeeld van een toevoeging aan het vastgoed. De totale opbrengsten worden € 

258.403 (excl BTW). De totale kosten zijn de all- in bouwkosten inc grondkosten ( € 

189.500 + € 73.903) resulteert € 263.403. Dit laat zien dat de ontwikkelaar niet snel 

een kwalititeitsverbetering invoert bij het bepalen van deze grondprijs. Er is namelijk 

een verschil van € 5.000 tussen de kosten en de opbrengsten. 

De grondquote 

De grondquote scheelt niet veel van de residuele methode. Het verschil zit hem in het 

toewijzen van rekenmethodiek. De residuele methode werk met het residu terwijl de 

grondquote rekent met een vooraf bepaald percentage. Dit percentage wordt door de 

betreffende partijen op voorhand bepaald. Stel de grondquote wordt op voorhand 

gesteld op 28,60 % van een bepaalde ontwikkeling. Voor het basis scenario betekent 

dit dan het volgende.  

 

Basis scenario: Grondwaarde (t): 28,60 % x €210.084 = € 60.084 

Basis scenario: Grondwaarde (t+1): 28,60 % x € 216.387 = € 61.887 

Basis scenario kwaliteit: Grondwaarde (t+1): 26,60 % x € 258.403 = € 73.903 

 

Hieruit blijkt dat de grondquote ook geen rekening houdt met de toegenomen 

bouwkosten. De grondquote methodiek remt dus dan ook de toevoeging aan kwaliteit 

bij aan een woning.  



- 163 -  

 

 

De comparatieven methode 

De prijs van de grond wordt vastgesteld door middel van vergelijkbare gronden. Deze 

methode wordt veelal als een controle middel gebruikt of als aanvulling. Daarbij 

wordt bij deze methode vaak aan de hand van objectieve maatstaven zoals 

bereikbaarheid en functionaliteit een meer exacte waarde bepaald. Bij de 

comperatieve methode staat daarom de grondprijs centraal en niet de verkoopprijs 

zoals bij een residuele grondwaarde berekening. Bij veel gemeenten wordt deze 

methode toegepast bij particuliere verkoop.  

De kostprijsmethode 

Bij deze methode wordt de grondprijs vastgesteld door middel van inzicht te krijgen 

in de totale grondkosten zoals verwerving, bouw- en woonrijp maken en overige 

kosten. Het oude bruine boekje, uitgegeven door de VNG, werkte op een dergelijke 

wijze. Hierbij wordt vooral gelet op wat voor type woning op de grond komt te staan. 

Vaste grondprijs per woning 

Een vast bedrag per m2 of per woning. Dit wordt bepaald door de gemiddelde 

minimale kostprijs of op basis van de werkelijke kosten. Dit gebeurt met name bij de 

sociale woningbouw waarbij de prijzen per jaar geïndexeerd worden. Bij 

zorgwoningen is dit ook het geval alleen wordt deze grondprijzen voorgeschreven 

door het College Bouw.  

Tender 

Een tender wordt uitgeschreven richting private partijen. Deze kunnen in concurrentie 

een bod uitbrengen op de bouwgrond. Het hoogst geboden bod geld bij deze als 

grondprijs. Dit wordt vaak in combinatie uitgeschreven met een ontwerpwedstrijd 

met meestal een programma van eisen als basis. Als controle middel wordt vooraf via 

de residuele methode een grondwaarde bepaald. 

Lump sum 

Deze methode schrijft voor dat op een bepaalde wijze de grondprijs wordt bepaald 

maar bij eventuele wijzigingen binnen het programma hier geen rekening meer mee 

wordt gehouden.  
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VII Voorbeeld van een grondexploitatiescan  

De eerste stap is het vastleggen van de informatie over de projecten en over de 

criteria voor financiële en maatschappelijke rendementen. Daarbij wordt het 

prioriteren beïnvloed door de financiële positie van de gemeente, 

samenwerkingsvormen, aanwezigheid van kennis, vastgoedmarkt etc.  

Een project kan maatschappelijk zeer gewenst zijn maar financieel niet haalbaar. De 

gedachteverandering zit in het maatschappelijk rendement en dat 

gebiedsontwikkeling geld kost! Bij een evaluatie van de totale portefeuille zullen 

sommige projecten bij een financiële toetsing geen doorgang vinden. Wanneer het 

maatschappelijk element mee berekend wordt in de toetsing kan het zijn dat het 

maatschappelijk rendement het verschil maakt om een project te laten slagen. Alle 

projecten worden vervolgens verplaatst in een rendementsmatrix (figuur 6.6). Het is 

dan duidelijk te zien dat de projecten die in vlak 3 terecht komen financieel en 

maatschappelijk het beste scoren. De verandering in gedachte vindt plaatst tussen vak 

2 en vak 4. Het maatschappelijk rendement moet de overhand krijgen boven het 

financieel rendement.  
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VIII  Voorbeeld opzet residuele grondwaarde berekening 

