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Voor het derde jaar op rij heeft Deloitte Real Estate Advisory in opdracht van
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het Ministerie
van Infrastructuur en Milieu en de Vereniging Nederlandse Gemeenten
de effecten van de financiële crisis op gemeentelijke grondbedrijven en de
wijze waarop gemeenten daarmee omgaan onderzocht. Vorig jaar werd nog
geconcludeerd dat gemeenten in 2010 met € 900 miljoen voor het eerst
zichtbaar verliezen hadden genomen op grondexploitaties, maar dat er nog
substantiële verliezen te verwachten waren, oplopend tot € 2,9 miljard.
De vraag was of en zo ja, in welke mate de
gemeentelijke verliezen zijn opgelopen in de
jaarrekeningen van 2011. Hiervoor heeft Deloitte een
analyse uitgevoerd op basis van een representatieve
steekproef van de jaarrekeningen van 151 gemeenten.
Deze financiële analyse is doorvertaald naar het totaal

van de Nederlandse gemeenten. Van belang daarbij is
inzicht in de belangrijke aspecten op de vastgoedmarkt,
specifiek de markt voor nieuwbouwwoningen:
de vier P’s.

Marktontwikkelingen
• Planning: de daling van het verkochte aantal nieuwbouwwoningen lijkt
in 2011 te stabiliseren, maar verwacht wordt dat het aantal opgeleverde
woningen in 2012 lager zal zijn. Herstel van de bouwproductie wordt niet
voor 2014 verwacht.
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• Prijs: de prijzen van nieuwbouwwoningen dalen verder en de verwachting is
dat deze daling verder doorzet. Grondprijzen komen hierdoor verder onder
druk te staan.
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• Programma: de segmentering van verkochte nieuwbouwwoningen is veranderd.
Het aandeel goedkope koopwoningen neemt toe, ten koste van het aandeel
dure koopwoningen. De totale omvang van nog te realiseren ruimtelijke plannen
is groter dan de verwachte vraag. Dit betekent dat gemeenten keuzes moeten
maken; programma’s en projecten doorschuiven en herprogrammeren.
Oplevering van nieuwbouwwoningen
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• Plaats: de markt voor nieuwbouwwoningen is onder andere afhankelijk van
economische groei(potentie) en demografische ontwikkelingen. De vastgoed(prijs)
ontwikkeling en vraag naar nieuwbouwwoningen hangt daarmee samen. Van
regio’s die gelegen zijn in het zogenaamde rompertje (het gebied waar de meeste
economische groei wordt verwacht) wordt verwacht dat zij beter presteren dan de
rest van Nederland. Vooralsnog wordt dit echter beperkt waargenomen, wel is de
prijsontwikkeling in dat gebied enigszins afwijkend.
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Hieruit blijkt dat de crisis op de
nieuwbouwwoningmarkt niet voorbij is. Herstel
wordt het komende jaar niet verwacht. Dit heeft
verdergaande effecten op de financiën van de
gemeentelijke grondbedrijven. Plannen lopen verdere
vertraging op terwijl de grondprijzen onder druk blijven
staan. Daarbij komt de steeds meer zichtbaar wordende
overprogrammering en de lokale economische
groeipotentie waardoor gemeenten plannen voor
langere tijd ‘on hold’ moeten zetten of zelfs definitief
schrappen. Gemaakte kosten kunnen daardoor niet
altijd en volledig meer worden terugverdiend. Deze
marktomstandigheden en-verwachtingen komen meer
en meer tot uitdrukking in de gemeentelijke jaarcijfers.
Verliezen grondbedrijven in 2011
De analyse van de jaarrekeningen wijst uit dat
gemeenten in 2011 voor € 2,0 miljard extra aan
verliezen hebben genomen. Dit is onder te verdelen
in directe verliezen en winstverdamping. De directe
verliezen bedragen in totaal € 1,5 miljard en bestaan
uit twee onderdelen: een toename van de voorziening
grondbedrijf met € 890 miljoen en een afwaardering
van gronden waarvoor nog geen concrete plannen zijn
met € 600 miljoen. Dit laatste grotendeels als gevolg
van de aanscherping van de Notitie grondexploitatie
van de Commissie BBV. De winstverdamping bedraagt
€ 0,5 miljard, zichtbaar door een daling van het
verwachte saldo op positieve grondexploitaties.
Deze afname van de geraamde toekomstige
winsten betekent minder beschikbare middelen voor
toekomstige (maatschappelijke) investeringen.
Hiermee is het totale cumulatieve verlies dat de
gemeenten sinds de crisis hebben genomen, opgelopen
tot € 2,9 miljard. Overigens geven gemeenten
aan nog steeds voor € 3 miljard aan winsten op
grondexploitaties te verwachten.
Nog te verwachten verliezen
Tot op heden hebben gemeenten beperkt gesneden
in het woningbouwprogramma. Door het uitstellen
van projecten is voor de komende jaren een boeggolf
ontstaan van uit te geven gronden. De vraag naar
deze gronden blijft echter de komende jaren beperkt,
nog los van lokale omstandigheden zoals toekomstige
krimp. Daarbij komt ook nog de eerder genoemde
druk op de grondprijsniveaus. Indien rekening wordt
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gehouden met een scenario dat uitgaat van verder
uitstellen van de overprogrammering en een beperkte
daling van grondprijzen, volgt voor gemeenten nog
een te nemen verlies van € 1,0 tot € 1,5 miljard. Dit
komt dan bovenop het reeds genomen verlies van € 2,9
miljard.
Beleidsmatige ontwikkelingen
Het lijkt alsof er niets meer kan op de vastgoedmarkt.
De opgave is echter om te zoeken naar wat er
nog wel kan en de marktkansen die er nog zijn te
benutten. Niet door elkaar te beconcurreren, maar
door in gezamenlijkheid duidelijke keuzes te maken.
Regionale samenwerking is het devies. Bijvoorbeeld
door gezamenlijk het aanbod te verminderen, te
herprogrammeren, te werken met kleine flexibele
plandelen, inspelend op actuele marktkansen. Daarbij
passen ook nieuwe financieringsconstructies en nieuwe
samenwerkingsmodellen.
Andere gemeenten experimenteren met zelfbouw
of proberen gronden tijdelijk anders te bestemmen.
Ook wordt kritisch naar de planvoorraad gekeken
en geprioriteerd. Minder kansrijke projecten worden
uitgesteld of zelfs uit de markt genomen. Investeringen
in de infrastructuur worden in een aantal gevallen
overgeheveld van grondexploitatie naar algemene
dienst. Dit alles heeft natuurlijk wel financiële
consequenties en daarvoor zijn duidelijke bestuurlijke
keuzes nodig.

