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Deloitte Real Estate & Partnerships heeft
een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd
naar de grondposities van gemeenten. Dit
onderzoek heeft zij gedaan in het kader van
het Deloitte programma van Data Analytics
dat als doel heeft een bijdrage te leveren
aan maatschappelijke en beleidsmatige
discussies. Voor dit onderzoek zijn de
(concept) jaarrekeningen 2016 van 71
gemeenten geanalyseerd. Deze 71
gemeenten komen overeen met de
geanalyseerde gemeenten uit voorgaande
onderzoeken en zijn geselecteerd op
basis van inwoneraantallen en omvang
in euro’s van de post bouwgronden in
exploitatie (hierna: BIE). Met deze selectie
is een groot deel van het totaal aan BIEposities van Nederlandse gemeenten
vertegenwoordigd.

Deloitte heeft u de afgelopen jaren van crisis
meegenomen in de ontwikkeling van het geïnvesteerd
vermogen van gemeenten in gronden. De teneur van die
rapportages was veelal dat er verliezen werden geleden
op de grondposities. Deze verliezen liepen op tot ruim
€ 3 miljard. Nu de economie weer is aangetrokken, rijst
de vraag hoe het met de grondposities staat. Wordt het
grondbedrijf weer de ‘ouderwetse flappentap’?
Aanpassingen in het BBV in 2016
Vooraf moet worden opgemerkt dat het
Besluit Begroting en Verantwoording
(BBV) in 2016 een aantal aanpassingen
en aanscherpingen heeft gekend. De
Commissie BBV heeft daarvoor de
Notitie Grondexploitaties in maart
2016 gepubliceerd. Een aantal van deze
aanpassingen en aanscherpingen heeft
gevolgen voor de waardering en positie
van de grondposities in de gemeentelijke
jaarrekening. In dit kader worden hierna
de in relatie tot dit onderzoek belangrijkste
aanpassingen en aanscherpingen
benoemd. Een belangrijke wijziging is dat
de categorie NIEGG (niet in exploitatie
genomen gronden) is afgeschaft. Gronden
zonder concreet ontwikkelperspectief
die niet als BIE classificeren, moeten

vanaf 2016 onder de materiële vaste
activa worden verantwoord. Daarnaast
is in beginsel de looptijd van de
grondexploitatie begrensd op maximaal
10 jaar, mag enkel de werkelijke te betalen
rente over het vreemd vermogen aan de
grondexploitatie worden toegerekend en
wordt de disconteringsvoet op 2% gesteld.
Grondposities nemen af – een zegen of
een vloek?
Uit het onderzoek blijkt dat de omvang
van de balanspost BIE in 2016 verder
is afgenomen bij de 71 onderzochte
gemeenten. De afname bedroeg in 2016
10%. Ten opzichte van 2012 is sprake
van een afname van 36%. De omvang
van de voorzieningen voor verliezen op
grondexploitaties zijn in 2016 gedaald

Stilvallen bouwproductie dreigt

met bijna 9%. Als verklaring hiervoor
geven gemeenten onder meer aan
dat de positieve marktontwikkelingen
leiden tot versnelling in de realisatie van
verkoopopbrengsten en een hogere
inschatting van de verkoopopbrengsten.
Daarnaast speelt ook de disconteringsvoet
van 2% een rol. Hoewel op totaalniveau
sprake is van een daling, laten 14 van de 71
gemeenten een stijging in de omvang van
de voorzieningen zien.
De daling van de BIE is goed nieuws in die
zin dat daarmee de ‘exposure’ (gedane
investeringen die nog terugverdiend
moeten worden) minder is geworden.
Tegelijkertijd blijven nieuwe investeringen
(verwervingen, plankosten) achter bij
de grondverkopen. Daarmee wordt ook
duidelijk dat er minder planvoorraad aan
gronden bij gemeenten beschikbaar is.
Dit is ook het geval door de overboeking
van NIEGG naar MVA. Immers dit betreft
gronden die kennelijk in de afgelopen
jaren niet tot ontwikkeling konden worden
gebracht. Daarnaast nemen gemeenten
in de nasleep van de crisisjaren veelal
een passievere rol bij grondexploitaties
gezien de financiële risico’s. De vraag is
of deze gronden alsnog tot ontwikkeling
kunnen worden gebracht en welke gronden
wellicht beter afgestoten kunnen worden.
Gemeenten doen er dan ook goed aan een
dispositiestrategie hiervoor op te stellen.
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Figuur 1 Financiële gegevens bouwgrondexploitaties, TU Delft - OTB, 21 augustus 2017
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Voorzieningen

