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Grondspeculant belemmert
bouwplannen van gemeenten
Versnippering van grond stuwt prijzen en frustreert bouw van woonwijken
Josta van Bockxmeer, Gaby de Groot
en Erik van Rein
Amsterdam

Particuliere beleggers die kleine stukjes landbouwgrond kochten, in de hoop
er rijker van te worden, belemmeren
bouwplannen van gemeenten. De speculatie drijft de grondprijzen op, waardoor het aanleggen van woonwijken of
bedrijventerreinen te duur wordt. Dat
blijkt uit onderzoek van het FD.
Onder andere in Bergen op Zoom, Almere en Etten-Leur bemoeilijkt grondspeculatie bouwplannen. Meer dan
twintig gemeenten zien de versnippering van grond als mogelijk probleem
voor toekomstige bouwprojecten, blijkt
uit een enquête die het FD hield onder
alle Nederlandse gemeenten. Ruim de
helft van de gemeenten heeft de vragenlijst ingevuld.
Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is bezorgd over
de grondhandel. ‘Versnippering van
grond en speculatie belemmeren de
regie door de gemeente en maken de
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Versnipperde grond FOTO: J. HUISMAN/
PHENSTER, BEELDBEWERKING: STUDIO FD

gebiedsontwikkeling duurder’, zegt een
woordvoerder.
Op meer dan vijfhonderd locaties in
heel Nederland hebben grondhandelaren bossen, weilanden en akkers in
stukken geknipt. De snippers zijn doorverkocht aan particuliere beleggers, die
er in totaal bijna €700 mln in hebben
gestopt. Grondspeculatie komt voor in
meer dan de helft van de Nederlandse
gemeenten.
De particuliere eigenaren hopen dat
de grond sterk in waarde zal stijgen als
er huizen of bedrijfsgebouwen op komen te staan. Maar na maanden onderzoek heeft het FD geen locatie kunnen
vinden waar op versnipperde grond is
gebouwd.
Juist doordat de grondhandelaren
de akkers in zoveel stukjes sneden,
zijn bouwplannen ﬁnancieel onhaalbaar. In de meeste gevallen hebben de
particulieren onrealistisch hoge prijzen betaald. Om hun investering te laten renderen, moeten ze de grond duur
verkopen. Bouwprojecten zijn dan niet
meer rendabel, zodat gemeenten en

ontwikkelaars de grond niet kopen.
‘Het lijkt me onmogelijk dat versnipperde grond geld oplevert’, zegt Harm
Janssen, regiodirecteur bij BPD, Nederlands grootste gebiedsontwikkelaar.
Volgens hem komt dat doordat grondhandelaren in hun verhalen tegenover
beleggers geen rekening houden met de
kosten voor het aanleggen van voorzieningen zoals zwembaden, scholen en
parken. ‘Grondversnipperaars zeggen:
als je er tachtig villa’s op bouwt, kun je
er heel veel geld mee verdienen. Maar
zo werkt het niet in ons land.’
Naast de prijzen kan het grote aantal eigenaren voor gemeenten een reden zijn af te zien van bouwplannen
op versnipperde grond. Onderhandelen met een paar honderd eigenaren
kost te veel tijd. ‘Deze vorm van speculatie kan zich dus tegen zichzelf keren’,
zegt een woordvoerder van de gemeente Groningen.
Gemeenten kunnen de speculatie
nauwelijks tegengaan.
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‘Als Fed zijn werk
had gedaan, stond
beurs 30% hoger’

E-Court vraagt
rechtbank om
rechters te horen

Inhaalrace of
struikelpartij
voor Smith

President Donald Trump blijft de
Federal Reserve aanvallen. Gisteren twitterde hij dat het Amerikaanse stelsel van centrale banken een te streng monetair beleid
zou voeren. Daarmee heeft de Fed
volgens Trump de Amerikaanse
aandelenmarkten al een groei
van 30% onthouden. Een onderbouwing van dat cijfer bleef uit.
Trump ziet de beurs niet als de
indicator van waar de economie
naartoe gaat, maar als scorebord
voor zijn presidentschap.