drs. Hakan Celik
hcelik@deloitte.nl

Het volledige onderzoeksrapport is te vinden op:
www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/
rapporten/2012/10/29/bijlage-brief-aanbiedenonderzoek-naar-financiele-effecten-crisis-bijgemeentelijke-grondbedrijven-actualisatie-2012

Kickstart voor de middeldure
huurmarkt

De vraag naar middeldure huurwoningen (met een
maandhuur tussen € 665 en € 900 per maand) groeit. Tot
2020 groeit de vraag zelfs met ruim 200.000 woningen1.
Dat is ongeveer een verdubbeling van het huidige aantal
huurwoningen in dit segment. De maatschappelijke
behoefte is groot en moet door nieuwbouw worden
ingevuld. De bouwgrond is beschikbaar en
bouwbedrijven springen om werk. Toch komt de
productie van middeldure huurwoningen moeizaam op
gang. Ontwikkelaars en beleggers staan (nog) niet te
trappelen. Daarom heeft Deloitte een visie op de vrije
sector huurmarkt geschreven. Wij presenteren in deze
visie concrete oplossingsrichtingen waarmee gemeenten,
provincies, corporaties en beleggers kunnen voorzien in
een maatschappelijke behoefte; een kickstart voor de vrije
sector huur markt!
Oplossingsrichtingen om in een maatschappelijke
behoefte te voorzien
Vóór 2020 zijn ruim 200.000 nieuwe vrije sector
huurwoningen gebouwd voor huishoudens met
middeninkomens. Een utopie? Integendeel, het
is mogelijk. Door een gezamenlijke inspanning
van gemeenten, provincies en corporaties is de
huurwoningmarkt voor het middensegment vlot te
trekken.

