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Regionale 
prijsverschillen 
koopwoningmarkt 
nemen toe, maar niet 
overal
Analyse prijsontwikkeling 
per provincie 1995-2018

Een geluid dat wij vaak horen is dat regionale prijsverschillen in 
de koopwoningmarkt toenemen. Met verbazing wordt door velen 
buiten de hoofdstad gekeken naar de prijzen die men bereid is in 
Amsterdam te betalen voor een koopwoning. Toch denken veel 
(nieuwe) Amsterdammers een veilige investering te doen met vaak de 
uitgesproken verwachting dat de prijsverschillen alleen maar verder 
zullen toenemen. Anderzijds horen we van oudgedienden in het 
vakgebied wel eens dat wordt vergeten dat die regionale prijsverschillen 
altijd al heel groot zijn geweest. Daarbij, ook (ver) buiten de hoofdstad 
geeft men aan dat de prijzen sterk toenemen en alles verkocht wordt 
wat er maar gebouwd wordt. Hoe zit het nu?
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Uit actuele cijfers van het CBS en het Kadaster gepubliceerd in februari 20191 en een op 23 maart 2019 gepubliceerd artikel van het 

CBS2 blijkt dat de regionale verschillen in huizenprijzen in 2018 fors zijn toegenomen. Het prijsverschil van woningen in gemeenten 

met de hoogste en laagste gemiddelde verkoopprijs heeft in 2018 een recordhoogte bereikt van €760 duizend euro (€142k Delfzijl vs. 

€902k Blaricum). De duurste gemeenten (de bekende villadorpen, de populaire steden en hun buurgemeenten) liggen voornamelijk in 

de Randstad en Brabant en de goedkoopste gemeenten bevinden zich hoofdzakelijk in de provincies Groningen, Friesland en Zeeland. 

In dit artikel gaan we nader in op de vraag of de prijsverschillen tussen provincies en binnen provincies zijn toegenomen of afgenomen, 

waarbij we zowel kijken naar de langjarige trend als inzoomen op de afgelopen vijf jaar. Per provincie vergelijken we de duurste met de 

goedkoopste gemeente alsook de centrale (hoofd)stad met de goedkoopste gemeente.

1  CBS (2019): Bestaande koopwoningen; gemiddelde verkoopprijzen, regio; Regiototalen provincies; 1995-2018 https://statline.cbs.nl/Statweb/
selection/?DM=SLNL&PA=83625NED&VW=T
CBS (2019): Bestaande koopwoningen; gemiddelde verkoopprijzen, regio; Gemeenten per provincie; 1995-2018 https://statline.cbs.nl/Statweb/
selection/?DM=SLNL&PA=83625NED&VW=T
2  CBS(2019): Regionale verschillen in huizenprijzen groter. Geraadpleegd van https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/12/regionale-verschillen-in-huizenprijzen-groter
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Prijsstijging per provincie

Allereerst geven wij een overzicht van de 
prijsstijgingen per provincie. In Figuur 1 
is de procentuele stijging in gemiddelde 
verkoopprijs van een koopwoning over 
de periode 1995-2018 per provincie 
weergegeven. De procentuele prijsstijging 
over de afgelopen 23 jaar is het hoogste 
voor de absolute koploper Noord-Holland, 
waar de gemiddelde verkoopprijs van een 
koopwoningen met 269% is gestegen. 
Met een stijging van 218% staan de 
provincies Utrecht en Friesland op een 
gedeelde tweede plaats. Deze provincies 
worden op de voet gevolgd door provincie 
Zuid-Holland (210%). Groningen, Zeeland, 
Overijssel en Noord-Brabant vormen de 
middenmoot, Flevoland, Gelderland en 
Drenthe zijn de relatieve achterblijvers. Met 
een procentueel prijsverschil van slechts 
143% in de periode tussen 1995 en 2018 is 
de provincie Limburg de provincie met de 
minst sterke toename in de verkoopprijs 
van woningen.

Figuur 1: Stijging gemiddelde verkoopprijs koopwoning 1995-2018 (in %)

Bron: CBS (2019) Bestaande koopwoningen; gemiddelde verkoopprijzen, regio;  
Regiototalen provincies; 1995-2018

Figuur 2 laat zien dat de verkoopprijs de 
afgelopen 5 jaar het sterkst is gestegen 
in Noord-Holland met een toename in 
de gemiddelde prijs van maar liefst 54%, 
in scherp contrast tot Zeeland, waar de 
gemiddelde verkoopprijs de afgelopen 5 
jaar met 20% steeg.
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Figuur 2: Stijging gemiddelde verkoopprijs koopwoning 2013-2018 (in %)

Bron: CBS (2019) Bestaande koopwoningen; gemiddelde verkoopprijzen, regio;  
Regiototalen provincies; 2013-2018
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Ontwikkeling prijsverschil tussen 
provincies

Figuur 3 geeft de ontwikkeling van de 
gemiddelde verkoopprijs van een woning 
in de 12 provincies weer. De absolute 
waarde van koopwoningen tussen de 
provincie met de laagste gemiddelde 
verkoopprijs (Groningen) en de provincie 
met de hoogste gemiddelde verkoopprijs 
(Utrecht) is toegenomen van €42.000 in 
1995 tot €168.688 in 2018. Dit resulteert 
in een absoluut prijsverschil van €126.692 
in de afgelopen 23 jaar. Van 1995 tot en 
met 2014 was de gemiddelde verkoopprijs 
in Utrecht het hoogst, vanaf 2014 is 
Noord-Holland koploper. Het absolute 
prijsverschil tussen de goedkoopste en 
duurste provincie is in de afgelopen vijf 
jaar verdubbeld, in 2013 was het verschil 
in gemiddelde verkoopprijs van een 
koopwoning slechts €86.001, afgelopen 
jaar was dit maar liefst €168.688. 