De TU Delft concludeert in het rapport
Financiële gegevens bouwgrondexploitaties
(TU Delft – OTB, 21 augustus 2017) op basis
van Iv3-gegevens dat de opbrengsten van
grondverkopen van gemeenten in 2016
voor het derde achtereenvolgende jaar
zijn gestegen en dat het in 2016 geboekte
resultaat op grondexploitaties € 390
miljoen bedraagt. Daarmee is het resultaat
voor het tweede achtereenvolgende jaar
positief, na 5 jaar achtereen negatief te
zijn geweest met een totaal verlies van €
3,3 miljard. Verder valt op dat de aankoop
van gronden door gemeenten in 2015 en
2016 meer dan gehalveerd is in vergelijking
met de 5 jaar daarvoor. In 2010-2014 werd
voor gemiddeld € 630 miljoen aan gronden
aangekocht, terwijl dat in 2015 en 2016 op
€ 290 miljoen lag.

(bedragen in € min)

2015

De wijzigingen in het BBV zorgen ook
voor een verschuiving van lasten van
de grondexploitatie naar de algemene
dienst. De beperkingen in de aan de
grondexploitatie toe te rekenen (rente)
kosten leiden tot tegenvallers daar. Dit
wordt versterkt door de overboeking
van gronden naar de MVA, waardoor de
rentelasten daarvan structureel ten laste
van de algemene dienst komen. Immers
de kosten blijven, maar de rekening wordt
elders gelegd.
Uit de geanalyseerde gegevens is
niet te concluderen dat de afname in
voorzieningen gezien kan worden als het
terugverdienen van de verliezen in de
afgelopen jaren bij gemeenten.
Paragraaf grondbeleid – weinig
transparant
Naast de analyse van de cijfers hebben
wij ook de paragraaf grondbeleid van
de 71 gemeenten geanalyseerd en dat
geeft de volgende inzichten. 31 van de
71 gemeenten doen uitlatingen over de
invloed van de wijzigingen in het BBV: 19
gemeenten ondervinden een positieve
invloed en 12 een negatieve. De afname
in de voorziening wordt niet of nauwelijks
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toegelicht. Door de (financiële) risico’s die
de gemeenten lopen bij actief grondbeleid
heeft er de laatste jaren een verschuiving
plaatsgevonden richting faciliterend
grondbeleid. Dit strookt met het beeld dat
er minder in grondaankopen geïnvesteerd
is. Een gevolg hiervan is echter dat de
planvoorraad is afgenomen waardoor een
knelpunt in de bouwproductie dreigt.

Totalen (in € min)

Conclusie
In 2016 is de omvang van de grondposities van gemeenten verder afgenomen. Ook de
omvang van de voorzieningen is gedaald. Het aantrekken van de markt zorgt voor meer
verkoopopbrengsten en positievere verwachtingen. Tegelijkertijd wordt een deel van de
positievere cijfers veroorzaakt door administratieve wijzigingen. Deze hebben ook deels tot
gevolg dat lasten van de grondexploitatie naar de algemene dienst zijn verschoven, onder
andere door gronden die naar de MVA overgeheveld. Echter wat zorgen baart is dat de
investeringen in grond ten opzichte van een aantal jaren geleden zijn gehalveerd. Dit zou
voor een knelpunt in de bouwproductie kunnen gaan zorgen.
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Figuur 2 Overzicht balansgegevens onderzochte 71 gemeenten, 2012-2016
Het volledige onderzoek kan worden teruggelezen via:
https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/publieke-sector/articles/gemeentelijke-grondposities-gehalveerd-in-vijf-jaar.html

