
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

HANDLEIDING FINANCIËLE MODELLEN  

BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING 



VOORWOORD 
 

Publiek-private samenwerking 

Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking 

(pps) bij gebiedsontwikkelingsprojecten van het Kenniscentrum PPS. Hoewel een sluitende 

definitie van het begrip pps, gelet op de vele verschijningsvormen die het kan aannemen, moeilijk 

te geven is, hanteert het Kenniscentrum PPS de volgende omschrijving van het begrip: pps is een 

samenwerkingsverband waarbij overheid en bedrijfsleven, met behoud van eigen identiteit en 

verantwoordelijkheid, een project realiseren op basis van een heldere taak- en risicoverdeling. Als 

gevolg van die samenwerking kan meerwaarde worden behaald: een kwalitatief beter eindproduct 

voor hetzelfde geld of dezelfde kwaliteit voor minder geld. Er ontstaat voordeel voor beide partijen. 

De overheid realiseert maatschappelijke doelstellingen en creëert perspectief op een hogere 

kwaliteit en een reductie van projectkosten. En voor het bedrijfsleven ontstaan niet alleen nieuwe 

kansen op een groeiende markt, ook kan het zelf invloed uitoefenen op een zo efficiënt mogelijke 

vormgeving en uitvoering van het project en daarmee op haar verdienmogelijkheden. 

 

PPS bij gebiedsontwikkeling 

Kenmerk van pps bij gebiedsontwikkelingsprojecten is dat partijen in meer of mindere mate 

samenwerken bij het opstellen van een plan voor de ontwikkeling van een locatie of gebied (en niet 

de gemeente alleen het plan in detail uitwerkt) en/of samenwerken bij de grondexploitatie 

(bijvoorbeeld door de taken en risico’s daarbij te delen). 

Gebiedsontwikkeling is de verzamelterm voor projecten van substantiële omvang waarin een 

bepaalde functie wordt ontwikkeld - bijvoorbeeld wonen (woningbouw), werken 

(kantoorontwikkeling, bedrijventerrein), winkelen (ontwikkeling winkelcentra) en recreatie 

(bijvoorbeeld natuurontwikkeling), al dan niet in combinatie met elkaar of met de aanleg van 

infrastructuur. Daarbij kan het zowel gaan om nieuwe ontwikkeling (“nieuwe uitleg”) als om 

herontwikkeling van bestaande locaties of gebieden en zowel om stedelijke als landelijke gebieden. 

 

Waarom deze handleidingen? 

Pps bij gebiedsontwikkeling komt veel voor, maar de kennis is versnipperd en niet voor iedereen 

goed toegankelijk. Hierdoor blijven in de praktijk regelmatig vragen over verschillende onderwerpen 

niet (goed) beantwoord. Hoewel de aanpak van pps bij gebiedsontwikkeling per project verschilt en 

dus maatwerk is, geven de handleidingen een “basisuitrusting” voor de projectleiders en overige 

betrokkenen bij de overheid van gebiedsontwikkelingsprojecten waarin samenwerking met private 

partijen wordt overwogen of is aangegaan. Op dit moment zijn handleidingen verschenen over de 

volgende onderwerpen: 

• Procesarchitectuur (A) 

• Risicomanagement (B) 

• Publiek-publieke samenwerking (C) 

• Marktconsultatie (D) 



• Samenwerkingsmodellen en juridische vormgeving daarvan (E) 

• Selectie van private partijen (F) 

• Europese aanbesteding (G) 

• Financiële modellen (H) 

• Benefit sharing (I) 

In onderstaande schema’s is aangegeven hoe deze onderwerpen zich tot elkaar verhouden en zijn 

de onderwerpen tevens geplaatst in de verschillende projectfasen die bij 

gebiedsontwikkelingsprojecten kunnen worden onderscheiden: de initiatieffase, de 

haalbaarheidsfase (ook wel de planvormingfase genaamd), de realisatiefase (waaronder begrepen 

de grondexploitatie) en de beheerfase. Daarbij is per onderwerp aangegeven welke handleiding 

van toepassing is. 
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1. Inleiding 
 

Aanleiding 

Het ontwerp van een plan dient een financiële onderbouwing te hebben. Een mooi plan is immers 

nog niet per definitie een betaalbaar plan. Rekenen en tekenen aan een plan moet derhalve 

tegelijk gebeuren.  

 

Bij de meeste gebiedsontwikkelingsprojecten wordt in de initiatieffase meer aandacht besteed aan 

de inhoud van het plan en de beoogde samenwerkingsvorm dan aan de financiële onderbouwing. 

Hierdoor ontstaan vaak grote onrendabele toppen op projecten. Een meegroeiend rekenmodel 

(interactief proces) is nodig waar de afspraken die tussen partijen worden gemaakt in worden 

opgenomen en getoetst. 

 

Ook voor bestuurders is een goede financiële onderbouwing absoluut een voorwaarde.  

Hoe kan aan de hand van rekenmodellen inzichtelijk gemaakt worden wat er gebeurt als er zaken 

tegenzitten? Indien besloten wordt om met private partijen samen te werken dan zijn afspraken 

over risicoverdeling noodzakelijk. Hiervoor is een financiële berekening c.q. model nodig. 

 

Wanneer men op zoek gaat naar de haalbaarheid van projecten, dan gaat het niet alleen over de 

kosten en de opbrengsten maar ook over de waardeontwikkeling van grond en opstallen in het 

plan. Om kwalitatief goede pps-contracten af te kunnen sluiten is kennis van inbrengwaarde, 

productie van grond en opstallen en vervolgens grondwaarde van wezenlijk belang. De 

onderhavige handleiding beoogt projectleiders en bestuurders van overheden inzicht te geven in 

de belangrijkste onderwerpen die daarbij aan de orde komen en in de parameters van de meest 

gebruikte financiële modellen. De handleiding geldt in principe voor alle soorten 

gebiedsontwikkelingsprojecten, zowel stedelijke als landelijke ontwikkeling, zowel herstructurering 

van bestaand gebied als nieuwe uitleg. Daar waar voor een bepaald soort projecten de situatie 

anders ligt, wordt dat apart aangegeven in de handleiding. 

 

De belangrijkste onderwerpen 

1.Nut en noodzaak van financiële modellen 

Een financieel model is als hulpmiddel bij een pps-proces onontbeerlijk. Het model zelf biedt echter 

geen oplossing voor feitelijke problemen (of tekorten). Het model maakt de samenhang tussen 

kosten en opbrengsten duidelijk en het maakt de inspanningen en verantwoordelijkheden van de 

verschillende partijen inzichtelijk. Naar aanleiding daarvan kan het financiële model ook een 

hulpmiddel zijn bij de keuze voor een samenwerkingsmodel. Tevens is het een belangrijk 

hulpmiddel bij het opstellen van een risicoanalyse (zie de handleidingen Samenwerkingsmodellen 

en de juridische vormgeving en Risicomanagement van het KC PPS).  
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2. Welke modellen worden het meeste gebruikt? 

Zowel de grondexploitatie (traditioneel of residueel toegepast) als de opstalexploitatie zullen 

worden behandeld, waarbij zal worden ingegaan op een aantal wezenlijke zaken, zoals 

afbakening van het plangebied (scope), grondposities, programma, wijze van vaststellen kosten en 

opbrengsten, risicoanalyse (dynamisch) en mogelijke samenwerkingsvormen. 

 

3. Hoe passen we financiële modellen toe? 

Er wordt ruim aandacht besteed aan de invalshoek van de gemeente en de invalshoek van de 

ontwikkelaar bij grond- en opstalexploitatie en de koppeling/scheiding van die twee. Hoe kan het 

model helpen bij het opstellen van het afsprakenkader tussen de private en publieke partijen en 

hoe verhoudt zich dat tot de regierol van de overheid? Ook wordt er dieper ingegaan op de invloed 

van de markt op de afspraken tussen partijen. Hoe flexibel kan met het financiële model worden 

omgegaan zonder de risico’s op ongewenste wijze te herverdelen? Het belang van een iteratief 

proces wordt uitgewerkt en er wordt dieper ingegaan op de functie die een financieel model heeft 

voor de keuze van de uiteindelijke samenwerkingsvorm. Ten slotte wordt ingegaan op een aantal 

praktijkvoorbeelden. 

 

Leeswijzer 

Deze handleiding start in hoofdstuk 2 met de plaats van de financiële modellen in het proces. 

Hierbij wordt uiteengezet welke functies een financieel model kan hebben. Daarna wordt uitgelegd 

hoe het rekenen kan worden ingezet in het proces van gebiedsontwikkeling en daarmee bij pps. Dit 

hoofdstuk sluit, net als de overige hoofdstukken, af met een lijstje met tips. 

 

In hoofdstuk 3 wordt de grondexploitatie behandeld. Hierbij wordt gekeken naar de rol van de 

grondexploitatie, de kosten- en de opbrengstenkant, welke rol fasering speelt en de meest 

voorkomende risico’s. 

 

In hoofdstuk 4 wordt de opstalexploitatie behandeld. Deze start met een begripsdefiniëring, waarin 

onder andere de kosten en opbrengsten van een opstalexploitatie inzichtelijk worden gemaakt. 

Vervolgens wordt aangegeven welke rol het rendement van de opstalontwikkelaar speelt binnen de 

opstalexploitatie. Hierbij speelt de tijd een belangrijke rol. Hierbij wordt vervolgens onderscheid 

gemaakt tussen typen opstalontwikkelaars. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de invloed 

van marktontwikkelingen en de financieringscomponent. 

 

In hoofdstuk 5 worden de grondexploitatie en de opstalexploitatie aan elkaar gekoppeld. Er wordt 

uiteengezet dat de grondprijs feitelijk de koppeling vormt tussen beide. Aangegeven wordt waar de 

onderhandelingen tussen publieke en private partijen veelal betrekking op hebben. De typen 

samenwerkingsmodellen worden beschreven in relatie tot het rekenwerk. 

 

In hoofdstuk 6 wordt aan de hand van drie voorbeelden belangrijke informatie uit voorgaande 

hoofdstukken geïllustreerd. Verder wordt hier in een slotwoord deze handleiding samengevat. 



6 

2. Plaats financiële modellen in het proces  

2.1. Inleiding 

Sanders werkt binnen de gemeentelijke organisatie op de afdeling projecten. Op een dag komt de 

wethouder binnen die op een bijeenkomst met het lokale bedrijfsleven een brainwave heeft 

gekregen. Die brainwave is dat het centrum versterkt moet worden, het gedateerde winkelcentrum 

dient vernieuwd te worden, er moet een groot aantal parkeergarages gebouwd worden, de 

kantoorfunctie moet verstevigd worden en ook het wonen in de binnenstad moet aantrekkelijker 

gemaakt worden. Vanuit de markt denkt iedereen dat het wel budgettair neutraal kan, maar dan 

moeten de marktpartijen in een vroeg stadium worden ingeschakeld. 

Sanders krijgt van zijn wethouder de vraag: “Kun je even een opzetje maken en ben je in staat om 

het proces te trekken?” 

 

De Bruin werkt bij een projectontwikkelaar en heeft net de feestelijke opening gehad van een 

bedrijventerrein. Gedurende de realisatie heeft het hoofd acquisitie goed contact gehad met de 

gemeente. Het winkelcentrum is volgens de gemeente al jaren een probleem. Er komt geen goed 

plan van de grond. Er zijn gigantische tekorten. De acquisiteur heeft echter aangeboden dat zijn 

organisatie zoveel creativiteit bezit, dat zij wel in staat zijn om een sluitend plan te maken. 

Misschien met nog wat subsidies links en rechts, maar dit moet een eitje zijn.  

De Bruin krijgt de vraag:“Kun je even een opzetje maken, waarop de gemeente kan reageren.” 

 

Sanders en de Bruin komen elkaar tegen en raken in gesprek over de opdrachten die ze hebben 

gekregen. Ze maken een afspraak om verder te praten. 

 

Deze case is de rode draad in deze handleiding. De gesprekken keren meerdere malen terug en 

zijn illustratief bij de theorie over rekenmodellen en publiek-private samenwerking. In gesprekken 

tussen Sanders en De Bruin komen de onderwerpen aan de orde, gezien vanuit het perspectief 

van de gemeente (publiek) en van de projectontwikkelaar (privaat). 

 

In de dagelijkse praktijk is de bovenstaande situatieschets niet ondenkbaar. Publieke en private 

partijen komen elkaar continu in allerlei situaties tegen. Publieke en private partijen zoeken elkaar 

ook steeds vaker op. Grondexploitaties hoeven niet meer per definitie door de gemeente te worden 

gevoerd en opstalexploitatie is niet sec de verantwoordelijkheid van marktpartijen. 

In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de plaats van financiële modellen of  financial 

engineering1 in een pps-traject. Onder financial engineering verstaan we in praktijk het werken met 

de financiële modellen. Dat betekent de gegeven situatie en opgave vertalen in een financieel 

                                                 
1 Financial Engineering is een vrij recent vakdomein dat het verband legt tussen ingenieurstechnieken en wiskunde 
enerzijds en de financiële wetenschappen anderzijds. 
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model, de (eerste) schetsontwerpen vertalen, doorrekenen op hun haalbaarheid en 

optimaliseren, beslissingen financieel ondersteunen, risicoanalyses en gevoeligheidsanalyses 

uitvoeren.  

 

Eerst wordt uitgelegd wat de rol van een financieel model kan zijn. Vervolgens wordt de werking 

van een financieel model gepresenteerd dat “meegroeit” in de planontwikkeling. Daarna wordt 

uiteengezet hoe het rekenwerk een plaats krijgt in de pps. Het hoofdstuk eindigt met een lijstje met 

tips geïllustreerd door de casus. 

2.2. De functies van een financieel model 

De fase in het proces waar partijen zich in bevinden heeft gevolgen voor de invulling dan wel de 

uitwerking van een financieel model. Daarbij is er steeds vaker behoefte om in een vroeg stadium 

een doorrekening te maken. Eén van de sturingselementen bij het procesmanagement is daarom 

het financiële model. Een financieel model is faciliterend is aan het proces. 

 

Naast het doorrekenen van de haalbaarheid heeft een financieel model als procesinstrument de 

volgende functies: 

• geeft inzage in kosten en opbrengsten van de verschillende planonderdelen als basis voor de 

verdeling hiervan tussen partijen. Een financieel model is daarom bruikbaar om de 

samenwerking vorm te geven. 

• leent zich voor planoptimalisatie, doordat diverse programma’s en faseringen kunnen worden 

doorgerekend. Het is een hulpmiddel om een realistisch plan te maken. 

• is geen wondermiddel: een model biedt geen oplossing voor problemen. Echter, het creëert 

wel vertrouwen door het inzichtelijk maken van kosten en opbrengsten voor de afzonderlijke 

partijen. Dit vertrouwen kan worden versterkt door het model gezamenlijk te ontwikkelen en te 

vullen met input en rekenparameters.  

• hulpmiddel bij de onderhandelingen. 

• het kwantificeert diverse risico’s, kansen en bedreigingen door het doorrekenen van scenario’s. 

Door wijzigingen in de financiële uitgangspunten worden kosten en opbrengsten beïnvloed en 

kunnen risico’s duidelijk worden.  

 

De grond- en opstalexploitatie voor een bepaald plangebied kent bijvoorbeeld een scenario dat 

uitkomt op een positief grondexploitatiesaldo van € 10 miljoen. Maar de projectontwikkelaar gaat 

hier niet mee akkoord. Hij vindt dat er te veel risico’s aan zijn plan zijn verbonden. Hij zegt dat de 

huren van de winkels zeker 10% lager uitkomen dan de raming van de gemeente, die deze 

informatie heeft opgevraagd bij een makelaar. Zijn voorstel is de grondprijs op dat onderdeel te 

laten dalen, waardoor het positieve resultaat in de grondexploitatie wegvloeit. De gemeente staat 

voor de keuze dit te accepteren of af te wijzen. De grondopbrengst van de projectontwikkelaar 

wordt als ondergrens gehanteerd en de grond wordt afgerekend op het moment dat de huurprijs 
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bekend is. Stijgt de huurprijs met 10%, dan krijgt de gemeente de eerst berekende 

grondprijs. Boven de huurprijsstijging valt het voordeel toe aan beiden in een nader af te 

spreken verhouding. Voor deze verdeling zijn verschillende varianten mogelijk.  

2.3. Een financieel (groei)model 

In 2.2 is aangeven wat de functies zijn van een financieel model. Tevens is aangetoond dat het 

model in verschillende fasen antwoord moet geven op verschillende vragen. Derhalve werkt het 

financiële model in iedere fase verschillend en zal het in iedere fase verschillende functies 

vervullen. We introduceren daartoe het financiële groeimodel.  

 

Met behulp van een financieel groeimodel kan een project van grof naar fijn worden doorgerekend. 

Een financieel groeimodel is een model dat voldoende flexibel is om gedurende de looptijd van het 

project aangepast en verder ontwikkeld te worden. Een financieel (groei)model heeft nog niet de 

uiterste nauwkeurigheid heeft van een administratief monitoringmodel, maar is wel voldoende 

betrouwbaar. Daardoor zijn uitspraken mogelijk over risico’s en optimalisatiemogelijkheden. 

 

Het model groeit mee met de fasen van het proces. Een bouw- en daarmee een pps-proces kent 

de volgende fasen: 

A. Initiatieffase, 

B. Haalbaarheidsfase, 

C. Realisatiefase, 

D. Beheerfase. 

 

Ad. A. Initiatieffase 

In de initiatieffase worden ideeën en ambities verbeeld in schetsen of zogenaamde 

vlekkenplannen. Er is dan behoefte aan een financieel model dat ‘platte’ berekeningen maakt met 

een redelijke bandbreedte in het resultaat. ‘Plat rekenen’ betekent dat de dimensie tijd in de 

berekening niet wordt verwerkt, omdat er nog geen zicht is op een uitvoeringsplanning en fasering 

van het project. De uitkomsten bewegen zich nog binnen een ruime marge. Het financiële model 

heeft als resultaat een ‘normatieve verkenning’.  

 

Ad. B. Haalbaarheidsfase 

Bij het ingaan van de haalbaarheidsfase vormen de schetsen het uitgangspunt voor de verdere 

planontwikkeling. Deze planontwikkeling leidt vervolgens tot een structuurplan of masterplan. De 

schetsen vormen ook het uitgangspunt voor de eerste ‘financiële verkenning’ die wordt uitgevoerd 

tijdens de haalbaarheidsfase. Het is raadzaam om het rekenen en tekenen in de haalbaarheidsfase 

parallel te laten plaatsvinden. Door deze werkwijze wordt voorkomen dat er te lang met onbetaalde 

ambities wordt doorgewerkt en kan in een vroeg stadium ook naar financiële en programmatische 

optimalisatiemogelijkheden worden gezocht. 
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In de haalbaarheidsfase ontstaat zicht op een uitvoeringsplanning en -fasering. Het 

rekenmodel zal hierop worden aangepast. Het rekenmodel verwerkt dan tevens de dimensie 

tijd, waardoor de rente-effecten en de indexering van kosten en opbrengsten worden 

meegerekend. De uitkomsten worden hierdoor steeds nauwkeuriger.  

 

In het figuur 1 worden de verschillende fasen in het proces weergegeven en de daarbij behorende 

financiële uitwerking. 
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Figuur 1: financiële modellen en procesfasering 

 

We richten ons in deze handleiding op de initiatief- en de haalbaarheidsfase. In deze fase worden 

de cruciale beslissingen genomen in zowel het ontwerp als in de samenwerking. Deze 

samenwerking is feitelijk een verdeling van kosten, opbrengsten, risico’s en zeggenschap. Het hier 

besproken financiële model ondersteunt deze beslissingen omtrent het ontwerp en de 

samenwerking. Het is een voorcalculatorisch model waardoor (investerings)beslissingen 

weloverwogen kunnen worden gemaakt.  

 

Het voorcalculatorisch model is geen boekhoudkundig model dat kan worden ingezet tijdens de 

realisatiefase van het project. 

2.4. Typen financiële groeimodellen 

Bovenstaand is beschreven hoe een financieel model met het proces meegroeit. Dit door te 

groeien van een normatieve verkenning via een financiële verkenning tot een grond- en 

opstalexploitatie. In deze paragraaf willen we beknopt ingaan op de begrippen: 

A. Grondexploitatie 

B. Opstalexploitatie 

C. Gebiedsexploitatie 

 

In de volgende hoofdstukken zal uitgebreider aandacht aan deze begrippen worden geschonken. 