De digitale arbiter e-Court heeft
de rechter gevraagd een zestal andere rechters te mogen horen als
getuige. De geschillenbeslechter
vermoedt dat de staat e-Court bewust heeft tegengewerkt omdat
grifﬁe-inkomsten van rechtbanken sinds zijn komst hard terugliepen. E-Court is een private
stichting die in korte tijd bijna
alle zorgverzekeraars, bedrijven
zoals Bol.com en energieﬁrma’s
aan zich bond om bulkincassozaken te behandelen.

Air France-KLM loopt steeds verder achter bij vergelijkbare Europese concurrenten. De nieuwe
topman Benjamin Smith moet
de luchtvaartcombinatie terugbrengen naar de nummer 1-positie in Europa. Bij de inhaalslag
heeft Smith zijn eigen agenda.
Hij moet bij het achterblijvende
Air France orde op zaken stellen,
het bestuur van de twee bedrijven op één lijn zien te krijgen en
meer winst uit de samenwerking
halen.
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ing in Nederland bereikt Brussel

Seizoenswerkers plukken
sieruien in Egmond aan den
Hoef. FOTO: HOLLANDSE HOOGTE

ment kan wegsturen — is in de ogen van Bruquetas discriminerend, omdat het buitenlanders veel
harder treft dan Nederlanders.
Maar volgens Tempo Team had Ruiz zelf een
fout gemaakt, waardoor er te veel belasting werd
ingehouden. Dat zou hij hebben teruggekregen
als hij niet zelf was vertrokken. De woordvoerder ontkent dat wervingspartner Temporales in
Spanje een voorcontract laat tekenen. ‘We beloven minimaal 120 uur in vier weken, meestal voor
drie maanden, tegen het geldende minimum-uurloon.’ Volgens hem heeft slechts een fractie van de
klachten betrekking op Tempo Team, maar staat
het bedrijf als marktleider vol in de wind. Hij merkt
wel op dat veel Spanjaarden, anders dan bijvoorbeeld Polen, denken dat ze in een gespreid bedje komen en dat alles mag, zoals wiet roken op
het werk.

Bruquetas vindt niettemin dat Nederland de
uitzendsector beter moet reguleren. Veel misstanden — de Spaanse ambassade verzamelde een kleine 500 klachten — blijken in het hyperﬂexibele
Nederland niet eens illegaal. Ook EU-wetgeving
voor gedetacheerde werknemers biedt geen bescherming, want de Spanjaarden tekenen pas in
Nederland een detacheringsovereenkomst.
De klacht over doorgeschoten flex klinkt
FNV-bestuurder Tuur Elzinga als muziek in de
oren. De bond ageert hier ook al jaren tegen. Dat
Nederland nu in het beklaagdenbankje staat, vindt
hij gênant. ‘We hebben uitzendwerk uitgevonden.
Maar met deze moderne dagloners of beter gezegd
uurloners ervaren we nu ook als eerste de nadelen.’
De Spanjaarden krijgen nu aandacht, omdat
ze in tegenstelling tot Polen of Bulgaren aan de
bel trekken. De klachten zijn in zijn ogen daardoor slechts het topje van de ijsberg. Veel misbruik
wordt immers nooit gemeld.
De vraag is of de Arbeidsautoriteit gaat helpen
misstanden met de menselijke koopwaar op de
grenzeloze arbeidsmarkt te voorkomen. Elzinga
erkent dat de meningen verdeeld zijn, ook binnen
de vakbeweging.
Bonden krijgen vaak als eerste lucht van wantoestanden. Zo hoorde hij deze week van een Deense
vakbondsman hoe een groep Filipijnse chauffeurs
uit Polen was doorgeplaatst naar Denemarken en
daar in erbarmelijke omstandigheden was gehuisvest. Het is goed dat ze die informatie straks kwijt
kunnen bij een overkoepelende instantie zoals de
ELA, die nationale inspecties aan elkaar koppelt.
Maar er is scepsis over het beperkte mandaat. Lidstaten kunnen zich onttrekken aan gezamenlijke
inspecties.
Autoriteit is dan ook een licht misleidende term.
‘Het wordt geen superpolitie’, waarschuwt Federico Pancaldi, die bij de Europese Commissie waakt
over het vrije verkeer van werknemers.
Toch hoopt Manuel Velázquez van de Spaanse
arbeidsinspectie dat het directe contact tussen
nationale verbindingsofﬁcieren, volgens hem
het hart van ELA, gaat helpen om zwart werk, illegale detachering en ontduiking van veiligheidsnormen op te sporen en te bestrijden. ‘Vaak gaat
het om brievenbusbedrijven waar we weinig zicht
op hebben. Ze zijn opeens verdwenen of liegen
over de locatie van hun hoofdkantoor. Via de ELA
kunnen we eindelijk toegang krijgen tot betrouwbare informatie over werknemers en werkgevers.’

