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GREXpert
Onderzoek naar de financiële
situatie bij gemeentelijke
grondbedrijven
In 2012 hebben gemeenten € 1,1 miljard verlies genomen
op grondposities. Cumulatief bedraagt het verlies dat
gemeenten hebben geleden op gronden € 3,3 miljard.
Ook blijkt dat de verwachte grondverkopen in 2013
en 2014 te optimistisch zijn geraamd, waardoor in
de komende jaren nog aanvullende verliezen worden
verwacht. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Financiële situatie
bij gemeentelijke grondbedrijven - 2013’ van Deloitte
Real Estate onder alle Nederlandse gemeenten.

In dit nummer:
Onderzoek naar de financiële situatie bij
gemeentelijke grondbedrijven
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Verliezen grondbedrijven 2012
De voortdurende crisis leidt tot
verslechtering van grondexploitaties.
Geraamde opbrengsten worden niet,
in mindere mate of later gerealiseerd
terwijl het beperkt mogelijk is om het
tempo en de omvang van de geraamde
kosten hierop aan te passen. Het gevolg
is dat eerder geraamde resultaten van
gemeentelijke grondexploitaties niet
haalbaar blijken. Voor sommige gronden
is de ontwikkelpotentie zelfs volledig
verdwenen waardoor gemeenten
deze gronden afboeken, conform de
aangescherpte Notitie grondexploitatie
van de Commissie BBV. De verslechtering
van grondexploitaties vertaalt zich in een
verslechtering van de financiële positie van

gemeentelijke grondbedrijven. In 2012
hebben gemeenten een verlies genomen
van € 1,1 miljard. Dit verlies betreft de
afwaardering van gronden waarvoor nog
geen bestuurlijke planvorming is opgesteld
(NIEGG, € 0,5 miljard) en een toename van
de voorzieningen van grondbedrijven
(€ 0,6 miljard). Deze verliezen zijn in lijn met
die van private partijen. Winstverdamping
als gevolg van een verslechtering van
positieve plannen blijkt dit jaar niet uit de
cijfers.
Cumulatief is de totale verliesneming van
gemeenten op grondposities opgelopen
tot € 3,3 miljard over de periode 2010
tot en met 2012 (waarvan € 0,7 miljard
winstverdamping).

2009

2010

2011

2012

Genomen directe verliezen (in het jaar)

-

€ 0,10

€ 1,40

€ 1,10

Genomen winstverdamping (in het jaar)

-

€ 0,30

€ 0,40

€ 0,00

Reeds genomen verlies (cumulatief)

-

€ 0,40

€ 2,20

€ 3,30

Nog verwacht te nemen verlies

€ 0,7 - € 2,7

Verwachte financiële verliezen (cumulatief)

€ 4,0 - € 6,0

Tabel 1: Financiële effecten crisis op gemeentelijke grondbedrijven (in € miljarden)

Bij deze resultaten wordt opgemerkt dat meerdere
gemeenten het afgelopen jaar de financiële
uitgangspunten voor grondexploitaties hebben
aangepast. Gemeenten hebben onder andere de
volgende wijzigingen doorgevoerd:
• Toerekenen van een lagere rente aan het
grondbedrijf;
• Activeren van kosten uit grondexploitaties
(overhevelen naar de algemene dienst);
• Bijstellen van kosten- en opbrengstenindices.
Door deze bijstellingen zijn verliesvoorzieningen
getemperd en winstverwachtingen bijgesteld. Daarmee
kunnen gemeenten sturen op de omvang van de
voorzieningen voor negatieve plannen.
Gemeenten verwachten overigens ook nog winst te
maken op de actieve grondexploitaties, circa
€ 3,6 miljard in de komende jaren. Daarvan wordt
50% verwacht in de grote en middelgrote steden in
Nederland (G4 en G32).
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kleinere/goedkopere woningen) heeft een negatief
effect op grondopbrengsten. De belangrijkste seinen
voor de markt voor nieuwbouwwoningen staan nog
niet op groen. Herstel van de bouwproductie heeft in
2013 dan ook nog niet plaatsgevonden en wordt ook
in 2014 nog niet verwacht.
Nog te verwachten verliezen
De nog te verwachten verliezen bij gemeentelijke
grondbedrijven zijn gebaseerd op de geschetste
marktontwikkelingen. Voor de ontwikkeling van de
vastgoedmarkt zijn twee scenario’s geschetst. In het
eerste scenario is sprake van een spoedig herstel
van de vastgoedmarkt. In het tweede scenario is het
herstel geleidelijk. Afhankelijk van het tempo waarin
de vastgoedmarkt herstelt, kunnen de verliezen voor
gemeenten verder oplopen met € 0,7 tot € 2,7 miljard.
Op macroniveau zijn de reserves van gemeenten
voldoende om deze verliezen op te vangen.