 

Ad. A. Grondexploitatie 
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Om de kosten en opbrengsten van een plan c.q. ontwikkeling inzichtelijk te maken, dient de 

projectleider een grondexploitatie te maken. Een grondexploitatie kan worden omschreven 

als het inzichtelijk maken van alle kosten en opbrengsten behorende bij de ontwikkeling van 

grond. Onder de kosten vallen zaken als verwerving en bouw- en woonrijpmaken. Onder de 

opbrengsten valt de verkoop van bouwrijpe kavels ten behoeve van de opstalontwikkeling. In 

hoofdstuk 3 wordt de grondexploitatie nader toegelicht. Tevens is in bijlage 1 een voorbeeld van 

een grondexploitatie toegevoegd. 

 

Ad. B. Opstalexploitatie 

Een opstalexploitatie kan worden omschreven als het inzichtelijk maken van alle kosten en 

opbrengsten behorende bij de ontwikkeling van vastgoed. De kosten zijn onder andere de 

grondkosten en de realisatiekosten van de opstallen. De opbrengsten zijn de opbrengsten van de 

verkoop dan wel verhuur van de opstallen. In Hoofdstuk 4 wordt hier uitgebreid op teruggekomen. 

Reeds nu kunnen we stellen dat de  relatie tussen de grond- en opstalexploitatie de uitgifte van 

grond is. Immers voor de grondexploitatie zijn dit de opbrengsten, terwijl het voor de 

opstalexploitatie kosten zijn. 

 

Ad. C. Gebiedsexploitatie 

Bij publiek-private samenwerking kan de samenwerking bestaan uit de ontwikkeling van één plan 

of uit een gebied bestaande uit meerdere plannen. Dit is een gebiedsexploitatie waarbij verevening 

tussen verschillende plannen kan plaatsvinden. Een gebiedsexploitatie hoeft daarbij niet per 

definitie te betekenen dat voor alle plandelen dezelfde berekening wordt gemaakt. Sommige 

plandelen kennen wellicht een uitgebreidere grond- en of opstalexploitatie. Deze gebiedsexploitatie 

is dan ook niet meer dan een koppeling van meerdere grond- en opstalexploitaties. In deze 

handleiding wordt dan ook niet verder specifiek teruggekomen op de gebiedsexploitatie. 

2.5. Pps en financiële modellen 

Wanneer twee partijen elkaar ontmoeten en besluiten een publiek private samenwerking aan te 

gaan, doen ze dit omdat ze denken meerwaarde te kunnen behalen. Pps is immers geen doel op 

zich, slechts een middel. Soms zijn publieke en marktpartijen op elkaar aangewezen om hun 

individuele doelen tot stand te brengen. Indien één van de partijen een tekort als resultaat heeft, 

zal ze moeten verantwoorden wat de meerwaarde is van de samenwerking. Financial engineering 

speelt daarbij een belangrijke rol (zie ook paragraaf 2.1). 

 

Partijen zullen dus pas overgaan tot samenwerking, wanneer het belang c.q. de meerwaarde en de 

haalbaarheid daarvan is aangetoond. Welke samenwerkingsvorm het beste bij de pps past, is 

afhankelijk van hoe partijen kosten / opbrengsten, risico en zeggenschap willen verdelen. Om te 

komen tot een verdeling, moeten deze kosten, opbrengsten en risico’s van de samenwerking wel 

eerst inzichtelijk worden gemaakt. Wie doet wat in de pps? Wie brengt wat in in de pps? Bij een 

pps gaat het daarbij niet alleen om het inzichtelijk maken van het eigen risico en de eigen kosten 
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en opbrengsten, maar ook wat het betekent voor de andere partij. Inzichtelijk moet worden 

hoe beide partijen in de ontwikkeling staan. Het zoeken van nieuwe mogelijkheden om de 

opbrengsten te verhogen en de kosten terug te brengen, kan daarbij een middel zijn om een 

onrendabel project alsnog te doen slagen. 

 

In het figuur 2 wordt de driehoeksverhouding tussen kosten / risico / zeggenschap weergegeven. 

Bij een pps gaat het om hoe de verdeling van kosten, opbrengsten, risico en zeggenschap tussen 

partijen is.  

 

Traditioneel functioneert de driehoek als volgt: een ieder wil zo veel mogelijk zeggenschap met zo 

min mogelijk risico’s en zo min mogelijk kosten. Partijen expliciteren dit vaak onvoldoende, 

waardoor er een nogal schimmig spel ontstaat. Een voorbeeld uit de praktijk om dit te illustreren: 

de grondquote is vaak een stevig onderwerp van gesprek. De grondquote wordt bepaald als 

percentage van de Vrij Op Naam Prijs (VON – prijs, zie paragraaf 3.5). De gemeente wil een hoge 

grondquote, zodat ze een hoog bedrag kan vragen voor de grond. De ontwikkelaar zal deze 

hogere prijs op moeten brengen en zal daardoor bezuinigen op andere kosten, zoals bouwkosten. 

Dit kan ten koste gaan van de kwaliteit. In een pps is het juist belangrijk om meerwaarde te 

creëren. Daarom is het streven naar een gelijkmatige verdeling van de kosten, risico’s en 

zeggenschap wenselijk. Door de risico’s te benoemen en te bepalen in hoeverre partijen in staat 

zijn om hierover gemeenschappelijke afspraken te maken. In het geval van de grondquote moet de 

gezamenlijke discussie gaan over de kwaliteit van de opstallen. De zeggenschap wordt hierdoor 

herverdeeld, waardoor een deel bij de private partij neergelegd wordt. Als dat gericht is op meer 

kwaliteit, is dat uiteindelijk een goede inzet. In het algemeen kan gesteld worden dat de residuele 

grondwaardeberekening een methodiek is die beter aansluit bij pps dan de grondquote. 

Kosten

(verdeling)

Risico
(verdeling)

Zeggenschap
(verdeling)

Kosten

(verdeling)

Risico
(verdeling)

Zeggenschap
(verdeling)

 

Figuur 2: Pps; Verdeling van kosten, risico en zeggenschap 

 

De publieke partij zal bij een pps willen weten wat de verdiencapaciteit en de 

investeringsbereidheid van de marktpartij is. Een marktpartij wil daarbij net als de publieke partij 

garanties en zekerheid. Marktpartijen worden vaak gevraagd om hun visie, maar hoe ligt de 

bereidheid om samen te werken bij beide partijen? 

 

Om deze vraag te beantwoorden, is het belangrijk dat partijen verder kijken dan hun eigen 

berekening. Bij voorkeur dient niet ieder een eigen berekening maken, maar moet gezamenlijk één 
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berekening gemaakt worden. De verwachting mag niet zijn om er na één berekening met 

elkaar uit te zijn. Transparant rekenen met de betrokken partijen is het devies (hier wordt in 

hoofdstuk 5 nadere uitwerking aan gegeven). 

2.6. Tips 

• Maak de procesfase waarin wordt gerekend inzichtelijk. Maar onderscheid tussen verkennend, 

normatief en het niveau van een grond- of opstalexploitatie. Getallen lijken snel feiten, terwijl er 

mogelijk aannames of schattingen gebruikt zijn. 

• Maak duidelijke afspraken wie wat gaat uitrekenen binnen de pps. 

• Reken transparant, objectief en verifieerbaar. 

• Zorg voor een wisselwerking tussen rekenen en tekenen. 

• Eerst rekenen en tekenen, dan pas ondertekenen. Maak eerst een (haalbaar) plan en beslis 

daarna over een eventuele samenwerkingsvorm. 

 

Het gesprek tussen Sanders en de Bruin verloopt een beetje moeizaam. Geconcludeerd wordt op 

basis van beide opzetjes dat er nog weinig materiaal ligt. Om het centrumgebied goed aan te 

pakken, kan onderscheid worden gemaakt in het winkelcentrum en de schil daar omheen waar ook 

wat mee moet gebeuren om het ambitieniveau van de gemeente te halen. Sanders geeft aan dat 

de gemeente geen grond in eigendom heeft; het winkelcentrum is van eigenaargebruikers en 

omliggende panden zijn allemaal in particulier eigendom. De openbare ruimte moet nodig worden 

heringericht en de panden moeten worden aangemerkt voor achterstallig onderhoud.  

De Bruin geeft aan dat de locatie potentie heeft voor dure appartementen en de ontwikkeling van 

kantoren. Sanders geeft aan dat het beleid van de gemeente juist is om minimaal 30% van de 

nieuwbouw in de sociale sector te realiseren. De Bruin reageert laconiek dat hij op sociale 

woningbouw niets verdient. In dit plan acht hij sociale woningbouw dan ook niet realistisch. 

  

Uiteindelijk verzucht de ambtenaar: ´volgens mij moet jij mij overtuigen dat de wethouder alleen zijn 

zin krijgt als wij niets voor de grond rekenen en ik heb wel de opdracht om dat te voorkomen. Hoe 

komen we hier uit? Want van jouw vak begrijp ik niets. Terwijl we toch met elkaar moeten 

samenwerken en als het even kan die zo gewenste meerwaarde van samenwerken willen 

bereiken.”  

“Laten we beginnen, zei de projectontwikkelaar om elkaar uit te leggen hoe ons vak in elkaar zit. 

Misschien helpt dat een beetje.” 
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3. Grondexploitatie 

3.1. Inleiding 

Dit hoofdstuk behandelt de grondexploitatie. In paragraaf 3.2 wordt eerst ingegaan op het 

grondbeleid en met name de omslag van actief naar faciliterend grondbeleid, waarbij de gemeente 

en marktpartijen met elkaar samenwerken om een plan te realiseren. Hiervoor is het noodzakelijk 

in een vroeg planstadium globaal inzicht te verkrijgen over de financiële mogelijkheden binnen het 

plan. 

Paragraaf 3.3 maakt duidelijk dat als men gezamenlijk een grondexploitatie opzet, dit betekent dat 

er impliciet wordt onderhandeld. Het is de kunst om tijdens de haalbaarheidsfase van het plan de 

kwaliteitsbeelden van toekomstige functies en het ruimtegebruik via normen / kengetallen te 

verwerken in een flexibel en voor betrokken partijen transparant financieel model. In paragraaf 3.4 

wordt nader ingegaan op de te onderscheiden kostensoorten binnen de grondexploitatie en de 

ontwikkeling van de kostensoortenlijst wordt in deze paragraaf beschreven. Paragraaf 3.5 gaat 

nader in op grondprijsberekeningsmethoden, waaronder de residuele grondprijsmethodiek. De 

residuele grondprijsmethodiek is in de loop van de tijd ontwikkeld door de samenwerking tussen 

gemeente en marktpartijen. Paragraaf 3.6 is een financieel-technische beschrijving van de factor 

tijd als onderdeel van de berekeningen. Uitleg wordt gegeven over de eindwaardeberekening en 

het gebruik van indexen, renteparameters en de cashflow. 

Optimalisatie binnen de grondexploitatie heeft veelal gevolgen voor de bouwexploitatie. In 

paragraaf 3.6 wordt de samenhang tussen de onderwerpen uit dit hoofdstuk beschreven. 

Uiteindelijk wordt hoofdstuk 3 afgesloten met een aantal tips in paragraaf 3.7. 

3.2. Grondbeleid 

Binnen het grondbeleid zijn meerdere doelstellingen te onderkennen2: 

• het bevorderen van maatschappelijk gewenst ruimtegebruik door de realisatie van 

bestemmingen; 

• het verhogen van de kwaliteit van het ruimtegebruik, de zeggenschap van de burger en de 

marktwerking op de grondmarkt; 

• het bevorderen van een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten over gebruikers, 

eigenaren, ontwikkelaars en overheid. 

 

De overheid kan op twee manieren uitvoering geven aan het grondbeleid. Zij kan het proces en de 

uitvoering geheel naar zich toetrekken (actief grondbeleid) of zij kan zich beperken tot het 

aangeven van de kaders en de uitvoering aan marktpartijen overlaten (faciliterend grondbeleid). 

 

                                                 
2 Min. van VROM; Nota Grondbeleid – Op grond van nieuw beleid; januari 2001 
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3.2.1 Actief en faciliterend grondbeleid 

Er is sprake van een actief grondbeleid als de overheid zelf grond verwerft, ontwikkelt, 

verkoopt en gebruikt. Naast minnelijke verwerving staan de overheid daartoe instrumenten 

als onteigening en het voorkeursrecht ter beschikking. 

 

Er is sprake van een faciliterend (synoniem aan passief) grondbeleid als de overheid zich beperkt 

tot het scheppen van kaders, waarbinnen private partijen grond kopen en exploiteren. De overheid 

kan hiertoe het ruimtelijke instrumentarium en de milieu- en bouwregelgeving benutten. Het rijk, de 

provincie en gemeenten voeren elk hun eigen grondbeleid. Met name binnen het rijk en in mindere 

mate binnen de provincie is dit beleid sectoraal van aard, bijvoorbeeld verwerving ten behoeve van 

de aanleg van infrastructurele werken of groengebieden.  

 

Verwerving, bouw- en woonrijp maken en de uitgifte van bouwrijpe kavels is een vorm van actieve 

grondpolitiek, die alleen bij gemeenten gebruikelijk is. In deze handleiding wordt specifiek daarop 

gedoeld met de term actief grondbeleid. Bij het voeren van actief grondbeleid heeft de gemeente 

diverse instrumenten tot haar beschikking op het gebied van verwerving (onteigening, WvG) en 

kostenverhaal (exploitatieovereenkomst of baatbelasting).  

 

Een actief grondbeleid levert de overheid een aantal belangrijke voordelen op: 

• verevening tussen onderdelen van een plan of tussen verschillende plannen 

• doorberekenen van kosten van publieke voorzieningen in de uitgifteprijzen 

• het voeren van regie 

• mogelijkheid te kunnen werken met tenders, prijsvragen enz. 

 

Als nadeel van actief grondbeleid kan worden genoemd dat het vergezeld gaat met financiële 

risico’s. Zijn deze risico’s echter te overzien en beheersbaar, dan kan vanwege de voordelen voor 

een actief grondbeleid worden gekozen.  

 

Bij faciliterend grondbeleid kunnen de risico’s sterk worden beperkt door de risico’s te delen met 

marktpartijen. Voor de overheid is het echter veel moeilijker de functionele doelstellingen te 

bereiken, omdat slechts de kaders kunnen worden aangegeven. Bovendien zijn de mogelijkheden 

van kostenverhaal in vergelijking met doorberekening van kosten in de uitgifteprijzen beperkter van 

omvang. Evenwel kan het kostenverhaal in het kader van de samenwerking worden 

uitonderhandeld. 

3.2.2 Van actief naar faciliterend grondbeleid 

Door de jaren heen is bij de gemeenten een omslag te zien van actief naar faciliterend grondbeleid. 

Tot de ‘crash’ van de woningmarkt eind jaren zeventig voerden gemeenten een actief grondbeleid, 

waarbij aanzienlijke financiële risico’s werden aangegaan. Na de instorting van de woningmarkt 

werden de gemeenten (vaak noodgedwongen) voorzichtiger. Tegelijkertijd werd het grondbeleid 
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medio tachtiger jaren door de Rijksoverheid gedecentraliseerd. Gemeenten werden geacht 

op eigen benen te staan en de markt het werk te laten doen.  

 

Na het verschijnen van de Vierde Nota op de Ruimtelijke Ordening Extra in 1990 bleek dat 

marktpartijen de boodschap begrepen hadden. Op veel VINEX - locaties waren door hen 

strategische grondposities ingenomen. In staat en bereid het bestemmingsplan uit te voeren 

(“zelfrealisator”), namen zij zelf de realisatie van woningbouw en openbare ruimte ter hand of 

verkochten de grond aan de gemeente terug in ruil voor een bouwclaim (zie de handleiding 

Samenwerkingsmodellen en juridische vormgeving, KC PPS 2004). De monopolistische positie van 

gemeenten op de grondmarkt bleek vervangen door een dominante rol van de projectontwikkelaar. 

 

Door deze ontwikkelingen waren gemeenten genoodzaakt op een andere wijze te denken. Regie is 

niet meer vanzelfsprekend, maar dient via onderhandelingen verworven of gedeeld te worden met 

marktpartijen. Samenwerking is geboden om tot planrealisatie te komen. Dit geldt zowel op 

uitleglocaties als in de binnenstedelijke herstructureringsgebieden, waar vooral 

woningbouwcorporaties belangrijke (grond)posities bezitten. 

 

Tegenover de beweging van actief naar faciliterend grondbeleid bij gemeenten, staat de huidige 

gedachtevorming bij de rijksoverheid en bij provincies. Op dit moment wordt binnen de 

rijksoverheid en de provincies aandacht besteed aan de verschuiving van faciliterend grondbeleid 

naar actief grondbeleid. Echter, deze verschuiving wordt nog onderzocht: echt actief grondbeleid is 

vooralsnog geen dagelijkse praktijk binnen het rijk en provincie. 

3.2.3 Samenwerking versus grondbeleid 

In vorige paragraaf is getoond dat de verschuiving naar een minder actief grondbeleid bij 

gemeenten er toe leidt dat de regie gedeeld wordt; samenwerken is het devies. Samenwerken 

vereist van beide partijen een andere rol als voorheen; de taken, de kosten en de opbrengsten 

inclusief de risico’s tijdens de planuitvoering dienen inzichtelijk gemaakt en ve rdeeld te worden. 

Vanaf de allereerste globale grondexploitatie wordt bij een beoogde samenwerking impliciet tussen 

partijen onderhandeld. De plangrenzen en de indeling van het plangebied in uitgeefbaar en 

openbaar gebied. Dit heeft direct gevolgen voor het kostenniveau van de grondexploitatie en de 

mogelijke kostenverdeling tussen partijen. 

 

Om te kunnen samenwerken, is het noodzakelijk dat reeds in een vroeg planstadium inzicht wordt 

verkregen in de mogelijk te verwachten kosten en baten van een plan. Hiertoe moeten partijen 

afspraken maken over de taakverdeling, de planomvang, de kwaliteit (zowel van de bouwwerken 

als de openbare ruimte) en de kosten - en risicoverdeling. In hoofdstuk 5 wordt hierop nader 

ingegaan. 
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Ja, zie je wel, zegt De Bruin. Mijn conclusie is dan ook dat je in plaats van naar een actief 

grondbeleid, moet streven naar een faciliterend grondbeleid. En dat betekent dus samenwerken 

met mij in een vroegtijdig stadium. Hierdoor worden de risico’s kleiner en kunnen de plannen zo 

snel mogelijk aan de marktontwikkelingen getoetst wo rden. 

 

Hoe Sanders en De Bruin dit vervolgens regelen is van minder belang. Sanders kan met De Bruin 

een intentieovereenkomst sluiten of meerdere marktpartijen bij de ontwikkeling betrekken door ook 

met hen overeenkomsten af te sluiten of te tenderen. Zie de handleiding Selectie van private 

partijen van het Kenniscentrum PPS.  

3.3. De grondexploitatie - algemeen 

3.3.1 Functies van de grondexploitatie 

In tegenstelling tot een projectontwikkelaar is de gemeente bij de opstelling van een 

grondexploitatie aan voorschriften gebonden. De grondexploitatie is een opstelling van kosten en 

baten, die het gevolg zijn van een voorgenomen planontwikkeling in het kader van (nieuw) 

ruimtelijk beleid. De vervaardiging van een grondexploitatie is in artikel 7 van het Besluit op de 

Ruimtelijke Ordening voorgeschreven en daardoor voor de gemeentelijke overheid absoluut 

vereist.  

 

Met de grondexploitatie wordt de financiële uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan 

aangetoond. Dit betekent niet dat een plan zonder bijdragen van derden (i.c. de overheid) sluitend 

dient te zijn. In deze zin wordt financiële uitvoerbaarheid ook wel uitgebreid tot het begrip 

maatschappelijke uitvoerbaarheid. 

 

Is er eenmaal een grondexploitatie voorhanden, dan kan deze voor verschillende functies worden 

ingezet: 

• als instrument voor de financieel – economische sturing en bewaking van het 

uitvoeringsproces; 

• als drager van financieel – economische beleidsinformatie; 

• als onderlegger van op te stellen begrotingen en kredietaanvragen; 

• als onderhandelingsdocument. 

 

Deze functies geven de grondexploitatie continuïteit tijdens de planuitvoering. Beleidswijzigingen, 

planaanpassingen en vertragingen noodzaken tot het tussentijds opnieuw doorrekenen van het 

plan en het aanpassen van de grondexploitatie. 

 

Bij planontwikkeling en uitvoering door meerdere partijen zijn goede afspraken over de 

grondexploitatieopzet, (financiële) sturing en bewaking onontbeerlijk. Vaak wordt een 

grondexploitatie opnieuw vervaardigd of geactualiseerd, omdat de financieel – economische 
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planbegeleiding in handen van de andere partij komt te liggen. Afgezien van hogere 

voorbereidingskosten is de kans groot dat wordt afgeweken van de beleidsuitgangspunten, 

die ten grondslag lagen aan de oorspronkelijke grondexploitatie. Een belangrijke regel hierbij 

is dat de risicodrager het risico ook moet kunnen beheersen (zie de driehoek in paragraaf 2.5). 

