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Op 10 december 2012 is de Actieagenda Bouw gelanceerd. Deze actieagenda 
kwam voort uit het Bouwteam dat onderzoeken heeft uitgevoerd om te kijken 
hoe de woning- en utiliteitsbouw dynamischer, innovatiever en vraaggerichter 
uit de crisis kan komen. 

Regionale samenwerking 
grondbeleid meer wens  
dan werkelijkheid?

De agenda heeft tot 17 acties geleid die worden 
uitgevoerd in actieteams, waaronder het actieteam 
regionaal grond(prijs)beleid. In opdracht van dit team 
is begin dit jaar een onderzoek uitgevoerd naar de 
mogelijkheden voor regionaal grond(prijs)beleid. 
Onderzocht is of door het stellen van prioriteiten, 
het beter afstemmen van het aanbod op de vraag en 
het tegengaan van kannibalisme tussen projecten de 
kansen die er liggen beter benut kunnen worden. 

Het onderzoek is uitgevoerd door Jos Feijtel in 
coproductie met Deloitte Real Estate. Om een beeld 
te krijgen van mogelijke samenwerkingsvormen, 
succesfactoren en best practices is een quickscan 
uitgevoerd bij 10 regionale samenwerkingsverbanden 
in het land (“Wie aan boord is moet meevaren”, maart 
2013). 
Daarbij is onderscheid gemaakt tussen woningbouw, 
bedrijfsterreinontwikkeling, kantoren en detailhandel. 
De mate van samenwerking is gedefinieerd aan de 
hand van vier stadia:

1. Gezamenlijk gedeeld actueel inzicht in 
programmering van gemeenten in de regio;

2. Gezamenlijke afstemming en aanpassingen in 
programma en planning;

3. Onderlinge verevening in regionaal verband;
4. Een gezamenlijk grondbedrijf op regionaal niveau.
In het onderzoek is geconstateerd dat er een duidelijk 
verschil zichtbaar is in de mate van samenwerking 
op grondbeleid tussen de sectoren woningbouw, 
bedrijventerreinen en kantoren en retail.

Voor woningbouw blijkt dat de mate waarin er sprake 
is van een regionale woningmarkt en concurrerende 
locaties, sterk verschilt per regio. Uit het RIGO 
onderzoek (2008) bleek reeds dat de helft van alle 
verhuizingen plaatsvindt over een afstand van niet 
meer dan 2 tot 4 kilometer. De concurrentie tussen 
locaties is daarmee beperkter dan in het algemeen 
wordt aangenomen en verhoudingsgewijs is de 
uitwisseling tussen gemeenten groter in het aandeel 
bestaande woningen dan bij nieuwbouwlocaties. 
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Het actieteam beveelt regio’s aan om aan de hand van 
CBS verhuisbewegingen en deugdelijk marktonderzoek 
na te gaan of en zo ja in welke mate er sprake is van 
uitwisselingen en of die van dien aard zijn dat regie 
daarop noodzakelijk is. In een aantal situaties kan het 
voorkomen dat te vroeg of onnodig kosten worden 
gemaakt voor voorbereiding/bouwrijpmaken van 
nieuwe woningbouwlocaties. Door aantal en kwaliteit 
van de locaties aan te passen aan het marktperspectief 
en door voorrang te geven aan locaties die kansrijk zijn 
(overigens zowel binnen de gemeente als binnen de 
regio), kan versnippering van de toch al beperkte 
vraag naar nieuwbouwkoopwoningen worden 
voorkomen. Dit zijn trajecten waarbij marktpartijen 
nadrukkelijk aan tafel moeten zitten en waarbij voor 
niemand het principe “eigen grond eerst” mag gelden. 
Het advies is dan ook om met publieke én private 
partijen afspraken te maken over de ontwikkeling 
van locaties met duidelijke prioritaire plannen en 
procesafspraken. 

Als de regio in voorkomende gevallen deze 
problematiek niet zelf agendeert, dient de provincie dit 
te doen op basis van de rol die de provincies hebben 
toebedeeld gekregen in de Structuurvisie van IenM 
(SVIR). In het rapport worden hiervan ook voorbeelden 
genoemd.
In het rapport wordt verder geconstateerd dat 
regionale verevening en het regionaal ontwikkelen van 
woningbouwlocaties in de praktijk nauwelijks voor 
komt. Er is ook geen perspectief dat dit in komende 
periode zal gebeuren. Daarbij is aangegeven dat ook 
aspecten van mededingingswetgeving een rol spelen. 
Het na onderlinge afstemming uit de markt nemen 
van locaties kan immers mededinging beperkend 
zijn. Dat geldt ook voor mogelijke afspraken over 
gronduitgifteprijzen. De NMA houdt nadrukkelijk een 
vinger aan de pols bij dit soort regionale afspraken. 
      
