HET FINANCIELE TOEKOMSTPERSPECTIEF VAN GRONDEXPLOITATIES:
STRUISVOGELPOLITIEK OF MET DE BILLEN BLOOT?
Voor het financiële welzijn van een gemeente is het van groot belang dat in de
grondexploitaties wordt gerekend met de juiste parameters. Het hanteren van te optimistische
parameters in de grondexploitatie kan enorme gevolgen hebben voor gemeenten. Risico’s met
betrekking tot actuele projecten worden hierdoor geenszins op waarde geschat, gemeenten
lopen daarmee grote kans op financiële tegenvallers van formaat.
Recent onderzoek van Deloitte heeft uitgewezen dat veel gemeenten in hun grondexploitaties
nog altijd uitgaan van ‘de oude vertrouwde cijfers’ van voor de crisis. Een benchmark van
Deloitte1 toont aan dat de gemiddelde Nederlandse gemeente nog steeds rekent met een lichte
opbrengstenstijging (september 2012). Deze parameters zijn ons inziens te optimistisch en
sluiten slecht aan bij de werkelijkheid. Die werkelijkheid is namelijk een woningmarkt in
malaise en een gestagneerde markt voor commercieel vastgoed. Veel gemeenten weigeren
vooralsnog deze waarheid onder ogen te zien, zo blijkt uit bovenstaande cijfers. In de media
duiken daarentegen wel steeds vaker berichten op over gemeenten die fors afschrijven op
grondposities, naar schatting is er al voor circa EUR 5,7 miljard afgeschreven. Bij deze
berichten komt echter ook voortdurend naar voren dat er de komende jaren nog flink verlies
dient te worden genomen door de gemeenten en marktpartijen.
Wij hebben als bureau in beeld gebracht hoe de belangrijkste parameters in een
grondexploitatie zich de komende jaren gaan ontwikkelen. Wij beseffen dat een dergelijke
inschatting per definitie arbitrair is en van vele factoren afhankelijk (aard van het project,
locatie, de markt). Toch doen wij op deze plaats een inschatting voor de verschillende
parameters. De financiële betekenis van de parameterwaarden is eenvoudigweg te groot om
geen poging te wagen om tot reële aannames te komen. Als gemeente zijn marktconforme
parameters zelfs noodzakelijk om de omvangrijke risico’s met betrekking tot de
grondexploitatie op waarde te kunnen schatten. Het doen van juiste aannames over de
parameters is in feite de waarheid onder ogen zien en anticiperen op actuele risico’s.
Deze beargumenteerde handreiking is gericht aan iedereen die werkt met grondexploitaties.
Het is vervolgens aan de professional om een strategie te kiezen met betrekking tot hun
grondexploitatie: struisvogelpolitiek of met de billen bloot?

Let op: de uiteenzetting over parameters is een algemene inschatting en niet één op één toe te
passen in iedere grondexploitatie. In onze uiteenzetting zijn locaal bepaalde factoren zoals de aard
van het project, de locatie en de markt nog niet meegenomen. Ook de huidige parameterwaarden
spelen vanzelfsprekend een grote rol, het maakt nogal uit of de actuele grondprijzen marktconform
zijn of dat de grondprijzen bijvoorbeeld sinds 2008 zijn door geïndexeerd met 2,0%.
Metrum adviseert al meer dan twintig jaar over grondexploitaties in den lande. Wij werken namens
gemeenten en andere instanties dagelijks aan vraagstukken op het gebied van gebiedsontwikkeling
en vastgoed. Wij helpen u graag met dit stukje maatwerk.
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Uit: GREXpert [Deloitte, Schenk, M e.a., september 2012].

De gemiddelde ontwikkeling van grondexploitatie parameters [Deloitte GREXpert, Schenk e.a., september 2012].
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Externe factoren van grote invloed op grondexploitaties
Op dit moment is het krachtenveld rond de woningmarkt in sterke beweging door enerzijds de
economie en anderzijds politiek ingrijpen in de woningmarkt. De veranderende krachten zijn
niet op de vingers van één hand te tellen en spelen zowel op de lange als de korte termijn in
op de woningmarkt. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld de ingezette inkomensnivellering,
versobering van de hypotheekrenteaftrek, omzetontwikkeling in de bouw- en grond, weg en
wegenbouw (hierna: GWW), de BTW-verhoging, de lastenverzwaringen in de (sociale)
huursector en last but not least de afwikkeling van de Europese schuldencrisis.
De hierboven genoemde krachten op macro- en mesoniveau hebben een grote invloed op de
woningmarkt. Als gevolg hiervan kunnen de resultaten en risico’s van de grondexploitaties
(micro niveau) voor gemeenten ingrijpend veranderen. De situatie op de woningmarkt komt
namelijk in de grondexploitatie tot uitdrukking in het afzettempo en de hoogte en ontwikkeling
van de grondprijzen. Met name dit laatste aspect – de ontwikkeling van de grondprijzen – is van
doorslaggevende betekenis voor het resultaat en risicoprofiel van grondexploitaties.
In mindere mate geldt dat ook voor de opbrengstenstijging voor andere functies dan
woningbouw en voor de kostenstijging. Ook voor de kosten geldt dat er sprake is van
markteffecten, vooral in de vorm van – op dit moment - gunstige resultaten bij de
aanbestedingen.

Differentiatie van indexering noodzakelijk
Met betrekking tot
grondexploitatie en
vastgoedontwikkeling zijn er
veel verschillende kosten en
opbrengsten. In figuur 1 zijn
deze inzichtelijk gemaakt.
De posten variëren sterk naar
aard en omvang en worden
bepaald door verschillende
factoren. Zo is de
ontwikkeling van de
verwervingskosten een
afgeleide van de ontwikkeling
van de vastgoed)opbrengsten.
Figuur 1 De grondexploitatie en vastgoedontwikkeling bestaan uit veel
Deze ontwikkeling is anders
verschillende kosten- en opbrengstenposten die zich afwijkend en deels
dan de prijsontwikkeling van
onderling onafhankelijk ontwikkelen [Metrum, vrij naar: De Zeeuw,
oktober 2012].
civieltechnische kosten. Ook
voor civieltechnische kosten
geldt dat sprake is van marktwerking, maar deze heeft een eigen dynamiek. Dit betekent dat
ook de ontwikkeling in de tijd voor de diverse kosten,- en opbrengstensoorten verschillend is.
Differentiatie in kosten- en opbrengstenstijgingspercentages naar de diverse kosten- en
opbrengstenposten is daarom nodig.
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Met betrekking tot de opbrengsten gaat het om een onderscheid naar de volgende functies:
1. Woningbouw, nader onder te verdelen in:
- Vrije sector;
- Sociaal.
2. Niet-woningbouw, nader onder te verdelen in:
- Bedrijven;
- Kantoren;
- Winkels/horeca;
- Maatschappelijke doeleinden.
Met betrekking tot de kosten kan worden volstaan met een onderscheid naar:
1. Verwervingskosten;
2. Civieltechnische kosten (sloopkosten, bouw- en woonrijp maken);
3. Plankosten.
Bovendien is het noodzakelijk om een differentiatie in termijnen aan te brengen:
Uit figuur 2 wordt duidelijk dat bij het
doen van uitspraken over de ontwikkeling
van kosten en opbrengsten meer rekening
moet worden gehouden met
onzekerheidsmarges naarmate men verder
in de toekomst kijkt.
- Korte termijn (1 jaar)
Voor het eerste jaar zijn voldoende
gegevens beschikbaar voor een concrete
en reële inschatting van de kosten- en
opbrengstenstijging, diverse instanties
leveren hier prognoses en trends over.
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Figuur 2 Op langere termijn neemt de onzekerheid toe en
bewegen de variabelen zich binnen een grotere
bandbreedte.

