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1. Inleiding

1.1 Aanleiding sturingsdocument

Dit sturingsdocument is voortgekomen uit een kwalitatief afstudeeronderzoek
naar de besluitvorming over aspecten van realisatieovereenkomsten bij integrale
gebiedsontwikkeling. In het onderzoek is antwoord gegeven op de vraag: 'Hoe
kan

er

op

basis

van

proces-

en

projectkenmerken

van

integrale

gebiedsantwikkelingen gestuurd worden in de besluitvorming over aspecten van
realisatieovereenkomsten?' De analyse van een viertal cases gaf aan dat de

gemeenten en ontwikkelaars in de cases op hoofdlijnen overeenkomstige
aspecten van realisatieovereenkomsten hebben vastgelegd. Deze aspecten van
realisatieovereenkomsten

hebben

betrekking

op

mate

de

van

financiële

risicodeling, de borging van de projectvoortgang en beslissingsbevoegdheden. Er
kwamen daarnaast ook verschillen in aspecten van realisatieovereenkomsten aan
het licht, die de mate van financiële risicodeling in belangrijke mate bepalen.
Deze overeenkomsten en verschillen zijn in dit sturingsdocument verwerkt. Het
sturingsdocument is vervolgens getoetst aan een drietal validatiecases.
Cases praktijkonderzoek:

Suytkade (Helmond),

Bergse Haven (Bergen op

Zoom), Strijp 5 (Eindhoven), Hart van Zuid (Hengelo). Validatiecases: Belvédère
(Maastricht), Paleiskwartier ('s-Hertogenbosch), Waalfront (Nijmegen).

1.2 Gebruik sturingsdocument

Dit sturingsdocument is primair bedoeld voor procesmanagers en besluitvormers
in de ontwikkeling van transformatiegebieden. Procesmanagers kunnen met dit
document

sturen

op

realisatieovereenkomsten.

de

besluitvorming

Besluitvormers

over

kunnen

met

aspecten
dit

document

van
een

standpunt innemen in de onderhandelingen over aspecten van de mogelijk op te
stellen realisatieovereenkomst.
Het sturingsdocument bestaat uit een tweetal subdocumenten. In subdocument
1

wordt

een

aantal

'standaardaspecten

van

de

realisatieovereenkomst'

aanbevolen ten behoeve van de ontwikkeling van transformatiegebieden. In
subdocument 2 kan een procesmanager of besluitvormer op basis van de
complexiteit van de opgave en mate van wederzijdse afhankelijkheid van
partijen sturen op de mate van financiële risicodeling.

ECORYS.A.
Research and Consulting

'Ç
"

1.3 Toepasbaarheid sturingsdocument
Het sturingsdocument is niet op iedere gebiedsantwikkeling toepasbaar. De
onderstaande beslisboom geeft uitsluitsel over de toepasbaarheid van dit
document.

Transformatie
opgave?

Zijn de
contractpartners
gemeenten en
ontwikkelaars?

Nee

Nee

ja

Hebben de partijen
gekozen voor een gezamenlijke
grondexploitatie? En geen
gezamenlijke
opstalexploitatie?

Standaardaspecten van
re aIisatieovereen kom ten

+
Subdocument 2
Specifieke aspecten van
realisatieovereenkomsten

2

Nee
>----~

Sturingsdocument
niet geschikt voor

case
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2. Subdocument 1: standaardaspecten van
realisatieovereenkomsten

2.1 Lessen uit de besluitvorming

Maak de rollen met betrekking tot de grondverwerving expliciet
- Laat gemeenten de grond verwerven. Dit biedt grote voordelen, aangezien
gemeenten publiekrechtelijke instrumenten hebben om de grondverwerving af te
dwingen, zoals de wet voorkeursrecht gemeenten en de mogelijkheid van
onteigening. Bovendien biedt verwerving door de gemeente fiscale voordelen
aangezien er bij gemeentelijke grondverwerving geen overdrachtsbelasting
betaald hoeft te worden.
- Gemeentelijke grondverwerving betekent echter niet dat de gemeente ook de
onderhandelingen moet voeren. Het kan in het voordeel van de grondverwerving
zijn dat de ontwikkelaars hun relaties aanspreken. Gemeenten kunnen bij
mogelijke

verplaatsing

van

bedrijven

binnen

de

gemeente

vaak

een

bemiddelende rol spelen. Belangrijk is om vast te leggen wie, wanneer en met
welke partijen mag onderhandelen over de grond.

Maak de rollen met betrekking tot het verkopen van de grond aan
derden expliciet
- Leg duidelijke voorwaarden vast over het doorverkopen van kavels aan derden:
aan wie mag de grond verkocht worden, wanneer en tegen welke prijs?