drs. Hakan Celik MRICS
hcelik@deloitte.nl
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Bij 3% sociale huurwoningen zijn huurprijs,
marktwaarde en inkomen in balans
Betekenis voor woningbouwprogrammering
Scheefwonen in de sociale woningvoorraad is een veelbesproken probleem. De analyses focussen
zich doorgaans op de vraag of het inkomen past bij de huur die wordt betaald. Deloitte voegt daar
als derde element de huurprijs op basis van de marktwaarde aan toe, de markthuur. Op basis van
data-analyse op landelijk niveau is onderzocht hoe de drie grootheden (huurprijs, marktwaarde
en inkomen) zich tot elkaar verhouden. Een voorzichtige uitkomst is dat de huidige huurprijs in
veel gevallen lager is dan de huur die past bij het inkomen én lager dan de huur die past bij de
marktwaarde. Dat wijst op de aanwezigheid van een onbenutte huurpotentie. Tegelijkertijd is er ook
een grote groep huurders met een betaalbaarheidsrisico, ofwel die de door de woningcorporatie
gevraagde huur moeilijk op kan brengen.
Optimaal benutten van de
woningvoorraad
Nederland telt zo’n 2,3 miljoen sociale
huurwoningen, circa 30% van de totale
woningvoorraad. Een belangrijke vraag
is hoe die voorraad optimaal benut kan
worden, zodat zoveel mogelijk mensen in
een zo goed mogelijk passende woning
kunnen wonen, in de sociale huursector,
maar ook in de particuliere huursector en
de koopsector.

Deloitte heeft in het kader van haar State
of the State onderzoeksprogramma het
initiatief genomen om met behulp van
data-analyse in beeld te brengen hoe de
sociale woningvoorraad in Nederland
vanuit economisch gezichtspunt
wordt benut.

acceptabele huur gebruikt als markthuur
(in casu in 83% van de gevallen).

In het vervolg van dit artikel staan drie
huurbegrippen centraal: markthuur,
contracthuur en inkomenshuur.

Belangrijk in het ‘optimaal benutten’ van de
woningvoorraad is de betaalbaarheid van
de woning, ofwel het evenwicht tussen de
huurprijs en het inkomen van de bewoners.
Waar geen sprake is van evenwicht,
wordt vaak gesproken over scheefwonen.
Hiermee wordt doorgaans goedkoop
scheefwonen bedoeld, ofwel een woning
die – op basis van maatstaven voor huren
en inkomens zoals die gelden binnen de
sector – te goedkoop is in relatie tot het
inkomen van de bewoners.

De markthuur is de huur die in de markt
voor de woning gevraagd zou kunnen
worden, rekening houdende met de
kenmerken van de woning en de locatie.
In dit onderzoek is de markthuur bepaald
met behulp van het door corporaties
gebruikte handboek marktwaardering.
In het geval de markthuur hoger is dan
de maximaal acceptabele huur op basis
van het puntensysteem, is deze maximaal

De inkomenshuur is de huur die het
huishouden (de bewoner) redelijkerwijs zou
moeten kunnen betalen op basis van zijn of
haar inkomen, zonder dat de woonlasten
de overige primaire levensbehoeften
wegdrukken. De inkomenshuur heeft
daarmee een normatief karakter. Deze
norm noemen we de acceptabele
huurquote, uitgedrukt in een percentage
van het netto inkomen2. De inkomenshuur
c.q. wat iemand kan betalen is de
huurquote vermenigvuldigd met het netto
inkomen, vermeerderd met de huurtoeslag.

De contracthuur is de huur die
daadwerkelijk betaald wordt door
de huurder, op basis van zijn of haar
huurcontract met de woningcorporatie.