- Middellange termijn (2 tot 4 jaar)
Ook voor deze termijn geldt dat uitgangspunten voor meerjarenbegrotingen voldoende scherp
in beeld kunnen worden gebracht.
Bovendien zijn ook de verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling van de macroeconomische variabelen redelijk concreet op deze termijn. Op hoofdlijnen kan er dus ook iets
gezegd worden over de ontwikkeling van kosten en opbrengsten.
- Lange termijn (periode ná 5 jaar)
Hierbij geldt dat de onzekerheid vele malen groter is, niet alleen ten aanzien van de
ontwikkeling van kosten en opbrengsten, maar ook ten aanzien van de andere uitgangspunten
van de planontwikkeling (programma, strategie, fasering, etc.). Voor deze termijn rest
eigenlijk geen andere optie dan aansluiten op langjarige gemiddelden.

Opbrengstenstijging: de grondprijzen onder druk
De te verwachten ontwikkeling van de grondopbrengsten verschilt per functie. Per functie en per
periode zullen we nu analyseren wat de te verwachten ontwikkeling is en wat de invloed hiervan
is op de te hanteren parameterwaarde. Omdat een gemiddelde gemeente vooral te maken heeft
met de functie woningbouw krijgt deze functie de meeste aandacht.
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WONINGBOUW
Voor de opbrengsten uit gronduitgifte voor woningbouw zijn de Vrij op Naam prijzen (hierna:
VON-prijzen) en de stichtingskosten van essentieel belang. De grondprijs voor woningbouw is in
veel gemeenten het residu van de VON-prijzen en de stichtingskosten.
Zowel aan de kostenkant (stichtingskosten) als de opbrengstenkant (VON-prijs) van de
woningmarkt is er de afgelopen jaren flink wat veranderd. De verwachting is dat de fluctuaties
door tal van ontwikkelingen de komende jaren nog heviger zullen zijn.
Om een juiste inschatting te kunnen maken van de opbrengsten uit woningbouwprojecten zullen
we beide aspecten van de woningbouwmarkt hier tegen het licht houden. Allereerst volgt een
globale analyse van de ontwikkeling van de VON-prijs, daarna van de stichtingskosten.

VON-prijsontwikkeling
Figuur 3 laat de ontwikkeling zien van de gemiddelde waarde van een Nederlandse woning voor
de periode 1995 tot 2013. Figuur 4 toont de jaarlijkse ontwikkeling van de woningwaarde 2 en
vergelijkt deze met de inflatie voor het betreffende jaar.

Figuur 3 De waardeontwikkeling van Nederlandse
woningen in de periode 1995-2013 [Metrum, historische
cijfers afkomstig van CBS en Calcasa WOX, toekomstige
cijfers (2013) afkomstig van Rabobank en Calcasa WOX,
2012].

Figuur 4 De jaarlijkse waardeontwikkeling van
Nederlandse woningen in de periode 1996-2013. De
stippellijn is een trendlijn van de inflatie op basis van
een tweejaars-gemiddelde [Metrum, historische cijfers
afkomstig van CBS en Calcasa WOX, toekomstige cijfers
(2013) afkomstig van Rabobank en Calcasa WOX, 2012].

Uit figuur 3 wordt een trendbreuk duidelijk in 2008. Vóór dat jaar (al vanaf begin jaren ’80)
stegen de huizenprijzen fors, daarna is de woningwaarde vrijwel ieder jaar afgenomen. Deze
situatie is voor iedereen herkenbaar. De economische crisis houdt de woningmarkt stevig in haar
greep, het aantal transacties in 2012 is mede daardoor voor Nederlandse begrippen zeer laag.
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Bij de beoordeling van de VON-prijsontwikkeling wordt de gehele woningvoorraad meegenomen en niet louter de markt voor
nieuwbouwwoningen. Een en ander is ingegeven door het feit dat de woningmarkt als één geheel mag worden beschouwd, er is nauwelijks
cq. geen sprake van separate markten voor bestaande bouw en nieuwbouw. Daar komt nog bij dat over de totale woningvoorraad meer
en betere cijfers voorhanden zijn.
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De voornaamste oorzaken voor de gestagneerde woningmarkt zijn het verminderd
consumentenvertrouwen, de oplopende werkloosheid, de terughoudendheid bij de banken om
leningen te verstrekken en de onzekerheid over mogelijke veranderingen in de regelgeving rond
de woningmarkt en de koopkrachtontwikkeling.
Gemiddelde prijs

Gemiddelde prijs

Prijsverandering

eengezinswoningen

meergezinswoningen

Q3 2011 - Q3 2012

251.000

179.000

-8,2%

Figuur 5 Woningprijsontwikkeling in Nederland [Calcasa, Q3 2012].

Vrijwel alle partijen zijn het er over eens dat de huizenprijzen in het komend jaar verder
wegzakken. Instanties als DNB, Rabobank, Calcasa WOX en ING verwachten – afzonderlijk van
elkaar - een waardedaling in 2013 van circa 7,0%. De gemiddelde woningprijs komt daarmee op
het niveau van 2004 (zie ook de stippellijn in figuur . Voor de duurdere woningen is de prijsdaling
(iets) groter dan voor de minder dure woningen 3.
Voorspellingen met betrekking tot de hoogte van de huizenprijzen voor de lange termijn zijn
lastig te doen op dit moment: de woningmarkt is sterk afhankelijk van de europese economische
situatie (conjunctuur) en deze is niet goed te voorspellen.
Economische beslommeringen (Europese schuldencrisis) werken met name in op de woningmarkt
via de kapitaalmarkt, de arbeidsmarkt en de politiek. De afwikkeling van deze crisis is dus in
grote mate bepalend voor de Nederlandse woningmarkt; de komende twee jaar zullen cruciaal
zijn.
Belangrijkste vraag is of de economische ontwikkeling in de eurozone voldoende groot is om de
schuldenlast terug te kunnen dringen.
In recente studies worden verschillende scenario’s losgelaten op de toekomst van de eurozone.
De Ruijter werkt in zijn studie vier euroscenario’s uit en koppelt deze daarna aan de
woningmarkt4. De Ruijter concludeert dat het scenario waarin de huizenprijzen de komende
jaren stijgen weinig kansrijk is. De drie scenario’s die uitgaan van dalende huizenprijzen variëren
van een geleidelijke daling, een jarenlange flat mode en een ineenstorting door een
vertrouwenscrisis.
Door enkele maatregelen van het ECB lijkt een acute vertrouwenscrisis op dit moment afgewend,
wel kan deze nog ieder moment terugkeren bij rammelende begrotingen. De geleidelijke daling
en de jarenlange flat mode zijn op dit moment de meest reële scenario’s.