Spaanse jongeren
worden totaal
fout voorgelicht,
zegt de raad van
Spanjaarden

c Vervolg van pagina 1
Ze kunnen via de ‘Wet voorkeursrecht gemeenten’ een eerste
koopoptie op de grond leggen. Daardoor kunnen handelaren de grond
minimaal drie jaar lang niet kopen
van boeren, of niet doorverkopen
aan particuliere beleggers. Maar als
de grond al is versnipperd, zullen de
particulieren hun kavels niet verkopen indien de gemeente in hun ogen
onvoldoende biedt.
Een andere mogelijkheid is onteigenen. Dat is duur, want eerst
moet de gemeente met alle eigenaren onderhandelen. Als ze er niet
uitkomen, hebben de speculanten
naast de marktwaarde van de grond
recht op een compensatie van tienduizenden euro’s. ‘Bij versnippering
in tientallen kavels gaat het om mil-

‘Dit soort praktijken
moet de kop in
worden gedrukt’,
zegt CDA-Tweede
Kamerlid Erik Ronnes
joenen die je aan kosten maakt om
de grond te verwerven’, zegt directeur Erik Berkelmans van adviesbureau voor gebiedsontwikkeling
Metafoor.
‘Dit soort praktijken moet de kop
in worden gedrukt’, zegt CDA-Tweede Kamerlid Erik Ronnes in een reactie op het onderzoek van het FD.
‘We moeten zuinig zijn op onze
landbouwgrond, maar als die toch
moet worden ingezet voor nieuwe
ontwikkelingen kan het niet de bedoeling zijn dat hiermee de zakken
van een speculant worden gevuld.’
‘De versnippering leidt tot extra
complexiteit en vertraging bij het
realiseren van projecten voor de
broodnodige woningbouw. Het onderzoek van het FD legt dit pijnlijk
bloot’, zegt Ronnes. ‘Juist het gebrek
aan bouwlocaties is een belangrijke
oorzaak van een tekort aan huizen.
We moeten ook niet schromen extra
maatregelen in de wetgeving op te
nemen als dit nodig blijkt.’

d

Pagina 10: Niemand wil bouwen
op versnipperde grond

Het Financieele Dagblad
Maandag 15 april 2019

Inzicht

10

VA S TG O E D

Niemand wil bouwen
Het versnipperen van grond als speculatieobject levert de kopers van de kavels
bijna nooit geld op. Wel belemmert het de
bouw van woningen en bedrijfspanden.
‘Grondspeculanten houden de gemeente tegen.’

Josta van Bockxmeer, Gaby de Groot
en Erik van Rein zijn redacteuren
van Het Financieele Dagblad

O

In het kort

. Speculatie met kleine

kavels landbouwgrond
belemmert bouwplannen van gemeenten.
In Bergen op Zoom
gaat de aanleg van een
bedrijventerrein vooralsnog niet door.
Amstelveen is de
enige gemeente in Nederland waar mogelijk
wel wordt gebouwd op
versnipperde grond.

.

.