1

Tot 144 punten geldt de op basis van het puntensysteem te berekenen huur als de wettelijk maximaal toegestane huur.
Om de gevoeligheid van de analyse voor marktschommelingen te dempen is de markthuur in dit onderzoek ook voor
woningen met meer dan 144 punten gemaximeerd op de volgens het puntensysteem maximaal acceptabele huur. Op
basis van het woningwaarderingsstelsel/‘het puntensysteem’ is de maximale huur € 1.259,39 bij het maximale aantal van
250 punten.

2

Gemiddeld gehanteerde huurquote is 20% met een bandbreedte van 16-24%, afhankelijk van huishoudensgrootte en
huishoudensinkomen.
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markthuur
de huur die voor de woning
gevraagd zou kunnen worden

contracthuur
de huur die daadwerkelijk
betaald wordt

Huurverschil € 5,3 miljard
Allereerst is op basis van de CiP-cijfers3 en
data over het bezit per woningcorporatie
per gemeente (in aantallen verhuurbare
eenheden (vhe) c.q. woningen) het verschil
tussen markthuur en contracthuur
berekend per regio. Dit noemen we het
‘huurverschil’.
Het totale huurverschil in Nederland
komt uit op € 5,3 miljard per jaar. Ten
opzichte van de markthuur wordt jaarlijks
€ 5,6 miljard minder betaald in de sociale
huursector en € 0,3 miljard meer betaald4.
De groep die een ‘huurkorting’ krijgt is
daarmee met 83% veel groter dan de groep
die een ‘huuropslag’ krijgt (4%). De overige
13% is grofweg in evenwicht (bandbreedte
10%). In veel gevallen krijgen huurders in de
sociale huursector dus meer kwaliteit (incl.
de locatie en de waarde daarvan) dan in de
contracthuur is opgenomen.
Regionale verschillen in de hoogte van dit
huurverschil hangen sterk samen met het
absolute aantal corporatiewoningen per
regio. Daarom zijn op de weergegeven
kaart de relatieve huurverschillen
inzichtelijk gemaakt, uitgedrukt als het
gemiddelde procentuele verschil tussen
contracthuur en markthuur, ingedeeld op
woningmarktregio.

3

Corporaties in Perspectief 2017, verslagjaar 2015, zie https://www.aedes.nl/artikelen/aedes/vereniging/kennisproductenaedes/cip/cip.html. Cijfers geïndexeerd naar 2017. Zie voor een uitgebreidere toelichting op de aanpak het
volledige rapport

4

Indien de gehanteerde bruto aanvangsrendementen (BAR) om de markthuren te bepalen – als afgeleide van de WOZwaarden, op basis van het Handboek Modelmatig Waarderen zoals dat geldt voor woningcorporaties – bij alle woningen
0,5% lager worden gezet is het totale huurverschil € 4,5 miljard in plaats van € 5,3 miljard. Dit geeft een indicatie van de
gevoeligheid. Het huurverschil op landelijk niveau is (behalve op basis van de data set CiP) tevens op basis van de data set
Woon2015 benaderd en dit leidde tot een verglijkbare uitkomst.
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Het grootste relatieve huurverschil is te
vinden in de Metropoolregio Eindhoven
met 41,3%. In de woningmarktregio
Haaglanden/Midden-Holland/Rotterdam
is het relatieve huurverschil het laagst
met 24,5%.
Het huurverschil wijst erop dat een deel
van de voorraad sociale huurwoningen
de potentie heeft om geliberaliseerd
te worden, ofwel een markthuur kan
opbrengen van boven de € 711 per
maand. Het zou gaan om circa 41% van
de sociale woningvoorraad, ofwel circa
950.000 sociale huurwoningen. Nog los
van de vraag of dit gewenst is, zal dit

5

in de praktijk lastig liggen, gegeven de
bestedingsruimte van een deel van de
zittende huurders (zie hierna), gelimiteerde
huurverhogingsmogelijkheden
(‘huursombenadering’) en de beperkte
mutatiegraad. Het geeft wel aan dat de
sociale woningvoorraad de potentie heeft
een bijdrage te leveren aan de oplossing
van het veel besproken probleem van
gebrek aan voldoende passend aanbod
in het middensegment. In de volgende
paragraaf voegen we naast de vergelijking
van contracthuur en markthuur
ook de ‘inkomenshuur’, ofwel het
betaalbaarheidsvraagstuk toe.