Residueel rekenen startend vanuit de vastgoedexploitatie 

 

Vastgoedopbrengsten in plangebied 

Verhuur 

Verkoop 

 

Vastgoedkosten in plangebied 

- Bouw- en bijkomende kosten 

- Onderhoudskosten 

Is gelijk aan 

Saldo vastgoedexploitatie 

Is gelijk aan 

Waarde van bouwrijpe grond 

Is gelijk aan 

Grondopbrengsten 

 

Grondproductiekosten 

� Onderzoekskosten 

� Grondverwervingskosten 

� Bouw- woonrijp maken 

� Plan- en proceskosten 

� Bovenwijkse voorzieningen 

� Overige kosten  

 

Is gelijk aan 

Saldo grondexploitatie 

 

Is gelijk aan 

Waarde ruwe Bouwgrond 
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IX Argumenten voor en tegen actief grondbeleid 

 
Argumenten vóór.[van der Krabben E, 2011] 

Gemeenten hebben een aantal argumenten om actief grondbeleid te voeren (Buitelaar, 

2010, 2011; Van der Krabben & Jacobs, 2011).  

� De regie voeren over gebiedsontwikkeling; 

� De voormalige Wet Ruimtelijke Ordening (Wro) biedt geen mogelijkheid om 

via het bestemmingsplan invloed uit te oefenen op het type woning (koop of 

sociale huur). Als eigenaar van de grond beschik je wel over deze keuze;  

� Actief grondbeleid maakt het daarnaast mogelijk om, via de verkoop van 

bouwgrond, de kosten van publieke investeringen te verhalen ofwel de baten 

af te romen van gebiedsontwikkeling; 

� Ook komt er het padafhankelijkheid aan bod. Gemeenten hebben niet alleen 

veel expertise opgebouwd met hun actieve grondbeleid, maar ook een 

uitgebreid ambtelijk apparaat dat daar verantwoordelijk voor is; 

� Het public ‘good-argument’ wordt ook vaak gebruikt. Projectontwikkelaars 

vinden het vaak prima als de gemeente deze rol op zich neemt. Immers 

worden de risico’s hierdoor verlaagd voor de projectontwikkelaars.  

 
Argumenten tégen 

� Actief grondbeleid, in de huidige marktomstandigheid, betekend extra 

risico’s.  

� Actief grondbeleid geeft de garantie om de regie te voeren maar niet de 

zekerheid dat de bouwgrond wordt afgenomen.  

� Het dubbelepettenprobleem, een gemeente heeft verschillende belangen en 

waarbij de sociale en financiële belangen soms niet matchen.  

� De rol van de gemeente bij gebiedsontwikkeling leidt tot een kunstmatige 

‘knip’ tussen de grondexploitatie en de vastgoedexploitatie.  
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X dhr. P. Sanders 

 

Interview met dhr. P. Sanders 

 

Op persoonlijke titel 

 

 

Informatie 

 

Geïnterviewde:  dhr. P. Sanders 

Senior Vastgoedadviseur 

Gemeente Utrecht 

 

Wijze van afname:  Mondeling 

 

Datum:   20-06-2012 

10.00uur 

 

 

Niet openbaar 
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XI dhr. G. Mertens 

 

Interview met dhr. G. Mertens 

 

Op persoonlijke titel 

 

 

Informatie 

 

Geïnterviewde:  dhr. G. Mertens 

Overall Planeconoom 

Gemeente Eindhoven 

 

Wijze van afname:  Mondeling 

 

Datum:   21-06-2012 

14.00uur 

 

 

Niet openbaar 
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XII dhr, M. Beckers & R. Daemen 

 

Interview met dhr. M. Beckers & R. Daemen 

 

Op persoonlijke titel 

 

 

Informatie 

 

Geïnterviewde:  dhr. M. Beckers & R. Daemen 

Planeconoom/Bouwkostendeskundige & hoofd bedrijfsvoering 

Stadsplanning 

Gemeente Heerlen 

 

Wijze van afname:  Mondeling 

 

Datum:   06-07-2012 

11.00uur 

 

 

Niet openbaar 
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XIII dhr. C. de Jong 

 

Interview met dhr. C. de Jong 

 

Op persoonlijke titel 

 

 

Informatie 

 

Geïnterviewde:  dhr. C. de Jong 

Hoofd Kaders  

Gemeente Amsterdam 

 

Wijze van afname:  Mondeling 

 

Datum:   28-06-2012 

13.00uur 

 

 

Niet openbaar 
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XIV dhr. J. Brands 

 

Interview met dhr. J. Brands 

 

Op persoonlijke titel 

 

 

Informatie 

 

Geïnterviewde:  dhr. J. Brands 

Afdelingshoofd Grondzaken 

Gemeente Helmond 

 

Wijze van afname:  Mondeling 

 

Datum:   17-07-2012 

11.00uur 

 

 

Niet openbaar 

 



- 172 -  

 

 

XV Interview vragen 

 

Interview vragen 

Organisatie  

� Hoe zou u uw grondbedrijf willen omschrijven in de huidige markt waar het 

grondbedrijf werkzaam is.  

