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Vraag 

In de beeldvormende raad van 3 juli jl is het raadsvoorstel over het Meerjaren Perspectief 

Grondexploitaties (MPG ) 2014 behandeld. Daarbij is door het raadslid Kroon gevraagd naar 

een analyse van de effecten van het verlagen van de uitgifteprijzen voor een aantal 

woningbouwlocaties en wat volgens het college deze maatregel per saldo oplevert in relatie tot 

de kosten.  

 

 

Beantwoording 

Bij het vaststellen van de Nota grond- en huurprijzen 2013 hebben wij aangekondigd om voor 

2014 te onderzoeken of de uitgifteprijzen in overeenstemming zijn met de huidige 

marktwaarde. Voor de gehele woningmarkt geldt dat de prijsontwikkeling reeds een aantal 

jaren onder druk staat als gevolg van de financiële en economische crisis. De prijzen voor 

bestaande woningen zijn sinds het jaar 2008 met ca 20% gedaald. De prijsontwikkeling die geldt 

voor de bestaande woningmarkt is mede maatgevend voor het beoordelen van de 

marktwaarde/marktconforme uitgifteprijs van nieuwbouwpercelen. Ingeval de stichtingskosten 

(de kosten van de  bouwgrond en de bouwkosten) bij nieuwbouw hoger liggen dan de 

aankoopkosten van een vergelijkbare bestaande woning, dan is nieuwbouw, uit financieel 

oogpunt bezien, niet meer danwel minder aantrekkelijk. Dit kan een nadelig effect hebben voor 

de afzetbaarheid van onze bouwpercelen. Wij zijn er daarom van overtuigd dat (vanuit 

markttechnisch perspectief bezien) het noodzakelijk is om de uitgifteprijzen voor diverse 

woningbouwprojecten te verlagen en deze af te stemmen op de actuele marktwaarde. Deze 

maatregel kan belangrijk zijn voor het behalen van onze verkoopdoelstelling en zeker nu de 

woningmarkt weer voorzichtig lijkt aan te trekken. Afgezien van de financiële aspecten, is het 

ook belangrijk dat binnen projecten concrete bouwactiviteiten kunnen worden waargenomen.  

De prijsverlaging waartoe wij hebben besloten leidt tot lagere grondopbrengsten. Met de 

grondprijsverlaging, die wij in het MPG 2014 hebben verwerkt,  is in totaal ca € 2,0 mln mee 

gemoeid.  

 

Wij constateren dat onze berichtgeving over de prijsverlaging inmiddels een aantal 

geïnteresseerden heeft opgeleverd. Uit de getoonde belangstelling leiden wij af dat de kans 

groot is dat hieruit een aantal kavelverkopen zullen volgen. In de komende periode zullen wij 

aanvullende promotieactiviteiten in gang zetten ter ondersteuning van onze 

verkoopdoelstelling om nieuwe geïnteresseerden aan te trekken.   

 

Ingeval (te) hoge uitgifteprijzen er toe leiden dat er geen of nauwelijks vraag is naar 

bouwpercelen en als gevolg de verkoop daarvan stagneert, dan zal deze omstandigheid ook op 

langere termijn nadelige gevolgen kunnen hebben voor de resultaten van de grondexploitaties.  

Omdat ruimtelijke projecten veelal meerjarig zijn en die afgestemd zijn op de fasering van de 

kaveluitgifte, is het lastig om in dit stadium een inschatting te doen van het uiteindelijke effect 

van deze prijsmaatregel. Het uiteindelijke effect voor grondexploitaties is bovendien, naast 

deze prijsmaatregel, van een groot aantal –veelal ook door ons niet beïnvloedbare factoren- 

afhankelijk. 

  

 