Het prijsverschil tussen provincies is dus 
toegenomen in absolute bedragen, maar 
is het ook relatief gezien toegenomen? 
Daartoe is het procentuele verschil 
(van de gemiddelde verkoopprijs van 
een koopwoning) tussen de duurste 
en goedkoopste provincie berekend, 
weergegeven in Figuur 4. In de grafiek is 
te zien dat het verschil van de gemiddelde 
koopwoningprijs tussen de goedkoopste 
en duurste gemeente de afgelopen vijf 
jaar sterk is gestegen (van 53% naar 
82%). Ondanks deze stijging heeft het 
verschil tussen de goedkoopste en 
duurste provincie nog niet het record in 
prijsverschil van 88% (in 2000) verbroken.

Figuur 3: Ontwikkeling gemiddelde verkoopprijs koopwoning per provincie (in €000’s)

Bron: CBS (2019) Bestaande koopwoningen; gemiddelde verkoopprijzen, regio;  
Regiototalen provincies; 1995-2018

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

20
15

20
06

19
95

19
96

20
02

19
97

19
98

20
00

20
07

19
99

20
01

20
03

20
04

20
05

20
08

20
09

20
10

20
11

20
14

20
12

20
18

20
13

20
16

20
17

Figuur 4: Gemiddelde verkoopprijs koopwoning duurste vs. goedkoopste provincie  
(in % duurder)

Bron: CBS (2019) Bestaande koopwoningen; gemiddelde verkoopprijzen, regio;  
Regiototalen provincies; 1995-2018
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Verschillen binnen provincies

Duurste vs goedkoopste gemeente

De prijsverschillen tussen provincies 
nemen dus toe. Vervolgens kijken we naar 
de prijsverschillen binnen provincies. In 
Figuur 5 is per provincie de ontwikkeling 
van het procentuele verschil tussen  
(de gemiddelde verkoopprijs van een 
koopwoning in) de duurste gemeente en de 
goedkoopste gemeente weergegeven, over 
de periode 1995-2018.

Centrale stad vs goedkoopste 
gemeente

Gezien de vermeende populariteit van 
steden kijken we nu naar hoe de centrale 
(hoofd)stad per provincie het doet ten 
opzichte van de goedkoopste gemeente 
in die provincie. Hierbij is voor de meeste 
provincies wel een duidelijke toename in 
prijsverschil te zien. Zo is de gemiddelde 
prijs van een koopwoning in de steden 
Amsterdam en Haarlem de afgelopen 

vijf jaar sterk gestegen. De gemiddelde 
koopprijs voor een koopwoning in 
Amsterdam (resp. Haarlem) is nu 80% 
(resp. 64%) hoger dan in 2013. Hoewel 
de gemiddelde prijs van een koopwoning 
in Amsterdam in 2013 maar 74% hoger 
was dan de gemiddelde koopwoning in 
Den Helder, is de gemiddelde prijs in 
Amsterdam in 2018 maar liefst 183% hoger 
dan de gemiddelde prijs van een woning in 
Den Helder. Naast de sterke prijsstijgingen 
in Amsterdam en Haarlem is het opvallend 

dat ook het prijsverschil in de overige G4 
steden Den Haag, Rotterdam en Utrecht 
(en Maastricht) is gestegen met meer dan 
30% (ten opzichte van de goedkoopste 
gemeente in de respectievelijke provincies). 
Het prijsverschil is een stuk minder sterk 
in vergelijking tot Amsterdam en Haarlem, 
echter is er wel een duidelijk opwaartse 
trend. De overige gemeenten blijven achter 
met een prijsverschil dat is toegenomen 
met minder dan 20% of zelfs is afgenomen.

Figuur 6 laat zien dat het prijsverschil 
tussen de duurste en goedkoopste 
gemeenten binnen de meeste provincies 
in 2018 is toegenomen, echter is er voor 
geen enkele provincie een recordhoogte 
bereikt. De procentuele verschillen tussen 
de duurste en goedkoopste gemeente 
fluctueren en er is geen duidelijke, 
stijgende trend over de periode 1995-
2018 te zien. Uitzondering betreft de 
provincie Noord-Holland. In 2013 was de 
gemiddelde prijs van een koopwoning in 
de duurste gemeente (Blaricum) 315% 
van de gemiddelde prijs van een woning 
in de goedkoopste gemeente in Noord-
Holland (Den Helder). In 2018 was dit 
verschil tussen de duurste (Blaricum) 
en goedkoopste gemeente (Den Helder) 
toegenomen tot 455%. 

Figuur 5: Regionale prijsverschillen duurste vs. goedkoopste gemeente (in % duurder)

Figuur 6: Prijsverschillen duurste vs. goedkoopste gemeente (in % duurder)

Bron: CBS (2019): Bestaande koopwoningen; gemiddelde verkoopprijzen, regio; Gemeenten 
per provincie; 1995-2018 

Bron: CBS (2019): Bestaande koopwoningen; gemiddelde verkoopprijzen, regio; Gemeenten 
per provincie; 2013-2018 



Kijken we naar de afgelopen vijf jaar dan 
zien we dat – naast uitschieters Amsterdam 
en Haarlem – alleen Groningen een 
opvallende toename van het prijsverschil 
laat zien. Dit heeft mogelijk ook te maken 
met relatief sterke prijsdalingen in de 
goedkoopste gemeente(n) in die provincie.