p een middag in 2015 haalt
Jo-Janneke Wouts haar twee kinderen op bij haar ouders in het
dorp Lepelstraat, ten noorden
van Bergen op Zoom. ‘Ik ben gebeld door iemand die vroeg of ik
grond wilde kopen’, vertelt haar vader. ‘Pa, wat
heb je gezegd?’ reageert Wouts, die als teammanager Vastgoed en Grondzaken bij de gemeente
werkt. ‘Nee toch zeker?’
Wouts (39) en haar collega’s beseffen dan nog
niet welke gevolgen de grondverkoop kan hebben. De kavel die haar vader kreeg aangeboden,
ligt in een 28 hectare tellend, driehoekig stuk
boerenland met de naam Ster van Lepelstraat.
De gemeente heeft het in 2010 aangewezen als
mogelijke locatie voor een bedrijventerrein.
Al snel blijkt dat grondhandelaar VGI Vastgoed uit Haarlem de zuidelijke helft van de Ster
in zo’n vierhonderd stukken heeft geknipt. Het
bedrijf heeft de grond in 2015 gekocht van een
melkveehouder. VGI heeft de grondsnippers vervolgens verkocht aan particuliere beleggers. Als
er straks wordt gebouwd, springt de waarde van
de kavels omhoog, kregen de beleggers te horen.
Die redenering klopt. Alleen zal er juist vanwege dat gespeculeer niet worden gebouwd.
Uit onderzoek van het FD blijkt dat deze vorm
van grondspeculatie op grote schaal voorkomt
in Nederland. Op meer dan vijfhonderd locaties
is in totaal zo’n 2300 hectare grond versnipperd,
ongeveer de oppervlakte van de gemeente Leiden. Er zijn rond vijftig grondhandelaren actief,
waarvan VGI de marktleider is.
Het is omstreden handel. Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwde
vaak voor grondspeculatie en deelde meer dan
eens boetes uit aan grondhandelaren die geen
vergunning hadden. Die boetes waren mogelijk
omdat ze de grond na de verkoop voor de particuliere eigenaren bleven beheren. Daardoor golden de kavels volgens de AFM-regels ofﬁcieel als
‘beleggingsproduct’. En daar hoort controle bij.
Maar de handelaren hebben hun bedrijfsmodel veranderd. Sinds een paar jaar laten ze
de verantwoordelijkheid voor het beheer van de
grond bij de nieuwe eigenaren. Op die manier
geldt de speculatiegrond niet meer als beleggingsproduct en staat de AFM machteloos.
Wat niet veranderde: er is nog nooit gebouwd
op een stuk versnipperde grond. De meeste locaties zijn toch niet zo veelbelovend als de handelaren doen geloven. Aan de rand van Kerkrade,
op een willekeurig stukje grasland buiten Groningen of in een ‘groen ontwikkelingsgebied’
in de Gelderse gemeente Renkum zullen geen
woningen komen. De particuliere speculanten
zitten dus veelal opgescheept met grond die
eigenlijk waardeloos is.
Maar ook als percelen op een plek liggen waar
wel bouwplannen zijn, verdienen de particuliere
eigenaren niet aan de grond. De speculatie houdt
de bouw van woningen en bedrijfspanden juist
tegen.
In Bergen op Zoom blijkt dat in de zomer van
2017. Er dient zich een ontwikkelaar aan die wel
wat ziet in de Ster van Lepelstraat. Vanwege de
groeiende markt voor logistiek vastgoed zijn ontwikkelaars van bedrijfshallen naarstig op zoek

Collectieve claimprocedure
De Rotterdamse advocaat Bert van Mieghem
wil een collectieve
claimprocedure tegen
grondhandelaren beginnen. De aanleiding
is het zaterdag door
het FD gepubliceerde
onderzoek naar grondspeculatie in Nederland. Daaruit bleek dat
de dubieuze handel
in stukjes landbouwgrond in Nederland
veel groter is dan gedacht. Van Mieghem
vermoedt dat particuliere beleggers zijn
misleid toen zij hun

geld staken in stukjes
landbouwgrond en
meent dat speculanten
het aankoopbedrag terug kunnen krijgen via
de rechter. ‘Ik denk dat
de meeste beleggers
een verkeerde voorstelling van zaken hebben
gekregen’, zegt Van
Mieghem. ‘Beleggers
hebben de suggestie
gekregen dat er op
hun grond gebouwd
zou worden. Als je op
basis van die suggestie
grond hebt gekocht, is
er in juridische termen
sprake van dwaling.’

De versnippering in Bergen op Zoom (boven)
en Almere FOTO’S: JORDI HUISMAN/PHENSTER
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op versnipperde grond

Onteigening
gemeenten
De enige manier waarop
een gemeente versnipperde gebieden toch
bouwrijp kan krijgen is
onteigening, zegt hoogleraar grondbeleid Willem
Korthals Altes van de TU
Delft. Dat is zo duur dat
alleen rijkere gemeenten
zich dit kunnen permitteren. Want eerst moet de
gemeente met alle eigenaren zogenoemd minnelijk
overleg voeren. Als ze er
niet uitkomen, hebben de
speculanten recht op een
compensatie ter hoogte
van juridische en andere kosten, waarvoor een
richtbedrag van €30.000
per onteigende persoon
geldt. Daarnaast moet
de gemeente de marktwaarde van de grond
betalen. ‘Het gaat hier
om miljoenen die je aan
kosten maakt om dit soort
gronden te verwerven’,
zegt directeur Erik Berkelmans van adviesbureau
voor gebiedsontwikkeling
Metafoor. ‘Gemeenten
beginnen er überhaupt
niet aan.’