TE HUUR

Is het vlottrekken van de huurwoningmarkt dan
nodig? Jazeker! De vrije sector huurmarkt is nu nog
klein (3% van de totale woningvoorraad) maar de
druk op dit segment neemt onvermijdelijk toe (zie
figuur 1 aan het einde van dit artikel). Huishoudens
met een inkomen boven de € 34.000 kunnen slechts
mondjesmaat terecht in de sociale huursector. Het
nieuwe kabinet Rutte II heeft vergaande maatregelen
aangekondigd om ‘scheefwoners’ uit hun sociale
huurwoning te krijgen. Met het afbouwen van
de hypotheekrenteaftrek neemt de relatieve
aantrekkelijkheid van middeldure huurwoningen voor
woonconsumenten verder toe. Het aantal huishoudens
in Nederland groeit met 580.000 tot 20202. Er is dus
vraag naar middeldure huurwoningen.
Toch komt de productie in de vrije sector moeizaam
van de grond. De gemeentelijke grondbedrijven,
die toch al in zwaar weer zitten3, hebben moeite
ontwikkelaars te vinden. Banken zijn, sinds ‘Vestia’,
huiverig om aan corporaties niet-WSW-geborgde
financiering te verlenen voor ontwikkelprojecten.
Particuliere en institutionele investeerders zijn eerder
geïnteresseerd in woningcomplexen in verhuurde
staat, dan in ontwikkelingsprojecten met bijhorende
bouw- en verhuurrisico’s. De bouw van vrije sector
huurwoningen wordt dus vooral beperkt door een
gebrek aan kapitaal voor ontwikkelprojecten van vrije
sector huurwoningen.
Oplossingsrichting: publieke financiering als kickstart voor vrije sector huur
Voor gemeenten, provincies en corporaties biedt
dit een mogelijkheid om de handen ineen te slaan.
Gemeenten en provincies kunnen leningen aantrekken
of ‘overtollige’ liquide middelen aanwenden, die zij aan
corporaties kunnen ‘doorlenen’ voor het ontwikkelen
van deze huurwoningen. Deze partijen kunnen ook de
financiering van corporaties faciliteren door garanties te
verstrekken. Corporaties kunnen eventueel de verkoop
van ontwikkelprojecten aan particuliere beleggers
faciliteren door direct of indirect een deel van de
verhuurrisico’s over te nemen door het geven van
huurgaranties voor een aantal jaren, afhankelijk van de
aanwezige wachtlijsten voor middeldure huurwoningen
in de betreffende gemeente.
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Voor corporaties behoort het ontwikkelen van
huurwoningen tot de corebusiness. Zij kunnen hun
ervaring en kennis inbrengen. Door de ontwikkeling
van middeldure huurwoningen dragen zij bovendien
bij aan het vlottrekken van de bouwsector en
wellicht nog belangrijker, het realiseren van hun
volkshuisvestelijke doelstellingen door doorstroming
van de ‘scheefwoners’ mogelijk te maken. Wanneer
de vrije sector huurwoningen eenmaal gebouwd
en verhuurd zijn, kunnen private investeerders de
verhuurde woningcomplexen kopen van de corporatie.
Als deze 200.000 woningen op de markt komen
wordt de Nederlandse markt ook interessanter voor
buitenlandse investeerders omdat deze markt nu nog
klein en illiquide is. Na verkoop van de huurwoningen
kunnen gemeenten, provincies en corporaties de
vrijkomende middelen elders besteden. Ook de
middeldure huurwoningen die al in het bezit zijn van
corporaties, kunnen makkelijker aan beleggers worden
doorverkocht als deze markt verder ontwikkeld wordt.
Dat past op de lange termijn in het streven van het
nieuwe kabinet dat de corporaties zich beperken tot
bouw, verhuur en beheer van sociale huurwoningen.
Voor de korte termijn moet er echter iets gebeuren
om deze markt op gang te brengen, want corporaties
kunnen vrijwel niet aan financiering voor middeldure
huurwoningprojecten komen.