Figuur 7. Prijsverschillen centrale (hoofd)stad vs. goedkoopste gemeente in provincie  
(in % duurder)

CBS (2019): Bestaande koopwoningen; gemiddelde verkoopprijzen, regio; Gemeenten per 
provincie; 1995-2018 
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Figuur 8: Prijsverschillen centrale (hoofd)stad vs. goedkoopste gemeente in provincie (in % duurder)

CBS (2019): Bestaande koopwoningen; gemiddelde verkoopprijzen, regio; Gemeenten per 
provincie; 2013-2018 
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Conclusie

De prijsverschillen tussen provincies 
(duurste vs. goedkoopste) zijn in de 
afgelopen vijf jaar sterk toegenomen, maar 
waren in het jaar 2000 korte tijd groter. Tot 
vijf jaar geleden waren deze prijsverschillen 
vrij stabiel, met uitzondering van de jaren 
rond 2000. 

Kijken we naar de prijsverschillen binnen 
provincies (duurste vs. goedkoopste 
gemeente) dan valt op dat procentuele 
verschillen tussen de duurste en 
goedkoopste gemeente fluctueren en er 
geen duidelijke, stijgende trend over de 
periode 1995-2018 te zien is. Echter is er 
wel een relatie met de economische cyclus. 
In periodes van economische groei lijkt 

het verschil op te lopen, terwijl het verschil 
in periodes van economische krimp en 
afvlakking van de economische groei af lijkt 
te nemen. 

Kijken we naar de centrale (hoofd)
steden in de provincies dan zien we 
dat het procentuele prijsverschil voor 
de steden Haarlem en Amsterdam 
ten opzichte van de goedkoopste 
gemeente in de betreffende provincie 
sterk is gestegen, zowel ten opzichte 
van 1995 als ten opzichte van 2013. Het 
procentuele prijsverschil voor de steden 
Groningen, Rotterdam, Eindhoven, 
Leeuwarden, Almere, ’s-Hertogenbosch, 
Den Haag, Zwolle, Utrecht en Lelystad 
is tevens gestegen. Voor de overige 

steden (Middelburg, Arnhem, Assen en 
Maastricht) is er sprake van een daling 
in relatief prijsverschil ten opzichte van 
de goedkoopste gemeente in dezelfde 
provincie. De regionale prijsverschillen 
binnen provincies nemen recentelijk 
dus toe, vooral in Noord-Holland en 
Groningen. De overige provincies tonen 
een gematigder of in bepaalde gevallen 
zelfs een omgekeerd beeld.

Hielke Bos MSc 
HielkeBos@deloitte.nl

Claire Steijn BSc 
CSteijn@deloitte.nl
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Laten we eens de casus nemen van een 
gemeente die een Masterplan heeft 
vastgesteld met een looptijd van (ver) 
boven de tien jaar. De gemeentelijke 
grondposities zijn in 2016 overgebracht 
van NIEGG naar MVA. Eind 2019 moeten 
deze posities worden (af)gewaardeerd 
naar waarde in huidige bestemming. 
Tegelijkertijd kan een deelgebied tot 
ontwikkeling worden gebracht, omdat 
geïnteresseerde marktpartijen zich 
melden. Dat zou betekenen dat voor 
dat deelgebied een grondexploitatie 
kan worden geopend – mits ook de 
bestemmingsplanprocedure wordt 
opgestart of is afgerond -. Andere 
deelgebieden worden afhankelijk van 
marktomstandigheden tot ontwikkeling 
gebracht, maar pas in een later stadium. 
Bovenwijkse infrastructuur wordt of is 
aangelegd, als onderdeel van het plan. 
Als alleen een partiele grondexploitatie 
wordt geopend voor het aan snee zijnde 
gebied betekent dat waarschijnlijk dat 
het resterende gebied moet worden 
afgeboekt naar vigerende bestemming 
(blijvend onder MVA). Voor het te 
ontwikkelen deelgebied kan een actieve 
grondexploitatie worden opgestart, 
waarin echter maar een deel van de 
gedane (of nog te verrichten) bovenwijkse 

investeringen kan worden opgenomen (en 
dus gedekt). 

Tegelijkertijd is wel transformatie voorzien 
voor het totale gebied (conform het 
vastgestelde Masterplan of flexibele 
bestemmingsplan), alleen over een 
nog onbekende termijn. Daarmee zou 
het kunnen zijn dat de gemeente voor 
het nog niet aan snee zijnde gebied 
een flinke afwaardering zou moeten 
doen, wetende dat het gebied ergens 
over een langere periode nog wel gaat 
worden getransformeerd. Een deel van 
de afwaardering die nu moet worden 
getroffen en het eigen vermogen van de 
gemeente aantast, kan mogelijk op termijn 
weer (meer dan) worden terugverdiend. 
Geven deze mutaties (nu een forse 
afwaardering, in de toekomst mogelijk 
terug te verdienen al dan niet met winst) 
dan een juist beeld van de (toekomstige) 
financiële positie van de gemeente? 

Ook in een andere casus zagen we deze 
problematiek, bij een gemeente met 
een groot bedrijventerrein wat naar alle 
waarschijnlijkheid niet binnen tien jaar tot 
ontwikkeling zou komen. De grondposities 
waren dus overgeheveld naar MVA (en 
afgewaardeerd). Onverwachts dient 
zich toch een geïnteresseerde partij aan 

voor afname van een grote kavel in het 
gebied. Deze kavel moet dan dus worden 
teruggeboekt naar een actieve grex. Maar 
wat doe je dan met de resterende posities? 
Is het reëel deze onder MVA te laten staan? 
Dat zou inhouden dat hier (potentieel) een 
flinke winstverwachting zit. Hoe verhoudt 
zich dat met de regels rondom tussentijdse 
winstneming, om niet alle verwachte 
financiële resultaten tot het eind op te 
potten, wat hier dan mogelijk het geval 
zou kunnen zijn? Maar welke garantie of 
zekerheid is er dat dit binnen tien jaar gaat 
plaatsvinden? 

Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn 
om deze gebieden weer in totaliteit over 
te brengen in een actieve grex en voor 
de ramingen buiten de tienjaarstermijn 
voorzichtigheidshalve beheersmaatregelen 
te treffen. Daarnaast moet dit dan een 
expliciet raadsbesluit zijn. Dit zijn dan 
grondexploitaties met onzekerheid over de 
inschatting van de verkoopprijs en afzet. 
Het Masterplan is gereed, het gebied gaat 
ontwikkeld worden, maar wanneer en 
in welke exacte vorm is onduidelijk. Dat 
maakt dan echter ook dat de inschatting 
van kosten en opbrengsten in de grex 
onduidelijk is. Waarmee de optie om het 
totale gebied weer te activeren alleen 

Veel gemeenten werken of willen werken met flexibele bestemmingsplannen 
en masterplannen. De looptijd hiervan is vaak langer dan 10 jaar en de invulling 
en realisatie afhankelijk van marktomstandigheden. Soms zitten gemeentelijke 
grondposities in deze plangebieden inmiddels opgenomen op de balans onder 
Materiele Vaste Activa (MVA) (voorheen vaak onder Niet in Exploitatie Genomen 
Gronden, NIEGG). Hoe ga je boekhoudkundig om met realisatie hiervan als je op korte 
termijn deelterreinen tot ontwikkeling kunt/wilt brengen?

Flexibele bestemmingsplannen versus het 
BBV
Dilemma’s tussen planologische flexibiliteit en 
comptabele zekerheid
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mogelijk is als toereikend aandacht wordt 
besteed aan beheersmaatregelen om de 
risico's verbonden aan deze inschattingen 
te beperken. 

Een andere, wat creatievere optie zou 
kunnen zijn om deze gronden te boeken 
onder Vlottende activa, Handelsvoorraden. 
Daar waar ook ruilgronden administratief 
worden ondergebracht. Daarvoor 
geldt niet de bepaling uit BBV dat deze 
gronden moeten worden gewaardeerd 
naar huidige bestemming. Wel dat er een 
marktconforme waardering moet liggen 
ter onderbouwing van de boekwaarde. 
Maar die marktconforme waardering 
zal eerder rekening houden met de te 

verwachten transformatie en (terug)
verdienmogelijkheden. Maar wordt 
hiermee dan niet de oude categorie NIEGG 
weer geïntroduceerd? En hoe voorkomen 
we dat hier dan opnieuw ‘bubbels’ 
ontstaan, met anticipatie op allerlei 
onzekere waardesprongen, toerekening 
van plankosten en dergelijke? Uiteraard 
is een alternatief om onder de materiële 
vaste activa een post te introduceren 
specifiek bedoeld voor gronden die op 
langere termijn zeker worden ontwikkeld, 
maar waarvoor nog geen vastgestelde 
grondexploitaties aanwezig zijn.

Kortom, dilemma’s tussen de planologische 
gewenste flexibiliteit en de comptabele 

zekerheden. Hopelijk gaat de nieuwe notitie 
Grondexploitatie hier wat uitgebreider 
op in en worden toch richtlijnen gegeven 
om ruimtelijke ontwikkelingen niet te 
belemmeren in administratieve regels 
en onlogische financiële consequenties. 
Regelgeving en praktische bezwaren 
mogen toch niet de enige reden zijn dat 
een droom geen daad wordt?

drs. Frank ten Have
FtenHave@deloitte.nl
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Als uitgangspunt is genomen dat 
u risicoanalyses uitvoert bij uw 
grondexploitaties. Mocht deze aanname 
niet juist zijn, dan wordt u allereerst 
ten zeerste aanbevolen om dit wel te 
doen. Het structureel uitvoeren van 
risicoanalyses geeft namelijk inzicht 
in de risico’s die het resultaat op uw 
grondexploitatie negatief kunnen 
beïnvloeden1. Door het herkennen van 
de risico’s kunt u ook uw maatregelen 
formuleren om de risico’s te mitigeren.  
Bovendien is het ook voor de paragraaf 
Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
in de begroting en jaarrekening van 
belang inzicht te hebben in risico’s bij 
gebiedsontwikkelingen.

Voor de grondexploitatie kunnen 
verschillende soorten risico’s spelen. 
De risico’s kunnen in hoofdlijn worden 

1  Kansen en kansenmanagement laat ik hier 
gemakshalve even buiten beschouwing.

onderscheiden in algemene risico’s 
en projectspecifieke risico’s. Ook de 
Commissie BBV hanteert dit onderscheid 
in haar Aanvulling notitie grondexploitatie: 
Tussentijds winst nemen (POC-methode). 
Bij de algemene risico’s gaat het om 
risico’s die samenhangen met (macro) 
ontwikkelingen die gelden voor elke 
grondexploitatie. Dan kun je denken 
aan het risico dat de afzet van kavels 
bijvoorbeeld langzamer gaat dan in de 
grondexploitatie is opgenomen of dat de 
geprognosticeerde opbrengsten lager 
uitvallen. Het kenmerk van dit soort 
risico’s is dat als ze zich voordoen, alle 
grondexploitaties hierdoor getroffen 
worden (portefeuilleniveau). 