3 Calcasa WOX 3e kwartaal 2012
4 De Ruijter (in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), mei 2012. De Ruijter heeft vier
euroscenario’s - variërend van spiraal omhoog, spiraal omlaag, Japanscenario tot acute vertrouwenscrisis – uitgewerkt en vervolgens
ingeschat wat de kans van optreden is en welk effect het scenario heeft op de woningmarkt.
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Er zijn echter ook trends die wijzen op
een relatief vlot herstel van de
Nederlandse huizenprijzen. Het
belangrijkste argument daarvoor is het
woningtekort dat rond 2020 zal ontstaan.
De woningbouwproductie is de afgelopen
jaren immers fors achtergebleven (circa
30% lager dan de benodigde
woningbehoefte) en het aantal
huishoudens in Nederland zal de komende
decennia gestaag doorgroeien.
ABF Research5 heeft beide ontwikkelingen
naast elkaar gezet en concludeert dat er
in 2020 sprake zal zijn van een tekort van
300.000 woningen. Het woningtekort
speelt vooral op regionale schaal, in
figuur 5 is het woningtekort in 2020 per
regio in beeld gebracht.
Figuur 6 Het regionale woningtekort in Nederland tegen
Hoe groot het woningtekort uiteindelijk zal
2020 [ABF Research, augustus 2012].
zijn in 2020 wordt vooral beïnvloed door de
ontwikkeling van de huizenprijzen. Een
forse daling van de huizenprijzen leidt tot een lagere drempel om als eenpersoonshuishouden
zelfstandig te wonen. Een vergroting van de marktvraag naar woningen (door meer te huisvesten
huishoudens) leidt op haar beurt weer tot een groter woningtekort. Dit zal vroeg of laat
resulteren in stabilisatie van de huizenprijzen met herstel als daaropvolgend stadium.

De nieuwe regering, gevormd door VVD en PvdA, heeft (meer dan voorgaande regeringen)
plannen ontwikkeld om de woningmarkt te hervormen. Kabinet Rutte II voert een aantal
maatregelen door die hun weerslag zullen hebben op de woningmarkt.
In figuur 7 zijn deze politieke en macro-economische krachten weergegeven met daarbij de
werking, het effect en de invloedsperiode. Ook worden er in figuur 7 krachten genoemd vanuit
de macro-economie die de woningmarkt de komende jaren zullen domineren.

5

ABF Research ondersteunt besluitvorming van publieke en private klanten met informatie, onderzoek en advies op het gebied van
maatschappelijke thema’s demografie en wonen, ruimte en economie en zorg en voorzieningen.
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€€
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€€

Bepaalt beschikbaar vermogen voor 'het

gelegenheid / werkloosheid product wonen', regionale verschillen

2 jaar, daarna
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€€€

worden groter

Figuur 7: De verschillende krachten binnen / op de woningmarkt met daarbij hun werking, effect en invloedsperiode
[Metrum, november 2012]. Rood staat voor een negatief effect, groen voor een positief effect. Het aantal eurotekens
weerspiegelt de mate van invloed.

Samenvattend kan worden gesteld dat op korte termijn de negatieve krachten overheersen. Voor
de langere termijn zijn de vooruitzichten minder somber.
Hierbij hoort de kanttekening dat lokale factoren tot een ander beeld kunnen leiden. De betere
(woon)locaties lijken minder last te hebben van de crisis. En ook bepalende factoren voor het
consumentenvertrouwen en/of de inkomensontwikkeling - zoals bijvoorbeeld werkgelegenheid –
kunnen regionaal verschillen.

Stichtingskosten
Het andere element naast - de VON-prijs- dat bepalend is voor de ontwikkeling van de
uitgifteprijs voor woningen zijn de stichtingskosten. Hiervoor zijn de bouwkosten maatgevend.
De ontwikkeling van de bouwkosten kan daarbij worden beschouwd als een afgeleide van de
(autonome) ontwikkeling van de verschillende onderdelen (lonen, materialen, algemene kosten).
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Minstens zo belangrijk is het effect van de (aanbestedings)markt op de prijsontwikkeling: bij een
‘aanbestedingsindex’ wordt ook rekening gehouden met het effect van wijzigende verhoudingen
tussen vraag en aanbod en de krapte c.q. ruimte op de aanbestedingsmarkt.
De bouwkostenindex geeft dus in feite aan hoe de directe kosten zich ontwikkelen (loon en
materialen), de aanbestedingsindex geeft vooral weer hoe de aanbestedingsresultaten worden
beïnvloed in de indirecte kosten (kortingen). Voor een goed begrip van de aanbestedingsindex is
het van belang te weten dat prijsstijgingen en –dalingen van de materiaalkosten en inkoopprijzen
van onderaannemers al in de bouwkostenindex zijn verwerkt.

Figuur 8 De prijsontwikkeling van de bouwkosten in de
woningbouw in de periode 2000-2017. Onze prognose
voor beide indices (de gestippelde lijnen) is gedaan op
basis van te verwachten ontwikkelingen binnen en buiten
de bouwsector [Metrum, prijsontwikkelingcijfers zijn
afkomstig van Bouwkostenkompas, CBS en BDB, 2012].

Figuur 9 De jaarlijkse prijsontwikkeling in de
bouwsector in de periode van 2000-2017. De stippellijn
is een trendlijn van de inflatie op basis van een
tweejaars-gemiddelde [Metrum,
prijsontwikkelingcijfers zijn afkomstig van
Bouwkostenkompas, CBS en BDB, 2012].

In figuur 8 zijn de bouwkosten- en aanbestedingsindex in de woningbouw weergegeven voor de
periode 2000-2017. Voor de toekomstige ontwikkeling van de kosten zijn aannames gedaan op
basis van toekomstverwachtingen binnen en buiten de bouwsector. Figuur 10 toont de jaarlijkse
prijsontwikkelingen van de bouwkosten en de aanbestedingen en geeft daarbij ook de
inflatie(verwachting) per jaar weer.
Figuur 8 en 9 tonen kostenontwikkelingen in de bouwsector, hierin zijn de succesvolle en de
minder succesvolle jaren van de sector eenvoudig te herkennen. In de bouwsector heeft de
bouwkostenindex minder sterk meebewogen met de conjunctuur dan in de GWW-sector. Hieruit
blijkt dat de crisis in de bouwsector een sterkere invloed heeft gehad op de prijsstelling van
directe kosten.
In tegenstelling tot de kostenontwikkeling geldt dat de aanbestedingen in de bouwsector een
dalende trend kennen sinds het topjaar 2008. De verwachting is dat de aanbestedingsresultaten
ook het komend jaar nog onder druk zullen staan doordat herstel in de bouwsector nog niet in
zicht is.
Hoe de bouwsector zich gaat ontwikkelen na 2013 is sterk afhankelijk van de op dit moment
broze economie in Nederland en Europa. De economie wordt stevig in zijn greep gehouden door
de Europese schuldencrisis en de vraag is wanneer er uiteindelijk herstel optreedt. TNO en EIB
verwachten dat de bouwproductie vanaf 2014 over een breed front zal gaan herstellen, dit is
twee jaar later dan in 2009 voorzien was. Beide instanties voorspellen dat de bouw te maken
krijgt met een inhaalvraag. Wij verwachten dat de bouwkosten, maar zeker de aanbestedingen
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als gevolg van het woningtekort boven inflatieniveau zullen stijgen wanneer de markt eenmaal
herstelt. De bouwkosten zullen boven inflatie toenemen door grondstoffenschaarste, de
geschetste inhaalvraag, de groeiende verbouw- en renovatiemarkt en de tegen die tijd krapper
geworden bouwarbeidsmarkt.
Op de middellange termijn voorzien we een ontwikkeling van de bouwkosten en aanbestedingen
richting de meer trendmatige niveaus. De topniveaus van voor de crisisjaren zullen niet meer
worden gehaald in de bouwsector.