3% in balans
De drie huurbegrippen kunnen zich op
verschillende wijzen tot elkaar verhouden
en leiden tot verschillende ‘woonsituaties’.
De markthuur kan hoger zijn dan de
contracthuur, min of meer gelijk zijn aan de
contracthuur (gehanteerde bandbreedte
10%), of lager zijn dan de contracthuur. Als
vervolgens ook de inkomenshuur wordt
vergeleken met de contracthuur ontstaan
op basis van de drie begrippen samen
negen categorieën. Deze zijn hieronder
schematisch weergegeven en toegelicht,
waarbij tevens is aangegeven hoe groot de
negen groepen zijn op landelijk niveau5. Het
percentage geeft bij benadering aan welk
deel van de sociale huurders in Nederland
in de betreffende woonsituatie zit.

De analyse is grotendeels uitgevoerd op basis van de dataset Woon2015. Zie voor een toelichting op de aanpak het
uitgebreidere artikel dat via onze website is te downloaden (zie de link verderop in dit artikel).
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betaalbaarheidsrisico
de huurder betaalt weinig voor
de woning, maar meer dan hij
kan betalen
huurkorting
de huurder betaalt
minder voor de
woning dan wat op
de markt gevraagd
zou kunnen worden

>

passend
de huurder betaalt weinig
voor de woning, maar deze
huur past goed bij zijn
inkomen
betaalbaarheidsmarge
de huurder betaalt weinig
voor de woning, maar zou
wel meer kunnen betalen

>

2

15,5%

>

<

3

45,2%

>

4

7,7%

5

2,6%

<

6

2,6%

>

7

2,4%

8

0,6%

9

0,6%

passend
de huur past bij de woning en
bij het inkomen van de
huurder

marktconform
de huurder betaalt
een huurprijs die
past bij de woning

betaalbaarheidsmarge
de huur past bij de woning,
maar de huurder zou meer
kunnen betalen

betaalbaarheidsrisico
de huurder betaalt veel voor
de woning en het is ook meer
dan hij kan betalen

<

passend
de huurder betaalt veel voor
de woning, maar deze huur
past goed bij zijn inkomen
betaalbaarheidsmarge
de huurder betaalt veel voor
de woning, maar hij zou nog
meer kunnen betalen

markthuur
de huur die voor de woning
gevraagd zou kunnen worden
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22,8%

>

betaalbaarheidsrisico
de huur past bij de woning,
maar is meer dan de huurder
kan betalen

huuropslag
de huurder betaalt
meer voor de woning
dan wat op de markt
gevraagd zou kunnen
worden

1

>

contracthuur
de huur die daadwerkelijk
betaald wordt

<

<

<

<

inkomenshuur
de huur die de huurder
kan betalen
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Wat direct opvalt, is dat in een (zeer)
beperkt aantal gevallen (2,6%) sprake is
van een evenwicht tussen markthuur,
contracthuur en inkomenshuur (binnen
een bandbreedte van 10%). Dat wil
dus zeggen dat slechts ca. 3% van de
huishoudens in een sociale huurwoning
een bij het inkomen passende huur
betaalt én waarbij de betaalde huur ook in
evenwicht is met de waarde van de woning.