Dit is anders bij de projectspecifieke 
risico’s. Deze betreffen specifieke risico’s 
die voor die ene grondexploitatie 
gelden. Denk bijvoorbeeld aan een 
hindercirkel of een juridische procedure 
die betrekking heeft op het plan. Het is 
zaak om de risico’s die geïdentificeerd 
worden te kwantificeren. Wat is nu de 
impact van het risico als dit zich zou 
voordoen? Bij projectspecifieke risico’s is 
deze kwantificering doorgaans iets beter 
te maken omdat het risico duidelijker 
gedefinieerd kan worden. Bij algemene 
risico’s ligt dat anders. Daar wordt 
doorgaans gebruik gemaakt van scenario- 
en/of gevoeligheidsanalyses om de impact 
te kunnen inschatten. 

Hoe moet je nu met de risico’s omgaan? 
Daar zien we in de praktijk gemeenten 
verschillend mee omgaan. Een kenmerk 

van risico’s is dat het gaat om iets wat 
zich mogelijk kan voordoen. Om dat 
te kunnen duiden is het nodig om een 
inschatting te maken van de kans dat het 
risico zich daadwerkelijk voordoet. Daarin 
zit natuurlijk een subjectief element. 
Want uw buurman zal wellicht een andere 
inschatting maken dan u zelf. Door de kans 
inschatting door een groep te laten doen 
kan het subjectieve element verkleind 
worden. De inschatting van de kans is 
echter wel van belang. Als de kans van 
voordoen bijvoorbeeld op 75% wordt 
geschat, kun je de vraag stellen of het nog 
wel over een risico gaat, of dat het “risico” 
onderdeel zou moeten uitmaken van de 
raming in de grondexploitatie. Immers 
de kans dat het risico zich niet voordoet, 
is dan maar 25%. Een andere belangrijke 
reden om de kans van voordoen bij de 
risico’s te schatten, is gelegen in het 
gegeven dat doorgaans niet alle risico’s 
zich tegelijkertijd zullen voordoen. Zonder 
de weging van de kans zou het totale 
risicoprofiel mogelijk te hoog worden 
ingeschat. Daarin zit het belang van het 
wegen van de geïdentificeerde risico’s. 

Als het beeld van de (gewogen) risico’s er 
is, is het de vraag of en hoe deze kunnen 
worden afgedekt. Dit kan op verschillende 
wijzen. Zo kan bij de bepaling van de 
risico’s rekening worden gehouden met 
getroffen beheersmaatregelen, waardoor 
de impact van het risico wordt verlaagd: 
van bruto risico naar netto risico. Een 
voorbeeld hiervan is het afsluiten van 
een verzekering voor het specifieke risico 
waarmee de omvang van het risico wordt 

Gebiedsont-
wikkeling

Fasering Looptijd / 
rente

Caims

Fiscaliteiten

Bijzonderhe-
den bouw

PrijsDerden

Politiek

Verwervin-
gen

Milieu

Het is inmiddels alweer even geleden dat de risico’s van de grondexploitaties de 
boventoon voerden in de berichtgeving. Maar buiten komen ons inmiddels her en 
der geluiden ter ore dat de gemeentelijke grondopbrengsten onder druk komen door 
grote stijgingen van de bouwkosten. Daarom gaat dit artikel over de risico’s in de 
grondexploitatie en hoe je daar nu mee om kunt gaan. Ook in relatie tot winstneming. 

Risico’s in de grondexploitatie
Met zekerheid een constante factor

Figuur 1 Voorbeeld risico’s grondexploitatie
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beheerst c.q. verkleind. Belangrijk is in elk 
geval dat het om een concrete maatregel 
gaat die ook daadwerkelijk uitgevoerd 
is. Ook kan ingeval sprake is van een 
positief saldo op de grondexploitatie dit 
saldo als eerste buffer voor de risico’s 
worden gehanteerd. Daar moet wel 
bij opgemerkt worden dat dit enkel 
opgaat voor de risico’s van dezelfde 
grondexploitatie. Daarop komen ze immers 
ook in mindering als het risico zich zou 
voordoen. En tenslotte is er de beschikbare 
weerstandscapaciteit van de organisatie 
waarmee de risico’s opgevangen kunnen 
worden. In sommige gemeenten wordt ook 
specifiek voor de grondbedrijfsactiviteiten 
weerstandscapaciteit aangehouden. Tot 
slot, hoewel kansen (positieve risico’s) en 
kansenmanagement bij grondexploitaties 
ook belangrijk zijn, wordt ten zeerste 
afgeraden om daarmee risico’s af te 
dekken. Immers als een risico zich voordoet 
en de kans niet, ontstaan er mogelijk 
financiële knelpunten.  

Vanuit regelgeving is voorgeschreven om 
in de paragraaf Weerstandsvermogen en 
risicobeheersing een inventarisatie van de 
weerstandscapaciteit, een inventarisatie 
van de risico’s en het beleid omtrent de 
weerstandscapaciteit en de risico’s op te 
nemen. Daarmee is niet voorgeschreven 
op welke wijze de risico’s afdekt moeten 
worden of dat de risico’s volledig moeten 
zijn afgedekt. Wij zien gemeenten hier 
meer en minder voorzichtig in acteren. 
Ons advies is om in elk geval uit te gaan 
van gewogen risico’s. Daarmee leg je 
namelijk geen onnodig groot beslag op de 
weerstandscapaciteit. 