naar ruimte. De 28 hectare akkerland ligt aan het
in 2014 opgeleverde nieuwe deel van de A4 en in
de buurt van de ‘logistieke as’ tussen Rotterdam
en Antwerpen. De gemeente is ook blij met de
plannen, want ze heeft bijna geen andere ruimte
meer waar bedrijven zich kunnen vestigen.
De problemen ontstaan als duidelijk wordt
dat de particuliere eigenaren een ﬂinke verkoopprijs van rond de €120 per vierkante meter in
hun hoofd hebben. Voor de ontwikkelaar is dat
veel te veel. De grond is dat bedrag uiteindelijk
wel waard, maar pas nadat de wegen, riolen en
elektriciteit zijn aangelegd. Voor die tijd ligt de
reële verkoopprijs op minder dan de helft van
dat bedrag. Ongeveer wat de particuliere beleggers zelf hebben betaald.
En het wordt nog erger. Als blijkt dat VGI nog
een tweede lap grond in handen heeft, in het
noorden van het gebied, lijkt uitvoering van de
plannen helemaal onmogelijk te worden. De handelaar staat op het punt ook dat stuk in snippers
te verkopen.
Dat laatste weet de gemeente te voorkomen.
‘We hebben op een vrijdag de Wet voorkeursrecht
gemeenten erop gelegd, omdat anders op maandag de verkoop in het Kadaster zou staan’, zegt
gemeentelijk teammanager Vastgoed en Grondzaken Wouts. De wet houdt in dat de gemeente
voor minimaal drie jaar de eerste koopoptie op
de grond heeft als de eigenaar ervanaf wil. Zo
kan VGI de grond minstens drie jaar lang niet
doorverkopen aan speculanten. De ingreep heeft
ﬂink wat voeten in de aarde. Wouts en haar team
zoeken van elk van de ruim honderd percelen het
nummer op in het Kadaster, en laten het voorkeursrecht daar vastleggen. Ook de gemeenteraad moet erover stemmen.
‘Maar ook met voorkeursrecht haken ontwikkelaars af. Het zuidelijke deel is nog steeds versnipperd, en dus te duur. Alleen de noordelijke
helft bebouwen is voor de gemeente geen optie.
Wouts: ‘Je hebt een bepaalde schaal nodig om de
investeringen rendabel te maken.’ Als er binnen
drie jaar niets gebeurt, en de gemeente het voorkeursrecht niet verlengt, kan VGI de grond alsnog
verkopen aan particulieren.
‘De gemeente loopt vast, want ze wordt tegengehouden door de grondspeculanten. Terwijl die
er simpelweg geld aan willen verdienen’, zegt Michiel Assink, directeur Nederland van WDP, een
van de ontwikkelaars die interesse toonden in de
Ster van Lepelstraat.
Uit een schriftelijk antwoord van VGI blijkt dat
de grondhandelaar niet denkt dat versnippering
de aanleg van het bedrijventerrein tegenhoudt.
‘Ondertussen zijn alle plooien gladgestreken
en wijst de neus van de gemeente dezelfde kant
op als de neuzen van de investeerders in grond.’
Volgens de handelaar zijn er gesprekken met verschillende partijen.
Maar volgens Wouts — haar vader sloeg het
aanbod van een lapje grond af — is de kans klein
dat er iets zal gebeuren in de Ster van Lepelstraat.
Er grazen geen koeien meer, de stallen liggen er
vervallen bij.
Bergen op Zoom is niet de enige gemeente die
tegen grondspeculatie aanloopt. In Etten-Leur
is de mogelijke locatie van een nieuwe woonwijk
versnipperd, in Helmond een deel van het gebied
waar een experimentele ‘slimme’ woonwijk moet
komen. En in Roosendaal heeft een grondhandelaar een deel van het terrein dat geschikt kan
zijn voor het nieuwe Bravis-Ziekenhuis in stukjes
geknipt.
De gemeente Almere heeft ten oosten van de
stad een villawijk gepland op een deels versnipperd gebied. De eigenaren van de ruim zeshonderd kavels hebben tot bijna €200 per vierkante
meter betaald, en hopen er meer voor terug te
krijgen. Het is de vraag is of ontwikkelaars dit
willen betalen.
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‘Ik weet niet wanneer dat uit zou kunnen’, zegt
Ingeborg de Jong, directeur van ontwikkelaar
Timpaan. De ontwikkelaar heeft het stuk grond
ten oosten van het versnipperde deel in handen,
en verwacht dat de bouw dit jaar zal starten. De
gemeente toont zich niet onder de indruk. De
ontwikkeling is aan de eigenaren, schrijft een
woordvoerder. Hij voegt eraan toe dat Almere
zoveel ruimte heeft, dat er voor de komende
decennia genoeg plek voor woningen is.
Bouwen op versnipperde grond is volgens
experts simpelweg te duur. ‘Prijzen van boven
de €100 per vierkante meter kunnen uit op dure
plekken in de Randstad’, zegt hoogleraar grondbeleid Willem Korthals Altes van de TU Delft.
‘Maar ergens anders betaal je vaak €50 voor
ruwe bouwgrond.’
‘Ook al komt er een bestemmingsplan voor
woningbouw, dan nog is het onmogelijk er te
bouwen’, zegt bestuursvoorzitter Walter de
Boer van Nederlands grootste projectontwikkelaar BPD. ‘Deze grondspeculatie is een rampzalig verschijnsel.’ Vooral ook voor de kopers van
de grondsnippers. ‘Hier worden particulieren
besodemieterd.’
De grondhandelaren hebben vaak hun slag
geslagen door percelen te kopen waar gemeenten, woningcorporaties en ontwikkelaars in
de crisis vanaf moesten. Door de grond door te
verkopen hebben ze hun winst binnen. Ze hoeven zich er dus niet druk om te maken of er ooit
gebouwd wordt. De particuliere eigenaren en de
gemeenten blijven met de problemen zitten.
Uit een enquête die het FD heeft gehouden
onder alle Nederlandse gemeenten, blijkt dat
veel gemeenten niet weten dat er bij hen grondspeculatie plaatsvindt. Vaak komt dat doordat
verkavelde gronden midden tussen de weilanden liggen. Op andere plekken liggen opgeknipte percelen pal naast een woonwijk, terwijl
de betreffende gemeenten aangaven dat bij hen
geen sprake is van speculatie. Zo schreef een
woordvoerder van de gemeente Venlo: ‘Navraag
leert dat wij op je vraag een duidelijk “nee” kunnen antwoorden.’ In Venlo zijn echter zeven
percelen opgeknipt.
Ondanks de hoge kosten komt in Amstelveen
misschien voor het eerst een woonwijk te staan
op een versnipperd stuk boerenland. Wie aan
het einde van de uitgestrekte nieuwbouwwijken
in het zuidoosten van de gemeente komt, kijkt
uit over akkers en kassen. Waar nu nog tuinders zitten, moet over pakweg anderhalf jaar de
bouw van luxewoningen beginnen. De Scheg
moet de laatste grote nieuwbouwwijk worden
die nog binnen de grenzen van Amstelveen
past.
Op de kadastrale kaart is De Scheg niet zo versnipperd als andere gebieden waar speculanten
zitten. Toch heeft handelaar Grondontwikkeling Nederland de grond doorverkocht aan zo’n
zeshonderd particulieren. Die hebben niet allemaal een eigen perceel, maar een ‘onverdeeld