� Waar staat het grondbedrijf binnen deze gemeentelijke organisatie? Op welke 

manier lopen de verschillende communicatielijnen tussen het grondbedrijf en 

het B&W en gemeenteraad? 

� Hoeveel invloed heeft de politiek op het grondbedrijf? Is hierbij een 

onderscheid te maken bij een actief of passief grondbedrijf?  

� Omdat de Grondexploitatiewet gemeenten meer instrumenten in handen geeft 

om beleidsdoelstellingen te bereiken zonder grond aan te kopen, werd 

verwacht dat de wet een verandering in de grondpolitiek van gemeenten 

teweeg zou brengen. Welke veranderingen hebben plaatsgevonden sinds de 

invoering in 2008? 

 

Specifiek 

� Op welke manier worden de gemeentelijke gronden uitgegeven? En welke 

methode wordt gebruikt betreffende grondprijswaardering? Waarom juist 

deze, op deze locatie? Wordt er nu meer of minder met projectvormen 

gewerkt als PPS, DBFM, Valencia model enz. Heeft de rente hier invloed op? 

� De grondexploitatie, op welke manier wordt de risico hierin verwerkt? Elk 

perceel zijn eigen kenmerken,  op welke manier wordt de waarde bepaald van 

de grond?  

� De grondexploitatiewet is een instrument voor het grondbedrijf ofwel de 

gemeente om meer faciliterend te werk te gaan binnen de 

gebiedsontwikkeling. Geldt dit nog steeds in de huidige situatie? 

� De gemeenteraad kan op drie niveaus sturen bij een grondexploitatie; 

strategisch, tactisch en operationeel. Op welke niveaus zitten de knelpunten? 

Zijn deze regio gebonden en hoe zit het met niet-uitgeefbare gronden? 

 

Problematiek 

� Wat zijn de moeilijke vraagstukken die op dit moment bij uw gemeente 

liggen? 

� Hoe worden deze op dit moment aangepakt en wat is ermee gedaan in de paar 

voorgaande jaren? 
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� Zijn er nog grote ontwikkelingsprojecten? Op welke manier worden deze in 

de markt gezet? 

� Wat wordt er gedaan met plannen of locaties die worden geschrapt of tijdelijk 

“on hold” staan? Zijn er alternatieven voor grond te ontwikkelen tot bv een 

woningbouwlocatie? 

� We zitten nu in een crisis, waardoor er minder woningen worden gekocht 

door de consument, vragersmarkt ipv kopersmarkt. In hoeverre zijn de 

prestatieafspraken een gevolg van de huidige situatie?  

� Wat voor rol speelt de veranderende situatie binnen de huishoudens 

(woningmarkt) of het nieuwe werken in (de kantorenmark) op het beleid 

binnen de gemeente? 

� (Welke invloed hebben deze veranderingen op het beleid van de gemeente?) 

� De grondprijs is harder gegroeid dan de verkoopprijs van het vastgoed. Waar 

zit dit in en zijn hier mogelijkheden om dit aan te pakken?  

 

Oplossingen 

� Wat is u mening over de volgende oplossingen? Tenzij ze al genoemd zijn.   

� Grondsaldering � tijdelijk grond afwaarderen tot een reële economische 

waarde, dan als disagio in de boeken indienen. Via deze weg kunnen 

financieringstekorten worden weggewerkt. Uiteindelijk is dit een verkapte 

afwaardering (het nemen van verlies). 

� Bestemmingsheffing � dit is een belasting (heffing) die geheft wordt op 

grond met een specifieke bestemming. Dit betekent dat er geen actief 

grondbeleid gevoerd hoeft te worden.  

� CO2 concept �(wordt nu gedaan in Dubai door Siemens, Masdar city) CO2 

vrije stad om zo CO2 rechten te verkopen aan bedrijven, bijv. 

energiemaatschappijen, luchthavens, hoogovens etc. 

� Grondbedrijf wordt duurzaam grondbedrijf. Zelf energiezuinig ontwikkelen. 

Elke wijk is zijn eigen energie centrale. 

� Sociaal economische ontwikkeling moeten in lijn zitten met de 

gebiedsontwikkeling. Gebiedsontwikkeling is regio gebonden zodoende ook 

het grondbeleid. Elke regio heeft zijn eigen specifieke sociaal economische 

ontwikkeling, dat speerpunt zal dienend zijn voor het grondbeleid.  

� Tot slot; er werd een toename van het kostenverhaal verwacht en een 

verhoging van de ruimtelijke kwaliteit van nieuwe woon- en werkgebieden 

door de grondexploitatiewet. Is dit de oplossing voor de toekomst? 

 