Risicoanalyse heeft daarnaast een 
aanvullend belang gekregen. Risico’s 
kunnen namelijk van invloed zijn op de 
hoogte van de tussentijdse winstneming 
op grondexploitaties. Dit blijkt uit de 
Aanvulling notitie grondexploitatie: 
Tussentijds winst nemen (POC-methode) en 
meerdere antwoorden van de Commissie 
BBV (bijvoorbeeld Vraag en antwoord 

2017.065) ten aanzien van tussentijdse 
winstneming op grondexploitaties door 
gemeenten. De Commissie BBV heeft 
aangegeven dat bij de bepaling van de 
tussentijdse winst rekening gehouden 
wordt met de risico’s die specifiek 
samenhangen met de nog te realiseren 
kosten en opbrengsten van de individuele 
grondexploitaties. Daarbij heeft de 
Commissie expliciet aangegeven dat 
het dus niet gaat om risico’s ten aanzien 
van (macro) ontwikkelingen voor de 
totale grondexploitatie of om risico’s die 
samenhangen met mogelijke toekomstige 
besluitvorming van de gemeenteraad. 
Daarmee kunnen dus projectspecifieke 
risico’s waarvan de impact kwantificeerbaar 
is en de kans van voordoen is ingeschat in 
mindering op de winst worden gebracht 
waarna de te verantwoorden winst 
middels de voorgeschreven percentage of 
completion (POC) methode kan worden 
bepaald. Dit laatste roept de vraag op of 
deze risico’s dan nog betrokken moeten 
worden bij de bepaling van de benodigde 

afdekking van de risico’s. 

Het kan in elk geval geen kwaad om nog 
eens te kijken of de manier waarop uw 
gemeente de risico’s managed, beheerst 
en afdekt past bij uw organisatie rekening 
houdend met de richtlijnen en de ruimte 
die het BBV biedt. Want als er een ding 
duidelijk is, is dat grondexploitaties en 
risico’s onlosmakelijk met elkaar zijn 
verbonden.

drs. Hakan Celik MRICS
HCelik@deloitte.nl

Figuur 2 Voorbeeld risico’s grondexploitatie
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Grondbeleid geen doel maar middel 

Ten aanzien van woningbouw staan we 
op dit moment voor een grote opgave. 
Het gaat daarbij vaak om complexe 
binnenstedelijke ontwikkelingen en 
transformaties. Maar er zijn meer grote 
opgaven waarvoor het grondbeleid 
van belang is, zoals infrastructuur 
(mobiliteitstransitie), duurzaamheid 
en klimaatadaptatie, commerciële en 
economische ontwikkelingen. En die keuze 
is niet of-of, maar en-en; hoe combineren 
en integreren we functies en hoe gaan we 
om met bestaande (eigendoms)posities? 
Grondbeleid is daartoe slechts een middel, 
geen doel. Een lokale overheid die zich 
actief opstelt (los van de vraag of en in 
hoeverre zelf eigendomsposities worden 
verworven), kan marktpartijen vertrouwen 
geven in locatie-ontwikkelingen en die 
versnellen en sturen. Een gemeente kan 
ook actief grondbeleid voeren zonder 
grondposities en grondposities vergen 
niet altijd actief grondbeleid (denk aan 
grondposities onder Materiele Vaste 
Activa). Het nieuwe Handboek is 15 mei 
gepresenteerd op het congres van de 
Vereniging van Grondbedrijven en is 
beschikbaar op de website van Deloitte 

Transparante sturing en 
verantwoording

Grondbeleid wordt vastgelegd in de 
paragraaf grondbeleid in de begroting en 
de jaarrekening, alsmede (mogelijk) in een 
nota grondbeleid. Om de kaderstellende 

en controlerende rol van de gemeenteraad 
op het gebied van grondbeleid vorm te 
geven is grondbeleid bovendien in het 
Besluit begroting en verantwoording 
(BBV) een verplichte paragraaf in de 
begroting en verantwoording. Deze (door 
de raad vast te stellen) paragraaf dient 
een overzicht te geven van de lopende, af 
te ronden en toekomstige projecten, de 
vorm waarin zij worden uitgevoerd (al dan 
niet in samenwerking met marktpartijen), 
de financiële consequenties van de 
projecten en de prioritering. Ook moet het 
control- en beheersingsinstrumentarium 
voor de raad in deze paragraaf 
worden aangegeven, zoals regels voor 
eventuele tussentijdse winstneming op 
grondexploitaties, voor verliesgevende 
complexen en voor financiële sturing en 
verantwoording. Het Handboek geeft 
hiervoor ook concrete voorbeelden en het 
relevante afwegingskader.

Desalniettemin gaat er in de complexe 
wereld van grondexploitaties wel eens 
iets mis, ondanks een goed beleid. 
Een ambtelijk apparaat met de juiste 
kennis is van groot belang. Een goede 
governance draagt bij aan het voorkomen 
van onzekerheden en fouten. Dit wordt 
bereikt door een transparante sturing 
en verantwoording. Belangrijk hierbij is 
een adequaat risicomanagement en het 
hiernaar handelen. Al deze elementen 
komen in het handboek aan de orde. 
Daarbij zijn sommige onderdelen meer 
of minder van toepassing naar gelang de 

gekozen vorm van het grondbeleid (actief, 
faciliterend, stimulerend etc.). 

Kennis ambtelijk apparaat afgenomen 
in de crisis

Door en in de crisis is het ambtelijk 
apparaat bij gemeenten dat zich 
bezighoudt met ruimtelijke ontwikkelingen 
kleiner geworden en is kennis van 
grondbeleid afgenomen. Soms wordt de 
indruk gewekt dat alles aan de ‘markt’ 
kan worden overgelaten, wat een illusie 
is. Bij elke gebiedsontwikkeling is er een 
rol voor de markt én een rol voor de 
overheid. Het handboek helpt de kennis 
van het grondbeleid weer te vergroten. 
Rijk, provincies, gemeenten, corporaties en 
ontwikkelaars staan samen voor een grote 
opgave. Hoewel het grondbeleid uiteraard 
niet alleen gaat over woningbouw 
(en woningbouw niet alleen over 
grondbeleid), staat door de toegenomen 
woningbouwopgave het grondbeleid 
wederom volop in de belangstelling (nog 
los van de Omgevingswet, inclusief de 
Aanvullingswet grondeigendom die naar 
verwachting in 2021 in werking treedt). 