In Amstelveen hebben grondeigenaren
een ‘onverdeeld aandeel’ in een kavel.
FOTO: JORDI HUISMAN/PHENSTER,
BEELDBEWERKING FOTO’S : STUDIO FD

‘Tachtig eigenaren,
dat is een belemmering’
In Etten-Leur heeft
grondhandelaar
BBT Vastgoed het
goed gezien, zou je
zeggen. Het bedrijf
heeft een gebied dat
in de volksmond
‘De groene wig’ heet
in 2013 opgedeeld
in zo’n negentig
stukjes. Het is een
driehoekig stuk
land tussen twee
woonwijken. De
gemeente heeft het
aangewezen als een
van de plekken die
in aanmerking komen voor de bouw
van nog een wijk.
Maar de versnippering zou weleens
roet in het eten
kunnen gooien,
zegt verantwoordelijk wethouder Jan
Paantjes. ‘Als je te
maken hebt met

tachtig eigenaren,
kan ik me voorstellen dat dat een
belemmering is.’
Ook de prijs die de
particuliere eigenaren hebben betaald
vindt Paantjes erg
hoog. Volgens het
Kadaster telde een
van de eigenaren
€46 per vierkante
meter neer voor de
grond, tien keer de
agrarische waarde
op het moment
van verkoop. ‘Op
het moment dat
iemand drie of vier
keer de agrarische
waarde heeft betaald, kan dat weleens een probleem
zijn.’ De forse prijs
voor de kavels ten
spijt is BBT twee
jaar geleden failliet
gegaan.