Residuele grondwaarde en hefboomwerking
De grondprijsontwikkeling kan worden afgeleid van de ontwikkeling van de residuele
grondwaarde, dus van de ontwikkeling van de verkoopprijzen en van de stichtingskosten. Beide
factoren hebben echter niet in gelijke mate invloed op de grondprijsontwikkeling. De
verkoopprijzen betreffen in de regel de hogere waarde, waarmee de invloed van deze variabele
groter is dan de invloed van de stichtingskosten (bij een gelijke percentuele mutatie).
Vervolgens geldt dat zowel de verkoopprijs als de stichtingskosten weer substantieel hogere
waarden betreft dan de grondwaarde. Dus als verkoopprijzen en stichtingskosten niet in
evenwicht zijn, dan werkt dit in absolute zin één op één door naar de grondwaarde. Maar in
relatieve zin (procentuele mutatie grondwaarde) is het effect door hefboomwerking veel groter.
Als voorbeeld: dalende verkoopprijzen en (licht) stijgende bouwkosten zorgen voor een
(procentueel) stevige daling van de grondprijzen; 7% lagere VON-prijzen en een neutrale
bouwkostenontwikkeling betekenen een theoretische grondwaardedaling van 28% (!).
Onderstaande heat chart brengt de effecten van veranderingen in de variabelen op grondwaarde
in beeld.
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Figuur 10 Heat Chart met daarin de residuele grondwaarde als resultante van de VON-prijsontwikkeling
(woningbouw) en de bouwkostenontwikkeling (woningbouw) bij een basis van 25% grondquote. De grondquote
staat voor de verhouding van de (marktconforme residueel bepaalde) grondprijs tot de VON-prijs van een woning.
Het percentage van 25% is de gemiddelde grondquote voor de vrije sector woningen in Nedereland [ Metrum , 2008].

De percentages in de heat chart zijn theoretisch te verwachten grondprijsmutaties. Echter, de
praktijk van de afgelopen jaren heeft geleerd dat de dalingen van de VON-prijzen niet hebben
geleid tot de rekenkundig te verwachten daling van de grondprijzen. Meerdere verklaringen zijn
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hiervoor aan te wijzen, die er grosso modo op neer komen dat de dalingen ergens in de
bouwkolom in de kosten worden opgevangen.

Sociale woningbouw
Voor sociale woningbouw gelden andere ‘regels’ dan voor de vrije sector woningbouw6. Door de
genormeerde (maximum)huren of verkoopprijzen is het opbrengstenniveau niet gekoppeld aan
het (bouw)kostenniveau. Hierdoor is sprake van een onrendabele top op de sociale woningbouw
en dus weinig of geen ruimte voor grondkosten (aankoop bouwrijpe grond). De marktwerking is
voor wat betreft de grondwaardebepaling dan ook uitgeschakeld. Gemeenten rekenen meestal
‘vaste’ grondprijzen voor sociale huur- en sociale koopwoningen, die ze vervolgens –jaarlijks
indexeren. Het ligt voor de hand deze indexering te laten aansluiten op de inflatie, waarmee de
reële grondprijzen (grondprijzen gecorrigeerd voor inflatie) gelijk blijven.
Door de malaise op de woningbouwmarkt zijn voor de corporaties nieuwbouw en de verkoop van
huurwoningen minder lucratief dan voorheen. Dit beperkt de financiële mogelijkheden van
corporaties aanzienlijk. De recente BTW verhoging versterkt dit door haar indirecte effect op de
prijs van (nieuwbouw)woningen, maar vooral door het directe effect op de kostprijs van
huurwoningen (BTW bij huurwoningen is niet verrekenbaar en daarmee een kostenpost). De
voorgenomen overheidsmaatregelen, zoals een vaste afdracht van corporaties aan het Rijk en de
‘spelregels’ voor de huurprijsstelling maken de situatie voor woningcorporaties er niet
rooskleuriger op. In het licht van deze ontwikkelingen zullen gemaakte afspraken ter discussie
komen en zijn (nieuwe) onderhandelingen over grondprijzen waarschijnlijk. Het is dan nog maar
de vraag of huidige (vaste) grondprijsniveaus en de afspraken omtrent indexering overeind
blijven.

NIET-WONINGBOUW
De opbrengsten uit niet-woningbouw zijn onder te verdelen in bedrijventerrein, kantoren,
winkels en horeca en maatschappelijk vastgoed.

Bedrijventerrein
De bedrijventerreinenmarkt onderscheidt zich op een aantal kenmerken wezenlijk van
bijvoorbeeld de woningmarkt of ander commercieel vastgoed (kantoren, winkels, horeca). Vraag
en aanbod kunnen lokaal/regionaal afwijken van landelijke ontwikkelingen en daarmee kan de
prijsvorming voor bedrijventerreinengrond minder conjunctuurgerelateerd zijn. Bovendien is er
sowieso al meer sprake van prijsindifferentie op deze markt: de prijs heeft slechts een beperkte
invloed heeft op de vraag. Dit heeft te maken met het grotere belang van andere
vestigingsfactoren, zoals de beschikbaarheid van geschoold personeel en met het relatief kleine
aandeel van de grondkosten in de totale investeringssom.
Vanuit deze theoretische benadering ligt het voor de hand de opbrengstenstijging voor
bedrijfsgronden te relateren aan de inflatie. Een nuancering is hier op zijn plaats. De grondprijs
mag dan vanuit interne, bedrijfseconomische overwegingen minder bepalend zijn voor een
ondernemer als het gaat om de keuze voor zijn vestigingsplaats, dat betekent niet dat daarmee
grondprijzen ongestraft kunnen worden verhoogd. De concurrentie op de markt van
bedrijventerreinen is groot en een vergelijking op prijs (met nabijgelegen bedrijventerreinen) is

6

Voor de vrije sector huur geldt hetzelfde als voor de koopsector. Alleen gaat dan om beleggingswaarden I.p.v. VON-prijzen.
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dan snel gemaakt. De actuele praktijk laat bovendien zien dat potentiële kopers van grond voor
bedrijvigheid in toenemende mate – al dan niet terecht – de economische laagconjunctuur als
argument in grondprijsonderhandelingen gebruiken. Het wordt dan - zeker onder politiekbestuurlijke druk – lastig de grondprijs overeind te houden.
Op de korte termijn kan met deze situatie rekening worden gehouden door bijvoorbeeld geen
opbrengstenstijging te rekenen.