Mede gegeven de invoering van het schatkistbankieren
kan het voor gemeenten en provincies interessant
zijn overtollige liquide middelen door te lenen aan
corporaties voor het ontwikkelen van de vrije sector
huurwoningen als achtergestelde lening. Ze kunnen
ook garanties verstrekken aan banken, voor leningen
die door corporaties worden aangetrokken. Dit moet
overigens wel marktconform gegeven mogelijke
staatssteun. Daarnaast kunnen gemeenten op deze
manier hun grondposities, die zwaar op de balans van
het gemeentelijk grondbedrijf drukken, te gelde maken
voor maatschappelijke doeleinden. Deze projecten
liggen nu vaak ‘panklaar’, dat wil zeggen, met
omgevingsvergunning, een geselecteerde bouwer en
potentiele huurders, bij corporaties die de financiering
(niet geborgd door het WSW) niet rond krijgen. Bij
realisatie moeten corporaties deze projecten in aparte
juridische entiteiten onderbrengen (zgn. verbindingen).
Daarin kunnen ook gemeenten participeren en
op die manier bij verkoop van de complexen naar
beleggers mogelijkerwijs ook meeprofiteren van
eventuele verkoopwinsten. Ook krijgen op deze
manier gemeenten zeggenschap in deze projecten
zoals dat als beleidsdoelstelling is opgenomen in het
Regeerakkoord.
Deze facilitering door gemeenten en provincies in
combinatie met fiscale stimuleringsmaatregelen om het
beleggen in middeldure huurwoningen aantrekkelijker
te maken, zijn in onze visie de sleutel naar een kickstart
voor de middeldure huurmarkt. Op deze wijze kunnen
beleggers op termijn ook beter hun rol pakken in een
grotere, liquide en transparante markt.

Voetnoten:
1 Ministerie van BZK, Mogelijke effecten van de Kabinetsmaatregelen
op de woningmarkt — Doorkijk tot 2020 -, onderzoek uitgevoerd
door ABF Research, maart 2012.
Ministerie van BZK, Mogelijke effecten van de Kabinetsmaatregelen
op de woningmarkt — Doorkijk tot 2020 -, onderzoek uitgevoerd
door ABF Research, maart 2012.
2

Deloitte onderzoek Financiële effecten crisis bij gemeentelijke
grondbedrijven, actualisatie 2012.
3
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Hoe groot is de uitbreidingsvraag naar vrije sector
huur woningen?
Het ministerie van BZK heeft in maart 2012 de effecten
onderzocht van de voorgenomen kabinetsmaatregelen
(Rutte I) op de uitbreidingsvraag naar woningen. Uit
dit onderzoek bleek dat de vraag naar huurwoningen
tot 2020 bijna 60% bedraagt van de totale
uitbreidingsvraag (+ 695.000 woningen) waarvan bijna
de helft in de vrije sector (+ 202.000 woningen). Dat is
bijna een verdubbeling van de huidige voorraad!
Ondertussen hebben we een nieuw kabinet (Rutte
II) met een nieuw regeerakkoord. De voorgenomen
maatregelen van Rutte II gaan verder dan die van
Rutte I. Rutte II zet stevig in op de aanpak van

’scheefwoners’ (tot 6,5% huurverhoging bovenop
inflatie) en daarnaast wordt de hypotheekrenteaftrek
beperkt. Het is daarom aannemelijk dat de vraag naar
vrije sector huurwoningen met de doorvoering van de
voorgenomen maatregelen van Rutte II groter zal zijn
dan wat berekend is op basis van de voorgenomen
maatregelen van Rutte I. In onze publicatie gaan we uit
van de (conservatieve) uitbreidingsvraag op basis van de
maatregelen van Rutte I (+ 202.000 woningen tot 2020)
met daarbij de kanttekening dat deze uitbreidingsvraag
bij doorvoering van het voorgenomen beleid van Rutte II
waarschijnlijk hoger zal uitvallen.