Marktontwikkelingen
Ook dit jaar heeft Deloitte de nog te verwachten
verliezen geraamd. De basis voor deze raming
wordt gevormd door trends en ontwikkelingen
op de vastgoedmarkt. Voor grondexploitaties zijn
planning, prijs en programma het meest relevant
voor het geraamde saldo. In 2013 was sprake van een
verslechtering van de markt.

De mate waarin verliezen optreden zal verschillen
per gemeente. De verliezen zijn afhankelijk van de
mate waarin gemeenten zelf in het verleden actief
grond hebben aangekocht, in hoeverre sprake is van
realistische ramingen, reeds gerealiseerde verliezen
en beschikbare buffers om mogelijke toekomstige
verliezen op te vangen. De door gemeenten zelf
gerapporteerde risico’s bedragen inmiddels meer dan
de helft van de beschikbare reserves (in 2009 was dit
nog circa een derde).

Voor de planning van grondexploitaties geldt dat de
verwachte afzet van bouwrijpe grond de komende
jaren zal afnemen omdat het aantal afgegeven
bouwvergunning verder is gedaald. De grondprijzen
blijven onder druk staan vanwege de voortdurende
daling van woningprijzen. Ook de verschuiving van
nieuwbouwprogramma (naar meer huurwoningen en

Inzicht in toekomstig geraamde inkomsten en
uitgaven
In het kader van nog te verwachten verliezen is het
ook interessant om te kijken naar de door gemeenten
zelf geraamde uitgaven en inkomsten per jaar binnen
gemeentelijke grondexploitaties. Oftewel de door
gemeenten geraamde investeringen in de fysieke

leefomgeving. Na vier opeenvolgende jaren met een
dalend investeringsniveau verwachten gemeenten
in 2013 weer een stijging van de investeringen.
Tegenover deze investeringen staan geraamde
opbrengsten door verkoop van bouwrijpe gronden.
Gemeenten verwachten dat deze de komende
jaren (sterk) toenemen. Gegeven de geschetste
marktontwikkelingen lijkt dit te optimistisch, dit sluit
aan bij onze verwachting dat aanvullende verliezen niet
zijn uit te sluiten in de komende jaren.

Uitgaven en inkomsten (mrd.)
Gerealiseerd Geraamd
-26%

+13%

-14%

2009

2010

Gerealiseerde inkomsten
Geraamde inkomsten

2011

2012

Gerealiseerde uitgaven
Geraamde uitgaven

+12%

2013

2014

2015

Saldo

Gerealiseerde en geraamde inkomsten en uitgaven in gemeentelijke grondexploitaties (2009 tot en met 2015)

Aanbieding onderzoek
Op 20 december 2013 heeft minister Schultz
van Haegen de publicatie ‘Financiële situatie bij
gemeentelijke grondbedrijven - 2013’ aangeboden
aan de Tweede Kamer. Deloitte Real Estate heeft
dit onderzoek voor het vierde jaar op rij uitgevoerd
in opdracht van de ministeries van BZK en I&M, het
VNG, het IPO en het Vakberaad Gemeentefinanciën
(de provinciale toezichthouders). Diverse media
hebben de resultaten van het onderzoek opgepakt
en hierover geschreven. De volledige rapportage kunt
u downloaden op de website van de Rijksoverheid:

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/12/20/
grondposities-gemeenten-nog-onder-druk.html
drs. Frank ten Have
ftenhave@deloitte.nl
drs. Isabelle van den Bouwhuijsen
isvandenbouwhuijsen@deloitte.nl
drs. Sjors Berns
sberns@deloitte.nl
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Steeds meer wordt geprobeerd gebiedsontwikkelingen organisch en partieel
tot stand te laten komen; uitgekristalliseerde eindbeelden zijn inmiddels
passé. De transformatie en herstructurering van binnenstedelijke gebieden
blijft echter forse gemeentelijke voorinvesteringen vergen. Ook als gekozen
wordt slechts het marktinitiatief te volgen of geheel facilitair te ontwikkelen,
ontkomt de gemeente niet aan het maken van aanzienlijke plankosten of
kosten voor de verbetering van de infrastructuur. De gewenste organische
transformatie komt niet tot stand als private partijen (ontwikkelaars of in
het gebied aanwezige partijen) niet zeker weten dat het gebied op termijn zal
worden getransformeerd.

In de praktijk zal de gemeente op een beeldbepalende
locatie een ontwikkeling moeten initiëren maar
in ieder geval moeten investeren in de openbare
ruimte en de infrastructuur. Blijft het punt dat bij een
organische gebiedsontwikkeling geen duidelijkheid
vooraf bestaat over wat waar en hoe het gebied
precies ontwikkeld wordt. Dat maakt ook de toetsing
op financiële haalbaarheid moeilijk. Dat betekent
dat het lastig(er) wordt te beoordelen of gemaakte
kosten kunnen worden terugverdiend (waardering
onderhanden werk), of de ambities wel realistisch
en uitvoerbaar zijn en of naar zittende partijen in het
gebied enige rechtszekerheid kan worden geboden
over investeringen, verplaatsingen en ontwikkelingen.
Bij invoering van de Grondexploitatiewet
bestond de verwachting dat de gemeentelijke
kostenverhaalsmogelijkheden een transformatie
mogelijk zou kunnen maken. Door het slim bestemmen
van de verschillende deelgebieden en het toepassen
van bovenplanse verevening zouden kosten kunnen
worden verhaald.
Die verwachting is nooit reëel geweest, ook indien
de crisis geheel achterwege zou zijn gebleven.
Bovenplanse verevening is een dode letter gebleken,
zeker in de veelvoorkomende situatie dat een
belangrijke ontsluitingsweg deel uit maakt van het
te transformeren gebied. Het slim bestemmen met
wijzigingsplannen, waardoor het kostenverhaal

pas vorm hoeft te krijgen bij de vaststelling van
dat wijzigingsplan is onvoldoende effectief.
Belangrijkste hindernis hiervoor is de looptijd van het
bestemmingsplan. Binnen een periode van tien jaar
moeten de kosten en opbrengsten worden geraamd
en gerealiseerd. Een dergelijke termijn is veel te kort
gebleken en bovendien sluit de systematiek niet aan op
een onzeker organisch ontwikkeltempo. Daar komt nog
bij dat de macro-aftopping juist in dergelijke organische
transformaties het kostenverhaal aanzienlijk beperkt.
In de Crisis- en herstelwet is de wetgever hieraan
voor enkele projecten tegemoet gekomen. De
gebiedsontwikkeling Valkenburg wordt ‘marktvolgend’
vorm gegeven en kent om die reden een planologische
uitvoeringstermijn van twintig in plaats van tien jaar.
In de Bloemendalerpolder hebben publieke en private
partijen een andere oplossing gekozen. Ze werken niet
samen op basis van een grondexploitatie maar op basis
van een financieel akkoord.
In de Memorie van Toelichting (van de toetsversie)
van de Omgevingswet wordt ook geconstateerd dat
het aantonen van de financiële uitvoerbaarheid bij
uitnodigingsplanologie niet reëel is in die periode.
Het ministerie is van mening dat de tienjaarlijkse
actualisatieplicht voor veel bestuurlijke lasten zorgt.
Ook hebben Friso de Zeeuw1 en anderen aandacht
gevraagd voor de omstandigheid dat in het huidige
economisch getij vooraf onvoldoende financiële
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afspraken met ontwikkelaars gemaakt kunnen worden
ter afdekking van de ruimtelijke investeringen. De
eis dat een bestemmingsplan (in de Omgevingswet
omgedoopt tot een omgevingsplan) financieel
uitvoerbaar moet zijn in de planperiode is dan te zwaar
aangezet.
De VNG onderstreept dit in de reactie op de
tekst, maar is ook van mening dat de tienjaarlijkse
actualisatieplicht niet zo maar overboord mag worden
gegooid. In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in
de voorgeschreven actualisatie. Extra zuur daarbij was
dat het overgangsrecht nu juist in 2013 een inhaalslag
noodzakelijk maakte. Daarnaast zou het achterwege
laten van een voorgeschreven planperiode voor
rechtsonzekerheid zorgen voor burgers en bedrijven in
een te ontwikkelen gebied. In het compromisvoorstel
van de VNG dient er wel een actualisatietermijn te
worden opgenomen in de Omgevingswet. Deze zou
dan flexibel moeten zijn: soms tien en soms twintig jaar.
Ook zou de actualisatie achterwege moeten blijven in
gebieden waarin weinig ontwikkelingen zijn gepland,
zou de actualisatie vorm moeten krijgen met een lichte
procedure en dienen lage eisen te worden gesteld aan
de toepasselijke onderzoeksverplichtingen.