Kantoren, winkels en horeca
Het huidige macro-economische klimaat zet huren en aanvangsrendementen onder druk. Dit
geldt in zijn algemeenheid, maar extra sterk voor de mindere locaties en mindere
ontwikkelingen. A-locaties en dan met name de betere plannen op deze locaties zijn nog steeds
in trek. Misschien wel juist in trek, omdat beleggers (o.a. pensioenfondsen) nadrukkelijk op zoek
zijn naar mogelijkheden om te beleggen (vastgoedbeleggingen met een gunstig rendementrisicoprofiel).
De (residuele) grondprijsontwikkeling is dus afhankelijk van de kwaliteit van de locatie7 en de
kwaliteit van de plannen, uiteraard bezien vanuit een breder, regionaal perspectief, omdat ook
rekening moet worden gehouden met de concurrentie met andere plannen en de regionale
verhouding van vraag en aanbod. In zijn algemeenheid geldt dat de verwachting is dat prijzen
verder zullen dalen, te meer daar – in tegenstelling tot bij woningbouw – de vraag structureel zal
blijven dalen en het aanbod (te) groot is. In figuur 11 hebben we dat zichtbaar gemaakt, waarbij
de daling is gebaseerd op een statistisch bepaalde trend.

Ontwikkeling huren
Ná 2013 is trendlijn
200
150

100
50
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kantoren

Winkels

Verwachte index kantoren

Verwachte index winkels

Figuur 11: Ontwikkeling huren voor kantoren en winkels. Vanaf
2013 betreft het een trendlijn (op basis van waarden vanaf 2007).
Huurprijzen van Calcasa, 2012, bewerking Metrum, 2012.

Maatschappelijke doeleinden
De gronduitgifte voor maatschappelijke functies (recreatieve voorzieningen, sportvoorzieningen,
gemeenschapsvoorzieningen, sociaal-culturele instellingen, zorg- en semi-medische functies,
e.d.) is vergelijkbaar met die van sociale woningbouw. De grondprijzen zijn niet direct markt
gerelateerde. Daarom is ook voor deze functies een grondprijsindexering conform de
inflatieverwachting passend.

7

Nog steeds geldt dat de factor locatie verreweg de meest waardebepalende factor is voor vastgoedbeleggingen/-investeringen. Dit
geldt voor zowel kantoren, winkels als horeca. Studies en gezaghebbende instanties onderschrijven dit.
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Kosten grondexploitatie ook onder druk: gunstige aanbestedingen
mogelijk
De opbrengsten in de grondexploitatie zijn door haar omvang, maar vooral ook door haar
conjunctuurgerelateerde karakter in belangrijke mate bepalend voor het resultaat en risico’s op
grondexploitaties. De grondexploitatiekosten, te onderscheiden naar verwervingskosten,
civieltechnische kosten en plankosten, hebben natuurlijk ook invloed en voor wat betreft de
indexering (i.c. kostenstijging) een vaak eigen dynamiek. Per kostenpost analyseren we waar
deze in hoofdzaak mee samenhangt (inflatie, markt, macro-economie, sectorale
omzetontwikkeling, etc.). Ook leggen we de link tussen kostenontwikkeling en toekomstige
grondexploitatie.

VERWERVINGSKOSTEN
De financiële ruimte voor verwervingen is een afgeleide van de opbrengstpotentie. De
verwervingskosten volgen daarmee de marktontwikkelingen en prijsontwikkelingen voor de
functie waarvoor wordt verworven. Het gaat dan in het bijzonder om de ontwikkeling van de
residuele grondwaarde van ruwe bouwgrond.
Echter, de verwervingskosten volgen niet volledig de residuele waardeontwikkeling. Andere
taxatiemethoden (bijvoorbeeld op basis van vergelijking – de comparatieve methode) zorgen er
voor dat eventuele grote residuele effecten worden gedempt en vertraagd.
Deze constatering en het argument dat het niet praktisch is de indexering voor verwerving te
differentiëren naar functies, brengt ons tot het voorstel om voor de verwervingskosten uit te
gaan van een indexering die het gemiddelde houdt van de verschillende functies en waarbij ook
een zekere afvlakking van de waarden plaatsheeft.

CIVIELTECHNISCHE KOSTEN
De ontwikkeling van de (civieltechnische) bouwkosten in grond-, weg- en waterbouw wordt
bijgehouden middels diverse indices. Deze indices volgen de prijsontwikkelingen op de
onderdelen waaruit de werken bestaan, voornamelijk loon- en materiaalkosten8. Net als voor de
bouwsector wordt ook voor de GWW-sector de bouwkostenindex en aanbestedingsindex
bijgehouden, waarbij in de aanbestedingsindex markteffecten tot uitdrukking worden gebracht.

8

De indexcijfers voor de bouwkosten en aanbestedingen worden gegenereerd door de maandelijkse prijsontwikkeling van de
kengetallen te analyseren. De verschillende indexcijfers worden bepaald met een vastgestelde verhouding tussen de relevante
kengetallen waarmee een groot pakket van materialen, arbeid en indirecte kosten is vastgesteld.
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Figuur 12 De prijsontwikkeling in GWW in de periode
2000-2017. Onze prognose voor beide indices (de
gestippelde lijnen) is gedaan op basis van te verwachten
ontwikkelingen binnen en buiten de GWW-sector
[Metrum, prijsontwikkelingcijfers zijn afkomstig van
Bouwkostenkompas, CBS en BDB, 2012].

Figuur 13 De jaarlijkse prijsontwikkeling in de GWW-sector
in de periode van 2000-2017. De stippellijn is een trendlijn
van de inflatie op basis van een tweejaars-gemiddelde
[Metrum, prijsontwikkelingcijfers zijn afkomstig van
Bouwkostenkompas, CBS en BDB, 2012].

In figuur 12 zijn de bouwkosten- en aanbestedingsindex in de grond-, weg- en waterbouw
weergegeven voor de periode 2000-2017. Voor de toekomstige prijsontwikkeling zijn aannames
gedaan op basis van toekomstverwachtingen binnen en buiten de GWW-sector. Figuur 12 toont
de jaarlijkse prijsontwikkelingen van de bouwkosten en de aanbestedingen en geeft daarbij ook
de jaarlijkse inflatie(verwachting) weer.
Uit figuur 12 blijkt de invloed van de crisis waarin Nederland verkeert. De ontwikkeling van de
bouwkosten wijkt in de periode 2008-2013 duidelijk af van de daarvóór geldende ontwikkeling
van stijgende prijzen. Doordat de directe kosten als loon en materialen ook gedurende de
crisistijd min of meer op niveau van de inflatie stijgt laat de bouwkostenindex toch een redelijk
gelijkmatig beeld zien.
De aanbestedingsindex daarentegen vertoont een veel grilliger verloop, omdat deze index veel
gevoeliger is voor conjuncturele ontwikkelingen. De aanbestedingsindex laat al een aantal jaren
een sterk dalende lijn zien. doordat marktpartijen scherper inschrijven op werk als gevolg van
de slechte marktomstandigheden.
De marktsituatie in de GWW-sector bijkt nog duidelijker uit de jaarlijkse prijsontwikkeling van
bouwkosten en aanbestedingen. In figuur 12 is naast de prijsontwikkeling van bouwkosten en
aanbestedingen de jaarlijkse inflatie in beeld gebracht, meer hierover volgt bij het onderdeel
‘macro-economische ontwikkeling’.
Uit figuur 13 wordt duidelijk dat beide indices zich tijdens de ‘goede jaren’ sterk boven inflatie
ontwikkelden, terwijl voor de afgelopen vier jaar het tegenovergestelde geldt. De vergelijking
van de beide indices met de inflatieontwikkeling maakt duidelijk dat de reële prijsontwikkeling 9
in de GWW-sector sterk negatief is.