ir. Siddharth Khandekar MBA
sikhandekar@deloitte.nl

De volledige publicatie ‘Kickstart voor de middeldure
huur markt’ kunt u vinden op www.actueel.deloitte.nl/
branches/real-estate/deloitte-breng-vrije-huurmarkt-opgang-door-samenwerking

Uitbreidingsvraag naar woningen (2010–2020) ...
.... o.b.v. voorgenomen maatregelen Rutte I

Vrije sector
huur
+ 202.000
woningen
(29%)

Vrije sector
huur

Totale uitbreidingsvraag
+ 695.000 woningen
(100%)
Sociale sector
huur
+ 191.000
woningen
(28%)

... o.b.v. voorgenomen maatregelen Rutte II

Koopsector
+ 302.000
woningen
(43%)

Koopsector

Sociale sector
huur

Figuur 1: Uitbreidingsvraag naar woning (2010–2020) bij maatregelen Rutte I (links) en
indicatie uitbreidingsvraag bij maatregelen Rutte II (rechts).
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Reduceren van overschot in
plancapaciteit

Het regeerakkoord biedt geen uitzicht op een versnelling
in de woningmarkt. Sterker nog: naar verwachting
zullen enkele maatregelen zoals de verplichte annuïtaire
aflossing van nieuwe hypotheken de markt verder nadelig
beïnvloeden. De huidige plancapaciteit voor woningbouw
is enorm. Zo bestaan bijvoorbeeld in de provincie NoordBrabant nog steeds harde en zachte woningbouwplannen
voor ongeveer 160.000 woningen. In 2013 worden naar
verwachting slechts 6.000 woningen opgeleverd, in 2014
vermoedelijk nog minder. Komen we nog af van niet
meer gewenste bestemmingsplannen?
De meeste gemeenten hebben zachte plannen al op
de lange baan geschoven. Als wordt bedacht dat de
harde plannen vaak niet aansluiten bij de huidige nog
aanwezige vraag en het overschot tot gevolg heeft
dat de plannen elkaar ‘opeten’, lijkt het wegnemen
van planvoorraad de enige mogelijkheid om weer
gericht stedenbouwkundig en volkshuisvestelijk beleid
te voeren. Dat wegnemen van planvoorraad vergt
een regionale en mogelijk zelfs een landelijke aanpak.
Zo is in het op 1 oktober 2012 aangepaste Besluit
ruimtelijk ordening (Bro) opgenomen dat een nieuw
bestemmingsplan een beschrijving moet bevatten op
welke wijze de stedelijke ontwikkeling voorziet in een
regionale behoefte.
Niettemin kan op gemeentelijk niveau een begin
worden gemaakt door in de structuurvisie kenbaar te
maken welke plannen de gemeente nog wenst uit te
voeren en expliciet aan te geven welke plannen geen
prioriteit hebben. De ruimtelijke overwegingen voor
een neerwaartse bijstelling worden daarbij ingegeven
door de wens leegstand te voorkomen en de financiële
uitvoerbaarheid van de plannen te vergroten.
Zoals bekend bevat de structuurvisie alleen
beleidsvoornemens over de hoofdlijnen van de
voorgenomen ontwikkelingen. Een ontwikkelaar die
een grondpositie heeft ingenomen zal bij gebrek aan
juridisch bindende regels in de structuurvisie niet
spoedig succesvol een claim kunnen indienen bij de
gemeente als de structuurvisie het plangebied niet
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meer aanmerkt als voorgenomen ontwikkeling.
Dat ligt anders indien daadwerkelijk de
bouwmogelijkheid uit het bestemmingsplan
wordt gehaald. Los van het feit dat voor het
wegbestemmen de procedures zorgvuldig moeten
worden doorlopen en onderzoeksverplichtingen
moeten worden nagekomen, zal een ontwikkelaar een
planschadeclaim kunnen indienen omdat de bestaande
bouwmogelijkheid wordt weggenomen. Deze directe
planschade zal bestaan uit de waardevermindering van
de onroerende zaak. In dat kader gaat het vraagstuk
van de voorzienbaarheid en in het bijzonder de
passieve risicoaanvaarding een rol spelen.
Een ontwikkelaar die stil zit terwijl hij redelijkerwijs
met overheidsingrijpen rekening moest houden of
nalaat om tijdig passende maatregelen te nemen
ter beperking van de daardoor optredende schade,
kan worden tegengeworpen dat hij het risico heeft
aanvaard dat de bestemming wordt weggenomen.
Een vergoeding van planschade kan dan achterwege
blijven. Uit de rechtspraak kan worden afgeleid
dat het noodzakelijk is dat de voortekenen van
het wegbestemmen gedurende enige tijd dat de
ontwikkelaar eigenaar was zichtbaar waren.
Het is voldoende dat het vaststaat dat voor een
redelijke, denkende en handelende eigenaar aanleiding
bestond rekening te houden met de kans dat de
planologische situatie in ongunstige zin zou gaan
veranderen. Die redelijk denkende en handelende
eigenaar wordt geacht kennis te hebben genomen van
de bekend gemaakte concrete beleidsvoornemens.
Het hoeft niet te gaan om formeel vastgesteld beleid.
Ook hoeft precies inzicht te bestaan in de aard van het
nadeel.
De gemeente kan dus regie voeren over het ontstaan
van voorzienbaarheid. Dit kan enerzijds door het
voornemen bekend te maken dat in de nieuwe
structuurvisie enkele woningbouwplannen niet meer
zullen door gaan, en anderzijds door de betrokken
ontwikkelaars schriftelijk te verzoeken inzicht te geven
in de voortgang van zijn bouwplannen en daarbij te
wijzen op het voornemen om tot planreductie over te
gaan. Hierbij zullen vanzelfsprekend de kaders die in de
rechtspraak zijn geformuleerd in acht moeten worden
genomen.