Wat ook opvalt, is dat groep 3 en in
mindere mate groep 1 overheersen.
Dit zijn groepen met een relatief lage
contracthuur ten opzichte van de huur
die gevraagd zou kunnen worden voor de
woning (markthuur). Bij groep 1 (22,8% van
de sociale huurders) is deze contracthuur
hoog te noemen ten opzichte van het
inkomen. Bij groep 3 (45,2% van de sociale
huurders) is deze contracthuur laag te

noemen ten opzichte van het inkomen.
De omvang van deze groepen lijkt relatief
ongevoelig te zijn voor wisselingen in
uitgangspunten6.
Online en in het rapport zijn ook
de uitkomsten per regio en per
inkomensgroep inzichtelijk gemaakt.

Zie voor de online visualisatie en het volledige rapport:
https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/data-analytics/articles/data-analyse-brengt-dieper-inzicht-in-scheefwonenproblematiek.html

Op weg naar lokale analyses en de
betekenis daarvan voor beleid
De analyse is uitgevoerd voor Nederland,
regio’s en inkomensgroepen, op basis van
een steekproef en een aantal generieke
aannames. Inzoomen op het niveau van
een plaats, wijk of buurt kan waardevolle
informatie bieden voor wijkbeleid en het
bepalen van lokale nieuwbouwopgaven.
Helaas is inzoomen op deze niveaus op
basis van de huidige data sets niet mogelijk.
Vanuit Deloitte zullen wij de komende
periode in een aantal plaatsen pogen
meer verdiepingsonderzoek uit te voeren
op lokaal niveau, in samenwerking met
woningcorporaties en gemeenten. Via
deze data-analyses willen wij een bijdrage
leveren aan ‘fact based policy making’.
Het kan immers van belang zijn om de
inzichten uit dit onderzoek ook beschikbaar
te hebben op portefeuille- en lokaal niveau
om daar vervolgens beleid op te kunnen
maken. Dit kan helpen om keuzes te

maken in enerzijds het huurbeleid van de
corporatie, maar kan anderzijds ook impact
hebben op woningbouwprogrammering op
lokaal en/of regionaal niveau. Beide lichten
we hieronder kort toe.
Mogelijke betekenis voor huurbeleid
In een aantal van de 9 genoemde
woonsituaties zijn markthuur en
contracthuur te hoog voor het inkomen
en ligt (idealiter) verhuizen naar een
andere, goedkopere woning voor de hand
(‘terugstromen’). In de praktijk zal dit in veel
gevallen niet haalbaar zijn in verband met
het ontbreken van beschikbare goedkopere
woningen. Zo is in de nieuwbouw van
corporaties het aandeel goedkopere
woningen in de periode 2009-2014
afgenomen van 53% naar 20% en nam het
aandeel duurdere woningen juist toe7. De
tegenhanger van het verhuizen naar een
goedkopere woning is doorstromen binnen
het sociale segment en/of uitstromen naar
de vrije sector, in die gevallen waarin het

inkomen een duurdere woning (markthuur
met bijpassend contract) dan de huidige
rechtvaardigt. Doorstromen naar de
vrije sector is in veel steden en regio’s in
de praktijk vaak lastig vanwege beperkt
aanbod in het middensegment.
Een andere denkrichting is het verlagen
van de huur, in die gevallen waarin
de contracthuur hoger ligt dan de
markthuur, in het bijzonder wanneer
deze contracthuur moeilijk opgebracht
kan worden door de huurder (lagere
inkomenshuur). Uiteraard heeft
huurverlaging financiële consequenties
voor de woningcorporatie en zal dit
onderdeel moeten zijn van een bredere set
aan beleidsmaatregelen. De tegenhanger
van huurverlaging is het verhogen van
de huur, een denkrichting voor die
gevallen waarin de contracthuur lager
ligt dan de markthuur én lager dan de
inkomenshuur. Bij lopende huurcontracten
zal dit in de praktijk niet direct mogelijk

6

De onderzochte gevoeligheden zijn: Bij een bandbreedte van ‘min of meer gelijk’ van 15% in plaats van 10% is de omvang
van groep 3 39,5%. Indien alle huurquotes één procent lager worden gesteld is de omvang van deze groep 42,3%.