Ook bij ontwikkeling van bedrijventerreinen ligt er 
zowel voor de korte termijn (agenderen en sturen) als 
voor de langere termijn (planning), voor de provincies 
een nadrukkelijke rol om sturend op te treden. Op 
basis van de rondgang bij een tiental regio’s lijkt er 
een redelijk draagvlak voor een dergelijke provinciale 
rol. Ook zijn er wel degelijk succesvolle voorbeelden 

van regionale afstemming én gezamenlijke regionale 
ontwikkeling in het geval van nieuwe opgaven. Een 
belangrijk motief hiervoor is de verkwisting van 
overheidsgeld als gemeenten elk op eigen houtje te 
veel en te vroeg bedrijventerreinen gereed maken. 
Daarnaast is voor alle gemeenten voordeel te behalen 
met gezamenlijke acquisitie, zowel in verbetering van 
kwaliteit als vermindering van kosten en (ambtelijke) 
kwetsbaarheid. Ook hier geldt dat er sprake is van 
een korte en een lange termijn aanpak. Voor de 
korte termijn is regionaal nogal eens sprake van een 
overschot aan bedrijventerreinen. Daarin valt weinig 
meer te sturen. Toch dient de provincie dit met 
betrokken regio’s bespreekbaar te maken daarmee 
ook een draagvlak creërend voor een langere 
termijnplanning waaraan wel een bovenlokale planning 
ten grondslag ligt.

Voor kantorenlocaties en detailhandel geldt dat 
door het actieteam is geconstateerd dat de actuele 
situatie geen aanleiding geeft voor additionele acties 
op rijksniveau (naast de acties die gaande zijn o.a. 
om herbestemming te vereenvoudigen). Provincies 
kunnen in voorkomende gevallen samen met betrokken 
gemeenten convenanten maken om herbestemming 
te stimuleren. Gemeenten hebben belang bij het 
voorkomen van leegstand en het bestrijden ervan 
maar bij dit onderwerp zal de markt zelf een 
doorslaggevende bijdrage aan de oplossing moeten 
leveren.

Concluderend komt het onderzoek tot de bevinding 
dat de woningvraag vaker lokaal of subregionaal is 
dan gedacht. Afspraken op het niveau van bestuurlijke 
regio’s doen daar dan ook niet altijd recht aan. Ook 
het gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor 
individueel door gemeenten gemaakte keuzen in het 
verleden is bestuurlijk lastig als het gaat om te komen 
tot afspraken over prioritering en verevening. Actueel 
inzicht en monitoring van ruimtelijke plannen lijkt zeker 
nuttig, ingewikkelde bestuurlijke overeenkomsten op 
regionaal niveau lijken dat minder. 

drs. Frank ten Have
ftenhave@deloitte.nl



Doelmatigheidsonderzoek
Dienst Stedelijke Ontwikkeling  
(DSO) Den Haag

Hoeveel ambtenaren heeft de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) over 
drie jaar nodig? Dat was de vraag waar de gemeente Den Haag voor stond. 
De vraag is actueel in veel gemeenten. Dekking valt weg door tegenvallende 
inkomsten uit gronduitgifte, bouwleges en subsidies. De aard en omvang 
van de werkvoorraad verandert. Veel gemeenten hebben stevig ingegrepen 
in de projectenportefeuille (schrappen en faseren van ruimtelijke plannen) 
maar het ambtelijk apparaat wordt vervolgens geconfronteerd met (nieuwe) 
wettelijke taken en bestuurlijke ambities die onverminderd hoog blijven. 
Gemeente Den Haag heeft Deloitte daarom begin 2013 gevraagd een 
doelmatigheidsonderzoek voor DSO uit te voeren.