Verantwoording

D

eze publicatie kwam
tot stand
na tientallen gesprekken met particuliere beleggers,
grondhandelaren,
gemeenten en specialisten op het
gebied van ruimtelijke ordening. De
locaties waar grondspeculatie via kleine
verkavelde percelen
in Nederland voor-

komt, komen deels
uit onderzoek in het
Kadaster en deels
uit een analyse van
de kadastrale gegevens door geo-informatiespecialist Esri
Nederland. Bij alle
locaties is vastgesteld dat een grondhandelaar een kavel
heeft verkocht aan
een particulier. Reageren? Mail: grondspeculatie@fd.nl

aandeel’ in een van de stukken grond. Zo houdt
Grondontwikkeling Nederland de touwtjes in
handen en kan het namens de beleggers optreden als ontwikkelaar en overleggen met de
gemeente.
‘Vroeger dachten we: je koopt het, dan wacht
je, en dan verkoop je. Maar zo werkt het niet.
Je moet er actief mee omgaan’, zegt directeur
Shandar Kooij door de telefoon.
‘Vroeger’ was 2013, toen de Autoriteit Financiële Markten Kooij een boete van €75.000
oplegde omdat hij grond aanbood als beleggingsobject zonder een vergunning te hebben.
Nu gooit hij het over een andere boeg. Volgens
Kooij is zijn methode voor particulieren de enige manier om wél geld te verdienen met grondspeculatie. ‘Ik heb de deur geopend.’
Samen met ingenieursbureau Arcadis maakte Grondontwikkeling Nederland een plan voor
het deel van De Scheg dat in handen is van zijn
klanten. Grondontwikkeling Nederland heeft
een planoloog in dienst en voert zelf haalbaarheidsonderzoeken uit. ‘We zijn in de afrondende fase’, zegt Kooij. Zodra de gemeente, die de
bouwvergunning moet afgeven, een overeenkomst heeft met een bouwbedrijf, dat het terrein moet kopen, krijgen de speculanten hun
inleg en het afgesproken rendement terug.
De gemeenteraad van Amstelveen kan het
bestemmingsplan voor de Scheg naar verwachting halverwege 2020 vaststellen, schrijft een
woordvoerder. De gemeente is op de hoogte
van de prijzen die de speculanten hebben
betaald, maar zegt geen inzicht te hebben in
het bedrijfsmodel van Grondontwikkeling
Nederland.
De prijzen die Kooij voor zijn kavels heeft gerekend zijn opvallend hoog. Eén particulier betaalde €350 per vierkante meter, een ander via
verschillende tussenhandelaren zelfs €565. Hoe
zijn klanten dan winst kunnen maken wil Kooij
niet precies zeggen. Maar doordat hij zelf de
ontwikkelaar is kan hij het geld van zijn klanten
gebruiken voor het maken van het bouwplan.
Hij hoeft er dus niet voor naar de bank, zegt hij.
Dat scheelt in de kosten, en dat zien zijn klanten straks terug bij de eindafrekening.
Het ontwikkelmodel van Kooij maakt vooralsnog alleen in Amstelveen kans. Ten oosten
van Almere heeft Kooij naar eigen zeggen ook
geprobeerd zelf te ontwikkelen, maar dat liep
stuk op het grote aantal eigenaren van naastgelegen verkavelde percelen. ‘We hebben brieven
gestuurd, geprobeerd een collectief te creëren.
Maar we hebben nul op het rekest gekregen.’
Dan zegt de grondhandelaar met onbedoelde
ironie: ‘De verkaveling houdt alles tegen.’
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Meer over grondspeculatie. Ga naar fd.nl en
lees het nieuws- en het achtergrondverhaal
van afgelopen zaterdag.