7

De prijs van betaalbaarheid, p. 9, IBO 2016.
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Bij 3% sociale huurwoningen zijn huurprijs, marktwaarde en inkomen in balans

zijn. Bij huurdersmutaties liggen hier
mogelijkheden, mits de woningcorporatie
daartoe de benodigde informatie heeft,
over de markthuur en het inkomen.
Mogelijke betekenis voor
woningbouwprogrammering
Gemeenten hebben voor hun woonvisie,
jaarlijkse prestatieafspraken, structuur-/
omgevingsvisies, bestemmingsplannen
en grondexploitaties, doorlopend inzicht
nodig in de behoefte aan nieuwbouw:
wat moeten we waar bouwen en voor
wie? In onze optiek zou daarbij in zijn
algemeenheid meer aandacht uit mogen
gaan naar de huidige woningvoorraad. Het
gaat immers niet alleen om de vraag ‘wat
erbij komt’ aan woningen en bewoners,
maar ook om de vraag of ‘wat er al is’ wel
optimaal wordt gebruikt, in hoeverre daar
op te sturen valt en wat dat betekent voor
nieuwbouwopgaven. In welke wijken is
behoefte aan goedkopere huurwoningen
voor ‘terugstromen’ en waar is juist
behoefte aan duurdere huurwoningen voor
doorstroming en uitstroming?
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Het Rijk, provincies en gemeenten in
het westen van het land gaan er op
basis van de huidige verdeling van de
bestaande voorraad van uit dat vooral in
de middeldure huursector moet worden
bijgebouwd. Door analyses als in dit artikel
te betrekken zou er in bepaalde gevallen
echter een andere bouwopgave aan de
orde kunnen zijn. Dit zou ertoe kunnen
leiden dat sociale huurwoningen in de
middeldure huursector terecht komen en
de bouwopgave verandert.

Hielke Bos MSc
hielkebos@deloitte.nl
drs. Frank ten Have
FtenHave@deloitte.nl
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PPS: positieve prikkels tot samenwerking

PPS: positieve prikkels tot samenwerking
sneller, beter en goedkoper

12

PPS: positieve prikkels tot samenwerking

Enkele maanden terug werd een publicatie uitgebracht over publiek-private
samenwerking bij gebiedsontwikkeling, met een terugblik op succesvolle en minder
succesvolle samenwerkingen. De publicatie was een initiatief van Deloitte Real Estate
& Partnerships en in samenwerking uitgebracht met private en publieke partijen1.
Terugkijken
Reeds in 2008 was een eerdere soortelijke
publicatie uitgebracht waarin ook een
aantal toentertijd succesvolle PPS’en
werden beschreven. Van die vijf grote
gebiedsontwikkelingen zijn Vathorst
en Paleiskwartier Den Bosch redelijk
ongeschonden (voor wat betreft de
samenwerking) door de crisis gekomen.
Saendelft is in goed overleg voortgezet
door private partijen na uittreding van
de gemeente in 2013 met een aantal
samenwerkingsafspraken. Wateringse
Veld is in 2013 grotendeels afgerond
maar in 2016 uitgebreid met een nieuw
plangebied in dezelfde samenwerking.
Alleen in Meerstad Groningen zijn partijen
uit de samenwerking gestapt en is de
gemeente Groningen alleen verder gegaan.
Het beeld dat er grootschalig ‘ont-GEM’d’
is in de samenwerkingen lijkt dus niet
helemaal te kloppen. Wat zijn nu de
factoren die van belang zijn geweest in de
vraag of de samenwerkingen duurzaam
zijn gebleken? Daarbij blijkt dat het risico
toeneemt naarmate het aantal partijen
in de samenwerking toeneemt (hoe meer
partijen bij elkaar hoe lastiger). Ook is de
financiering van groot belang; daar waar
winsten gereserveerd waren gebleven is
de samenwerking makkelijker gebleven in
zware tijden. En tot slot is gebleken dat met
name grootschalige publieke voorzieningen
en infrastructuur de samenwerking
extra kan belasten en bemoeilijken als
dat onderdeel is van de gezamenlijke
business case.