Aanleiding: wegvallende dekking, veranderend 
takenpakket
De economische crisis heeft een grote impact op de 
financiële huishouding van de gemeente Den Haag in het 
algemeen, en de Dienst Stedelijke Ontwikkeling1 in het 
bijzonder. Ten eerste loopt het aantal grondexploitaties 
terug door de moeilijke marktomstandigheden. Dit 
betekent dat dekking voor plankosten, afdrachten 
voor bovenwijkse voorzieningen maar ook dekking 
voor (nieuwe) negatieve plannen wegvalt. Ten tweede 
bezuinigen ook andere overheden. De bijdragen vanuit 
EU, Rijks en provinciale subsidies worden kleiner 
of vallen geheel weg. Denk aan de ISVgelden. Ten 
slotte lopen ook de inkomsten uit de markt (leges, 
kostenverhaal etc.) terug, bijvoorbeeld omdat minder 
bouwvergunningen worden verleend. 

Het wegvallen van deze externe verschillende 
financieringsbronnen betekent dat DSO een groter 
beroep moet doen op de algemene middelen van 
de gemeente. Tegelijkertijd vragen nieuwe opgaven 
aandacht. Ondanks de crisis op de woningmarkt 
blijft de huishoudensgroei in Den Haag doorgaan. 

De Vestiaproblematiek zorgt voor een specifieke 
volkshuisvestelijke opgave. Maar ook ontwikkelingen 
met betrekking tot Metropoolvorming, (ontbinden/
herzien van) deelnemingen en transformatie van 
voormalig rijksvastgoed vragen aandacht, zonder dat 
daar directe dekking tegenover staat. 
DSO neemt maatregelen om aan te sluiten bij deze 
nieuwe realiteit. DSO ondergaat een reorganisatie 
die de formatie terugbrengt naar 761 fte in 2015. 
Desondanks had de gemeente de zorg dat de 
inkomsten in 2015 onvoldoende zouden zijn om deze 
formatie te dekken. De gemeente wilde daarom een 
doelmatigheidsonderzoek uit laten voeren waaruit 
zou blijken wat het minimumtakenpakket is, dat nodig 
is voor de uitvoering van wettelijke verplichtingen én 
vastgesteld gemeentelijk beleid; wat is de minimum 
omvang van de benodigde formatie (aantal fte) en 
welke financiële dekking hoort daarbij? Deloitte 
heeft deze opdracht voor gemeente Den Haag 
uitgevoerd; een opdracht die goed aansluit bij onze 
kennis en ervaring met doelmatigheidsonderzoek en 
organisatieadvies. Maar het is vooral een opdracht 
die goed aansluit bij onze kennis en ervaring binnen 

1 DSO omvat afdelingen 
zoals Verkeer, Stedenbouw & 
Planologie, Volkshuisvesting, 
Welstand, Grondzaken, 
Planeconomie en 
Vergunningen. Het 
Ingenieursbureau en 
Stadsbeheer vallen niet onder 
DSO. Dit zijn in Den Haag 
aparte diensten.
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de gebiedsontwikkelingspraktijk. Een Dienst Stedelijke 
Ontwikkeling is immers geen koekjesfabriek! 

Aanpak: Analyse beleidsactiviteiten, ruimtelijke 
projecten en benchmark
Deloitte heeft het doelmatigheidsonderzoek uitgevoerd 
in nauwe samenwerking met een begeleidingsgroep 
van de gemeente, waarin zowel medewerkers van DSO 
als van ‘concern financiën’ vertegenwoordigd waren. 
In het doelmatigheidsonderzoek hebben we 
onderscheid gemaakt tussen beleidsmatige activiteiten 
(zoals opstellen van woonvisies) en activiteiten die 
direct voortkomen uit individuele ruimtelijke projecten 
(zoals opstellen  van grondexploitaties). Allereerst 
zijn alle beleidsmatige activiteiten geïnventariseerd 
en beoordeeld; per activiteit is vastgesteld of deze 
een basis heeft in een wettelijke taak danwel 
het vastgesteld gemeentelijke beleid. Vervolgens 
hebben we een analyse uitgevoerd op de ruimtelijke 
projectenportefeuille van DSO. Hierbij is niet alleen 
rekening gehouden met de doorlooptijd van de 
huidige projecten maar ook met nieuwe projecten die 
nodig zijn om te voldoen aan bestuurlijke ambities. 
Het college wil dat jaarlijks 1.500 woningen aan de 
woningvoorraad worden toegevoegd. Om dat tempo 
op peil te houden is een constante toevoer van nieuwe 
projecten nodig, inclusief een zekere overmaat in 
verband met planuitval.