Tenslotte hebben we in de afgelopen jaren al te
veel ruimtelijke ambities op de “Boulevard of broken
dreams” zien verdwijnen…

Wat ons betreft is het een belangrijk aandachtspunt
dat de financiële haalbaarheid van ruimtelijke
ontwikkelingen toetsbaar blijft. Anders is immers de
vraag bij de waardering van het onderhanden werk niet
te beantwoorden, namelijk kunnen we de geactiveerde
investeringen nog wel terugverdienen? Zonder die
concrete toets, en de mogelijke consequenties van
afwaarderen indien terugverdienen niet (volledig)
meer mogelijk is, wordt het wel erg verleidelijk veel
van die kosten naar de toekomst door te schuiven
met de verwachting dat het nog wel een keer goed
komt. Ook de toets of plannen niet een stapeling van
ambitie kennen en nog wel realistisch uitvoerbaar
zijn, behoeft een nuchtere doorrekening op basis van
onderbouwde aannames. Het is ook voor partijen
in het gebied, die te maken krijgen met mogelijke
uit- of verplaatsing, nieuwe bestemmingen, mogelijke
infrastructurele investeringen e.d., van belang om te
kunnen beoordelen of de voorgenomen plannen ook
inderdaad tot uitvoering kunnen komen. Zij worden
immers mogelijk geconfronteerd met planologische
beperkingen in hun bedrijfsvoering of woongenot.

mr. Arnold de Boer
adeboer@deloitte.nl

6

Biedt voor deze (financiële) malheur opname van een
flexibele termijn voor herziening van het omgevingsplan
voldoende soelaas? Zullen nu de organische
ontwikkelingen wel wortel schieten? Daar is meer
voor nodig en ook dat realiseert de wetgever zich. Het
moment van vaststellen van het bestemmingsplan kan
naar ‘achteren’ worden doorgeschoven. In ieder geval
zou bovenplanse verevening een steviger basis moeten
krijgen om gemeenten daadwerkelijk noodzakelijke
voorinvesteringen in een ontwikkelingsgebied te
laten doen. Maar ook dan blijft er een risico dat
ontwikkelingen niet tot stand komen en gemeentelijke
kosten voor infrastructuur moeten worden gemaakt
zonder dat hiervoor dekking bestaat.

drs. Frank ten Have
ftenhave@deloitte.nl

Knelpunten
omgevingsrecht voor
gemeente, Praktijkleerstoel
Gebiedsontwikkeling, TU
Delft, 29 oktober 2013.
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Gastcolumn