Combinatie en integratie van functies 

Maar het gaat niet om een tegenstelling 
van woningbouw of werklocaties, of natuur. 
Het gaat om een combinatie en integratie 
van functies. Actieve betrokkenheid 
van gemeenten bij gebiedsontwikkeling 
vergroot het vertrouwen van marktpartijen 
en kan helpen in voortgang, betrokkenheid 

Op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft 
Deloitte het Handboek grondbeleid uit 2008 geactualiseerd. Waarom leek ons 
en het Ministerie dit nodig? Er is het nodige veranderd in het grondbeleid, in de 
regelgeving en in de markt. Hiermee geeft dit vernieuwde Handboek Grondbeleid 
aan ambtenaren en geïnteresseerde bestuurders in ons vakgebied een handzaam, 
concreet en geactualiseerd overzicht van alles wat met grondbeleid te maken heeft: 
het hoe, wat en waarom. Een korte samenvatting.

Nieuw Handboek grondbeleid 
Onderscheid grondbezit van actief grondbeleid
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en integraliteit van planvorming en 
woningproductie. De integrale opgaven 
voor zowel woningbouw als werklocaties, 
voor natuur en klimaatadaptatie, voor 
energietransitie en nieuwe mobiliteit 
vragen in het ruimtelijk domein om andere 
en nieuwe samenwerkingen. Maar soms 
ook gewoon om kennis van hoe we het 
vroeger deden, van het instrumentarium 
en hoe we het niet (weer) uit de hand 
laten lopen. Grondbeleid is een essentiële 
basis voor ruimtelijk beleid en het 
bereiken van ruimtelijke doelstellingen. 
En ruimtelijke ordening is per definitie 
orde-verstorend (het brengt wijzigingen 
aan in de bestaande ruimtelijke orde). 
Daarmee loopt het op tegen bestaande 
belangen en eigendomsposities. Daarom 
is het belangrijk hoe gemeenten daarmee 
om gaan in het nastreven van hun 
doelstellingen. En hoe gemeenten komen 
tot integrale afwegingen, wat iets anders 
is dan het stapelen van wensen en eisen. 
Ruimtelijke ontwikkelingen zijn alleen 
mogelijk is het ook financieel uit kan. Want 
baat het niet, dan gaat het niet.

Afwegingskader faciliterend of actief 
grondbeleid

Het handboek biedt de tools voor het 
voeren van zowel faciliterend als actief 
grondbeleid. Het maken van een keuze 
tussen beide methodieken is echter niet 
meer vanzelfsprekend. Zoals aangegeven, 
is er in de afgelopen jaren veel gebeurd, 
waardoor veel gemeenten besloten 
hebben om over te gaan op faciliterend 
grondbeleid, hoewel er ook weer geluiden 
opkomen waaruit behoefte blijkt aan 
actief grondbeleid. Diverse gemeenten 
voeren momenteel een situationeel 
grondbeleid. Dit kan echter leiden tot 
onduidelijkheid voor ontwikkelaars, 
bouwers, beleggers en corporaties. 
Partijen moeten maar afwachten wat een 
gemeente met een bepaalde locatie gaat 
doen. Situationeel grondbeleid heeft het 
risico in de praktijk neer te komen op 
‘geen grondbeleid’. Onduidelijk is immers 
van welke ‘situatie’ het afhangt voor welke 
strategie gekozen gaat worden. Dit zorgt 
mogelijk voor een afwachtende houding 

van marktpartijen. Wat in ieder geval van 
belang is, is dat gemeenten de draad 
weer moeten oppakken. Investeren in 
het ambtelijk apparaat is gewenst zodat 
gebiedsontwikkelingen stevig begeleid 
kunnen worden, ongeacht of gekozen 
wordt voor faciliterend en/of actief 
grondbeleid. Gebiedsontwikkelingen 
kunnen nooit in zijn geheel aan 
marktpartijen worden overgelaten.

Productierol of sturingsrol

Grondbeleid gaat in feite over twee 
dimensies, waarbij onderscheid kan 
worden gemaakt tussen de productierol 
en de sturingsrol van de (lokale) overheid. 
De eerste gaat over grondeigendom 
en grondposities; het al dan niet zelf 
produceren van bouwrijpe grond, inclusief 
de financiële risico’s en (eventuele) 
revenuen. De tweede rol gaat over de 
kaderstellende en sturende rol, door inzet 
van planologische instrumenten, maar 
ook menskracht (procesmanagement) en 
stimulerende of initierende maatregelen. 

Productierol
Actief (grondbezit)

Productierol
Passief (geen grondbezit)

Sturingsrol
Passief

Sturingsrol
Actief

GREX (BIE)PPS
(Joint Venture)

MVA 
(grondpositie)