Kortom: draagt de partij het grondexploitatierisico, dan voert deze ook de grondexploitatie. Indien 

beide partijen het risico dragen, dan wordt de grondexploitatie samen gevoerd. 

3.3.2 Opzet van een grondexploitatie 

Een grondexploitatie wordt samengesteld uit vier hoofdelementen: 

• Programmabeschrijving: de in het plan gewenste functies zijn veelal vastgelegd in een 

programmabeschrijving bestaande uit aantallen (woningen) en/of m² bruto - vloeroppervlak 

(kantoren, voorzieningen, ook woningen).  

• Opbrengsten bouwrijpe grond: het programma dat voor een bouwer/ontwikkelaar overeenkomt 

met een bepaalde opbrengstwaarde, wordt in de grondexploitatie vertaald in opbrengsten van 

de (bouwrijpe) grond.  

• Investeringen: om een plan te kunnen realiseren, zullen investeringen nodig zijn. Een veel 

voorkomende discussie is welke kosten wel en welke niet tot het plan behoren. 

• Ruimtegebruik: de stedenbouwkundige schets of het plan bevat meestal ook informatie over de 

toedeling van ruimte over de gewenste functies. Het ruimtegebruik  heeft zowel gevolgen voor 

de kwaliteit van het plan als voor de verdeling van kosten over de openbare en niet-openbare 

ruimte. 

Verder in dit hoofdstuk wordt uitgebreid ingegaan op de meer precieze opbouw van een 

grondexploitatie. In bijlage 1 staan de meest voorkomende kosten en opbrengstenposten van de 

grondexploitatie weergegeven. 

3.3.3 Planbegrenzing  

Bij het laatstgenoemde element van de grondexploitatie in 3.3.2, het ruimtegebruik, start de 

discussie: welke investering behoort tot het plan en welke investering valt erbuiten? Het draait 

hierbij om de bepaling van de plangrenzen, ook wel scope genoemd. Voorstelbaar is dat naarmate 

de projectleider eerder in het planvormingsproces berekeningen maakt, de planbegrenzing 

moeizamer te bepalen valt. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is het immers niet noodzakelijk om 

een plan scherp te begrenzen. Een gewenste ontwikkeling heeft zijn wortels elders; in of buiten het 

plan. Desondanks moet een globale schets worden gekwantificeerd: de gemeente moet de 

plangrens bepalen. Daarnaast is het noodzakelijk om specifieke kostenelementen te benoemen, 

welke geheel of gedeeltelijk ten laste van het plan worden gebracht. Voorbeelden van deze 

elementen zijn rioolzuiveringsinstallaties, ontsluitingswegen, inpassing van een tramlijn enz. 

 

Een hulpmiddel om tot een kostenbegrenzing te komen is het beantwoorden van de volgende 

vragen: 

• is er sprake van profijt voor het plan van de aanleg van de voorzieningen? 

• is er sprake van een causaal verband tussen de voorzieningen en het plan? 
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• is er sprake van proportionaliteit zodat de kosten van de voorzieningen kunnen worden 

verdeeld over meerdere plannen? 

 

Desondanks blijft het verleidelijk vanuit de gemeentelijke overheid marktpartijen te verleiden tot 

maatschappelijke betrokkenheid, door bijvoorbeeld de realisatie van een culturele voorziening ten 

laste van de grondexploitatie te brengen, terwijl de sectorale begroting daarvoor bestemd is. 

Marktpartijen zullen streven naar het vergroten van het plangebied, indien dit hun 

ontwikkelingswinst of bouwproductie kan verhogen. 

3.3.4 Verevening 

Binnen de discussie over de afbakening van het project, wordt ook de discussie gevoerd over de 

verevening tussen rendabele en onrendabele plandelen. Binnen een grondexploitatie kunnen twee 

vormen van kostenverevening worden onderscheiden:  

A. binnenplanse verevening,  

B. bovenplanse verevening. 

 

Ad. A. binnenplanse verevening 

Het in financiële zin egaliseren van de productiekosten (inclusief inbrengwaarde) van bouwrijpe 

grond en de toerekening van deze kosten naar uitgiftecategorieën zijn vormen van binnenplanse 

verevening. Hieraan liggen het gelijkheid- en draagkrachtbeginsel ten grondslag. De onrendabele 

plandelen worden gecompenseerd door rendabele plandelen. Binnenplanse verevening komt bij 

alle samenwerkingsvormen voor, in tegenstelling tot bovenplanse verevening.  

 

Ad. B. bovenplanse verevening  

Bij deze vorm vindt kostenverevening plaats tussen ve rschillende plannen. Bij actief grondbeleid 

kan de gemeentelijke overheid rendabele en onrendabele projecten verrekenen, bij faciliterend 

grondbeleid is deze verevening slechts mogelijk met instemming van marktpartijen. 

3.3.5 Ruimtegebruik en kwaliteit 

De plankosten worden sterk beïnvloed door het ruimtegebruik; de verhouding tussen uitgeefbare 

en niet-uitgeefbare grond, openbare verharding en groen. In het algemeen kan worden gesteld dat 

de kostprijs van uit te geven kavels stijgt, naarmate de omvang van het openbaar gebied groter is. 

Het beperken van de omvang van de groenvoorzieningen en verhardingen (krappe 

parkeernormen) leidt echter tot planverschraling. “Versleten” wijken uit de zeventiger jaren zijn 

hiervan treffende voorbeelden. 

 

Kwaliteit van de openbare ruimte komt tot uiting in bijvoorbeeld grote oppervlakten water en groen 

of duurder materiaalgebruik. Het is hierbij veelal van belang om niet door te schieten naar 

prestigeprojecten (bijvoorbeeld een ruim twee keer zo dure brug als noodzakelijk). Extra kwaliteit 

dient ook terug te komen in een duurder woningbouwprogramma met hogere planopbrengsten. 
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Wordt dit door marktpartijen als risicovol gezien, dan heeft het weinig zin extra plankwaliteit 

toe te voegen.  

 

Het samen zoeken naar mengvormen van openbaar en uitgeefbaar gebied is tevens een vorm van 

planoptimalisatie, die zowel voor de grondexploitatie als marktpartijen goed kan uitpakken. Te 

denken valt aan: 

• dubbel grondgebruik (zoals parkeren onder wonen); 

• intensief grondgebruik (zoals wonen in een geluidswal); 

• overlappend grondgebruik (zoals dubbele benutting van parkeerplaatsen); 

• geïntegreerd bouwen (zoals een winkelstrip onder kantoren) 

 

Kortom, tijdens de haalbaarheids fase van een plan is het belangrijk om de kwaliteitsbeelden van 

toekomstige functies en ruimtegebruik via normen / kengetallen te verwerken in een flexibel en 

voor betrokken partijen transparant financieel model. Alleen dan is het mogelijk interactief te 

schakelen met het planontwerp en te komen tot een voor partijen (financieel) optimaal plan. 

3.4. De grondexploitatie - kosten 

3.4.1 Kostensoorten 

De ten laste van de grondexploitatie komende kosten worden op diverse manieren ingedeeld 

afhankelijk van de aard en de fase van het plan. Globaal beschouwd zijn de plankosten te verdelen 

in de volgende kostensoorten: 

 

1. kosten van aanleg en realisatie van openbare (fysieke) voorzieningen en werken binnen het 

plangebied; 

2. planontwikkelingskosten en planschadevergoedingen voorzover redelijkerwijs toe te rekenen 

aan het plangebied; 

3. kosten van bovenwijkse voorzieningen, geen gebouwen zijnde, die een directe relatie hebben 

met het plangebied en op basis hiervan redelijkerwijs zijn toe te rekenen aan het plangebied 

 

Onder de eerste categorie vallen onder meer de verwervingskosten, de saneringskosten en het 

bouw- en woonrijp maken. Voor een uitgebreider overzicht zie bijlage 1. 

 

Onder de tweede categorie vallen de kosten van de ontwikkeling en realisatie van het 

bestemmingsplan, het stedenbouwkundige ontwerp, bodemonderzoek en milieutechnische 

maatregelen. Verder behoren ook kosten van planschadevergoedingen op basis van art. 49 Wet 

op de Ruimtelijke Ordening hiertoe3. 

                                                 
3 De Hoge Raad [HR 2 mei 2003 inzake planschadevergoedingskosten Nunspeet] heeft geoordeeld dat bedingen tussen 
een gemeente en een ontwikkelaar waarin de ontwikkelaar de eventuele aansprakelijkheid voor planschadevergoedingen 
op zich neemt nietig zijn wegens strijd met de WRO. Deze hiaat zal worden gerepareerd middels een aan de WRO toe te 
voegen artikel 49a, waarin wordt geregeld dat de overheid middels overeenkomsten planschade kan verrekenen met 
aannemers en projectontwikkelaars. 
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Onder de laatstgenoemde categorie vallen kosten zoals kosten van hoofdinfrastructuur, 

sportterreinen, halteplaatsen voor openbaar vervoer en dergelijke, waarvan het betreffende 

plan profijt heeft. 

Of kosten daadwerkelijk tot de grondexploitatie worden gerekend, is afhankelijk van de 

toetsingscriteria, die in 3.3.3 zijn aangegeven (profijt, toerekenbaarheid, proportionaliteit).  

  

In het kader van de ontwikkeling van een wettelijke regeling van het grondkostenverhaal is in 2000 

door de VNG en de NEPROM een kostensoortenlijst gepubliceerd4. Deze limitatieve lijst is 

gekoppeld aan de grondexploitatievergunning. Dit is een instrument dat in het kader van deze 

nieuwe regeling wordt voorgesteld. Deze vergunning biedt gemeenten de mogelijkheid om bij het 

verlenen van die vergunning een heffing op te leggen. Daardoor kunnen grondkosten verevend 

worden tussen de verschillende eigenaren en kunnen kosten van openbare voorzieningen verhaald 

worden op partijen die de grond gaan exploiteren. Deze regeling wordt zowel van toepassing op 

nieuwbouwlocaties als op herstructureringsgebieden. 

 

In de Nota Grondbeleid is het voorstel van de VNG en de NEPROM met betrekking tot de opname 

van een kostensoortenlijst overgenomen en op een paar punten aangescherpt. Het kostenverhaal 

via de vergunning zal uit het oogpunt van het rechtsgelijkheidsbeginsel ook betrekking hebben op 

kostenverhaal via samenwerkingsovereenkomsten. Deze contractsvormen worden dan 

vergunningplichtig. Daarnaast wordt de gemeentelijke regiefunctie versterkt, doordat via de 

vergunning voorwaarden kunnen worden gesteld aan de wijze van realisatie en zelfs de aanvraag 

van een vergunning kan worden geweigerd.  

 

De voorstellen zullen nader worden uitgewerkt in een aanvulling op het wetsvoorstel voor de 

nieuwe WRO5. Nadere regelingen hieromtrent, zoals de genoemde kostensoortenlijst, zullen 

worden opgenomen in het BRO. 

 

Deze (limitatieve) lijst van kostensoorten is te beschouwen als een bovengrens van kostenverhaal 

door de gemeentelijke overheid. Indien deze lijst is opgenomen in de wet, is het niet mogelijk om 

meer dan de wettelijk beschreven kosten te verhalen. Het verhalen van bouwkosten bijvoorbeeld 

wordt nadrukkelijk uitgesloten.  

Een aantal specifieke kosten, zoals de kosten van gebouwde parkeervoorzieningen en 

infrastructurele kosten van voorzieningen van openbaarvervoer, kunnen slechts worden verhaald, 

voorzover het de onrendabele top betreft.  

 

 

                                                 
4 VNG; NEPROM – Kosten van grondexploitatie [ uitgangspunten voor een nieuwe wettelijke regeling van het 
grondkostenverhaal ] met bijbehorende lijst van kostensoorten;  september 2000 
5 TK 2002 – 2003 28 916; 23 mei 2003 
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3.4.2 Nadere beschouwing  

Planontwikkelingskosten worden veelal als percentage over de kosten bouw- en 

woonrijpmaken6 geraamd. Percentages van 15 à 22% zijn van oudsher gangbaar. Vanuit het 

oogpunt van budgetbeheer is het aan te bevelen de taken van de benodigde disciplines bij de 

voorbereiding specifiek te ramen, zodra dit in het planproces mogelijk is. Met name bij 

samenwerkingconstructies met meerdere partijen kunnen de kosten van planontwikkeling flink 

toenemen omdat meer afstemming en overleg noodzakelijk is. Omvangrijke en complexe plannen 

worden vanwege de ontwikkelingsduur tevens gekenmerkt door een cyclische planontwikkeling. Na 

een aantal jaren dient een deel van de planontwikkeling opnieuw uitgevoerd te worden vanwege 

veranderde externe factoren. Een voorbeeld is de aanpassing van het voorlopig stedenbouwkundig 

ontwerp aan de veranderde marktomstandigheden van duur naar middensegment. 

 

De waardering van in te brengen bezit in de grondexploitatie vormt vaak een belangrijk 

discussiepunt tussen partijen. De gemeente hanteert meestal de (historische) boekwaarde als 

inbrengwaarde. Recent verworven vastgoed wordt tegen de aankoopprijs ingebracht vermeerderd 

met rentebijschrijvingen. In herstructureringsplannen hebben corporaties de keuze tussen inbreng 

van hun (te slopen) bezit tegen boekwaarde , bedrijfswaarde of zelfs marktwaarde. Zowel de 

boekwaarde (afschrijving) als de bedrijfswaarde (afname exploitatieduur) dalen naarmate bezit 

later in de grondexploitatie wordt ingebracht. Welke waarde wordt gekozen, dienen partijen via 

onderhandeling uit te maken. De juiste waardegrondslag is de waarde die feitelijk (bij sloop) wordt 

opgeofferd. 

 

Het is een illusie dat in een vroeg planstadium een plankostenraming reeds nauwkeurig is (zie 

figuur 1 in 2.3). Het is wel mogelijk om met kengetallen het kostenniveau te schatten. Veelal 

beperkt men zich in een vroeg stadium tot ha – prijzen of m²- prijzen gekoppeld aan het 

ruimtegebruik. Dit heet een normatieve verkenning. Zoals in paragraaf 2.2 is aangegeven, worden 

de ramingen vervolgens stapsgewijs verfijnd, afhankelijk van de plandetaillering. 

 

Bij samenwerking zullen partijen over en weer inzicht dienen te geven in hun referenties (dit zijn 

normbedragen per eenheid) van de globale ramingen, zodat bepaald kan worden of de ramingen 

realistisch zijn. Dit is mede van belang voor het beoogde kwaliteitsniveau van de openbare ruimte.  

 

De grondexploitatie die gekoppeld is aan de verschillende planfasen moet vooral betrouwbaar zijn. 

Hiermee wordt bedoeld dat de volledigheid wordt getoetst en dat bij het ontbreken van posten 

wordt aangegeven, hoe en wanneer van deze posten een raming kan worden verkregen en 

toegevoegd. Voorbeelden van posten die meestal pas na onderzoek betrouwbaar kunnen worden 

geraamd, zijn bodemverontreiniging, archeologie en asbestverwijdering bij sloopwerkzaamheden. 

                                                 
6 kosten van openbare fysieke voorzieningen en werken exclusief verwerving 
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3.5. De grondexploitatie - opbrengsten 

3.5.1 Opbrengsten in de grondexploitatie; de grondprijs 

De grondexploitatie is te vergelijken met een productieproces: er wordt grond geproduceerd. Dit is 

grond in de vorm van bouwrijpe kavels, geschikt voor bebouwing ten behoeve van diverse functies 

in het plangebied. Door deze kavels te verkopen kunnen de kosten van het plan worden betaald. 

De opbrengsten in de grondexploitatie worden bepaald door de grondprijs. Voor de bepaling van 

de grondprijs zijn diverse methodieken, die in deze paragraaf worden uitgewerkt. 

 

Grondprijsbepaling ten behoeve van de woonfunctie is het meest illustratief voor de te 

onderscheiden grondprijsmethodieken. Dit vormt de leidraad bij onderstaande beschrijving. Aan 

het einde van deze paragraaf zal kort op grondprijsbepaling bij commerciële voorzieningen worden 

ingegaan.  

 

Door de jaren heen is het bepalen van de prijs van de bouwrijpe kavels tussen aanbieders en 

afnemers onderwerp van discussie geweest. De volgende grondprijsberekeningsmethoden worden 

hier behandeld: 

• kostprijsbenadering: de grondprijs wordt bepaald door alle productiekosten (planvorming, 

verwerving, bouw- en woonrijpmaken) te delen door het aantal m² uitgeefbare kavels 

• vaste m² - prijs: veelal gekoppeld aan een bepaalde categorie of functie 

• vergelijkende prijsbepaling: de grondprijs wordt bepaald op basis van vergelijking met andere 

percelen grond, die dezelfde functie en / of ligging hebben 

• grondquotebenadering: de grondprijs wordt bepaald als percentage van de VON – prijs 

• residuele grondwaardemethode: de waarde wordt bepaald als residu door de VON – prijs te 

verminderen met de stichtingskosten (exclusief grondkosten) 

In de volgende paragrafen worden de drie belangrijkste grondprijsberekeningsmethoden meer 

uitvoerig besproken. Dit zijn de: kostprijsbenadering, grondquotebenadering en de residuele 

grondwaardemethode. 

3.5.2 De kostprijsbenadering 

De kostprijsbenadering is de meest eenvoudige manier om kosten en baten van een plan met 

elkaar in evenwicht te brengen. Afhankelijk van onder meer de grondslag (dit is de draagkracht van 

de bodem) of verwervingskosten zullen de prijzen van woningbouwkavels binnen verschillende 

plannen verschillen. Relatief goedkoop te ontwikkelen gebieden leveren bij de kostprijsbenadering 

voor de marktpartijen, uitgaande van de opbrengstwaarde van de te ontwikkelen functies, relatief 

grote voordelen op. Voorheen ging de kostprijsbenadering vergezeld met een uitgebreid stelsel van 

verhoudingsfactoren, waarmee de kostprijs werd gedifferentieerd over de verschillende functies. 

Kernpunt hierbij was het verschuiven van de grondkosten naar de duurste woningbouwcategorieën 

binnen het plan.  
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Deze methode veranderde in de loop van de jaren ‘70 van de vorige eeuw in de 

marktbenadering, waarbij de grondprijzen worden bepaald op basis van een mix van 

prijsvergelijking, prijsdifferentiatie en vaste grondprijzen. Hierbij schreef de overheid de 

grondprijzen onder de gesubsidieerde (premie)woningbouw voor. Met het vervallen van de 

premieregelingen rond de jaren ’80 bleef uiteindelijk de marktbenadering van de grondwaarde 

over. Deze marktbenadering bleef bij gemeenten veelal beperkt tot het hanteren van een 

grondquote. 

3.5.3 Grondquotebenadering 

De grondquotebenadering is als volgt: de grondprijs wordt bepaald als percentage van de VON – 

prijs van de woning. Naarmate de prijs van de woning stijgt, stijgt ook de quote mee in de vorm van 

een vloeiende curve. Soms worden prijsniveau’s van woningen met behulp van bandbreedtes 

aangeduid (plus of min € 50.000), waarbij de bijbehorende grondquote met sprongen meestijgt in 

een sprongcurve. 

De grondquote kan zijn gebaseerd op een residuele grondwaardeberekening. Voor een aantal 

‘referentiewoningen’ worden de bouwkosten geraamd en vermeerderd met opslagen voor de 

bouwer, architect, ontwikkelaar e.d. Door deze kosten af te trekken van de geschatte marktwaarde 

van de woning resteert de grondwaarde als residu (zie 3.5.4). De grondquote is het quotiënt van 

deze berekende grondwaarde en de marktwaarde van de desbetreffende referentiewoning. 

 

De grondquotebenadering heeft een paar nadelen. De grondcurve krijgt zijn vorm afhankelijk van 

de keuze van de referentietypen. Hierdoor zullen woningtypen met een gunstige verhouding residu 

/ marktwaarde ten opzichte van de curve voor de marktpartij extra winst opleveren. Dit effect wordt 

aangedragen als de theoretische verklaring van het éénzijdige aanbod van rijtjeswoningen op 

VINEX – locaties 7. 

Het toevoegen van kwaliteit aan woningen zal door de aanbieder van de grond doorberekend 

worden in een hogere grondprijs op basis van de grondcurve. Dit betekent dat de marktprijs van de 

woning minstens moet stijgen met de kostprijs van de kwaliteitstoevoeging èn de hogere 

grondprijs. Bij twijfel over het kunnen doorberekenen van de extra kwaliteit in de marktwaarde van 

de woning, wordt deze toevoeging achterwege gelaten. Hierdoor remt de grondquote extra 

investeringen in kwaliteit. 