Vervolgens is een overzicht gemaakt van trends en 
ontwikkelingen die de komende jaren mogelijk extra 
inzet van DSO zullen vragen. De wereld waarbinnen 
DSO opereert verandert immers snel. Denk aan 
de veranderende verhouding tussen gemeente en 
corporaties. Hoewel de wet en regelgeving voor 
de sociale sector nog niet is uitgekristalliseerd, is de 
richting duidelijk; een kleinere corporatiesector en meer 
regie voor de gemeente. Dit betekent ook iets voor de 
ambtelijke inzet vanuit DSO.

Het doelmatigheidsonderzoek omvatte verder een 
benchmarkanalyse met drie andere grote gemeenten 
met een vergelijkbare ruimtelijke opgave; een redelijke 
omvangrijke bouwopgave die voor een groot deel 
binnenstedelijk wordt gerealiseerd. De benchmark 
omvatte een vergelijking van de omvang van het 

ambtelijk apparaat, inclusief overhead. Hierbij was 
de samenstelling van het Haagse DSO leidend; om 
een goede vergelijking mogelijk te maken was een 
analyse per afdeling noodzakelijk. De activiteiten 
die, bijvoorbeeld, een afdeling Planeconomie in Den 
Haag uitvoerde, konden bij de benchmarkgemeenten 
verspreid zijn over verschillende afdelingen. Dit is per 
Haagse afdeling in beeld gebracht om de vergelijking 
zuiver te houden. De omvang van het ambtelijk 
apparaat is vervolgens gerelateerd aan de ruimtelijke 
opgave van de stad zoals die blijkt uit (bijvoorbeeld) 
de geprogrammeerde woningbouwproductie 
en geraamde investeringen in infrastructuur. Een 
gemeente met een grote ruimtelijke opgave heeft 
immers meer ambtenaren nodig, dan een gemeente 
met minder projecten. 

Resultaat: inzicht in de minimaal benodigde 
formatie in 2015
De opdracht moest in relatief korte tijd worden 
uitgevoerd. Binnen 4 maanden moest het resultaat 
gereed zijn. Dat is gelukt. Mei 2013 presenteerde 
Deloitte een rapport aan de gemeente waarin  de 
analyses van beleidsactiviteiten, van ruimtelijke 
projecten, van nieuwe trends en ontwikkelingen en 
van de benchmark geïntegreerd werden om antwoord 
te geven op de vraag wat de minimum omvang is van 
de benodigde formatie in 2015. Daarnaast omvatte 
het rapport aanbevelingen met betrekking tot het 
prognosticeren van plankosten, het omgaan met 
conjunctuurschommelingen en het vaststellen van 
nieuw beleid. De gemeente Den Haag is momenteel 
druk bezig om DSO klaar te maken voor de toekomst. 
Het doelmatigheidsonderzoek vormt daarbij een 
kwantitatieve basis die zowel door ‘concern financiën’ 
als DSO wordt gedragen. Dat is wel zo prettig in tijden 
van transitie.

ir. Siddharth Khandekar MBA
sikhandekar@deloitte.nl

drs. Hakan Celik
hcelik@deloitte.nl
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Gemeente Eindhoven stoot vastgoed 
succesvol af via de markt

De gemeente Eindhoven heeft, onder begeleiding van Deloitte Real Estate en 
juridisch adviseur Allen & Overy, in juni 2013 een deel van haar woningbezit 
verkocht aan een particuliere belegger. Het betrof 61 woningen verspreid over 
de gemeente Eindhoven variërend van tussenwoningen in stedelijk gebied tot 
landelijke boerderijen. Huurders en woningcorporaties zijn in staat gesteld 
tot koop over te gaan alvorens de portefeuille aan de markt is aangeboden op 
basis van openbare inschrijving. De portefeuille is uiteindelijk verkocht aan de 
hoogste bieder. De gemeente heeft aangegeven zeer tevreden te zijn met het 
behaalde resultaat en het doorlopen proces.



Aanleiding en de casus
De gemeente Eindhoven heeft als onderdeel van de 
aanzienlijke bezuinigingsmaatregelen die noodzakelijk 
zijn om haar financiële huishouding op orde te brengen, 
gekozen voor het afstoten van vastgoed. De hoogte 
van de bezuinigingsbehoefte heeft geresulteerd in een 
taakstellende bezuinigingsopdracht van € 17 mln. in 
de periode 2011 tot en met 2020. Deze taakstelling is 
deels in de meerjarenbegroting vanaf 2011 tot en met 
2014 opgenomen voor een te realiseren bedrag van 
€ 11 mln.