Gebiedsontwikkeling:
verleden en toekomst

Het kalenderjaar 2013 is afgesloten. Met zekerheid is het
boekjaar geëindigd op 31 december. Voor gemeenten
zijn er weinig zekerheden. De bodem van de verliezen
op de grondexploitatie zijn nog niet in zicht en er staat
gemeenten een zeer grote decentralisatieoperatie te
wachten waarvan nog steeds niet duidelijk is wat dat weer
voor gevolgen heeft. Kortom: er is veel te doen.
Bijzonder in het najaar was dat we al een jaar of drie
het rapport over de gemeentelijke grondbedrijven
(door Deloitte Real Estate opgesteld in opdracht van de
ministeries BIZK en I&M) krijgen waarvan de uitkomsten
je niet vrolijk maken. Als ik het wel heb zal de conclusie
zijn dat de bodem nog niet is bereikt.
Ik weet uit ervaring dat als je belast bent met de
financiële functie, het einde van het jaar altijd een
hele drukke periode is. De boeken moeten worden
gesloten, de voorbereidingen voor het opstellen van
de jaarrekening zijn afgerond en de voorbereidingen
voor de nieuwe begroting volgend op het volgende
begrotingsjaar starten al weer.
Het opmaken van de jaarrekening zal niet alleen met
argusogen bekeken worden door het bestuur maar ook
door de controlerend accountant. Het bijzondere van
2014 is dat er verkiezingen zijn en dat leidt uiteraard tot
mechanismen die we ook uit het bedrijfsleven kennen.
De oude CEO vertrekt graag met alle complimenten
terwijl een paar maanden daarna de nieuwe CEO,
inmiddels in bezit van een aantrekkelijk optiepakket, bij
zijn aantreden meld dat het roer om moet en dat grote
verliezen genomen moeten worden om een gouden
toekomst mogelijk te maken. Gelukkig hebben wij bij
de overheid geen optiepakketten voor bestuurders,
maar toch!
De vluchtigheid is dan troef en gedegen analyses
van het hoe en het waarom het zover heeft kunnen
komen worden niet gemaakt en er wordt gekozen
voor de grote vlucht naar voren. Wat is er mooier voor
het bestuur om alle aandacht op de nieuwe taken te
richten en het oude maar zo snel mogelijk te vergeten.

Van mij hoeft u geen waardeoordeel te verwachten
maar dit soort gemanoeuvreer is van alle plaats en alle
tijden en kan er toe leiden dat het te lang gaat duren
voordat het gezonde verstand bij gebiedsontwikkeling
gaat regeren.
Zo moet het bij gemeenten niet gaan. Er komen nieuwe
raden en nieuwe colleges en die moeten weten wat
er werkelijk aan de hand is. De rapporten over de
gemeentelijke grondbedrijven zijn verplichte kost en
zijn van groot belang om zicht op die werkelijkheid
te krijgen. Niet alleen om in de achteruitkijkspiegel te
kijken maar vooral om een goede focus op de toekomst
te krijgen en na te denken hoe in de veranderende
werkelijkheid van gebiedsontwikkeling nieuwe wegen
kunnen worden ingeslagen. De tijd van het gemak is
voorbij, er zijn geen voortdurend stijgende VON-prijzen
meer, de woningmarkt is gelukkig heel langzaam aan
het veranderen en overheden realiseren zich (althans
dat hoop ik) dat overprogrammering rampzalige
gevolgen kan hebben.
Kortom er zijn veel lessen te trekken uit de jaarlijkse
rapportages over de grondbedrijven. Hoogst
interessant is dan het debat over bijvoorbeeld de
VON-prijzen. Waarom kan die niet omlaag? Zou
bijvoorbeeld regeldruk niet een flinke kostencomponent
kunnen zijn? Zijn gemeenten nog niet tot het besef
gekomen dat de VON-prijzen gedaald zijn en dat dit
toch effect moet hebben op de grondprijzen? Moeten
de grondprijzen niet flink omlaag? Moeten we niet veel
meer tot een systematiek van beredeneerde risicodeling
komen als actieve grondpolitiek de voorkeur heeft?
En wat te doen met de gemeentelijke financiering
van de grondexploitatie? En wat betekent dit alles
voor samenwerkende partijen, kopers, bouwers en
gemeente?
Heel veel vragen die lokaal antwoord behoeven
en die wezenlijk zijn voor een overheid die
gebiedsontwikkeling in de toekomst serieus neemt.
Komen er geen antwoorden dan zal de sociale
portefeuille de komende raadsperiode alles overheersen
en is het met gebiedsontwikkeling gedaan. Dat zou
voor de gemeente echt rampzalig zijn.
Willem Wijntjes
Voorzitter Commissie BBV en raadslid in de gemeente
Nieuwegein
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Vrije sector huurwoningen
Een maatschappelijke behoefte
zakelijk benaderen?
Door stimulerende Rijksmaatregelen wordt de
huidige woningvoorraad in Nederland momenteel
sterk gedomineerd door koopwoningen en sociale
huurwoningen. Slechts 5% van de voorraad heeft
betrekking op huurwoningen in de vrije sector.
Door de crisis en door regelgeving is de vraag naar
vrije sectorhuurwoningen sterk toegenomen. Deze
woningen worden om verschillende redenen door private
partijen vooralsnog niet op grote schaal ontwikkeld.
Daarmee wordt er niet voorzien in een toenemende
maatschappelijke behoefte. Er zijn gemeenten die daarom
pionieren met het zelf bouwen van woningen. Zij moeten
ongetwijfeld gedacht hebben: “Als wij niets doen, wie
dan…?!”
Toenemende behoefte
Ondanks de huidige crisis is er op de langere termijn
nog steeds sprake van een woningbouwbehoefte op
basis van de verwachte (afnemende) bevolkingsgroei.
Het gaat hier vooral om gebieden in het westen, zuiden
en het midden van Nederland.
Op basis van Woononderzoek
2012 aandeel huur boven de
liberalisatiegrens gestegen
van 3,3% in 2009 naar 4,7%
in 2012