Het gebruik van sprongcurves, waarbij een quote is verbonden aan een prijscategorie, leidt in de 

praktijk vaak tot extra onderhandelingen tussen aanbieder en afnemer van de grond. Enige stijging 

van de marktwaarde kan namelijk een sprong naar de volgende categorie tot gevolg hebben, 

waarvoor een hogere grondquote geldt. Bij strikte toepassing van de sprongen leidt dit effect tot de 

noodzaak van strenge budgettering van de bouwkosten, hetgeen kwaliteitsverlies in de hand werkt. 

3.5.4 Residuele grondprijsbenadering 

                                                 
7 G. Middelkoop; Het grondprijsbeleid, de ontwikkelopgave en de marktordening; artikel in Building-business; april 2002 
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In december 2001 hebben de staatssecretaris van VROM, de VNG, de NEPROM en de NVB 

een convenant 8 ondertekend dat is gericht op de herijking van de door gemeenten 

gehanteerde methodieken voor de berekening van grondprijzen. Deze partijen komen in dit 

convenant onder meer de volgende punten overeen: 

• in de ontwikkelingsovereenkomst is de residuele grondwaardeberekening het uitgangspunt in 

plaats van een vooraf vastgestelde grondquote; 

• niet structurele aanpassingen van woningen hebben geen tussentijds effect op de grondprijs; 

• meer- en minderwerk heeft geen invloed op de grondprijs; 

• grondprijs wordt herberekend als zich te zijner tijd ontwikkelingen voordoen op de bouw- en 

woningmarkt, die bij de berekening van de grondprijs in de overeenkomst niet waren 

ingecalculeerd. 

 

In figuur 3 is het principe van de residuele grondprijsbenadering weergegeven. Aan de kostenzijde 

wordt de directe aanneemsom vermeerderd met opslagen voor de aannemer, ontwikkelaar en 

overige diensten. Door de kosten af te trekken van de opbrengstwaarde (vrij-op-naam prijs 

verminderd met BTW) resteert een residu: dit is de grondwaarde. 

 

Volgens aangegeven methodiek worden in aanvang van het project de grondprijzen residueel 

bepaald. Bij de daadwerkelijke uitgifte van de gronden, wordt deze vooraf overeengekomen 

grondprijs geactualiseerd aan de hand van de indexen aan de (bouw)kostenzijde en de 

opbrengstzijde. 
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Figuur 3: De residuele grondwaardebepaling 

                                                 
8 Convenant gemeentelijk grond(prijs)beleid bij gronduitgifte aan marktpartijen in relatie tot woningbouwkwaliteit; december 
2001 
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3.5.5 Commercieel vastgoed 

In bovenstaande paragrafen zijn de methoden aan de hand van de woningbouw beschreven. 

Ook de grondprijsbepaling ten behoeve van met name commerciële voorzieningen heeft zich 

in de loop van de tijd ontwikkeld van het hanteren van vaste m² - prijzen naar de residuele 

methodiek.  

De opbrengstwaarde wordt bepaald door de huursom per jaar te delen door het bruto 

aanvangsrendement (BAR, zie 4.3.2). Gespecialiseerde makelaars publiceren regelmatig de 

benodigde marktgegevens om de huursom te kunnen schatten.  

 

Belangrijk onderscheid bij het bepalen van de opbrengstwaarde voor d woonfunctie en de 

commerciële functie is het bepalen van de grondprijs per m² bruto vloeroppervlak, zodat de 

omvang van de te ontwikkelen voorziening bepalend is voor de kavelprijs. In het hoofdstuk 4 wordt 

nader ingegaan op de bepaling van de opbrengstwaarde van (commerciële) voorzieningen. 

3.6. De factor tijd 

3.6.1 Verwerken van tijd in de grondexploitatie 

Gelet op de uitvoeringsduur van projecten, is bij het opstellen van grondexploitaties de factor tijd 

van groot belang. Enkelvoudige bouwprojecten kennen met inbegrip van bouw- en woonrijpmaken 

een realisatietijd van ongeveer 2 à 3 jaar. Bestaat een deelplan uit meerdere bouwprojecten dan 

loopt de uitvoeringsduur al snel op naar 4 tot 6 jaar.  

 

Voor de realisatie van grote plannen, bestaande uit bijvoorbeeld 8.000 tot 12.000 woningen kan 

men met inbegrip van de planvorming en verwerving rekenen op een uitvoeringsduur van 10 tot 15 

jaar. Fasering aanbrengen in de voorcalculatorische grondexploitatie is een manier om met deze 

lange uitvoeringsduur om te gaan. Door deze fasering worden de kosten en opbrengsten in de tijd 

uitgezet en ontstaat een meer realistische inschatting van de kosten in de tijd.  

 

De opzet van de grondexploitatie wordt afhankelijk van de planfase en het beschikbaar komen van 

gegevens steeds nauwkeuriger (zie onderstaande figuur 4 en figuur 1 in 2.3).  
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Figuur 4: type financiële modellen 

 

In de eerste normatieve verkenningen, is het project nog dusdanig ongedefinieerd dat het niet 

zinvol is in het model een fasering aan te brengen in de realisatie van het project. De kosten en 

opbrengsten posten kennen een zodanige mate van onnauwkeurigheid dat het uitzetten in de tijd, 

schijnnauwkeurigheid zou zijn. Tegen die achtergrond wordt gekoppeld aan de fasering van het 

project ook gebruik gemaakt van verschillende rekenmodellen: 

A. verkorte berekening 

B. statische berekening 

C. dynamische berekening. 

 

Ad. A. Verkorte berekening 

Bij een verkorte berekening wordt niet of in beperkte mate rekening gehouden met renteverliezen 

over de investeringen. Meestal wordt een enkelvoudige renteberekening gehanteerd, waarbij over 

de kosten van bouw- en woonrijpmaken 1 tot 1,5 jaar rente wordt gerekend. Over de inbreng / 

boekwaarde en verwervingskosten wordt rente gerekend over de halve looptijd van het plan. Deze 

berekeningsmethodiek is zeer globaal en kan dan ook uitsluitend voor een eerste indruk tijdens de 

initiatieffase of in het begin van de haalbaarheidsfase worden gebruikt. Indien geen rekening met 

rente gehouden wordt, betreft het een normatieve verkenning. Indien een enkelvoudige 

renteberekening wordt meegenomen, kan men spreken over een financiële verkenning.  

 

Ad B. Statische berekening 

Bij de statische berekening worden de investeringen en opbrengsten van het plan gefaseerd door 

de betalings- en ontvangstmomenten in te schatten. Bij onregelmatige investerings- of 

inkomstenstromen in tijd of qua omvang, wordt de rentecomponent bij de statische berekening 



27 

beter benaderd dan bij de verkorte berekening. Dit betreft veelal een eerste grond- en 

opstalberekening met een kasstroomschema (zie ook 3.5.2). 

 

Ad C. Dynamische berekening 

Bij de dynamische (eindwaarde) berekening wordt naast de nauwkeurige inschatting van de rente 

conform de statische methode ook rekening gehouden met kosten- en opbrengstenstijgingen. 

Zowel de kosten als de opbrengsten worden op een bepaald prijspeil (het prijsniveau van een 

bepaald jaar) ingevoerd. Afhankelijk van het betalings- of ontvangstmoment worden de kosten en 

opbrengsten opgehoogd door vermenigvuldiging met een kosten- en 

opbrengstenstijgingsparameter. De ramingen op prijspeil worden door deze bewerking nominale 

bedragen, dat wil zeggen reële bedragen op het moment van betaling of ontvangst. Vervolgens 

worden in de eindwaardeberekening de nominale bedragen vermenigvuldigd met de 

renteparameter over de periode van betaling of ontvangst tot het einde van het plan. De nominale 

bedragen worden door deze bewerking eindwaardebedragen. Het saldo van kosten en 

opbrengsten op eindwaarde is het verwachte saldo aan het einde van het plan, onder de 

gehanteerde uitgangspunten voor kosten en opbrengsten, indexen en rente. Op dit bedrag kan het 

plan gedurende de ontwikkeling gestuurd worden. Bij besluitvorming is het echter aan te bevelen 

het eindwaardebedrag contant te maken naar het beslismoment. Voor de beslisser komen dan het 

beslismoment en de tijdswaarde van het bedrag en saldo met elkaar overeen.  

3.6.2 Indexen, rente en cashflow 

Voor kosten en opbrengstenstijgingen kunnen diverse indexen gehanteerd worden. Het CBS levert 

indexen voor de GWW – sector (grond, weg- en waterbouw); het BDB (B ureau Documentatie 

Bouwwezen) voor bouwkosten en bijvoorbeeld de NVM voor opbrengsten. Deze indexen worden 

bepaald op basis van nacalculatie en grijpen soms vele jaren terug. Hierdoor kan ook onderscheid 

gemaakt worden tussen éénjarige prijspeilcorrecties en een meerjarige trend in de index. 

 

Voor de rente wordt door de gemeente veelal de omslagrente gehanteerd, zijnde de gemiddelde 

rente die de gemeente over haar leningenportefeuille betaalt. Omdat deze portefeuille bestaat uit 

oude en nieuwe leningen, reageert de omslagrente vertraagd op rentefluctuaties in de markt. 

Marktpartijen hanteren voor de rente de marktrente of het door het concern geëist rendement. 

 

De grondexploitatie bestaat uit een reeks investeringen en opbrengsten die in tijd gefaseerd in 

beeld worden gebracht. Door de opbrengsten en kosten per jaar te salderen ontstaat de kasstroom 

van het plan, die van belang is voor de financieringsbehoefte per jaar. Cumulatie van de 

kasstromen levert het geïnvesteerde vermogen van het plan, van belang voor de mate waarin het 

plan gevoelig is voor renteveranderingen. 

 

Juist deze kasstroom is een reden om te faseren. Door faseren kan gebruik gemaakt worden van 

het geldgenererende vermogen van het project. Hierdoor daalt de financieringsbehoefte en 

daarmee de rentelasten en uiteindelijk het zelfs het risicoprofiel van het project. In figuur 5 is een 
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voorbeeld van een kasstroom van de realisatie van een voorbeeld van een 

woningbouwproject neergezet. De financieringsbehoefte aan het begin wordt veroorzaakt 

door de verwerving van het gebied. De laatste negatieve kasstroom bestaat uit de laatste 

maal woonrijp maken nadat de grond voor de woningbouw al is uitgegeven. Uiteindelijk is een 

budgetneutrale grondexploitatie te zien. 
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Figuur 5: Voorbeeld van een fictieve kasstroom 

 

Ondanks de grootte van het project komt de financieringsbehoefte niet boven de 17 à 18 miljoen 

Euro. Naast gebruik maken van het geldgenerende vermogen van het project als motief voor 

fasering, spelen ook andere motieven zoals het kunnen inspelen op wijzigende 

marktomstandigheden een rol bij fasering. 

3.6.3 Financiering 

In vorige paragraaf is een kasstroomschema weergegeven. De lijn stelt, zoals gezegd, de 

financieringsbehoefte voor. Financieringskosten bij de grondexploitatie kennen een volgend 

systematisch verloop (zie figuur 6): 

In eerste instantie is er sprake van voorbereidingskredieten die op enig moment opgevolgd worden 

door de verwervingskosten. Daarna vinden de kosten van het bouwrijpmaken plaats welke zijn op 

te delen in hoofd- en detailstructuur. De opbrengsten liggen veelal op het moment van start bouw 

van de projecten. In figuur 6 is weergegeven hoe de kosten voor de baat uitgaan en tot welke 

financieringsbehoefte dit kan leiden.  
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Figuur 6 financieringsbehoefte grondexploitatie 

 

De financiering van de grondexploitatie wordt doorgaans door de gemeente zelf ter hand genomen. 

Er wordt dan tegen vaste rentepercentages gerekend. 

 

Voorcalculatorisch wordt er binnen de gemeente vaak een rentetarief afgesproken. Dit is een lange 

termijn tarief. In de gemeente is het gebruikelijk dat dit tarief door de treasury afdeling wordt 

geleverd. Het is een jaarlijks aanpasbaar tarief en bestaat uit het markttarief voor gemeenten plus 

risico-opslagen. Markttechnisch ligt dit tarief relatief laag, meestal ca. 200 – 300 basispunten (2-

3%) onder het tarief waarmee door projectontwikkelaars wordt gerekend. In een joint-venture 

constructie kan de gemeente besluiten om de financieringsrol op zich te nemen. 

Aanbevelenswaardig is dan in het rentetarief een opslag te verdisconteren. Hierdoor wordt het 

voordeel van de gemeente, te weten lagere rente, omgezet in een vergoeding als risicodekking 

voor de financieringsrol. 

 

In de situatie van een concessie is het bij de doorrekening van belang de financieringslast goed te 

berekenen. Ook hier kan men een opslag rekenen voor de financieringscomponent die vervolgens 

contant gemaakt moet worden naar het moment van betaling. Bij dit contant maken zal een 

voorzichtige discontovoet moet en worden berekend. Een hoge discontovoet houdt immers het 

risico in dat het bedrag zeer goed belegd moet worden om het gewenste bedrag op termijn te 

bereiken. 

3.7. Optimalisatie versus risico 

Als de grondexploitatieberekening niet het gewenste resultaat te zien geeft, zijn er zowel aan de 

kosten- als aan de opbrengstenzijde mogelijkheden om het planresultaat te beïnvloeden. 

Afhankelijk van de risicoverdeling zullen optimalisatiemaatregelen echter effecten hebben voor de 

grond- of de bouwexploitant. 

 

Achtereenvolgens worden in deze paragraaf besproken: 

• versoberen van het kwaliteits-/uitvoeringniveau 
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• aanpassen van fasering 

• aanpassen van het grondgebruik 

• verdichten of verkleinen van kavels en/of naar gestapeld bouwen 

• programmaverschuiving naar duurder segment 

 

Het kostenniveau kan worden beperkt door te zoeken naar mogelijkheden van besparing of 

versobering. Geen gebakken klinkers, maar betonmateriaal als verharding, geen gemetselde 

kademuren, maar een houten beschoeiing enz. Bij een gedeelde grondexploitatie of een concessie 

schuilt hier het gevaar van splitsing van de verantwoordelijkheid voor aanleg en onderhoud. Een 

lagere technische kwaliteit levert direct een besparing op bij aanleg, maar kan eerder en hogere 

kosten van onderhoud vragen.  

 

Het kritisch beschouwen van de fasering van een plan kan leiden tot het ontdekken van 

mogelijkheden om renteverliezen te beperken. De aanpak van financieel ongunstige plandelen kan 

wellicht worden uitgesteld. Begin niet midden in het weiland te bouwen, maar bouw mee met de 

infrastructuur in wording enz. De partij die het exploitatierisico heeft (dit kan ook voor alleen de 

hoofdstructuur van het plan zijn), moet de fasering zelf kunnen beïnvloeden.  

Indien, zoals bij herstructurering van stedelijke gebieden, bezit wordt ingebracht, is het verstandig 

pas te slopen als het daadwerkelijk nodig is. Verhuurd bezit (eventueel tijdelijk) kan de 

renteverliezen in belangrijke mate compenseren. Hierover dienen partijen goede afspraken te 

maken. 

 

Optimalisatie is ook mogelijk door de aanpassing van het grondgebruik. Verhardingselementen 

kunnen bijvoorbeeld worden ingewisseld tegen (goedkopere) groenelementen. Ook kan de 

oppervlakte openbaar gebied verminderd worden ten gunste van uitgeefbaar terrein. Denk hierbij 

aan parkeren op eigen erf, het versmallen van profiel van wegen (geen trottoirs) en parkeren onder 

woningen. Daar waar kosten worden doorgeschoven naar de bouwexploitatie is discussie met de 

bouwexploitant te verwachten. Hij heeft immers het ontwikkelings- en verkooprisico en moet maar 

afwachten of deze kosten door de markt worden gedragen. 

 

Het verkleinen van de gemiddelde kavelgrootte is een vaak toegepaste optimalisatiemaatregel 

indien de grondprijs op kavelniveau wordt bepaald. De kavels blijven immers even duur, terwijl er 

meer woningen kunnen worden gebouwd. De acceptatie door de markt bepaalt de begrenzing van 

deze maatregel. In het westen van Nederland worden bijvoorbeeld de kleinste kavels 

geaccepteerd. 

Verdichting door het vervangen van eengezins - door meergezinswoningen is ook mogelijk. De 

bouwexploitant voorziet bij de ontwikkeling van meergezinswoningen vaak risico; afhankelijk van 

de grondquote kunnen met rijtjeswoningen hogere winsten gemaakt worden en is de ontwikkeling 

van meergezinswoningen sterk marktafhankelijk. 
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Optimalisatie is tenslotte ook mogelijk door aanpassing van het programma en het duurder 

segment een groter aandeel te geven. Deze mogelijkheid is sterk afhankelijk van het 

startprogramma (verdeling goedkoop / middelduur / duur) van de grondexploitatie en de 

acceptatie van de bouwexploitant van het marktrisico. 

3.8. Tips 

• De partij die het grondexploitatierisico heeft, moet ook kunnen ingrijpen in de grondexploitatie. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het uitstellen van het plan en het wijzigen van de fasering. 

• Vanuit het oogpunt van budgetbeheer, is het aan te bevelen dat de taken van de benodigde 

disciplines bij de voorbereiding specifiek worden geraamd in plaats van het gebruikmaken van 

opslagpercentages. 

• Bedenk dat bij het gebruik van de residuele grondprijsbenadering dat de grondprijsstijging 

wordt beïnvloed door de stijging van de marktprijzen en de bouwkosten. 

• Zorg als grondexploitant dat de benedengrens van de grondprijs afgezekerd is, zodat de 

grondprijs niet kan dalen bij het verslechteren van de markt. Dit is mogelijk door 

afnamegaranties tegen basisprijzen. 

• Optimalisatiemaatregelen binnen de grondexploitatie leiden vaak tot extra risico’s in de 

bouwexploitatie. Zoek bij samenwerking naar het optimum voor beide zijden. 
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4. De opstalexploitatie 

4.1. Inleiding 

De Bruin werkt als senior projectmedewerker bij een projectontwikkelaar. Hij is ooit begonnen met 

postzegelplannetjes; stukje grond kopen, huisje erop, huisje verkopen. Vervolgens is hij 

overgegaan tot de ontwikkeling van meer complexe projecten zoals kantoren en winkelcentra. Wat 

hij in zijn vak heeft ontdekt, is dat naarmate de projecten complexer worden, de voorbereiding 

langer duurt en dat er veel overleg nodig is binnen de eigen organisatie om groen licht te krijgen. 

“Ik ben natuurlijk geen ambtenaar, maar als je ziet wat er bij ons komt kijken voordat een project 

akkoord is, dan heeft dat iets weg van het voeren van een gemeentelijke grondexploitatie. Waar jij 

stopt, daar begin ik. Ik koop grond in en vervaardig daar vervolgens onroerend goed op . Of ik dat 

afzet  aan een koper of aan een belegger of dat ik het nog even in portefeuille wil houden, in alle 

gevallen geldt dat wij een marktconform product moeten neerzetten waar we winst op maken en 

dat dus een bijdrage levert aan de continuïteit van ons bedrijf.” 

 

“Waar het bij ons om draait is strategie. Richt je je alleen op woningbouw of ga je voor kantoren of 

voor retail? Tegenwoordig zie ik ook veel collega’s die energie steken in parkeergarages. Het zijn 

allemaal aparte eilandjes met eigen ontwikkelingen. Neem nu kantoren, mijn eigen specialiteit. In 

de jaren ‘70 wilde iedereen een kantoorlandschap. Grote ruimtes met heel veel faciliteiten. Nu 

speelt bijvoorbeeld het flexwerkconcept, waarbij de mensen niet meer hun eigen kamer hebben, 

maar op alle plekken kunnen werken. Dat vraagt om een heel ander type kantoor. 

Klimaatbeheersing was in de jaren ‘70  bijvoorbeeld nog niet zo’n punt, maar dat is nu heel erg 

belangrijk. Kortom ons vak wisselt voortdurend. Je kan niet anders dan een vakgebied kiezen en 

vervolgens de ontwikkelingen goed bijhouden.  

 

In bovenstaand voorbeeld is een ontwikkelaar aan het woord over wat traditioneel zijn vak is: de 

opstalontwikkeling. In dit hoofdstuk wordt daar verder op ingegaan. Eerst wordt het begrip 

opstalexploitatie en enkele belangrijke kosten en opbrengstenposten beschreven. Ten tweede 

wordt ingegaan welke rollen rendement en de factor tijd spelen in de opstalontwikkeling. Daarna 

wordt uiteengezet welk type partij op welke manier met opstalontwikkeling omgaat. Ten vierde 

wordt uiteengezet hoe deze partijen omgaan met hun rendementsverwachting. Vervolgens wordt 

gekeken naar de invloed van de markt. Het hoofdstuk eindigt met een lijstje met tips. In bijlage 2 

worden de door opstalontwikkelaars berekende opslagen nader toegelicht. 