9

Reële prijsontwikkeling is de prijsontwikkeling gecorrigeerd voor de inflatie.
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Ontwikkelingen
Op dit moment lijkt de markt voor GWW zich rond het huidige (matige) niveau te stabiliseren,
maar herstel is voorlopig nog niet in zicht. De vooruitzichten zijn nog steeds erg onzeker en
hangen sterk af van ontwikkelingen in de nationale en internationale economie. De herverkiezing
van Obama en het nieuwe kabinet Rutte hebben slechts marginaal een positieve invloed.
Specifiek voor de GWW-sector geldt bovendien dat veel grote infrastructurele werken recent zijn
afgelopen (denk aan de verbreding van de A2 en A12) of binnenkort aflopen. Daar staan weinig
nieuwe grote opdrachten tegenover.
Als klap op de vuurpijl wordt een prijsverhoging verwacht als gevolg van de BTW-verhoging. De
BTW-verhoging zal in de huidige markt niet volledig doorberekend kunnen worden aan de
opdrachtgever vanwege de grote prijsconcurrentie en heeft dus invloed op de
aanbestedingsprijzen.
EIB en TNO hebben begin 2012 ramingen afgegeven van de omzetontwikkeling in de GWW-sector.
Deze zijn inmiddels naar beneden bijgesteld. Verwachting is dat na 2014 de totale
bouwproductie zich geleidelijk zal ontwikkelen richting de meer trendmatige niveaus. De
topniveaus van voor de crisisjaren zullen niet meer worden gehaald [EIB, februari 2012]. Voor de
jaren na 2014 is uitgegaan van een bouwkostenstijging die licht boven het verwachte
inflatieniveau ligt, een en ander is ingegeven door de schaarser wordende grondstoffen en de
tegen die tijd aangetrokken marktvraag. Van de prijsontwikkeling van aanbestedingen
verwachten wij een langzaam en geleidelijk herstel die doorzet naar een niveau rond inflatie of
licht daarboven.

PLANKOSTEN
De plankosten bestaan voor een gemeente uit kosten voor producten en personele inzet. Deze
producten en personele inzet kan intern (binnen ambtelijk apparaat) of extern (bedrijven,
bureaus) worden georganiseerd. De ontwikkeling van de interne kosten betreft, los van
organisatorische maatregelen, de loonontwikkeling. Deze loonontwikkeling zal in ieder geval niet
boven inflatieniveau komen; het regeerakkoord spreekt van ‘bevriezing’ van de
ambtenarensalarissen.
De ontwikkeling van de kosten van werkzaamheden door derden laat een ander beeld zien. De
prijzen voor de diverse adviesproducten en –diensten die verband houden met
gebiedsontwikkeling zijn stevig gedaald en zullen ook de komende jaren nog op een laag niveau
blijven. Vanuit de prijsontwikkeling zou hier derhalve op korte termijn een marktvoordeel
moeten kunnen worden gerealiseerd (zoals dat voor 2012 ook reeds is gedaan), er daarbij van uit
gaande dat er in de raming van de plankosten nog geen (of niet volledig) rekening is gehouden
met een markteffect.
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DE ONTWIKKELINGEN IN KWALITATIEVE TERMEN SAMENGEVAT
Uit de analyse volgen – samenvattend – de volgend conclusies:
De (schulden)crisis in de Eurozone is invloedrijk en nog niet voorbij. De gevolgen voor de
grond- en vastgoedmarkt zullen ook de komende jaren merkbaar zijn.
De verkoopprijzen op de woningbouwmarkt staan onder (neerwaartse) druk. Er wordt voor
de komende jaren een daling van de VON-prijzen voorzien.
Huurprijzen van commercieel vastgoed zullen ook nog een aantal jaren onder druk staan en
plaatselijk ook (duidelijk) dalen.
Voor de langere termijn zijn de voorspellingen moeilijker. De verkoopprijzen van woningen
zullen zich mogelijk niet volledig herstellen, waarmee er dus sprake is van een structurele
neerwaartse correctie op het prijsniveau.
Marktwerking zorgt er voor dat de bouwkosten (opstalontwikkeling) op korte termijn onder
het niveau blijven dat op basis van de reguliere loon- en materiaalkostenontwikkeling zou
mogen worden verwacht.
Op termijn zal de marktwerking in de bouwsector een geringer of omgekeerd (niet
kostenverlagend, zoals nu, maar kostenverhogend) effect op de kostenontwikkeling krijgen.
Dit kan in grote mate plaatsvinden als de (bouw)crisis noodzaakt tot verdere afslanking van
de sector en bouw vervolgens aantrekt.
De (residuele) grondprijsontwikkeling voor woningbouw is op basis van de voorziene
verkoopprijsontwikkeling en de te verwachten bouwkostenontwikkeling voor de komende
jaren substantieel lager dan de inflatie.
De grondprijs voor sociale woningbouw en maatschappelijke voorzieningen is niet op een
direct marktconforme wijze bepaald. De grondprijsstelling kan dus door de gemeente op
basis van een beleid (en/of onderhandeling) ter zake worden bepaald en geïndexeerd.
De organisaties en instellingen die verantwoordelijk zijn voor de realisatie van sociale
woningen en maatschappelijke voorzieningen komen door diverse voorgenomen
overheidsmaatregelen in financieel zwaar weer. Het niveau van de grondprijzen zal inzet
van kostenbesparing worden voor deze partijen.
De prijsvorming voor gronden ten behoeve van bedrijvigheid is beperkt conjunctuurgevoelig:
andere factoren zijn daarbij van grotere invloed.
Voor commercieel vastgoed als kantoren en detailhandel geldt dat de grondprijzen als
gevolgen van de slechte macro-economische omstandigheden onder druk staan. Tegelijk
geldt voor deze functies dat andere factoren, zoals de locatie en specifieke
omstandigheden, minstens zo bepalend zijn voor de grondprijs.
De ontwikkeling van de prijs van ruwe bouwgrond (verwervingskosten) is grotendeels
afgeleid van de ontwikkeling van de opbrengsten (naar functie) en de ontwikkeling van de
exploitatiekosten. De teruglopende opbrengstpotentie van gronden heeft geen tot beperkte
invloed op projecten die op dit moment onderwerp van onderhandeling zijn en comparatief
taxeren zal ook voor de komende jaren een te verwachten verlaging van de prijs van ruwe
bouwgrond beperken.
Een belangrijk deel van de exploitatiekosten betreffen de kosten voor bouw- en
woonrijpmaken. De trend is dat de hiervoor geldende index (GWW-index) zal stijgen, maar
dat door marktwerking de eerste jaren de kosten onder het niveau blijven dat op basis van
de reguliere loon- en materiaalkostenontwikkeling zou mogen worden verwacht.
De plankosten (gemeentelijke voorbereidingskosten, apparaatskosten) kennen een interne
en externe component, waarbij de laatste conjunctuurgevoeliger is en afgelopen jaren
prijsdalingen heeft laten zien. Voor de korte termijn zijn op de kosten in verband met inzet
van derden in de planontwikkeling geen prijsstijgingen, eerder verdere prijsdalingen, te
verwachten. De interne kosten zullen gelijk blijven of licht stijgen.
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DE ONTWIKKELINGEN VERTAALD NAAR PARAMETERWAARDEN
Het vertalen van de conclusies met betrekking tot de ontwikkeling van opbrengsten en kosten in de
gebiedsontwikkeling naar concrete parameterwaarden (waarden voor kosten- en
opbrengstenstijging, naar termijn en kosten-/opbrengstensoort te gedifferentieerd) is niet
eenvoudig. Bovendien blijkt het lastig om één parameterwaarde voor alle gemeenten in Nederland
te bepalen. De regionale context bepaalt te sterk de lokale woningmarkt, de lokale bouw- en
infrabusiness en de markt voor commercieel vastgoed waardoor het onzinnig is om parameters te
veralgemeniseren.
Om die reden presenteren wij per parameter een bandbreedte. Om uiteindelijk te komen tot één
parameterwaarde zullen er op basis van expert judgement antwoorden moeten worden
geformuleerd op de volgende vragen:
Welke uitgangspunten en waarden (prijsniveau) hanteert uw gemeente in de
grondexploitatieberekeningen10?
Welke locatie- en planspecifieke factoren spelen op de (prijs)ontwikkeling in uw gemeente
een rol?11
De laatste vraag geldt met name voor enkele parameters aan de opbrengstenkant die sterk
fluctueren per gemeente en zelfs per project. Concreet zijn dit de parameters voor woningbouw
vrije sector en die voor bedrijven en kantoren, winkels/horeca. De woningmarkt en markt voor
commercieel vastgoed worden (te) sterk bepaald door de regionale context waardoor het onzinnig is
om deze te veralgemeniseren, hierdoor zijn de bandbreedtes van deze parameters enigszins ruimen
gekozen dan die voor andere parameters.
Een belangrijke opmerking die dient te worden gemaakt voorafgaand aan de presentatie van de
parameterwaarden in bandbreedtes is dat bepaling van parameters voor een concrete
grondexploitatie per definitie maatwerk is. De uiteenzetting over parameters is een algemene
inschatting en niet één op één toe te passen in iedere grondexploitatie. In onze uiteenzetting zijn
lokaal bepaalde factoren zoals de aard van het project, de locatie en de markt nog niet
meegenomen.
Dus zonder rekening te houden met de specifieke omstandigheden en situatie is – bij wijze van
voorbeeld en als algemene lijn – een voorstel gedaan voor de kosten- en opbrengstenstijging in
grondexploitaties in de vorm van bandbreedtes. De overwegingen en resultaten van de beoordeling
per kosten-/opbrengstensoort zijn onderstaand weergegeven:
Woningbouw vrije sector (2013 -20% tot -5,0%, kort -2,0% tot 0,0%, lang 0,0% tot 5,0%)
Rekenkundig zouden de residuele grondwaarden voor vrije sector woningbouw komend jaar
kunnen dalen met 20% à 30% uitgaande van een daling van de verkoopprijzen met circa 7%.
Hierbij willen wij echter een belangrijke nuancering aanbrengen: het leed op de
woningmarkt, zoals dat ook voor de komende jaren nog wordt voorspeld, hoeft natuurlijk