sociale huurwoningen met een huurprijs tot € 681
per maand. Huurwoningen in de vrije sector zullen bij
voorkeur worden gerealiseerd door marktpartijen (het
principe: “minder corporaties, meer markt”). Verder
wordt middels verschillende fiscale maatregelen een
deel van het kapitaal van corporaties door het Rijk
afgeroomd. Naar verwachting zullen corporaties de
beperkte investeringsruimte voornamelijk inzetten
voor renovatie en onderhoud van de bestaande
portefeuille.2 Kortom, corporaties moeten enerzijds zich
richten op sociale huurwoningen en anderzijds lijkt de
investeringsruimte onvoldoende om überhaupt op grote
schaal nieuwbouwwoningen te kunnen realiseren.
Commerciële beleggers zijn voornamelijk
geïnteresseerd in opgeleverde wooneenheden in
verhuurde staat (van een bepaalde minimum omvang)
en minder in deelname in projectontwikkeling
vanwege het risicoprofiel (in relatie tot het rendement).
Daarnaast is er momenteel te veel onrust op het gebied
van rijksbeleid, is financiering lastig voor particuliere
beleggers en worden de gemeentelijke uitgifteprijzen
als te hoog ervaren.3 Overigens zijn er in Nederland
überhaupt relatief weinig grote beleggers actief
die vrije sector huurwoningen ontwikkelen. Ook
buitenlandse beleggers zijn niet op grote schaal actief
in Nederland. De markt is voor hen relatief klein, niet
liquide en niet transparant: de wet- en regelgeving
wordt als complex ervaren.4
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Artikel in Financieel Dagblad
d.d. 24 september 2013,
‘Blok riskeert terugkeer
gemeentelijk woningbedrijf’,
Joop Hooghiemstra en
Siddharth Khandekar, Deloitte
Real Estate
2

Particuliere huursector in
Nederland: Kansen voor
groei, afstudeeronderzoek J.
van Deursen bij Platform31,
oktober 2013
3

Kickstart voor de
middeldure huurmarkt,
Oplossingsrichtingen om
in een maatschappelijke
behoefte te voorzien, Deloitte,
november 2012
4

Als gevolg van de crisis is de financierbaarheid
van koopwoningen sterk afgenomen. Daarnaast is
door Europese regelgeving de doelgroep voor de
sociale huurwoningen aanzienlijk ingeperkt tot een
gezinsinkomen tot circa € 34.000 per jaar. Op basis
hiervan is de algemene verwachting dat de vraag naar
voornamelijk middeldure huurwoningen (€ 700 - €
1.000 per maand) sterk zal groeien. Gezien het huidige
marginale aandeel van vrije sector huurwoningen van
slechts ca. 5%1 van de totale woningvoorraad, is de
potentiële groei daadwerkelijk aanwezig.
Waarom wordt er niet gebouwd voor de vrije
huursector?
Voor de beantwoording van deze vraag is voornamelijk
gekeken naar de corporaties en de commerciële
beleggers. Minister Blok heeft bij de hervorming van de
corporatiesector een duidelijke lijn voor ogen, namelijk:
corporaties moeten zich richten op de exploitatie van