4.2. Opstalexploitatie: begripsdefiniëring 

4.2.1 Omschrijving opstalexploitatie 

De opstalexploitatie kan worden omschreven als het inzichtelijk maken van alle kosten en 

opbrengsten behorende bij de ontwikkeling van opstallen. Onder opstallen worden verstaan 
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woningen, commerciële voorzieningen (zoals kantoren, winkels c.q. retail en bedrijfsruimten) 

en niet-commerciële voorzieningen (scholen, medische voorzieningen, overige 

publieksvoorzieningen). 

 

De opstalexploitatie c.q. de bouwexploitatie bestaat uit de kosten en opbrengsten van de 

ontwikkeling van gebouwen. De kostenkant bestaat uit de grondkosten, de bouw- en bijkomende 

kosten en rendementseis. De grondkosten, de bouw- en bijkomende kosten worden samen ook de 

stichtingskosten genoemd. De opbrengstenkant bestaat uit verkoopopbrengst en / of uit 

gekapitaliseerde huuropbrengsten. 

 

Wanneer er een globale stedenbouwkundige schets ligt met een eerste indicatie van het aantal 

vierkante meters bouwvolume kan er nog geen uitgebreide opstalexploitatie worden doorgerekend. 

Om de onroerend goed waarde te bepalen, wordt een vierkante meter prijs bepaald op basis van 

kengetallen. Wanneer een stedenbouwkundig plan is uitgewerkt en het aantal en type woningen, 

vierkante meters commerciële en/of niet-commerciële voorzieningen bekend is, kan per 

opstalcategorie een inschatting worden gemaakt van de bouwkosten en de opbrengsten. Deze zijn 

dan eveneens gebaseerd op kengetallen. De meest uitgewerkte vorm van opstalberekening is 

wanneer op basis van een ontwerp van een architect een kostencalculatie wordt gemaakt en een 

markttoets wordt uitgevoerd. De mate van gedetailleerdheid van berekeningen is afhankelijk van 

tijdstip in proces zoals eerder aangegeven in figuur 1 (zie 2.3). 

4.2.2 Kosten opstalexploitatie 

In deze paragraaf benoemen we kort de kosten van een opstalexploitatie. Deze zijn onderverdeeld 

in: 

A. Grondkosten 

B. Bouwkosten 

C. Bijkomende kosten 

 

Ad. A. Grondkosten 

Zoals in vorig hoofdstuk reeds is aangegeven zijn de grondkosten sterk afhankelijk van de kosten 

van verwerving, kosten bouwrijp maken, de omslagkosten voor bovenwijkse voorzieningen en de 

ontwikkelings- en planvormingkosten. Grondkosten kunnen bij aanvang van een project zijn 

vastgesteld als bedrag per kavel (gebruikelijk bij sociale huur en sociale koopwoningen) of als 

bedrag per uit te geven vierkante meter grond.  

 

De grondprijs in de opstalexploitatie is voor de opstalexploitant de prijs die hij moet betalen voor 

bouwrijpe grond. Indien een marktpartij grond in eigendom heeft zal hij deze zelf bouwrijp moeten 

maken voordat hij kan bouwen. Doordat hij de grond in eigendom heeft, kan hij de grondkosten in 

zijn opstalexploitatie positief beïnvloeden. 
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KOOPWONING Type A
VON-prijs 199.800€       
Von prijs / m2 Gbo 1.850€           
verkoopopbrengst excl BTW 167.899€       
Bvo per woning 120,0
Gbo per woning 108,0
Verhouding Gbo / Bvo 90,00%

Directe aanneemsom 675,00
Bouwplaatskosten 15,00%
Algemene kosten 7,00%
Winst en Risico 3,00%
Afkoop tijdens de bouw 3,00%
Bouwkosten / m2 Gbo 881,17

Begeleidingskosten 6,50%
Bijkomende kosten 6,00%
Financieringskosten 5,00%
Algemene kosten 5,50%
Winst en Risico Ontwikkelaar 6,50%

33,18%
Bijkomende kosten totaal 292,39
Stichtingskosten excl. 126.745€       
Stichtingskosten excl.Btw 1.174€           

Residuele grondwaarde excl. BTW 41.154€         
Grondquote 24,51%
       

Ad. B. Bouwkosten 

Bouwkosten zijn de kosten die moeten worden gemaakt om de opstal te realiseren. De 

bouwkosten vormen de uitkomst van de begroting van bouwkundige voorzieningen, 

werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties, vaste voorzieningen en kosten op eigen 

terrein.  

 

Bouwkosten kunnen worden onderverdeeld in directe kosten en indirecte kosten. Directe kosten 

zijn kosten die kunnen worden toegerekend aan een bouwonderdeel. Voorbeelden zijn arbeid en 

materieel. Indirecte kosten zijn minder eenduidig toe te rekenen. Indirecte kosten zijn algemene 

uitvoeringskosten (AUK), algemene bedrijfskosten (AK), winst en risico (W&R) en BTW.  

 

Ad. C. Bijkomende kosten  

Bijkomende kosten zijn de kosten die gemaakt moeten worden om het plan te ontwikkelen. Het 

betreft bijvoorbeeld kosten voor honoraria van architecten, adviseurs, precario en legeskosten, 

notaris- en verkoopkosten, onderhoudskosten tijdens de bouw, rentekosten/financieringskosten en 

onvoorziene kosten. 

 

Deze opslagen c.q. parameters voor kostenonderdelen binnen de bijkomende kosten kunnen per 

project en financieringssector/opstalrealisator sterk verschillen. Het normeren met een van tevoren 

vastgesteld percentage over de bouwkosten is niet mogelijk omdat het telkens afhankelijk is van 

wat wel en niet wordt meegenomen in de berekening.  

 

In figuur 7 is een rekenvoorbeeld van 

een koopwoning opgenomen. Van de 

verkoopopbrengst worden de 

stichtingskosten afgetrokken om de 

residuele grondwaarde te bepalen. 

 

De hier gepresenteerde opslagen zoals 

algemene kosten, winst en risico’s zijn 

slechts een indicatie op basis van 

ervaring. Per project kunnen deze 

variëren. In dit voorbeeld zijn de 

opslagen voor de ontwikkelaar (33,18%) 

niet cumulatief en berekend over alleen 

de bouwkosten. In de praktijk zijn 

diverse methoden gesignaleerd. In dit 

voorbeeld is de grondprijs residueel 

bepaald. Deze staat daarom onderaan. 

Veel opstalontwikkelaars, zien de Figuur 7: Kosten en opbrengsten koopwoning 
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grondprijs als een belangrijke kostenpost en zetten deze bovenaan. Vervolgens rekenen de 

opstalontwikkelaars de opslagen over de verwerving. Het gaat in de onderhandeling over de 

opslagen dus niet zozeer om het percentage zelf als om de methode. In bijlage 2 wordt hier 

verder aandacht aan besteed. 

4.2.3 Opbrengsten opstalexploitatie 

De opbrengstwaarden van de opstallen vormen de opbrengsten in de opstalexploitatie. We 

onderscheiden de verkoopopbrengst en de opbrengstwaarde bij ve rhuur. 

 

Onder verkoopopbrengst wordt verstaan de verkoopwaarde van de opstal. Voor 

nieuwbouwwoningen is dit de VON – prijs. Wanneer woningen vervolgens worden doorverkocht 

dan is de verkoopwaarde de VON – prijs van het object plus kosten koper.  

Voor commercieel onroerend goed is de verkoopopbrengst altijd exclusief BTW . 

 

De opbrengstwaarde die aan een nieuwe opstal voor verhuur wordt toegekend, is afhankelijk van 

de verhurende partij. Voor een woningbouwcorporatie is het de bedrijfswaarde en voor een 

belegger de beleggingswaarde. Beide zijn gekapitaliseerde huuropbrengsten. Hieronder wordt 

verstaan de contante waarde van de huuropbrengsten en exploitatielasten gedurende een 

bepaalde periode. Een belegger zal daarbij redeneren vanuit een rendementeis en daartegen 

contant maken. 

4.2.4 Onrendabele investeringen 

Wanneer de kosten niet kunnen worden afgedekt met de opbrengsten, ontstaat er een 

onrendabele investering. Woningcorporaties accepteren onder bepaalde condities een 

onrendabele investering of onrendabele top op de door hun ontwikkelende woning. Commerciële 

ontwikkelaars accepteren vanuit de rendementsgedachte geen onrendabele investeringen.  

Aan de kostenkant wordt dan ook een percentage ontwikkelwinst opgenomen dat de ontwikkelaar 

minimaal als vergoeding voor zijn inspanning wil verkrijgen. In de volgende paragraaf wordt hier 

meer gedetailleerd op teruggekomen. 

4.3. Rendement in opstalontwikkeling 

4.3.1 Rol rendement 

Opstalexploitanten, veelal marktpartijen, denken zoals gezegd vanuit rendement. Of een 

opstalont wikkeling plaatsvindt, is afhankelijk van het rendement dat daarop kan worden behaald. 

Het saldo van de kosten en opbrengsten bepaalt de haalbaarheid voor de opstalontwikkelaar. Dit 

geldt niet alleen voor een projectontwikkelaar of een belegger die een bepaalde rendementseis 

moet behalen, maar ook voor een woningbouwcorporatie.  

 

Bij sociale woningbouwontwikkeling is het saldo van kosten en opbrengsten meestal negatief. De 

hoogte van de onrendabele top bepaalt echter nog steeds of de woningbouwcorporatie de 
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opstalontwikkeling haalbaar acht. Het negatieve saldo kent ook zijn grenzen. Vanuit hun 

taakstelling vragen woningbouwcorporaties geen marktconforme huren maar sociale huren. 

Het verschil hiertussen wordt ook wel het beleidseffect genoemd van de maatschappelijke 

doelstelling.  

 

Rendement is afhankelijk van de locatie. Hoe beter de locatie, des te lager het rendement dat men 

wenst te nemen. Rendement is opgebouwd uit een vergoeding voor vermogensbeslag met daarop 

een beloning voor het risico. Dat risico heeft betrekking op de verhuur- en de verkoopbaarheid, tijd 

en leegstand en het al dan niet aanslaan van de locatie. Hoe groter het aantal onzekere factoren, 

hoe hoger het vereiste rendement.  

 

Marktpartijen eisen dus een bepaald rendement te halen op opstalontwikkeling. Wanneer het 

rendement c.q. de winst op een opstalontwikkeling lager is dan de eis of rendementsverwachting, 

dan zal de opstalrealisator geneigd zijn van de ontwikkeling af te zien. Dit betekent in 

opstalontwikkeling dat vanuit een te behalen rendementseis wordt teruggeredeneerd wat het 

investeringsniveau is gegeven ook de opbrengstpotentie. 

4.3.2 Bruto aanvangsrendement 

Als hulpmiddel om de marktprijs van een vastgoedobject te bepalen, kan een Bruto 

aanvangsrendement (BAR)worden berekend. Een BAR is het quotiënt van de markthuur in het 

eerste jaar en de investering.  

 

%100*
ginvesterin

markthuur
BAR =  

In figuur 8 is de beleggingswaarde van een kantoor berekend middels een BAR. Te zien is dat bij 

een BAR van 7,75% het kantoor een residuele grondwaarde kent van € 263 en bij 9% een waarde 

van € 33 vanuit het oogpunt van budgetbeheer. Duidelijk zal zijn dat een dergelijk parameter inzet 

van discussies zal zijn al bij de eerste normatieve verkenning. 
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omschrijving Kantoor A Kantoor B

netto/bruto verhouding 85,00% 85,00%
huur per m2 netto, excl btw 151€             151€              
BAR 7,75% 9,00%
Beleggingswaarde per m2 Vvo 1.948€          1.678€           
Beleggingswaarde per m2 Bvo 1.656€          1.426€           

Directe aanneemsom / m2 Bvo 800,00 800,00
Bouwplaatskosten 18,00% 18,00%
Algemene kosten 7,00% 7,00%
Winst en Risico 3,00% 3,00%
Afkoop tijdens de bouw 3,00% 3,00%
Bouwkosten / m2 BVO 1.071,59 1.071,59

Begeleidingskosten 6,50% 6,50%
Bijkomende kosten 6,50% 6,50%
Financieringskosten 5,00% 5,00%
Algemene kosten 5,50% 5,50%
Winst en Risico Ontwikkelaar 3,50% 3,50%

30,04% 30,04%
Bijkomende kosten Totaal 321,92 321,92
Stichtingskosten excl.Btw 1.394€          1.394€           

residuele grondwaarde per m2 bvo 263€             33€                
grondquote 15,86% 2,29%
        

Figuur 8: Beleggingswaarderekening middels BAR 

 

Een BAR wordt bepaald door verschillende factoren. Allereerst gaat het om het type 

opstalrealisator: belegger, ontwikkelaar, woningbouwcorporatie etc. Vervolgens gaat het om het 

risicoprofiel. Deze wordt bepaald door de opstalcategorie en de verhuurbaarheid. Woningen 

hebben een lager risicoprofiel dan winkels. De verhuurbaarheid in het centrum van een stad is 

beter dan in een verloederde wijk; een opstal in goede staat is beter dan een opstal in slechte 

staat.  

 

Een BAR van 9% heeft een hoger risicoprofiel dan een BAR van 7%, uitgaande van het zelfde type 

opstal. De Bruin illustreert dit. “Kijk als wij winkels moeten verhuren, dan is de ligging van die 

winkels bepalend voor het huurniveau. Sommige winkels zijn heel erg afhankelijk voor de plek 

waar ze zitten. Dat heet in ons vak A1 locaties en ook beleggers willen graag op deze A1 locaties 

zitten. Daar komen veel mensen langs, dat leidt tot veel omzet en dan kan je ook veel voor je huur 

betalen. Zo’n winkel kan dan wel € 500 per m2 doen en een Bar van 7% is dan ook wel mogelijk. 

Dat leidt tot een investeringsruimte c.q. marktprijs van € 500/0,07 = € 7.142 per m2. Een winkel in 

dezelfde buurt maar op een minder goede locatie kan maar € 300 per m2 opbrengen. Dan zegt de 

belegger ik heb ook een hoger risico en dus gaat mijn BAR omhoog, die wordt geen 7 maar 9% en 

dat leidt vervolgens weer tot een investeringsruimte van € 300/0,09 = € 3.333. Conclusie is dan 

ook dat huurprijs en BAR uitermate bepalend zijn en veel belangrijker zijn dan de bouwkosten. En 

bij residuele grondwaarde gaat het allemaal terug naar de mogelijk opbrengsten voor de 

gemeente. De vraag is dan ook: hoe optimaliseer ik de omstandigheden zodat ik een hogere huur 

en een lagere BAR kan krijgen?” 
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4.3.3 Rendement op lange termijn investeringen 

Het herontwikkelen van een winkelcentrum duurt in praktijk minimaal 7 jaar, als alles goed 

gaat. Dit levert vaak een omvangrijk investeringsbeslag in het begin van de ontwikkeling plus 

het verlangt een grote verbondenheid van gemeente en projectontwikkelaar. Het tijdstip van 

realiseren is van buitengewoon belang. In toenemende mate zien we partiële ontwikkelingen 

ontstaan. Dit houdt in niet in één keer, maar gefaseerd ontwikkelen (zie ook 3.6). In de definitieve 

situatie komen er bijvoorbeeld twee supermarkten in het winkelcentrum, waar aanvankelijk wordt 

gestart met één. Afhankelijk van het bouwtempo van de woningbouw komt de tweede er 

vervolgens bij. 

 

Voorbeeld: de huiver voor stationslocaties 

Bij grootschalige nieuwbouwprojecten is commercieel gezien het risico dat het project niet slaagt 

hoog. Dergelijke projecten vragen veel visie en lange termijn inzicht in ontwikkeling van de top 

locatie. Daarbij moet op voorhand de vraag worden beantwoord: wat is de echte toplocatie? Een 

voorbeeld is de stationlocatie omgeving Den Haag. Relevant is het aantal projecten in de regio. 

Slechts één kan de top locatie zijn. Het is dus niet mogelijk ook een toplocatie te creëren in 

Voorburg, Rijswijk en Leidschendam.  

Wanneer vervolgens wordt gesproken van een toplocatie dan is het belangrijk dat deze dan ook als 

zodanig wordt aangelegd: toegankelijkheid en bereikbaarheid zijn belangrijk. Aan het voor een 

groot publiek bereikbaar maken van een locatie liggen omvangrijke voorinvesteringen ten 

grondslag. Onder bereikbaarheid wordt dan verstaan alle vormen en combinaties van OV, alsook 

per auto. Het bereikbaar maken van een locatie voor auto’s kan leiden tot hoge tarieven in 

parkeren . Dit is een bijkomend voordeel in de opbrengst bij realisatie. Deze bereikbaarheid is 

belangrijk om te realiseren, anders wordt de locatie niet ten volle benut. 

 

Doordat marktpartijen a-priori niet bereid zijn om onrendabele voorinvesteringen te betalen, 

resulteert dit in grote huiver voor investeringen en risico’s voor de overheid. Vanuit hun 

ontwikkelingsrendementseisen zullen marktpartijen op voorhand niet bereid zijn hoge grondkosten 

te betalen. De initiële investering ligt vaak bij de overheid, totdat de locatie aanslaat. Dan kunnen 

marktpartijen wel hoge grondkosten en bijdragen in infrastructuur worden gevraagd. De overheid 

loopt dan echter het risico dat indien het eerste project niet succesvol is, het in de volgende fasen 

de investeringen niet vergoed krijgt. 

4.4. De factor tijd 

De opstalexploitatie kent een relatief korte tijdsperiode vergeleken met de grondexploitatie. Bij de 

opstalexploitatie gaat het om de ontwikkeltijd en bouwtijd. Tijdens de ontwikkelfase worden er 

kosten gemaakt voor het uitdenken van het concept, de architect en bijvoorbeeld de plankosten, 

maar deze kosten en de daaraan verbonden risico’s zijn gering. Tijdens de bouw vindt de grootste 

investering plaats en loopt de ontwikkelaar veel risico. De risico’s zitten in bouwkostenstijgingen, 

renteverlies, afzet en marktontwikkelingen. 
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Een ontwikkelaar zal deze risico’s verdisconteren in de kosten dan wel in de opbrengsten. 

Enkele voorbeelden: 

• Prijzen zijn tot aan de start van de bouw en gedurende de bouw niet prijsvast,waardoor in de 

bijkomende kosten van de bouw een opslag voor ‘afkoop bouwkostenstijging’ wordt 

meegenomen. 

• Het renteverlies over de bouwkosten wordt meestal direct door de koper gedragen. Indien er 

geen afnemer is, worden deze door de ontwikkelaar zelf gedragen. 

• Het renteverlies over de grondkosten ligt bij de ontwikkelaar. Renteverlies over grondkosten 

ontstaat wanneer een ontwikkelaar grond heeft afgenomen, erop bouwt maar er nog geen 

afnemer voor heeft. De afspraken en het tijdstip waarop de opstalrealisator grond afneemt voor 

opstalontwikkeling is daardoor van essentieel belang. Om haar risico’s te beperken zal de 

ontwikkelaar een voorverkoop- of voorverhuurpercentage willen afspreken. Daarbij is het 

tijdstip van levering van belang. Voor de grondexploitatie betekent latere levering van grond 

renteverliezen, voor de opstalexploitatie betekent het afnemen van gronden met uitstel van 

opstalrealisatie extra rentekosten. In de volgende paragraaf wordt nader aandacht besteed aan 

de financiering en daarmee aan de factor tijd. 

4.5. Financiering 

Bij de opstalontwikkeling geldt in het geval van koop het volgende principe: woningen, kantoren en 

andere gebouwen worden gerealiseerd door ontwikkelaars, bouwers e.d., die veelal hun product 

direct doorverkopen. 

 

Hierbij verdienen drie typen opstallen speciale aandacht: 

• Koopwoningen 

• Huurwoningen 

• Winkelcentra 

• Kantoren 

 

Koopwoningen: 

Bij koopwoningen worden de bouwkosten in de regel direct doorbelast aan de koper van de 

desbetreffende woning. De financieringsbehoefte en daarmee de financieringslast is relatief laag. 

Alleen voor de woningen die niet zijn voorverkocht, zal de ontwikkelaar de financieringslasten voor 

eigen rekening en risico dragen. Veelal hanteren ontwikkelaars een voorverkooppercentage van 70 

à 80%. Wordt dit niet gehaald, dan gaat het project niet in dezelfde vorm door. 