Posterieure 
Overeenkomst

Anterieure 
Overeenkomst

Developing apart 
together

Actief grondbeleid

Stimulerend en 
initiërend grondbeleid

Faciliterend 
grondbeleid

Passief grondbeleid

Figuur 1 Vormen van grondbeleid
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Met actief grondbeleid wordt vaak bedoeld 
het innemen van eigen grondposities. 
Soms wordt gedacht dat tegenover actief 
grondbeleid dan het ‘passieve’ grondbeleid 
staat; geen eigen grondposities en 
wachten op marktinitiatieven. Het niet 
zelf innemen van eigen grondposities 
hoeft echter niet te betekenen dat de 
overheid helemaal niets doet. Anderzijds 
kan er ook sprake zijn van passieve eigen 
grondposities, bijvoorbeeld gronden die 
onder Materiële Vaste Activa staan. Dat 
wil zeggen dat er geen transformatie 
oogmerk is (op korte termijn). Bij het niet 
innemen van eigen grondposities kan 
wel actief worden gestuurd op het bij 
elkaar brengen van partijen, het stellen 
van kaders, met actief meewerken aan 
planologische invullingen en betrokken 
zijn in het organiseren van draagvlak 
en executiekracht voor marktpartijen. 
Deze beide assen zijn weergegeven in de 
volgende figuur: Gemeenten kunnen dus 
ook kiezen voor ‘sturend grondbeleid’. 
Hierbij nemen gemeenten het initiatief om 
duidelijk aan te geven wat de doelstellingen 
van een gebiedsontwikkeling zijn en hoe 
het grondbeleid zal worden ingezet om 
deze doelstellingen te behalen. Het is 
daarbij van belang concreet aan te geven 
per locatie welke rol de gemeente wil 
vervullen. De duidelijkheid die komt van 
vooraf bepaalde randvoorwaarden kan 
voor marktpartijen aanleiding zijn om de 
betreffende gemeente te benaderen met 
ideeën voor de gebiedsontwikkeling en de 
rol die de gemeente/provincie zou kunnen 
vervullen en of bepaalde onderdelen van 

actief grondbeleid ingezet ‘moeten’ worden. 
In sommige gevallen kan actief grondbeleid 
dan nodig zijn. Deze keuze is mede 
afhankelijk van de financiële slagkracht en 
daadkracht van een gemeente (waaronder 
het ambtelijk apparaat), alsmede van het 
financiële risico voor de gemeente. Het 
financiële risico voor gemeenten is bij 
actief grondbeleid over het algemeen groot 
omdat dit gemoeid gaat met gemeentelijke 
investeringen. Het financiële risico bij 
faciliterend grondbeleid is voor gemeenten 
relatief beperkt omdat een gemeente 
dan uitsluitend – voor zover mogelijk 
– de kosten verhaalt op particuliere 
ontwikkelaars. Daar staan weer andere 
risico’s ten aanzien van regie en realisatie 
tegenover. Want zoals een islamitisch 
spreekwoord luidt: “Je kunt een kameel wel 
naar het water brengen, maar niet laten 
drinken.”

Doel van het handboek

Het handboek biedt ambtenaren, leden van 
de griffie, collegeleden en geïnteresseerde 
raadsleden handvatten bij het maken 
van keuzes en het formuleren van 
doelstellingen bij het grondbeleid, alsmede 
inzicht in risico’s en stuurknoppen. Het 
handboek biedt suggesties en voorstellen 
voor betere transparantie en governance 
op het gebied van grondbeleid en voor de 
inrichting van grondbedrijven en sturing 
en verantwoording van grondexploitaties. 
Daarnaast geeft het handboek een 
praktisch en inzichtelijk overzicht met 
concrete aanbevelingen, checklists en 
formats om meer zicht en greep te 

krijgen op dit onderwerp binnen de 
gemeenten. Er is bovendien een hoofdstuk 
toegevoegd over de huidige situatie op de 
vastgoedmarkt. Waar lopen marktpartijen 
en gemeenten momenteel tegenaan en kan 
het grondbeleid leiden tot een versnelling 
in ruimtelijke ontwikkelingen? 

Wij hopen en verwachten dat het handboek 
de kennis bij het ambtelijk apparaat, 
college- en raadsleden 1zal opvijzelen, 
alsmede dat het opnieuw verhelderend 
mag werken en tot steun is bij de inrichting 
van een goede governance ten aanzien van 
grondbeleid.

Het handboek is voor iedereen beschikbaar 
via de volgende link:

https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/
publieke-sector/articles/handboek-
grondbeleid-2019.html

Mr. Marisa Kes
MaKes@deloitte.nl

Ian Mouser MSc RA
IMouser@deloitte.nl

1  Zie ook de in 2018 herziene Handreiking 
Grondbeleid voor raadsleden (raadpleegbaar op de 
website van de VNG).
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Nieuwe naam GREXpert

Beste lezers,

Na 15 jaar GREXpert wordt het tijd voor een nieuwe 
naam. De GREXpert is in de afgelopen jaren verbreed 
van een magazine sec gericht op gemeentelijke 
grondexploitaties naar een magazine dat in de 
breedte artikelen uitbrengt over gebiedsontwikkeling, 
grondexploitatie en aanverwante onderwerpen. Voor 
u ligt nummer 49. Vanaf nummer 50 willen we het 
magazine een nieuwe naam geven. Heel graag horen 
we uw suggesties voor een nieuwe naam! U kunt deze 
doorgeven via hielkebos@deloitte.nl o.v.v. nieuwe naam 
GREXpert.

Vriendelijke groet, 

De redactie
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Colofon
GREXpert 
is een kwartaaluitgave voor vakgenoten  
die werkzaam zijn op het terrein van 
gebiedsontwikkeling, grondeconomie, 
vastgoedbeheer en aanverwante 
onderwerpen, uitgegeven door de service 
line Real Estate van Deloitte FA B.V.

GREXpert wil informeren en meningen 
vormen. De GREXpert is ook te vinden op 
www.deloitte.nl/grexpert

Eindredactie 
Frank ten Have 
Hakan Celik 
Rein-Aart van Vugt 
Hielke Bos

Adres van de redactie 
Orteliuslaan 982 
Postbus 3180 
3502 GD Utrecht 
Telefoon 088 288 2955
Email hielkebos@deloitte.nl
Website www.deloitte.nl/realestate 
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