Een van de uitgangspunten van het College is dat 
er gestreefd moet worden naar een meer effectieve 
en efficiënte wijze van gebruik en inzet van het 
gemeentelijk vastgoed. Dit heeft de gemeente 
Eindhoven de gelegenheid geboden om de totale 
gemeentelijke vastgoedportefeuille door te lichten en 
deze te bezien op haar (maatschappelijke) toegevoegde 
waarde. Op basis van deze doorlichting kunnen 
ongeveer 100 panden worden afgestoten. Hiertoe 
behoort de categorie ‘woningen in verhuurde staat’, 
waarvan de 61 verkochte woningen deel uitmaken. 

Het proces
Verkoop van vastgoed is maatwerk, waarbij gekozen 
kan worden tussen verschillende verkoopstrategieën 
zoals onderhandse verkoop, open of gesloten 
inschrijving, etc. Hierbij moet rekening worden 
gehouden met de staat waarin het vastgoed wordt 
verkocht en het verwachte opbrengstpotentieel. De 
gemeente Eindhoven heeft gekozen voor een traject 
waarbij de portefeuille openbaar is aangeboden, 
nadat de woningen aan zittende huurders en lokale 
woningcorporaties zijn aangeboden.

De aankondiging van de verkoop heeft plaatsgevonden 
in het Eindhovens Dagblad, op de website van de 
gemeente en in een digitaal landelijk vastgoedblad. De 
informatie voor de geïnteresseerden was bereikbaar via 
een beveiligde externe dataroom. 

Zoals in september 2012 in een artikel in de GREXpert 
opgenomen, zijn woningbeleggingen in trek. Vooral 
particuliere beleggers zijn geïnteresseerd in (uit te 
ponden) huurwoningen. Dat bleek ook bij de casus 
Eindhoven. Na een actieve marktbenadering hebben 
ruim 60 partijen zich voor de verkoop ingeschreven. 
Dat resulteerde uiteindelijk in tien biedingen. De 
portefeuille is uiteindelijk verkocht aan Van Mourik 
Huizen Maatschappij B.V. 

Aandachtspunten bij voorbereiding en verkoop 
gemeentelijk vastgoed
Bij het in gang zetten en doorlopen van een succesvolle 
verkoopprocedure  zijn er ons inziens een aantal 
essentiële uitgangspunten. 

Prijsstelling
Een gemeente zal het verkoopproces niet altijd geheel 
commercieel kunnen benaderen, gezien het doorgaans 
maatschappelijke karakter van haar vastgoed. Dit 
betekent dat de gemeente ervoor kan kiezen de 
verkoop te gunnen voor een lagere prijs wanneer de 
koper bijvoorbeeld een maatschappelijke instelling 
betreft en volkshuisvestelijke belangen meewegen. 
Voorafgaand aan een verkoop moet worden nagedacht 
over een prijs die geldt voor een maatschappelijke 
instelling en een prijs die geldt voor een commerciële 
instelling, indien er aanleiding is om hier onderscheid 
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Conclusie
De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn 
dat er mogelijkheden zijn voor het invoeren van een 
verplichte afdracht aan een kantorenfonds binnen de 
vastgestelde randvoorwaarden. Of er ontoelaatbare 
mededingingsrechtelijke gevolgen gekoppeld zijn 
aan de regeling, hangt in belangrijke mate af van de 
vormgeving van de regionale kantorenfondsen in de 
praktijk. De mededingingsrechtelijke effecten kunnen 
dan ook pas worden beoordeeld als de uitwerking van 
een fonds op lokaal/regionaal niveau nader vorm heeft 
gekregen.