Pionierende gemeenten
Voor bepaalde gemeenten in Nederland is een
dergelijke situatie voor de lokale woningmarkt
niet wenselijk. Die zijn daarom voornemens om de
woningmarkt op gang te brengen door zelf woningen
te realiseren dan wel te exploiteren. Hiervan zijn
enkele voorbeelden te noemen: Assen (sociale
huurwoningen), Edam-Volendam (koopwoningen),
Almere (regiecorporatie), Den Haag (tijdelijke overname
portefeuille corporatie), Eindhoven en Spijkenisse
(achtervangconstructie niet-verkochte koopwoningen
ten behoeve van de huursector). Enkele andere
gemeenten hebben interesse getoond in de realisatie
van huurwoningen voor eigen rekening en risico
naar aanleiding van het initiatief van de gemeente
Assen. Kortom, gemeenten springen in het gat van
voornamelijk de huursector om de lokale woningmarkt
op gang te brengen om daarmee te voorzien in een
maatschappelijke behoefte.
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Gemeente

Bouwer/derden

50%

50%

Ontwikkelingsmaatschappij
Financiering Realisatie (BOUW):
Gezamenlijk inbreng Eigen Vermogen 30%
Vreemd Vermogen 70%

Realisatie
(bouw)

Vastgoedexploitatie

Erfpacht
Erfpachtcontract
(gemeente is (met ontwikkelingsmaatschappij)
erfverpachter)

Casus gemeente Rijswijk
Ook voor de gebiedsontwikkeling RijswijkBuiten
in de gemeente Rijswijk is aantoonbaar dat er een
behoefte is aan vrije sector huurwoningen, waar de
lokale corporaties niet op in kunnen/willen spelen.
In dit gebied worden meer dan 3.000 woningen
ontwikkeld op een goed ontsloten locatie in een
regio met een toenemende woningbehoefte. Voor de
differentiatie in het gebied en het uitgiftetempo was
het van belang om ook woningen in dit segment op
korte termijn aan te bieden. Institutionele beleggers
hebben eerder interesse getoond en een grondbod
gedaan. Mede vanwege het ontwikkelrisico resulteerde
de hogere rendementseis van de belegger in een
lagere grondwaarde (ca. 25%). De gemeente vindt de
grondwaarde zoals opgenomen in de gemeentelijke
grondexploitatie marktconform. De gemeente zoekt
dan ook naar andere mogelijkheden voor het realiseren
van huurbeleggerswoningen.