De bovenstaande route biedt dus mogelijkheden maar
kost tijd en moet zorgvuldig worden voorbereid. In
de praktijk zullen ook de contractuele bepalingen
uit een samenwerkings- of realisatieovereenkomst
met de betrokken ontwikkelaar een rol spelen. Het
wegbestemmen zou kunnen worden opgevat als het
niet meer verlenen van publiekrechtelijke medewerking,
waardoor de gemeente die (nog voortdurende)
overeenkomst niet nakomt. Dit terwijl de slechte
marktomstandigheden normaliter meer in de risicosfeer
liggen van de ontwikkelaar dan van de gemeente.

Handboek voor toezichthouders: Corporatie
Governance
Corporatie Governance
Sterker sturen op kasstromen

Sterker sturen op kasstromen
‘Cash is King’ betekent voor bestuurders en
commissarissen van corporaties dat zij bij het
vervullen van hun rol expliciet naar de cash ‘moeten
kijken’. Elk lid van de Raad van Bestuur en Raad van
Commissarissen is individueel verantwoordelijk. Om
bestuurders en toezichthouders te helpen invulling
te geven aan deze verantwoordelijkheid heeft
Deloitte het Handboek ‘Corporatie Governance:
Sterker Sturen op Kasstromen’ geschreven. Het
handboek gaat in op de vraag hoe bestuurders en
toezichthouders control kunnen houden over de
kasstromen van hun corporatie.

Het is dus raadzaam om een zorgvuldige strategie
vorm te geven waarbij de voorzienbaarheid en de
contractuele aspecten integraal deel uitmaken van die
strategie. Hierbij is het onze ervaring dat met juridische
argumenten onderbouwde heronderhandelingen meer
opleveren dan de keuze voor een juridische procedure.

mr. Arnold de Boer
adeboer@deloitte.nl

Het volledige handboek is beschikbaar op:
www.actueel.deloitte.nl/branches/publieke-sector/
wonen-en-ruimte/handboek-voor-toezichthouderscorporatie-governance
Voor vragen over het handboek kunt u contact
opnemen met:
Frank van Kuijck (Partner)
FvanKuijck@deloitte.nl
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