Bij het onderzoek is inspiratie gezocht bij andere 
binnenlandse fiscale regelingen, fondsconstructies 
in het ruimtelijke domein en relevante buitenlandse 
regelingen. Geen van de onderzochte heffingen 
en regelingen is één op één toepasbaar voor 
een kantorenfonds. Er is dus een nieuwe heffing 
noodzakelijk die aan een nieuw op te stellen wettelijke 
regeling wordt gekoppeld. 
Voor de haalbaarheid van een wetsvoorstel is politiek 
draagvlak nodig. Gelet op de terughoudendheid 
van diverse partijen bij het Convenant, de soms 
tegenstrijdige belangen van lokale overheden en Rijk, 
de hoge kosten die met een dergelijke regeling moeten 
worden gedekt en de vele betrokken stakeholders is er 
sprake van een mogelijk politiek lastig traject voor de 
realisatie van de regeling. Daar staat tegenover dat de 
regeling geen verplichting inhoudt een kantorenfonds 
in te stellen maar facultatief kan worden ingevoerd op 
lokaal en regionaal niveau bij gebleken draagvlak onder 
de bijdrageplichtigen.

Een kabinetsreactie op het onderzoek is nog niet 
geformuleerd. Aangekondigd is dat deze reactie voor 
de zomer aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

mr. Martijn Nab 
mnab@deloitte.nl

Jan-Willem Santing MSc RE MRICS
jsanting@deloitte.nl

De economische crisis blijft voortduren. Dit 
heeft grote gevolgen voor de vastgoedmarkt. 
Diverse projectontwikkelaars en bouwers zijn de 
afgelopen jaren failliet gegaan, beleggers hebben 
fors moeten afwaarderen en woningcorporaties 
(en ontwikkelaars) krijgen ontwikkelingen steeds 
moeilijker gefinancierd. Ook bij gemeenten blijft 
de crisis zorgen voor financiële problemen, onder 
andere via gemeentelijke grondexploitaties.

In deze cursus leert u het begrip grondexploitatie 
te plaatsen binnen de context van het in uw 
gemeente gevoerde grondbeleid. Wij schetsen 
daarbij voor u de mogelijke antwoorden op de 
dilemma’s die spelen bij actief grondbeleid en 
het Bbv, zoals de waardering van gronden en 
rentetoerekening. 

De cursus vindt plaats op 31 oktober 2013 in 
Amersfoort.

Aanmelding is mogelijk bij Frank ten Have 
(ftenhave@deloitte.nl) of Hakan Celik (hcelik@
deloitte.nl). 

Zie voor meer informatie http://bit.ly/18mNyQz.

Deloitte Academy
Cursus Grondexploitatie

tussen te maken. Indien op voorhand hierover geen of 
onvoldoende afstemming heeft plaatsgevonden, kan 
het verkoopproces worden beïnvloed. Het verdient 
aanbeveling B&W in een vroeg stadium te betrekken 
als het aankomt op afstemming van doelstellingen, 
mogelijkheden en beperkingen van een voorgenomen 
verkoop. Mogelijke vertragingen en interne discussies 
kunnen hiermee worden voorkomen.

Transparantie
Integriteit en transparantie zijn kernwaarden voor 
verkooptrajecten. Gedurende het gehele traject 
dienen deze kernwaarden te worden bewaakt. Een 
onafhankelijke verkoopadviseur, die het verkoopproces 
begeleidt, kan hiervoor zorgen. De gemeente houdt 
zich gedurende het verkoopproces op de achtergrond 
en de verkoopadviseur onderhoudt contact met 
derden.

Notariële ondersteuning
Een notaris kan als schakel fungeren tussen koper, 
verkoper en adviseur. Om het verkoopproces in 
goede banen te leiden is het raadzaam in het begin 
van het verkoopproces een notaris te betrekken voor 
het opstellen van inschrijfvoorwaarden, waarin alle 
randvoorwaarden van de verkoop zijn opgenomen, 
en het uitvoeren van kadastrale recherche van het 
te verkopen vastgoed. Percelen die jarenlang in 
eigendom van een gemeente zijn, hebben dikwijls 
publiekrechtelijke beperkingen en afbakening van 
perceelgrenzen is soms onduidelijk. Verkrijgen van 
een goed beeld hiervan in een vroeg stadium van het 
verkoopproces is onontbeerlijk.

Matthijs Hesselink M.Sc.
mhesselink@deloitte.nl

ir. Rob Huisman MRE  
rhuisman@deloitte.nl “In de Miljoenennota 2014 is aangekondigd 

dat de update van het onderzoek naar de 
financiële effecten van de crisis bij gemeentelijke 
grondbedrijven eind 2013 gereed zal zijn.” 
(http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
miljoenennota-en-rijksbegroting/miljoenennota, 
pagina 132)
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