 

Huurwoningen: 

Deze worden afgenomen door corporaties of beleggers. Het bedrag dat deze hiervoor betalen, is 

de bedrijfswaarde, respectievelijk de beleggingswaarde. Dit bedrag wordt of na realisatie of 
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gedurende de realisatie overgemaakt, afhankelijk van de afspraken. Hier wordt de 

financieringslast meegenomen in de exploitatieopzet. De huur wordt jaarlijks geïndexeerd. 

Indien huurstijging en inflatie in hetzelfde tempo lopen, vallen kosten en opbrengsten 

meestal tegen elkaar weg. 

 

Winkelcentra: 

Veelvuldig worden winkelcentra ontwikkeld oor projectontwikkelaars. Zij bouwen het 

winkelcentrum, regelen de huurcontracten en overwegen meestal het door te verkopen aan een 

eindbelegger. De eindbelegger neemt zijn beslissing op ligging, kwaliteit huurinkomsten etc. De 

rentekosten zullen door de projectontwikkelaar geactiveerd worden, maar spelen een minder 

dominante rol in de onderhandelingen tussen de ontwikkelaar en de belegger. De belegger kijkt 

juist aar zijn lange termijn rendement. 

 

Kantoren: 

Voor de kantorenmarkt is een vergelijkbare situatie aan de orde. Hier kan de ontwikkelaar kiezen 

tussen verkopen aan beleggers en afzet aan een eigenaargebruiker. Bij verkoop aan beleggers 

wordt identiek gehandeld als bij verkoop aan winkelcentra.  

4.6. De invalshoek van de marktpartijen 

4.6.1 Inleiding 

In deze paragraaf zal worden ingegaan op de diverse marktpartijen die een rol spelen in de 

opstalontwikkelingen. Per type varieert de doelstelling die deze heeft met betrekking tot het voeren 

van een grond- en opstalexploitatie. 

 

Binnen pps-projecten zijn de meeste marktpartijen projectontwikkelaars, dan wel een 

projectontwikkelende bouwer, belegger of financier. Bij woningbouwprojecten zijn ook de 

woningbouwcorporaties partij.  

4.6.2 De projectontwikkelaar 

Een projectontwikkelaar pur sang heeft geen verbinding met een bouwbedrijf, kent een hoog risico 

profiel, heeft gespecialiseerde ontwikkelkennis en is in staat om gedurende een lange periode 

voorinvesteringen te doen. In Nederland bestaat de tendens dat projectontwikkelaars worden 

gekoppeld aan bancaire instellingen (ING Real Estate aan ING, Bouwfonds aan Abn Amro, 

RaboVastgoed aan Rabobank). De verwachting is dat deze tendens zich zal voortzetten.  

Een projectontwikkelaar zal streven naar een optimalisatie van het kwaliteitsniveau om de 

ontwikkelingswinst te maximaliseren. Door afzet van het project naar een belegger of gebruiker 

realiseert hij zijn doelstelling.  

4.6.3 De bouwer 
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Bouwende projectontwikkelaars moeten het primair hebben van bouwproductie. Bouwende 

projectontwikkelaars zijn a-priori geen kapitaalintensieve bedrijven. Ze kennen een flexibele 

bezetting en kunnen geen hoge lange termijn risico’s aan. In tijden van hoogconjunctuur 

storten bouwers zich op projectontwikkeling, waarbij men kiest voor uitontwikkelde concepten bij 

voorkeur kleine kantoren en 2^1 kappers in de woningbouw. Het gaat om producten die zich reeds 

in de markt hebben bewezen. Het accent ligt op repetitie. Bij een projectontwikkelende bouwer 

worden vanuit de projectontwikkelingsafdeling bouwopdrachten binnengehaald. 

4.6.4 Belegger & financier  

Beleggers richten zich (enkele uitzondering daargelaten) op lange termijn rendement. Ze gaan voor 

een eindproduct in de vorm van huurwoningen, kantoren en winkels in plaats van het zelf 

ontwikkelen hiervan. Door het afnemen van producten van de projectontwikkelaar loopt de 

belegger geen ontwikkelingsrisico’s. Meeste beleggers hebben ook niet het apparaat om 

ontwikkeling te realiseren. Projectontwikkelende beleggers realiseren daarbij met name voor hun 

eigen portefeuille. Hetzelfde geldt ook voor financiers. 

4.6.5 Woningbouwcorporaties 

Woningbouwcorporaties zijn een belangrijke speler in de woningbouw. Zij bezitten een aanzienlijk 

vermogen dat ingez et kan worden voor de ontwikkeling van woningen. De corporatie vervult zowel 

de rol van projectontwikkelaar, belegger en financier. 

4.7. Marktontwikkelingen 

Marktontwikkelingen hebben grote invloed op de opstalexploitatie. Het risico van tegenvallende 

opbrengsten heeft grote gevolgen voor de opstalexploitatie en daarmee de grondexploitatie. Indien 

residueel wordt gerekend en de marktomstandigheden zijn ongunstig, zullen de grondprijzen laag 

zijn. De grondprijs voor een marktpartij is altijd residueel bepaald. Een marktpartij zal immers nooit 

meer aan grondkosten willen betalen dan dat hij overhoudt als residu van de potentiële opbrengst 

van de opstal minus de bouwkosten.  

 

Indien angst bestaat voor het omslaan van de markt zullen ontwikkelaars extra zekerheden willen 

inbouwen en afspraken maken over voorverkoop c.q. verhuurpercentages voordat bouwrijpe grond 

hoeft te worden afgenomen. Daarnaast is er vanuit gemeenten angst dat ontwikkelaars hun 

product optimaliseren door kosten te drukken en een lager kwaliteitsniveau af te leveren om de 

voorgecalculeerde marge te behalen.  

 

Marktontwikkelingen kunnen het best worden beschreven aan de hand van een aantal 

voorbeelden. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in de kantorenmarkt, woningmarkt en de 

retail. 

 

Voorbeeld 1: De kantorenmarkt 
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De kantorenmarkt kent een klassieke varkenscyclus. Door de lange ontwikkeltijd van 

kantoren loopt de vraag niet synchroon met het aanbod. Anno 2004 zit de kantorenmarkt in 

een dip. Het gevolg is vele lege meters en weerzin in de markt om kantoren te bouwen. Dit 

zal een nog een aantal jaren doorgaan totdat op een gegeven moment het aantal meters op de 

kantorenmarkt is opgenomen, dan wel is getransformeerd . Dan zullen er voorzichtig aan weer 

kantoren worden ontwikkeld die door de schaarste die er dan heerst snel worden opgenomen. Dit 

wordt vervolgens breed geconstateerd en iedereen wil weer kantoren gaan bouwen. Het aanbod 

zal weer groter worden en zo begint de cyclus opnieuw. 

 

Voorbeeld 2: De woningmarkt 

De woningbouw heeft zich de afgelopen jaren toegespitst op de doorstroming naar het dure 

segment. Dit segment is nu verzadigd en er is grote behoefte ontstaan in het goedkope en 

middeldure segment. Door heel het land kan worden waargenomen dat plannen op de schop gaan. 

 

Voorbeeld 3: Retail 

Waar in de jaren zestig in de retail behoefte bestond aan winkelcentra met een supermarkt van 

circa 600 m2 bruto vloeroppervlak (BVO), is dat gegroeid naar een behoefte tegenwoordig van 

1.500 tot 2.000 m2 BVO. Door de introductie van non-food in supermarkten is er ook behoefte 

ontstaan aan supermarkten met een omvang van 4.000 m2 BVO. Deze ontwikkelingen zijn 

buitengewoon belangrijk en vragen bijzondere aandacht binnen planvorming. 

4.8. Tips 

• Werk een stedenbouwkundig plan niet op voorhand helemaal uit, maar laat ruimte om te 

faseren en in te spelen op de markt. 

• Maak een massastudie en reken die op basis van kengetallen globaal door waarbij diverse 

scenario’s de revue passeren. Een voorbeeld uitwerkingsniveau voor woningbouw, is het 

aangeven de percentages voor sociale woningbouw en marktwoningen. Vervolgens kan men 

kijken naar de verhouding tussen eengezins- en meergezinswoningen en een aantal globale 

categorieën uitwerken. Meestal geeft dit ruimte om verder te denken. Enige voorzichtigheid in 

berekening is altijd geboden. 

• Ga in een samenwerking gebieden segmenteren. Doe niet alles in één keer, maak 

deelgebieden. Werk niet het hele plan uit, maar alleen voor de productie op de korte termijn en 

kijk daarbij naar alternatieven c.q. werk scenario’s uit en vergeet daarbij niet een slecht weer 

scenario. 

• Soms is het verstandig om even te wachten en nog niet te gaan realiseren. Bij de ontwikkeling 

van kantoren is het belangrijk om bijvoorbeeld niet alleen de productie binnen de eigen 

gemeente in ogenschouw te nemen, maar ook te kijken naar de productie in de regio. 
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Indien binnen de gemeente gemiddeld 1.000 m2 BVO kantoren per jaar wordt afgezet, is het voor 

te stellen dat een plan van 20.000 m2 kantoren groot afzetrisico met zich mee brengt. Door een 

ontwikkelaar mee te laten praten in een vroegtijdig stadium wordt eerder in de planontwikkeling de 

risico’s zichtbaar. Het wachten tot op herstel van de markt kost renteverlies, maar dit kan veel lager 

zijn dan het opnieuw ontwikkelen van een plan. 

 

• In een pps moet men kijken naar het beperken van risico’s. Beperking kan leiden tot een 

discussie over het aanpassen van het rendementscriterium. Soms gaat de ontwikkelaar daar 

heel ver in en worden dusdanige lage huurprijzen en hoge rendementen voorgesteld dat deze 

niet meer marktconform te noemen zijn. Aanbevelenswaardig is altijd een markttoets 

organiseren naar opbrengstpotentie in het gebied. Hulpmiddelen zijn omvangrijk. Makelaars 

hanteren buitengewoon goede bestanden die de markt in beeld kunnen brengen.  

• Voor het bepalen van de opstalexploitatie is het belangrijk om de scope inzichtelijk te maken. 

Wie gaat er risico lopen in de opstalexploitatie? 

• Wanneer er transparant is gesproken over kosten en opbrengsten, is optimalisatie ook relatief 

eenvoudig te organiseren. Als je woningbouw realiseert in het dure segment, kan het 

voorkomen dat er zoveel kwaliteit zit in het plan dat de residuele grondwaarde daardoor laag 

is. Het effect is dan dat de afzet van producten risicovol is voor de ontwikkelaars en dat de 

beloningen voor de grondexploitatie te gering zijn. In de uitwerking naar concrete producten is 

het belangrijk om te kijken of het product ook aansluit bij de van te voren opgezette 

bedoelingen.  
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5. Koppeling van opstal- aan grondexploitatie 

5.1. Inleiding 

Sanders en De Bruin gaan verder met elkaar in gesprek  

Vanuit de opstalexploitatie geredeneerd, is de grondexploitatie sluitpost, want De Bruin stelt als 

projectontwikkelaar van te voren zijn rendement vast. Op de locatie eist hij een minimaal 

rendement c.q. aanvangsrendement van 8%. Bij dat rendement heeft hij een bepaalde huurprijs en 

verkoopwaarde in gedachte. Door alle kosten af te trekken van de opbrengst ontstaat er voor hem 

het residu, dat hij maximaal kan betalen voor de grond.  

De gemeente geeft aan dat het bij de grondexploitatie andersom werkt. Er zijn kosten en de 

gemeente zoekt naar kostendragers. Gemeentelijk projectleider Sanders geeft aan dat om in de 

grondexploitatie op nul uit te komen, de kavelprijs kostendekkend moet zijn.  

 

Feitelijk geven Sanders en De Bruin hier weer de relatie tussen opstal- en grond exploitatie weer: 

Het residu van de opstallen vormt de opbrengsten voor de grond. De onroerend goed waarde van 

de nieuwbouw is van belang voor de gronduitgifte c.q. de opbrengstenkant van de grondexploitatie. 

Zoals besproken in paragraaf 3.4 kan de waarde van grond op verschillende wijze worden bepaald. 

Voor een residuele grondwaarde bepaling zijn gegevens over de opstalexploitatie nodig. Daarbij 

geldt dat net als bij een grondexploitatieberekening de mate van gedetailleerdheid van de 

opstalexploitatie berekening afhankelijk is van het detailniveau van het plan. De relatie tussen de 

opstal- en grondexploitatie is dus de grondprijs; de grondprijs is voor de opstalexploitatie een 

kostenpost en voor de grondexploitatie opbrengst. 

 

Sanders en De Bruin spreken af om de grond uit te geven op basis van de residuele grondwaarde 

methodiek en vervolgens afspraken te maken over de verdeling van meeropbrengsten c.q. hogere 

verkoopwaarden en verevening tussen rendabele en onrendabele planonderdelen. 

 

In dit hoofdstuk komt de koppeling tussen de grond- en opstalexploitatie aan bod. Deze koppeling 

start met de methoden om deze koppeling te realiseren. Verder wordt de koppeling gelegd tussen 

financieel rekenen en de meest voorkomende ont wikkelingsmodellen waarbij de joint-venture als 

meest ideaaltypische pps-model wordt beschreven. Zie ook de handleiding 

Samenwerkingsmodellen en juridische vormgeving van het Kenniscentrum PPS. 

In dit hoofdstuk zien we verder welke afspraken De Bruin en Sanders uiteindelijk met elkaar 

maken. Het hoofdstuk eindigt met een lijstje met tips. 
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5.2. Methodieken voor koppeling grond en opstal 

Stap 1: Transparant rekenen 

Er is binnen de onderhandelingsfase tussen de gemeente en de ontwikkelaar nogal eens sprake 

van het heen en weer duwen van kosten. Het spel tussen de grond- en opstalexploitatie is dan het 

neerleggen van kosten op het bordje van de ander. In een samenwerking kan ook op andere wijze 

worden nagedacht over de koppeling van grond en opstal, en wel op de volgende wijze. 

 

Een gemeente geeft aan hoe de grondexploitatie is opgebouwd en doet dat transparant. Wat zijn 

de verwervingskosten, de kosten van bouw- en woonrijp maken en wat zijn de engineeringkosten? 

Daartegenover staan de opbrengsten. Daarbij dient verder aangegeven te worden wat het principe 

is: de grondexploitatie op nul laten uitkomen of winst maken? 

 

Als in een vroegtijdig stadium dit ook aan de opstalkant kan worden gedaan door de bouw- en 

bijkomende kosten in beeld te brengen en de verkoopwaarde dan wel huurprijs, dan is ook de 

opstalexploitatie een niveau dieper en is vooraf een meer integraal overzicht wat partijen willen.  

 

Wanneer een gemeente en marktpartijen gezamenlijk de grondexploitatie voeren en dezelfde 

marktpartij neemt in een later stadium gronden af om opstallen te realiseren, dan is er een 

spanningsveld rondom de grondprijs. Als opstalrealisator is de marktpartij gebaat bij een zo laag 

mogelijke grondprijs, terwijl vanuit de deelname aan de grondexploitatie een zo’n hoog mogelijke 

grondprijs wenselijk is. In een vroeg stadium transparant rekenen, kan deze discussie naar voren 

halen in het proces. 

 

Stap 2: Denken vanuit het programma 

Vervolgens kan, indien men afspraken heeft gemaakt over transparantie in het rekenwerk en de 

uitgangspunten vastliggen, gestart worden met het denken vanuit het programma. Daar waar 

traditioneel wordt gekeken naar de kosten, wordt de opbrengstpotentie van de locatie nu van 

belang. Op die manier komt de (residuele) grondprijs tot stand welke de verbindende factor vormt 

tussen grond en opstallen. Dat heeft bij de gegeven rekenmethodiek een resultaat dat meestal niet 

in lijn is met vooraf vastgestelde uitgangspunten (bijvoorbeeld een negatieve grondexploitatie). 

Door te ‘sleutelen’ aan het programma kan het wel gewenste resultaat worden bereikt. 

 

Stap 3: Scenariorekenen 

Om het programma te optimaliseren (het ‘sleutelen’), wordt gebruik gemaakt van scenario’s In 

plaats van heen en weer schuiven met kosten en opbrengsten worden in deze methodiek 

scenario’s uitgewerkt om te komen tot gezamenlijke oplossingen. Vanuit de gemeentelijke kant zijn 

scenario’s goed te bedenken. Onder scenariodenken valt allereerst de keuze in type opstal 

(woningen, bedrijfsruimten, kantoren) en in categorie (goedkoop, middel duur segment), 
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vervolgens de omvang en differentiatie. In het scenario denken is het belangrijk dat rekening 

wordt gehouden met het risico dat marktpartijen lopen. 

5.3. Omgang met risico’s 

Wanneer twee partijen elkaar ontmoeten en besluiten een pps aan te gaan, dan doen ze dit omdat 

ze denken meerwaarde te kunnen behalen.  

Welke samenwerkingsvorm het beste bij de pps past, is afhankelijk van hoe partijen kosten, 

opbrengsten, risico en zeggenschap willen verdelen. Om te komen tot een verdeling, moeten de 

kosten, opbrengsten en risico’s van de samenwerking wel eerst inzichtelijk worden gemaakt.  

 

Op basis van de berekening moet een risicoanalyse worden gemaakt om na te gaan welke 

inspanningsverplichting de verschillende partijen op zich kunnen nemen, welke risico’s ze daarbij 

kunnen lopen en hoe deze verdeling van rollen en risico’s kan worden vertaald in een 

samenwerkingsmodel. Met andere woorden: wie kan en wil wanneer welk risico lopen? Zie tevens 

de handleiding Risicomanagement van het Kenniscentrum PPS en het pps-bureau Landelijk 

Gebied.  

 

Door de lange looptijd van een grondexploitatie zijn de risico’s door de onzekerheden die zich 

kunnen voordoen groot. De looptijd van een opstalexploitatie is zoals gezegd korter, maar het 

investeringsniveau is hoger waardoor opstalrealisatoren risico’s willen beperken. Een van de 

grootste risico’s voor een opstalrealisator is dat wordt gebouwd zonder dat er afnemers zijn. Om dit 

risico te beperken worden vaak voorverhuur en/of voorverkooppercentage voorgesteld. Indien er bij 

de start van de bouw bijvoorbeeld pas 70% is ve rhuurd of verkocht, wordt de bouw uitgesteld of het 

plan herzien. De spanning is dat de leverancier van grond afnamegarantie zoekt om haar risico te 

beperken en dus een zo’n laag mogelijk voorverkoop of verhuurpercentage wil. 

 

De partij die de opstalontwikkeling voor haar rekening en risico neemt, zal voorzichtig zijn in het 

schatten van de opbrengstwaarde van de nieuwbouw. Door mee te delen c.q. het afromen van 

meeropbrengsten, kan een lagere opbrengstwaarde aan de voorkant worden goedgemaakt indien 

marktomstandigheden gunstiger worden.  

 

Een moeilijke discussie is hoe om te gaan met bovengenoemde value capturing. Onder value 

capturing wordt verstaan het verzilveren van waardeontwikkeling, die gedurende een planperiode 

ontstaat op het bestaande onroerend goed. Wanneer grond en/of woningen gedurende de 

planperiode worden verkocht, wordt de extra waarde verzilverd. Indien de waardeontwikkeling 

echter niet is toe te rekenen aan het plan, of na de planperiode optreedt, is geen sprake van value 

capturing. Meer informatie hierover is beschikbaar in de handleiding Benefit sharing van het 

Kenniscentrum PPS. 
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Het is niet aan te bevelen dat gemeenten risicodragend participeren in opstalexploitatie. De 

risico’s zijn hiervoor te groot. Door eenzijdig vanuit een gemeente scenario’s uit te werken 

ontstaat de kans dat een programma wordt bedacht dat gunstig lijkt voor de grondexploitatie. 

Echter, de risico’s in de opstalexploitatie kunnen uiteindelijk leiden tot allerlei uitgiftevoorwaarden 

van de projectontwikkelaars, die de grondexploitatierisico’s voor de gemeente vergroten. 

 

De redenen waarom het voor een gemeente niet aan te bevelen is om te participeren in de 

opstalexploitatie is dat: 

1. Het is niet het vak van de gemeente: zij heeft er veelal geen verstand van, 

2. Het is niet de rol van een gemeente: het kan geen onderdeel zijn van het gemeentelijke beleid. 

Als kritiek wordt vaak geuit dat gemeenschapsgeld hier niet voor is bedoeld. Indien een 

gemeente wel participeert en bijvoorbeeld het ontwikkelde winkelcentrum niet wordt verhuurd, 

dan leidt de gemeentekas onder de inkomstenderving als gevolg van de leegstand. 