10

Als de indexering de analyse van de diverse ontwikkelingen volgt, dan kan dat alleen maar als de waarden op startdatum in de
grondexploitatie voor de diverse kosten en opbrengsten marktconform zijn. Als een daling van de grondopbrengsten wordt voorspeld, dan
mag het natuurlijk niet zo zijn dat de prijzen als opgenomen in de grondexploitatie eigenlijk al te laag zijn. Of juist te hoog en dat er dus nog
zoveel ruimte in de prijzen zit dat eigenlijk een grotere daling te verwachten zou zijn. Een grondexploitatie in het algemeen en een
parametervoorstel in het bijzonder veronderstelt marktconforme waarden in de grondexploitatie. Of in ieder geval duidelijkheid ten
aanzien van de uitgangspunten, zodat de waarden (en dus de voorgestelde indexering) beoordeeld kunnen worden. Een bijzonderheid die
zich hierbij in de praktijk voordoet is dat de opbrengsten vaak middels (residuele) berekeningen zijn geijkt (waarmee markteffecten worden
meegenomen), terwijl voor een aantal kostenposten geldt dat deze – in de praktijk dus – op basis van kengetallen zijn geraamd (waarin
markteffecten niet of beperkt zijn verwerkt). Voor ons voorstel met betrekking tot de parameterwaarden zullen we van deze praktijk
uitgaan: opbrengsten zijn marktconform, de kosten zijn op basis van kengetallen.
11
Het is aan te bevelen locatie- en situatiespecifieke omstandigheden in de analyse te betrekken. Zo kan lokale schaarste de prijsvorming
beïnvloeden waarmee deze afwijkt van de gesignaleerde algemene trends en verwachtingen.
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niet alleen door gemeenten te worden gedragen. Net zo min als dat de afgelopen jaren is
gedaan: de ontwikkelaars en bouwers (groot en klein) hebben ook hun bijdrage geleverd aan
de huidige crisissituatie door uiteindelijk grondprijzen te accepteren die minder zijn
gedaald dan op basis van residuele grondwaarde zou mogen worden verwacht.
Daarnaast kunnen er door middel van planoptimalisaties (wijzigingen in fasering,
programma, uitgiftetempo, etc.) en andere zaken (relatie met ontwikkelaars/bouwers,
grondprijsverloop vanaf projectstart, politieke wensen en eisen en context
risicobandbreedte) VON-prijsdalingen op een andere manier worden opgevangen.