Positieve prikkels tot samenwerken
In de publicatie wordt verder ingegaan op
het vorm geven van positieve gezamenlijke
prikkels, waardoor alle partijen baat
hebben bij snelheid en samenwerking. Het
delen van risico’s en rendement is immers
het uitgangspunt, niet het elkaar ‘uitwonen’.
Gebiedsontwikkeling is geen zero sum
game, waarbij het voordeel voor de één
(in bijvoorbeeld de vastgoedontwikkeling)
per se het nadeel van de ander is
(bijvoorbeeld in de grondexploitatie).
Gezocht moet worden naar gezamenlijke
waardecreatie. Voorbeelden daarvan
worden ook in de publicatie genoemd.
Daarbij is ook belangrijk de kosten van de
samenwerking beperkt te houden (zowel in
financiering, cost of control en overhead).
Ook wordt ingegaan op het vormgeven
van flexibiliteit in de samenwerking.
Immers, plannen veranderen, partijen
kunnen tussentijds in- of uittreden
en looptijden worden vaak bijgesteld.
Vaak was daarin in de traditionele
samenwerkingsovereenkomsten
niet goed voorzien.
Kosten van aanbestedingen
Daarnaast wordt nadrukkelijk ingegaan
op de kosten van aanbestedingen. Die
hebben nog te vaak het karakter van
aanbesteding op product, terwijl het bij
gebiedsontwikkeling veel vaker gaat om
het aanbesteden van het proces of van
de partner. Een partnerselectie kan ook
leiden tot aanzienlijke kostenbesparing in
de aanbesteding, alsmede in doorlooptijd.

Berekend wordt dat de kosten van
aanbestedingen van gebiedsontwikkeling
per jaar net zo hoog zijn als de totale winst
in de Nederlandse bouwsector. Steeds
meer private partijen (bouwbedrijven,
ontwikkelaars, beleggers) zijn zeer
selectief geworden op inschrijvingen.
Branchevreemde partijen die snel geld
denken te verdienen melden zich. Dat leidt
niet altijd tot het beste project in de snelste
tijd. Voorbeelden van aanbestedingen
die hier rekening mee houden worden
ook gegeven. Ook wordt verwezen naar
de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling uit
2011 met concrete handreikingen voor
verschillende aanbestedingsvormen.
Gebleken is dat die bij velen in het
vakgebied uit de aandacht is verdwenen.
De vragen waarom en hoe moet en kan
worden aanbesteed, wanneer er sprake is
van een marktconforme grondverkoop die
zonder aanbesteding kan geschieden, hoe
om te gaan met een unsollicited proposal,
en hoe te komen tot een marktconsultatie
of partnerselectie, zijn zeer actueel. Als we
er in kunnen slagen die samenwerkingen
sneller, beter en goedkoper te organiseren
is er voor alle partijen voordeel te behalen
die maatschappelijke meerwaarde
kan leveren.
Kortom, de publicatie is voor iedereen in
het vakgebied van gebiedsontwikkeling een
interessante opfrisser met vele concrete
voorbeelden. Het loont de moeite om met
name op het punt van het vormgeven van
samenwerkingen hier weer opnieuw naar
te kijken.

Download het nieuwe PPS-boekje:
https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/public-sector/articles/publiek-private-samenwerking-bij-gebiedsontwikkelingen.html
Uiteraard houden we ons aanbevolen voor andere best practices en desgewenst voor nadere toelichting.

drs. Frank ten Have
ftenhave@deloitte.nl

1

I.s.m. AM, gemeente Rotterdam, Van Wijnen, gemeente Utrecht, BPD, Min BZK, TU Delft, NVM en de provincie Overijssel
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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 & Partnerships van
Deloitte FAS B.V.
GREXpert wil informeren en meningen
vormen. De GREXpert is ook te vinden
op www.deloitte.nl/grexpert
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