 

De vraag is, is dit altijd zo en moet je als gemeente altijd aan deze gedragslijn vasthouden? Stel 

dat een gemeente een kantorenlocatie wil ontwikkelen.  

De ontwikkeling van kantoren is een lange termijn ontwikkeling en op dit moment is de markt voor 

kantoren slecht. Wanneer je in een samenwerkingsverband zit en je constateert dat je in extreme 

omstandigheden gaat ontwikkelen, maar je wil kosten wat het kost de ontwikkeling doorzetten, dan 

kan worden overwogen hoe in de opstalontwikkeling te participeren. Indien marktpartijen 

constateren dat momenteel de huurniveau’s een negatief scenario vormen, dan kan dat ertoe 

leiden dat je op voorhand in de grondexploitatie zaken weg geeft, wat niet verstandig is. Dan is het 

overwegen van posities ten minste een afweging waard. Algemene aanbeveling blijft echter om als 

gemeente niet te participeren.  

5.4. Keuze samenwerkingsmodel 

In deze paragraaf wordt de keuze voor een samenwerkingsmodel in relatie tot de grond- en 

opstalexploitatie uiteengezet. 

5.4.1 Keuze traditioneel model 

Bij een traditioneel model worden alle gronden door de gemeente verworven en voert de gemeente 

voor eigen rekening en risico de grondexploitatie. Bouwrijpe kavels worden door de gemeente 

uitgegeven aan marktpartijen, waarbij de gemeente de grondprijs heeft bepaald. Een gemeente 

kan daarbij kiezen om de grond uit te geven aan de hoogst biedende partij op basis van 

bijvoorbeeld een selectieprocedure. 

 

De opstalexploitatie wordt volledig voor rekening en risico van de marktpartij gevoerd.  

Een afwijking op dit model is het bouwclaimmodel. Hierbij heeft de marktpartij de gronden in 

eigendom, die ze aan de gemeente verkoopt om bouwrijp te maken en ze vervolgens terugkoopt 

van de gemeente om de toekomstige bestemming te realiseren.  
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Kostenverdeling: doordat de gemeente vrij is in het bepalen van de grondprijs zal zij 

minimaal haar grondkosten vergoed willen hebben. Of dit mogelijk is, is afhankelijk van de 

bestemmingen die mogen worden gerealiseerd en of de markt het toelaat.  

 

Indien sociale woningbouw gerealiseerd wordt, zal geen kostendekkende grondprijs worden 

gevraagd maar een bedrag per kavel plus vaak afspraken over verkoop van de woningen in de 

toekomst of verplichtingen anderzijds. Bij een opgaande woningmarkt kan een hogere kavelprijs 

worden gevraagd dan bij een neergaande woningmarkt.  

 

Indien er sprake is van een bouwclaimmodel maakt de gemeente de gronden voor rekening en 

risico en bouwrijp en verkoopt deze terug aan de marktpartij. Meestal is contractueel vastgelegd 

tegen welke waarde wordt verkocht en teruggekocht. Indien de gemeente geen afspraken heeft 

gemaakt over marktprijs gerelateerde opbrengstenstijgingen maar op basis van inflatie of 

bouwkostenstijging, dan zal de gemeente niet meedelen in eventuele gunstige 

marktontwikkelingen. 

 

Risicoverdeling: de gemeente loopt het risico dat zij bouwrijpe kavels niet kan afzetten. De 

ontwikkelaar loopt het risico dat hij zijn woningen niet kan afzetten. De ontwikkelaar zal een 

voorverhuur- en of voorverkooppercentage willen afspreken voor het afnemen van bouwrijpe 

gronden van de gemeente. In die zin loopt de gemeente risico tot aan de start van de bouw en alle 

kavels zijn afgenomen. 

 

Zeggenschapverdeling: de gemeente heeft volledige zeggenschap in de grondexploitatie en in 

zoverre in de opstalexploitatie dat kavels worden uitgegeven met een vereiste bestemming om te 

realiseren. 

5.4.2 Keuze joint-venturemodel 

In een joint-venture vormt een gezamenlijk te voeren grondexploitatie de kern van de 

samenwerking. Partijen brengen gronden in een gezamenlijke onderneming in. Deze onderneming 

maakt de gronden bouw- en woonrijp en geeft ze uit. Voor een dergelijke 

grondexploitatiemaatschappij (GEM) wordt vaak een commanditaire vennootschap (CV) opgericht, 

waarbij de beherende vennoot een rechtspersoon is (meestal een besloten vennootschap), de 

zogenaamde CV/BV constructie.  

 

De inbreng, zeggenschap en daarmee ook het risico zijn vaak in gelijke mate tussen partijen 

verdeeld. Voor een gemeente kan deze samenwerkingsvorm aantrekkelijk zijn wanneer de 

grondexploitatie negatief uitvalt. De regisserende rol van de overheid wordt in dit model gedeeld 

met de private partijen. Haar publiekrechtelijke bevoegdheden behoudt ze wel. 
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Eventueel wordt naast een GEM een opstalexploitatiemaatschappij opgericht. Aan deze 

onderneming worden door de GEM bouwrijp gemaakte gronden overgedragen, waarna de 

opstalexploitatiemaatschappij als projectontwikkelaar van de woningen optreedt. De 

participatie van de gemeente in deze opstalmaatschappij is meestal beperkt tot enkele procenten, 

aangezien de gemeente over het algemeen niet of nauwelijks risico wenst te lopen in de afzet van 

opstallen.  

 

Wanneer een gemeente en marktpartijen gezamenlijk de grondexploitatie voeren en dezelfde 

marktpartij neemt in een later stadium gronden af om opstallen te realiseren, dan is er een 

spanningveld rondom de grondprijs. Als opstalrealisator is de marktpartij gebaat bij een zo laag 

mogelijke grondprijs, terwijl vanuit de deelname aan de grondexploitatie een zo hoog mogelijke 

grondprijs wenselijk is. Een lagere grondprijs kan betekenen dat er tekorten zijn in de 

grondexploitatie. Doordat de gemeente en marktpartij gezamenlijk de grondexploitatie voeren, 

loopt de marktpartij hier maar voor haar deel risico in. Dit kan voor haar gunstiger zijn dan het risico 

in de opstalexploitatie door een hogere grondprijs. 

5.4.3 Keuze concessiemodel 

De gemeente kan de keuze maken zich bij de ontwikkeling van een plangebied te beperken tot het 

stellen van een aantal randvoorwaarden vooraf om vervolgens binnen de randvoorwaarden de 

gehele ontwikkeling, zowel wat betreft de bouwexploitatie als wat betreft de grondexploitatie, over 

te laten aan de marktpartijen. Net als bij het bouwclaim model worden afspraken gemaakt over de 

grondopbrengsten voor de realisatiefase. Het grootste verschil is dat het financiële risico in dit 

geval wel geheel wordt overgedragen aan de private partijen. 

 

De publieke partij geeft een concessie uit aan een private partij die alle grond- en vastgoedrisico 

loopt. In dit model zijn de regiemogelijkheden voor de overheid gering. 

 

Een concessiemodel kan het beste aan de hand van een voorbeeld worden toegelicht. 

 

De herstructurering van naoorlogs woningbezit wordt vaak in een concessiemodel gegoten. De 

corporaties zijn eigenaar van de grond en opstallen en moeten hun bezit aanpassen aan nieuwe 

marktomstandigheden. Dit betekent woningen slopen, verbeteren, verkopen en nieuwbouw 

toevoegen. Daarmee gepaard gaat ook het opnieuw inrichten van het openbaar gebied.  

Vaak maakt de gemeente vooraf met de woningcorporatie afspraken over het programma. De 

woningcorporaties voeren zowel de grond- als de opstalexploitatie. De gemeente geeft dan de 

grondexploitatie in concessie uit aan de woningbouwcorporatie. Dat betekent dus dat je vooraf hele 

goede afspraken moet maken over wat de kwaliteit is en het opleveringsniveau van de openbare 

voorzieningen. Als het eenmaal geregeld is en daar ook financiële afspraken over zijn gemaakt dan 

kan de andere partij, in deze de woningcorporatie, het plan in één keer uitvoeren. 
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5.5. Slotgesprek De Bruin & Sanders 

De keuze voor joint -venture blijft meestal beperkt tot de samenwerking van gemeente en 

marktpartij in de grondexploitatie. Vanuit de kerntaak van een gemeente past het niet om 

risicodragend te participeren in een opstalexploitatie. 

 

‘Het is wel leuk’, zegt De Bruin, ‘maar wanneer gebruik je nou welk model en wanneer in het 

proces kies je daar nou voor?’. ‘Ja’, zegt Sanders, ‘dat is nu het lastige.’ 

 

Laten we maar beginnen met de overwegingen aan de hand van twee locaties in onze gemeente. 

 

We hebben binnen de gemeente een nieuwbouwlocatie .We hebben dit keer als gemeente de 

grond zelf opgekocht en daarvoor de marktprijs betaald. Vervolgens hebben we de grondexploitatie 

doorgerekend. Het project bestaat uit woningbouw, een klein winkelcentrum, een randje bedrijven 

en wat overige voorzieningen en de grondexploitatie komt financieel prima uit. Sterker nog, we 

komen op een financieel positief resultaat. Het risicoprofiel en het investeringsniveau zijn laag; we 

hebben de markt niet nodig. We voeren een traditionele gemeentelijke grondexploitatie met uitgifte 

van bouwrijpe kavels. 

 

Maar het centrumgebied, dat is dus veel moeilijker. Als gemeente hebben wij er amper bezit; er 

moet nog veel verworven worden. Bovendien weten we eigenlijk niet echt goed hoe we optimale 

marktomstandigheden hier moeten realiseren. We denken zelfs dat er bij deze locatie geld bij 

moet. De gemeente vindt de ontwikkeling van het centrumgebied echter wel noodzakelijk. We 

willen kijken hoe we met inbreng van de marktpartijen zodanig kwaliteit kunnen realiseren dat we 

ons doel bereiken. We voeren dus een faciliterend grondbeleid. Dit wil zeggen dat we wel het 

grondexploitatierisico met een marktpartij willen delen. We denken dat hier een joint-venture 

verstandig is omdat we een lange termijn samenwerking moeten hebben. Een lange termijn 

samenwerking die er toe leidt dat het gebied opgewaardeerd wordt.  

 

De Bruin als projectontwikkelaar ziet het nut in van samenwerken en zegt: ‘Laten we maar 

samenwerken in de marktanalyse en samen een masterplan maken’. Sanders is namens de 

gemeente akkoord, maar geeft wel aan dat nog niet meteen betekent dat de Bruin straks alles mag 

en moet bouwen.  

 

Wat betekent bovenstaande afspraak nu? Dit betekent de volgende activiteiten en afspraken: 

• eerst een haalbaarheidstudie over het totale plangebied 

• vervolgens kijken of dat tot acceptabele grond- en opstalexploitatie leidt 

• transparant rekenen en vooraf opslagen en uitgangspunten bespreken 

• het financiële plan maken en met behulp van scenario’s optimaliseren en een keuze maken 

voor één scenario 

• dat gaat vervolgens bij beide partijen de besluitvorming in 
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• het ontstaan van twee mogelijkheden: het kan wel of geen haalbaar plan opleveren 

• kan het niet, dan stoppen beide partijen 

• kan het wel, dan zullen ze het plan gezamenlijk verder uitwerken 

5.6. Tips  

• Uitwerken betekent dus risico’s verdelen, samenwerkingsvorm bepalen juridische structuur 

uitleggen, deelgebieden benoemen en afspraken maken per deelgebied enz. 

• Het is van belang dat er evenwicht is in de gemaakte afspraken. Evenwicht betekent dat niet 

één partij de overhand heeft en dat voor- en nadelen ook evenwichtig neerslaan. Een klein 

voorbeeld ter illustratie.  

Het is voor te stellen dat de gemeente een bepaalde gegarandeerde grondopbrengst wil. 

Vervolgens denk je dat er nog ruimte is in de markt. Als de gemeente dat helemaal afroomt wordt 

de projectontwikkelaar niet meer geprikkeld om die ruimte te gaan halen. Dus wat doe je, je 

spreekt een bepaalde winstverdeling af. Bijvoorbeeld: je deelt het met elkaar: de gemeente 1/3 en 

de ontwikkelaar 2/3 (zie de handleiding Benefit sharing van het Kenniscentrum PPS). Vervolgens 

zegt de Bruin ‘prima, ik steek er energie in, ik lever kennis aan, maar dan wil ik wel dat we in één 

deelgebied vervolgens een concessie regelen. De gemeente kan daarmee akkoord gaan; afweging 

is dat ze kennis uit markt in het plan krijgen. Ze hebben vertrouwen in de projectontwikkelaar en na 

het eerste deelplan is de keuze voor de samenwerkingsvorm weer vrij. De gemeente geeft aan dat 

ze ook de afweging hebben gemaakt om per deelgebied te gaan tenderen (zie de handleiding 

Samenwerkingsmodellen en juridische vormgeving van het Kenniscentrum PPS). 

 

• De grondexploitatie geeft aan wat de financiële planning is. Door per deelplan te “tenderen” 

kan de gemeente precies zien of ze het financiële resultaat kan halen of niet. Zo niet dan moet 

het programma bijgesteld worden of moet er meer krediet aangevraagd worden aan de 

gemeenteraad om de plannen te realiseren.  
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6. Financiële modellen in de praktijk 
 

Voorbeeld 1: De veilinghal; transparantie als sleutelwoord 

Een gemeente krijgt bezoek van een projectontwikkelaar die een aanbieding heeft om een 

veilinghal in deze gemeente te kopen. Voor de veilinghal staat een benzinestation dat verplaatst 

moet worden. De gemeente wil dat al jaren. Als de projectontwikkelaar enkele woningen mag 

bouwen en de projectontwikkelaar de veilinghal verwerft, kan het benzinestation budgettair 

neutraal verplaatst worden. De gemeente gaat akkoord. Er komt een plan en vijf minuten voor het 

indienen van het definitief ontwerp (DO) zegt de projectontwikkelaar dat de bouwkosten 

tegenvallen en de kwaliteitseisen van de gemeente te hoog zijn, maar dat alles door kan gaan 

indien de gemeente 1,2 mln euro bijdraagt.  

 

De gemeentelijke projectleider vraagt vervolgens hoe de ontwikkelaar hier aan komt. Er wordt een 

A4tje overhandigd met een aantal getallen, zoals het aantal woningen, het aantal kantoren, een 

samenvatting van de met kosten en opbrengsten en uiteindelijk een tekort van 1,2 mln euro. Het 

verplaatsen van het tankstation bleek wel erg duur en de markt zat volgens hem tegen. De 

wethouder wil toch immers zijn kwaliteit? Het oorspronkelijke gat was zelfs 2,4 mln euro en de 

ontwikkelaar heeft daar volgens eigen zeggen ook de helft van voor zijn rekening genomen. De 

conclusie van de ontwikkelaar is dat het niet meer is dan een reële optie. 

 

De gemeentelijke projectleider vraagt zich af waar de gemeente de mist in is gegaan. Verder is de 

vraag hoe dit op te lossen. Het kan toch niet zijn dat hij ineens met een groot gat wordt 

geconfronteerd. Wat kan de projectleider doen om een reële discussie te krijgen? 

 

Transparantie, zoals geschetst in voorgaande hoofdstukken (men name 5.2), is hier het 

sleutelwoord. De gemeentelijke projectleider wil vervolgens van de ontwikkelaar meer dan dat ene 

A4-tje hebben. Hij wil van hem weten of hij mee wil werken aan transparantie. Hij wil de getallen 

kunnen controleren. Dit omdat de markt een bijdrage vraagt van de gemeente en de wethouder die 

bijdrage wil kunnen verantwoorden aan de raad. 

 

De vraag is nu wat die transparantie betekent en hoe vervolgens de getallen moeten worden 

beoordeeld. 

 

Transparantie 

Transparantie betekent transparantie aan beide kanten, zowel in de grond als de opstalexploitatie. 

Een ontwikkelaar heeft een commerciële doelstelling en gaat daarom altijd voor rendement. 

Bovengenoemde opmerking dat deze de helft van het tekort voor zijn rekening neemt, klopt niet. 

Een marktpartij neemt hoogstens genoegen met minder winst.  

Door de transparantie wordt inzichtelijk wat de opslagen zijn zoals algemene kosten, winst en risico 

(zie H4). Uiteraard moet je als gemeente ook inzicht geven in de eigen opslagen zoals de 
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directievoering in de grondexploitatie. Je doet dit om uiteindelijk te komen tot controleerbare 

kosten.  

 

Bij de beoordeling van de getallen wordt gelet op een aantal zaken; markt en programma. In 

voorgaande hoofdstukken (vooral H4) zijn deze meerdere malen besproken. Voor meer uitgebreide 

informatie over markt, programma en vormen van optimalisatie bij dit voorbeeld wordt verwezen 

naar bijlage 3. 

 

Hoe is het nu afgelopen met de veilinghal? De ontwikkelaar heeft na overleg met de gemeente het 

project teruggegeven. De gemeente heeft nu zelf het programma ter hand genomen. 

 

Dat is wel iets om misschien eens over na te denken. Als een ontwikkelaar verwerft, sluit hij 

meestal een optiecontract. Hij neemt de grond af indien hij met de gemeente tot overeenstemming 

komt. Dit is niet onredelijk. Hij is immers afhankelijk van de gemeente om tot een plan te komen. In 

het eerste stadium waarin de ontwikkelaar met een idee komt is in veel projecten erg belangrijk. De 

gemeentelijke projectleider kan twee dingen doen: 

• Het inluiden van een periode van een gezamenlijke haalbaarheidstudie. Verbind deze studie 

aan een bepaalde periode. Lukt deze studie niet, dan stopt ook de samenwerking. 

• Uiteraard kan de gemeente ook voor een tweede scenario kiezen. Zelf verwerven eventueel 

door gebruik te maken van haar publiekrechtelijke instrumentarium zoals de WvG (wet 

voorkeursrecht gemeenten). Vervolgens kan zij zelf een plan maken en selectie organiseren. 

Zie de handleiding Selectie van private partijen en de handleiding Europese aanbesteding. 

 

Voorbeeld 2: De achterstandswijk; scenariorekenen als instrument voor investeringsbeslissingen 

Een institutionele belegger (pensioenfonds) heeft woningbezit in een achterstandswijk. De 

woningen dateren uit de jaren ’60 en bestaan grotendeels uit portieketagewoningen. Om de 

financiële positie van dit pensioenfonds te verbeteren, wordt het complex voor uitponden op de 

markt gebracht. Verkoop geschiedt aan de hoogste bieder, schrijft de makelaar in zijn prospectus.  

 

De lokale corporaties en de gemeente vrezen dat de wijk hierdoor versneld verpaupert. De wijk is 

al zwak en uitponden heeft vaak doorverhuren door huisjesmelkers en sociale onrust als gevolg. 

De negatieve spiraal die reeds werd ingezet, zal vermoedelijk worden versterkt.  

De gemeente en de corporaties zijn overtuigd dat het bezit verworven moet worden. Het belang 

voor de volkshuisvesting staat hierbij voorop. De vraagprijs is hoog. Er ligt een proces van 

onderhandelen in het verschiet.  

 

Bij het nemen van een investeringsbeslissing als deze, is het verstandig naar een aantal 

ontwikkelscenario’s te kijken. Dat gebeurde ook bij deze investeringsbeslissing van de corporaties, 

welke in hun verwervingstraject werden ondersteund door de gemeente. 
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De scenario’s die werden bestudeerd om de onderhandelingsruimte van de biedende partijen te 

bepalen zijn: 

• Doorexploiteren 

• Doorexploiteren met verbetering 

• Verbeteren en verkopen 

• Doorexploiteren, verbeteren en verkoop op termijn 

• Sloop / nieuwbouw 

 

Vervolgens zijn in die scenario’s alle toekomstige kosten en opbrengsten berekend en contant 

gemaakt naar het moment van onderhandelen. Nu was bekend per scenario wat de maximaal te 

betalen prijs voor de portefeuille van de institutionele belegger zou zijn. Doordat de partijen voor 

maatschappelijk verantwoorde scenario’s gingen, ontstond er een gat tussen de betaalde prijs en 

de opbrengstpotentie van de scenario’s en daarmee van het vastgoed. Dit gat is feitelijk de 

maatschappelijke investering van deze partijen.  

 

Naast dat het model in dit voorbeeld als basis diende voor de onderhandelingsruimte van de 

biedende partijen, diende het ook als onderlegger voor de interne discussie over de verdeling van 

het voorcalculatorische tekort. 