•
•
•
•
•

Huurinkomsten
Exploitatielasten
Rentekosten
Aflossingen
Verkoopopbrengst

•
•
•
•

Canonopbrengsten
Beheer & administratie
Rente
Verkoopopbrengst grond

Rendement
Eigen
Vermogen

Als corporaties niet kunnen bouwen en een
institutionele belegger geen marktconform grondbod
kan doen, hoe kan de gemeente Rijswijk dan wel
bijdragen aan het voorzien in de maatschappelijke
behoefte? De betreffende woningen bouwen en
exploiteren voor eigen rekening en risico? En is dat
voor een publieke partij wel verantwoord? De enige
manier om hier antwoord op te krijgen is allereerst te
kijken naar de zakelijke business case, alvorens tot een
bestuurlijke afweging te kunnen komen.
Een bouwende ontwikkelaar heeft interesse getoond
om samen met de gemeente te participeren in een joint
venture (PPS-constructie) voor de bouw en exploitatie
van vrije sector huurwoningen. Hiervoor is een business
case gemaakt. Deze business case is vervolgens
afgezet tegen twee alternatieve scenario’s, namelijk:
1) een traditionele gronduitgifte met een institutionele
belegger en 2) een gemeentelijk woningbedrijf.
PPS-constructie
In dit model ontwikkelt en exploiteert de gemeente
(tijdelijk) woningen in samenwerking met een bouwer
middels een joint venture constructie. Uitgangspunt
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hierbij is het erfpachtinstrument, waardoor de totale
financieringsbehoefte lager ligt. In de casus Rijswijk is
uitgegaan van een inbreng van eigen vermogen van
30% door beide partijen (zie figuur).
De oorspronkelijke grondwaarde zoals opgenomen in de
gemeentelijke grondexploitatie kan in dit model worden
gerealiseerd en de gronden worden intern overgedragen
aan de Algemene Dienst van de gemeente Rijswijk.
De totale investering van de ontwikkelingsmaatschappij
wordt terugverdiend door de verhuur van de woningen
en de verkoop van de verhuurde woningen aan
het einde van de exploitatieperiode. Opgeleverde
wooneenheden in verhuurde staat zijn voor beleggers
immers extra aantrekkelijk.
Uit de business case is gebleken dat met een
huurprijs van gemiddeld € 900 per maand en bij
een langdurige verhuur de totale investering van de
ontwikkelingsmaatschappij wordt terugverdiend. Naast
de bouw- en bijkomende kosten is hierbij ook rekening
gehouden met erfpachtcanon, leegstandskosten,
beheer- en onderhoudskosten, rentekosten en aflossing
externe financiering.
Naast de bouw- en bijkomende kosten is hierbij
ook rekening gehouden met erfpachtcanon,
leegstandskosten, beheer- en onderhoudskosten,
rentekosten en aflossing externe financiering.
Naast dekking van de totale investering, blijkt uit de
business case dat het gemiddelde rendement op het
eigen vermogen inflatiedekkend is. Voor de gemeente
is dit ook relevant gezien het relatief lage rendement
bij schatkistbankieren, waarbij decentrale overheden
hun overtollig liquide middelen verplicht dienen aan te
houden in de ‘schatkist’ van de Staat.
Uiteraard is deze business case ook niet vrij van risico’s.
Een belangrijk risico in dit model is de verhuurbaarheid.
De behoefte aan dergelijke woningen in
RijswijkBuiten is echter aangetoond aan de hand van
concrete aanmeldingen van toekomstige bewoners.
Verder zijn de gehanteerde bouw- en bijkomende kosten
in de business case door de bouwer zelf geraamd.
Daarmee wordt verondersteld dat de bouw van deze
woningen conform de kostenraming haalbaar is.

Tot slot is financiering ook een mogelijk risico. De
business case toont echter aan dat op basis van de
verwachte verkoopopbrengst en tussentijdse aflossing
het herfinancieringsrisico aan het einde van de looptijd
beheersbaar is. Mede hierdoor staat de betrokken bank
positief tegenover deze business case.
Kortom, op basis van een zakelijke benadering, is
de realisatie van vrije sector huurwoningen door de
gemeente in een joint venture met een bouwer de
moeite waarde om verder uit te werken.
Conclusie
Waar private partijen op dit moment geen
marktconform grondbod doen, kunnen gemeenten
op verantwoorde wijze zelf vrije sector huurwoningen
realiseren en daarmee voorzien in een acute
maatschappelijke behoefte. Gemeenten kunnen
ervoor kiezen om risico’s zoveel mogelijk te delen door
samen te werken met private partijen. De keuze voor
dit model is, zoals eerder aangegeven, een vorm van
risicobeheersing ten aanzien van de gemeentelijke
grondexploitatie. Daarnaast worden ook aanvullende
positieve effecten bewerkstelligd, zoals: bouwproductie
(werkgelegenheid in de bouw), legesontvangsten,
effecten op de OZB en het Gemeente Fonds
en uiteraard ook een stimulans voor de verdere
ontwikkeling van de betreffende locatie. Misschien
kan op totaalniveau zelfs worden gesproken van een
maatschappelijke business case!
drs. Frank ten Have
ftenhave@deloitte.nl
dhr. Jan Brugman
Programmadirecteur RijswijkBuiten
jbrugma@rijswijk.nl
drs. Ferdinand Michiels
fmichiels@deloitte.nl
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