-

-

-

Om die reden denken wij dat de neerwaartse prijsaanpassing kan worden beperkt, een
bandbreedte van circa -20% tot -5,0% achten wij op basis van voorgaande reëel. Een
belangrijk argument hiervoor is het gegeven dat er waarschijnlijk toch nog iets rek zit in de
bouwkosten doordat de marges verder worden gedrukt. De praktijk leert dat ergens in de
bouwkolom de ‘pijn’ wordt opgevangen. Hierbij zijn de verschuiving van vast personeel naar
een ZZP-structuur en het doorberekenen van slechte aanbestedingsprijzen aan
onderaannemers in het oog springende trends. Een ander waar te nemen ontwikkeling is dat
door de crisis vooral de bouwbedrijven zijn overgebleven met een flexibele en efficiënte
bedrijfsvoering, zij zijn inmiddels ingericht op de crisis.
Verder zal een gemeente er alles aan doen de ‘schade’ te beperkten door ruimte te bieden
aan een goede aansluiting op de markt(vraag) en door prioritering (uitstel èn afstel van
projecten).
Woningbouw sociale sector en maatschappelijke doeleinden (2013 -5,0% tot 0,0%, kort -2,0%
tot 2,0%, lang 0,0% tot 5,0%)
De grondprijsontwikkeling voor sociale woningbouw en maatschappelijke doeleinden is voor
de korte termijn gesteld onder de reguliere inflatie, welke voor korte en lange termijn op 2%
wordt ingeschat. De grondprijs voor sociale woningbouw is niet marktconform of aldus te
bepalen. Daarbij is duidelijk dat deze sector in het algemeen en woningcorporaties in het
bijzonder in zwaar weer zitten (zie eerdere opmerkingen over BTW, woningmarkt en
huursector) en dat het niet logisch is grondprijzen - zelfs niet met inflatieniveau - te
verhogen op korte termijn. Dit is ons inziens pas weer mogelijk op de lange termijn.
Bedrijven (2013 -10% tot 0,0%, kort -5,0% tot 0,0%, lang 0,0% tot 3,0%)
Door de prijsindifferentie (beperkte prijselasticiteit) lijken ondanks de economisch slechte
tijden de grondprijzen grotendeels onaangepast te kunnen blijven. Echter, onze ervaringen
zijn wel dat de hoogte van de grondprijzen steeds vaker onderwerp van discussie en
onderhandeling is. De crisis wordt hierbij uitgespeeld en voor een deel is dat ook mogelijk
omdat er toch vaak concurrerende locaties zijn.
Daar komt bij dat de grondprijsontwikkeling voor bedrijfsruimte onder druk staat door de op
veel plekken structureel afgenomen marktvraag. Het is aan gemeenten om te bepalen waar
er nog bedrijventerrein gewenst is. Derhalve is het voorstel om de grondprijzen voor de
komende jaren op het niveau van 2012 te handhaven of neerwaarts bij te stellen als de
locale markt hier aanleiding toe geeft.
Kantoren, winkels/horeca (2013 -10% tot 0,0%, kort -5,0% tot 0,0%, lang 0,0% tot 3,0%)
Meer dan voor bedrijventerreinen is de grondprijsontwikkeling voor commercieel vastgoed
als kantoren en winkels/horeca conjunctuurgevoelig. Huurniveaus en aanvangsrendementen
zijn in belangrijke mate afhankelijk van de plankwaliteit en de locatie. Deze kunnen bij een
juiste product- en marktbenadering nog altijd redelijk conjunctuurbewegingen doorstaan,
als is de verwachting dat deze toch vooral zullen dalen. Wat voor bedrijven geldt, gaat nog
sterker op voor kantoren en winkels/horeca: de marktvraag zal de komende jaren achter
blijven en gemeenten zullen moeten inschatten of de locale markt nog ruimte biedt voor
uitbreiding. Voorzichtigheidshalve wordt er voor 2013 met -10% tot 0,0% gerekend gezien
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de onzekere markt voor commercieel vastgoed. Hier zal de locale markt uitgebreid moeten
worden meegenomen in de bepaling van de parameterwaarden.
Verwerving (2013 -10% tot 0,0%, kort -5,0% tot 5,0%, lang 0,0% tot 10,0%)
De prijsontwikkeling van de verwervingskosten hangt samen met een veelheid aan factoren.
Vanuit de residuele waardeontwikkeling van met name woningbouw zou een substantiële
negatieve bijstelling te verwachten zijn. Echter, doordat ook andere functies in de plannen
(kunnen) zijn betrokken en doordat de effecten vertraagd en verminderd doorwerken naar
de waarde van ruwe bouwgrond is sprake van een demping van het effect.
Voor 2013 verwachten wij een neerwaartse bijstelling van de verwervingskosten, de jaren
daarna zullen de kosten stabiliseren door een doorvoering van de prijscorrectie. Voor de
langere termijn gaan wij uit van een index voor verwervingen die boven inflatieniveau ligt.
Civieltechnische/GWW kosten (2013 -10% tot 0,0%, kort -5,0% tot 2,0%, lang 2,0% tot 5,0%)
De ontwikkeling van de civieltechnische kosten laat de afgelopen jaren een schizofreen
beeld zien. Enerzijds is er een kostenindex op basis van ontwikkeling van lonen en
materialen die een continue stijging laat zien. Anderszijds is er de aanbestedings- of
marktindex die laat zien dat de feitelijke kosten – door goedkopere aanbestedingen – zich
negatief ontwikkelen (lagere kosten dus). De civieltechnische ramingen in grondexploitaties
zijn in de praktijk vaak gebaseerd op kengetallen en eenheidsprijzen waarin niet of
nauwelijks de marktwerking is meegenomen. Dit betekent dat het de komende jaren te
verwachten gunstige, prijsdrukkende markteffect zal leiden tot lagere prijzen. Derhalve is
voor komend jaar rekening gehouden met prijsdalingen, welk effect zich doorvertaald in de
periode daarna. Op langere termijn geldt dit niet, omdat de crisis op enig moment tot een
einde zal komen (met prijsverhogend effect). Er zal sprake zijn van een herstel van het
prijsniveau in GWW, hetgeen betekent dat de prijsstijging het inflatieniveau overtreft.
Plankosten (2013 -2,0% tot 2,0%, kort 0,0% tot 3,0%, lang 0,0% tot 5,0%)
Voor de interne component van de plankosten is aansluiting op de reguliere inflatie het
meest voor de hand liggend. Markteffecten zitten vooral op de externe component van de
gemeentelijke voorbereidingskosten en deze zijn bovendien alleen voor de (zeer) korte
termijn in te rekenen. Alles overwegende hieromtrent lijkt een indexering onder
inflatieniveau voor het komende jaar passend, om daarna weer op en boven inflatieniveau
te indexeren. Dit laatste geldt nadrukkelijker wanneer de gebiedsontwikkeling zich
krachtiger herstelt op de lange termijn.
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EEN VOORSTEL VOOR PARAMETERWAARDEN VOOR
GRONDEXPLOITATIES
In figuur 14 volgt het overzicht met de bandbreedtes voor de opbrengsten- en
kostenstijging als op te nemen in grondexploitaties.
Belangrijk is in het oog te houden dat:
(1) het gaat om een algemeen beeld, dus zonder rekening te houden met specifieke (lokale)
omstandigheden. In onze uiteenzetting zijn locaal bepaalde factoren zoals de aard van het project,
de locatie en de markt nog niet meegenomen. De uiteenzetting over parameters is een algemene
inschatting en is niet één op één toe te passen in iedere grondexploitatie. Exacte bepaling van een
parameterwaarde is maatwerk.
(2) het hier gaat om een momentopname. Een momentopname, die weliswaar een zo goed mogelijk
onderbouwd beeld van de te verwachten indexeringen geeft, maar die tegelijkertijd door met name
marktontwikkelingen kan wijzigen. Voor een consistente en ook volgbare lijn in de keuze van de
betreffende waarden is jaarlijkse bijstelling en vaststelling wenselijk, niet in de laatste plaats om
hier als gemeente goed mee om te kunnen gaan.
(3) ook de huidige parameterwaarden vanzelfsprekend een grote rol spelen, het maakt nogal uit of
de actuele grondprijzen marktconform zijn of dat de grondprijzen bijvoorbeeld sinds 2008 zijn door
geïndexeerd met 2,0%.
(4) Metrum al meer dan twintig jaar adviseert over grondexploitaties in den lande. Wij werken
namens gemeenten en andere instanties dagelijks aan vraagstukken op het gebied van
gebiedsontwikkeling en vastgoed. Wij helpen u graag met dit stukje maatwerk.

Figuur 14 Voorstel parameters voor de grondexploitaties per 1-1-2013
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