 

Nut van dit voorbeeld: 

De herstructureringsdiscussie is met name beschreven omdat de scenariobenadering (zie 5.2) van 

problemen in de praktijk te weinig wordt toegepast. Het gaat er niet om het plan uit te rekenen. Het 

gaat er om via een aantal benaderingen te komen tot een voorkeursmodel. Bovenstaand voorbeeld 

gaat uit van verwerving. Echter bij elke investeringsbeslissing over vastgoed, ook bij reeds in bezit 

zijnd vastgoed, is het van belang een scenariobenadering te kiezen. De mogelijke scenario’s bij 

investeringsbeslissingen aan vastgoed zijn zeer globaal: 

• Doorexploiteren 

• Afstoten 

• Sloop / nieuwbouw 

• Renovatie 

• Functiewijzigingen 

• Combinatie van bovenstaande 

 

De gemeentelijke projectleider zal de vraag naar effecten van alternatieve scenario’s dus ook 

moeten stellen in zijn eigen project. Dat prikkelt om tot andere oplossingen te komen. 

 

Het voorcalculatorische tekort van bovenstaande investeringsbeslissing is verdedigbaar vanuit 

volkshuisvestelijke invalshoek. Het voordeel van de scenariosystematiek is dat keuzen bewust en 

afgewogen worden gemaakt. 
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Voorbeeld 3: De gecompliceerde opgave; eerst publiek-publiek 

In enkele VINEX-locaties hebben we gezien dat twee gemeenten samen moeten werken aan de 

ontwikkeling van een bestemmingsplan. Deze samenwerking is niet altijd even succesvol vanwege 

de verschillende belangen die worden nagestreefd. Naast het samenwerken met twee overheden 

zijn er in de meer complexe opgaven ook dikwijls eisen vanuit de waterschappen in de vorm van 

waterbergingen of van LNV die rood voor groenprojecten en de kwaliteit van het landschap wil 

verbeteren. 

 

In deze gevallen speelt de noodzaak tot publiek -publieke samenwerking. Daarbij is het bijvoorbeeld 

mogelijk dat de NS als publieke partij private doelstellingen in de vorm van NS Vastgoed wil 

bedingen of dat het ministerie van Financiën vanuit Domeinen een marktgerichte benadering naar 

binnen brengt. Als er dan ook nog marktpartijen door het proces heenlopen, is veelal de kans op 

succes omgekeerd evenredig met het aantal partijen! 

 

De vraag is hoe om te gaan met al deze belangen. Uiteraard gaat het hier niet om de 

samenwerking an sich, maar op de wijze waarop kosten opbrengsten, risico en zeggenschap 

worden verdeeld (zie 2.5). De aanbeveling is eerst de publiek publieke samenwerking van een 

solide financiële basis te voorzien, voordat met de markt wordt onderhandeld. 

 

Het gaat hier dus in eerste instantie om publiek -publieke samenwerking. Voorafgaand aan welk 

plan dan ook vindt een inventarisatie van belangen, de inzet en de resultante die partijen 

nastreven, plaats. Publiek-publiek in dit traject zegt in eerste instantie iets over de grondexploitatie 

en niet over de opstalexploitatie. Stap één is wie brengt wat in en onder welke condities. Ga dus 

niet eerst met de marktpartijen praten.  

 

Een concreet voorbeeld: de stationslocatie 

Stel dat vernieuwing van een stationslocatie noodzakelijk is. Er moeten kantoren komen, 

opwaardering van de winkel- en horecavoorzieningen en verdere versterking in het centrumgebied. 

Een veel voorkomende situatie in Nederland.  

 

De publieke partijen maken het masterplan. Op die manier moet met alle betrokken partijen 

kwantitatieve uitgangspunten worden vastgelegd. De partijen maken vervolgens gezamenlijk een 

rekenmodel en van tevoren stellen ze de parameters vast. Hierbij worden de volgende discussies 

gevoerd: 

• Wat doet de rente? 

• Wat is de duur van het project? 

• Met welke opslagpercentages wordt er gerekend? 

 

Er dient zo snel mogelijk te worden gestart met rekenen. In het rekenmodel spelen de volgende 

discussies: 

• Partijen brengt eisen in, maar brengen ze ook subsidies in? 
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• Als de NS bijvoorbeeld twee ontsluitingen wil, hoe denkt ze dat te realiseren? 

• Welke kosten brengt het met zich mee en hoe denken ze dat gedekt te hebben? 

 

Dergelijke vragen moeten vanaf dag één gesteld worden anders ontstaan ook in het publieke 

traject verborgen agenda’s. 

• Zijn er subsidiestromen? 

• Moeten de gemeenten bijdragen of worden deze in staat gesteld zelf opbrengsten te 

genereren? Soms kan dit binnen de grenzen van het project. Soms moet je ook buiten de 

grenzen van het plangebied gaan kijken. 

 

Dubbelrollen en bevoorrechte posities 

Bij een partij als de NS moet je onderscheid maken tussen de verschillende rollen die deze speelt, 

zoals NS reizigers en NS Vastgoed. Het betrekken van NS Vastgoed geschiedt dan bij voorkeur 

ook pas na afronding van het publiekpublieke traject. 

 

NS Vastgoed stelt de NS in staat zelf als ontwikkelaar op te treden waardoor het zichzelf in een 

bevoorrechte situatie plaatst met betrekking tot het ontwikkelen van stationslocatie. Bevoorrechte 

posities moeten ter discussie worden gesteld. Dit betekent het vastleggen van de 

bedrijfsparameters voor de ontwikkeling van vastgoed, huurprijzen en de BAR (zie 4.3.2) indien NS 

Vastgoed in het traject gaat meedoen. 

 

Opdeling in fasen en deelgebieden 

De grondexploitatie is natuurlijk nooit af, maar je hebt wel een eerste verkenning op basis van het 

masterplan. Cruciaal is hier de fasering en de opdeling in deelgebieden. 

 

Waarom is deze opdeling in deelgebieden zo wezenlijk? Het is vaak onwenselijk om het plan 

ineens in de markt te zetten of om aan één partij te gunnen. Zeker omvangrijke projecten dienen 

gefaseerd in de markt te worden gezet en aan meerdere partijen. Het marktrisico wordt beperkt 

door de marktpartijen. De kennis kan toenemen naarmate meerdere marktpartijen meedoen.  

 

Fasering is ook belangrijk om een risicoanalyse van het project te maken. Fasering in 

programmering betekent dat je in alle stadia de programmering moet kunnen aanpassen. 

Aanpassen betekent oog hebben voor ontwikkelingen. Soms betekent het vertragen, versnellen, 

uitstellen of herprogrammeren. Kortom hier geldt niet alles ineens uitwerken, maar werken met een 

globale programmering en werken met scenario’s. 

 

Fasering kan geïllustreerd worden aan de hand van het volgende voorbeeld over Den Haag CS. 

Iedereen kent de hoogwaardige positie van hoge mobiliteit zoals trein, bus, auto in combinatie met 

goede parkeervoorzieningen. Hoogwaardige winkelvoorzieningen, concentratie van kantoren, 

hoogwaardig wonen komt hier in trek. Vastgoedprijzen zijn de afgelopen periode dan ook stevi g 

gestegen.  



57 

In het begin was dat niet zo. Het oude staatsspoor was een kopstation met weinig uitstraling. Je 

begint dus daar met voorzichtig te investeren. Een plan moet langzaam groeien en het 

belangrijkste is de infrastructuur. Als er veel mensen moeten kunnen komen, moet je daar het 

eerste aan werken. Vervolgens begin je met het realiseren van een hoogwaardig kantoor en 

regionaal winkelcentrum. Daarna bouw je dat langzaam uit. Uiteraard moet je permanent 

monitoren als de markt omhoog gaat. Investeringstechnisch betekent dat voor de overheid dat ze 

niet de opbrengsten krijgt die ze feitelijk had moeten hebben. De pionierspremie wordt gevormd 

door de lage grondprijs die bij het slagen tot een groot rendement van private investeerder kan 

leiden. Bij het tweede en derde project kan je dat proberen terug te halen door tegen scherpere 

voorwaarden de grond uit te geven. Meestal is het dan echter te laat. 

6.1. Tips 

• Transparant rekenen (het voorbeeld van het veilinghal) 

• Optimalisatie in programma kwantitatief (verdichting en verdunning) en kwalitatief (het 

voorbeeld van de grondquote onder het appartement) 

• Scenariostudies bij investeringsbeslissingen (de achterstandswijk) 

• Voordat de publiek-private samenwerking start, dient het publieke huis op orde te zijn 

(voorbeeld stationslocatie) 

• Fasering deelprojecten in de tijd (Den Haag CS) 

6.2. Ten slotte 

In dit hoofdstuk zijn aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden de basiselementen 

teruggekomen die we gaandeweg in deze handleiding zijn tegengekomen. In deze slotparagraaf 

geven we nog eenmaal beknopt de essentie van financiële modellen en pps weer. 

 

Ten eerste hebben we het gehad over de functie van het financiële model. Uiteengezet is dat een 

financieel model meer is dan een berekening over de haalbaarheid van een plan. Het is een zeer 

belangrijk procesinstrument om de samenwerking tussen publieke en private partijen vorm te 

geven, mits er aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zo zal er transparant gerekend moeten 

worden tussen de partijen. Dit betekent dat zij het eerst eens worden over de manier van rekenen 

en de uitgangspunten vastleggen voordat ze starten met het rekenwerk. 

 

Verder is uiteengezet dat een financieel model met het proces meegroeit. Dit betekent dat deze 

start met een relatief eenvoudige normatieve verkenning waarin met behulp van normbedragen 

een eerste inzage wordt gegeven in de opbrengstpotentie en de kosten van het project. Dit model 

groeit gaandeweg tijdens het proces uit tot een volledige grond- en opstalexploitatie, die wordt 

gefaseerd in de tijd. Het rekenen en tekenen is een interactief proces waardoor het meest optimale 
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plan kan worden gemaakt. Scenariostudies, gevoeligheid- en, risicoanalyses vormen hierbij 

belangrijke activiteiten. 

 

Het rekenmodel bestaat, zoals gezegd, uit een grondexploitatie en een opstalexploitatie. Daar waar 

de grondexploitatie traditioneel een publieke activiteit en de opstalexploitatie een private activiteit 

was, zijn tegenwoordig de rollen minder zwart-wit. Juist daarom is het financiële model de motor in 

de pps. Het verbindende element tussen de grond- en opstalexploitatie is de grondprijs. Deze 

vormt de opbrengst in de grondexploitatie en een kostenpost in de opstalexploitatie. Deze post 

vormt daardoor altijd het discussiepunt tussen de publieke en private partijen. 

 

In dit document zijn diverse rekenmethoden voor zowel de grondprijs als het rendement 

uiteengezet. Zo zijn diverse methodieken besproken hoe gemeenten de grondprijs bepalen vanuit 

of de kostprijs, grondquotes of de residuele grondwaarde methode. Daarnaast is uiteengezet hoe 

marktpartijen omgaan met rendementen en hoe zich dat vertaalt in diverse opslagen zoals winst en 

risico. Dit alles met doel inzage in elkaars methoden te creëren en zo een basis te scheppen voor 

Publiek Private Samenwerking. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1. Voorbeeld Grondexploitatie 
 

Onderstaande figuur geeft een voorbeeld van de mogelijke kostenposten van een 

grondexploitatie. 

KOSTEN

aantal eenheid eenheidsprijs totaal per hoofdcategorie

1. Inbreng -€                                          
object 2 1 post
object 1 1 post
Boekwaarde eigen grond 1 post -                       

2. Verwerving -€                                          
object 2 m²
object 1 m²

3. Herhuisvesting -€                                          
verplaatsingskosten huurders woningen bij sloop huurders
verplaatsingskosten huurders woningen bij renovatie huurders
tijdelijke huisvesting winkels post
verplaatsingskosten winkels m2
diversen post

4. Tijdelijk Beheer -€                                          
huurinkomsten woningen per jaar 1 post
huurinkomsten winkels per jaar 1 post
beheerskosten per jaar 1 post
onderhoudskosten per jaar 1 post
beveiliging per jaar 1 post
diversen 1 post

5. Sloop
diversen -€                                          

6. Bodemonderzoek en Sanering -€                                          
indicatief bodemonderzoek milieu ha
aanvullend bodemonderzoek milieu ha
saneringsonderzoek post
kosten sanering m²

7a. Bouwrijpmaken -€                                          
grondwerk: opschonen/slopen/verwijderen/storten ha.
grondwerk (ophogen inrichtingsgebied) m³
hoofdriolering RWA + DWA m¹
riolering woonstraten gescheidenstelsel m¹
duikers stuks
verharding (blok- / buurtniveau)-bouwweg m²
drainage m¹
water (blok-/buurtniveau) m²

7b. Woonrijpmaken -€                                          
groen (blok- / buurtniveau) m²
bomen (50% verharding/50% groen) stuks
verharding bouwweg (blok- / buurtniveau) m²
beschoeing waterpartijen t.p.v. wonen m¹
aanpassingen bestaande wegen post
kunstwerken post
lichtmasten stuks
brandkranen stuks
speelplekken stuks
straatmeubilair m²

8. Fondsvorming -€                                          
opslag over uitgeefbare meters m²
% over grondopbrengsten %
onvoorzien (risicovoorziening) over BWRM/SLP %

9. Plankosten -€                                          
voorbereiding en toezicht posten 5 en 7 %
plankosten posten 5 en 7 %
diversen %

10. Algemene Projectkosten -€                                          
communicatie %
advies %
diversen %

11. Belastingen -€                                          
overdrachtsbelasting %
niet-verrekenbare BTW %

TOTAAL GRONDKOSTEN

hoofdcategorie/specificatie
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Onderstaande figuur geeft een voorbeeld van mogelijke opbrengsten in dezelfde 

grondexploitatie. Uiteraard zijn dit slechts voorbeelden. Het maken van een grondexploitatie 

is maatwerk per project. 

OPBRENGSTEN

(Functies) Categorieën type aantal eenheden grondwaarde totaal post

12a. Verkoop grond [residueel] -€                               
woningen aantal
commerciële voorzieningen m2 bvo
parkeervoorzieningen m2
kantoren m2 bvo

12b. Verkoop grond [norm] -€                               
woningen sociale sector aantal
niet commerciële voorzieningen m2 bvo

13. Overige opbrengsten -€                               
bijdrage gemeente milieukosten %
bijdrage derden milieukosten %
bijdragen gemeente parkeren m2 bvo
bijdrage gemeente bovenplanse infra %

TOTAAL OPBRENGSTEN -€                               
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Bijlage 2. Ranges opslagen  

 

Als je een opstal calculeert, is deze op hoofdlijnen uit drie elementen samengesteld: 

1. Directe bouwkosten 

2. Bijkomende kosten 

3. Opslagen 

De grondkosten laten we hierbij buiten beschouwing. 

 

Voor de beschouwing van de opslagen moeten we een verschil maken tussen de bouwer (A) en de 

ontwikkelaar (B). 

 

Ad A. de Bouwer; deze kent de volgende opslagen: bouwplaatskosten, algemene kosten (AK) 

winst en risico. 

• De bouwplaatskosten zijn meestal redelijk in te schatten. Het gaat daarbij onder andere om 

zaken als het plaatsen van de bouwkeet. Er bestaat een omgekeerd evenredige relatie met de 

omvang van het project . Hoe groter het project hoe lager de kosten per eenheid c.q. het 

percentage bouwplaatskosten. 

• AK; dit zijn de kosten die de bouwer moet maken op kantoor. Hier zit het management in, het 

maken van bestekken administratie e.d. 

• Winst en risico is een voorcalculatorisch bedrag dat een bouwer op een projectbegroting zet 

om tegenvallers op te vangen. De percentages die hier gelden, worden sterk beïnvloed door 

de markt, de financiële situatie van de bouwer en de mate waarin het project is uitgewerkt.  

Bij bouwprojecten is over het algemeen een AK van 5-7 % over de bouwkosten en een winst van 

2-4% aan de orde. Deze percentages moeten enigszins voorzichtig gehanteerd worden, maar 

geven een globale indicatie waar je ongeveer mee kan rekenen. Uiteraard is alles onderhandelbaar 

bij een bouwer. 

 

Ad. B. de Ontwikkelaar; bij ontwikkelaars is deze discussie moeilijker te voeren. Hier wordt feitelijk 

met één opslagpercentage gedeald. In dit percentage zitten alle voorbereidingskosten van de 

bouw. Verschillende ontwikkelaars gebruiken verschillende methodieken. Soms worden de 

opslagen gerekend over de bouwkosten en de bijkomende kosten, soms over de grond, de 

bouwkosten en de bijkomende kosten.  

Het uitdiscussiëren van het percentage gaat dus in eerste instantie over de grondslag van de 

methode. Bij eenvoudige projecten met weinig risico zal het percentage laag liggen, bij zeer 

gecompliceerde projecten hoog. Opslagen van projectontwikkelaars variëren tussen de 10% en 

15% van de bouwkosten. 

 

Als de bijkomende kosten worden gezien als percentage van de bouwsom dan variëren de 

opslagpercentages van de bouwer tussen de 25% en 30%. Indien hierbij ook rekening wordt 

gehouden met opslagen voor projectontwikkelaars, kunnen de totale opslagen over de bouwsom 



63 

de 40% overschrijden. Het is zaak zeer kritisch te kijken naar de omvang van de bouwsom 

(zitten er niet al bijkomende kosten in verwerkt?).  

 

Er zijn geen standaard percentages. Nooit het getal beoordelen los van de methodiek, luidt het 

credo. 
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Bijlage 3. Markt, programma en optimalisatie 
 

De markt. 

Wat is de waarde van de woningen? In de niet gedetailleerde maar controleerbare begroting wordt 

gewerkt met richtprijzen en kengetallen. Een voorbeeld: de vuistregel is dat woning qua VON – 

prijs is af te leiden van de bestaande voorraad. Afhankelijk van de omstandigheden ligt deze prijs 

10% tot 20% onder die van een bestaande woning. Als de markt heel schaars is, ligt dit percentage 

lager.  

 

Wat weet je nu eigenlijk na deze exercitie? Je kan een vergelijking maken tussen kosten en 

opbrengsten. In dit voorbeeld is dat weergegeven voor de woningen. Als je de berekening maakt 

dan zit dat het resultaat van de eigen berekening ligt boven het resultaat van de ontwikkelaar.  

 

Het programma. 

De tweede discussie is: nu hebben we de getallen, is er wel het goede programma neergezet? 

Deze discussie kan onder andere plaatsvinden op basis van de grondquote. Dit behoeft enige 

uitleg. Grondquotes variëren van 20% tot zo’n 40% van de VON – prijzen excl. BTW. Er is een 

redelijke wetmatigheid dat de grondquote stijgt in situaties waar de VON – prijzen stijgen. Laten we 

een voorbeeld nemen. Een ontwikkelaar realiseert een appartement in het dure segment met een 

grondquote van 5%. Dat is relatief laag, het is een teken dat er iets aan de hand is. Er zijn diverse 

oorzaken mogelijk voor een dergelijke lage quote. Of er is geen markt of de woning is niet optimaal 

gepositioneerd voor die markt. 

Het appartement van 100 m2 heeft bijvoorbeeld een quote van 10%. Bij vergroting van het 

appartement naar 140 m2 quote daalt deze naar de bovengenoemde 5%. De conclusie is dat de 

laatste vierkante meters een drukkend effect hebben op de verkoopprijs wat wordt afgewenteld op 

de grond. Een ander element kan zijn dat de kwaliteitseisen te hoog zijn.  

 

Optimalisatie 

Indien niet het optimale programma is gerealiseerd, dient een optimalisatieslag plaats te vinden. 

De projectleider zal per type moeten kijken of er sprake is van een optimale verhouding tussen 

kosten, kwaliteit en de opbrengsten. 

Optimalisatie betekent dat je moet kijken in hoeverre het programma aangepast kan worden. Twee 

voorbeelden van optimalisaties: 

• Vaak wordt een plan verdicht als partijen er financieel niet uitkomen. Verdichting betekent meer 

programma bij gelijkblijvend plangebied. Deze verdichting is niet het toverwoord. Dit kan ook 

nadelige effecten hebben. Hogere dichtheden leiden tot hogere kosten. Hogere dichtheden 

leiden tot een verslechterde marktpositie van het plan. Het is niet uitgesloten dat soms de 

markt negatief wordt beïnvloed en de locatie een volstrekt verkeerde uitstraling krijgt. 

• Verdunning daarentegen kan soms wel leiden tot verbetering van de grondpositie. Lage 

dichtheden kunnen leiden tot meer kwaliteit. Voor de gemeentelijke projectleider is het maken 

van de optimalisatieslag een lastig terrein. Een advies is de markt haar werk te laten doen. 
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Ontwikkelaars kunnen deze taak op zich nemen. De taak van de gemeente in deze is 

het opstellen van economische randvoorwaarden. Eis bijvoorbeeld een budgetneutrale 

grondexploitatie of een x bedrag onder de streep. 
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