Maak expliciet welke risico's men gezamenlijk loopt en welke risico's
voor eigen rekening en risico komen
- Bij gemeentelijke grondverwerving dient er, ten behoeve van een hoge mate
van

risicodeling,

afgesproken

te

worden

dat

de

gezamenlijke

grondexploitatiemaatschappij (GEM) de grond tegen de boekwaarde (inclusief
rente) gefaseerd zal overnemen. Het zou in strijd met het principe van een
gezamenlijke

grondexploitatie

zijn

om

de

risico's

verbonden

aan

de

grondverwerving bij de gemeente neer te leggen.
- Hoewel gemeenten gewend zijn om bij gemeentelijke gronduitgifte de risico's
in de grondexploitatie te lopen, is het verstandig om bij een gezamenlijke
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grondexploitatie, ook werkelijk alle risico's, onder andere met betrekking tot
sloopkosten en kosten verbonden aan bodemsanering, gezamenlijk te dragen.
Dit verhoogt de wederzijdse verbondenheid aan de gebiedsontwikkeling.
- Laat iedere partij het mogelijke tekort op de grondexploitatie van de
grondexploitatiemaatschappij voor de helft voor rekening nemen. Een 'Samen uit
en samen thuis'-regeling, waarin de partijen zich verplichten om eventuele
tekorten te dekken met andere projecten in de gemeente, vergroot weliswaar de
wederzijdse verbondenheid, maar is in potentie vooral in het voordeel van de
ontwikkelaar. Er zou immers veel financiële druk op die projecten komen te
staan. En indien de samenwerking goed verlopen is, dan kunnen de partijen
evengoed besluiten om een nieuwe samenwerking aan te gaan.
- Maak expliciet in hoeverre het afzetrisico van de grond gezamenlijk of door
ontwikkelaars individueel wordt gedragen:

spreek afnamerechten voor de

betrokken partijen af, geen afnameplichten. Spreek af dat de ontwikkelaar een
rentevergoeding verschuldigd is aan de grondexploitatiemaatschappij vanaf een
te bepalen grondleveringsmoment, ongeacht of er een voorverkooppercentage is
behaald. Hierdoor wordt de ontwikkelaar gedwongen om een kwalitatief goed
(afzetbaar) plan te maken en is er een duidelijke afbakening van financiële
risico's.

Geef ruimte aan de dynamiek van de markt en zorg voor duurzame
verbondenheid
- Hanteer een flexibele productieplanning door minimale en maximale aantallen
woningen daarin op te nemen.
- Spreek geen afnameplichten, maar afnamerechten af voor de betrokken
partijen.
- Bij het gebruik maken van dit afnamerecht dient de partij op een daartoe
afgesproken

grondleveringsmoment

op

basis

van

onherroepelijke

bouwvergunning, voorverkooppercentage en grond in bouwrijpe staat de grond
daadwerkelijk af te nemen en te starten met bouwen.
- Zorg er wel voor dat als ontwikkelaars aan deze voorwaarden voldoen dat zij
ook werkelijk de grond afnemen, sanctie: als de ontwikkelaar dit nalaat neem
dan als grondexploitatiemaatschappij het afnamerecht terug.
- Indien de ontwikkelaar door onvoorziene marktomstandigheden niet aan de
voorwaarden kan voldoen, dan dient zij een herontwikkelingsrecht te krijgen
voor een vooraf vastgestelde termijn.
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Versnel het proces door deelexploitaties
- Indien noodzakelijk, knip de grondexploitatie op in deelexploitaties. Vooral in
situaties waarbij er nog grote onzekerheid is over het moment waarop grond in
het gebied kunnen worden verworven lijkt dit een effectief middel om het proces
sneller te laten verlopen. Voorwaarde is het afwezig zijn van buitensporig hoge
kosten

voor één deelgebied.

Is dit namelijk wel

het geval, dan

is het

aannemelijker om de kosten van dit deelgebied over de totale grondexploitatie
uit te smeren.

Creëer draagvlak (bij de achterban) en maak duidelijke afspraken over
rolverdelingen
- Beslis in de AVA van een gezamenlijke grondexploitatiemaatschappij op basis
van unanimiteit van stemmen.
-

Besef

het

financiële,

maatschappelijke

en

ruimtelijke

belang

van

de

samenwerkende partijen en beperk het mandaat van de GEM op het vaststellen
van de grondexploitatie, het masterplan en de stedenbouwkundige plannen.
- Geef de directie van de grondexploitatiemaatschappij de vrijheid om binnen
bepaalde grenzen wijzigingen in het programma aan te brengen. De directie zou
moeten kunnen inspelen op de dynamiek van de markt.
- Betrek het ambtelijke apparaat van de gemeente in de planvorming en zorg
voor draagvlak door het aanwijzen van een directielid van de GEM uit de interne
organisatie van de gemeente.
- In het geval een onafhankelijke directeur van de GEM wenselijk is, zorg dan
voor mede-tekenende directeuren vanuit de moederorganisaties van gemeente
en ontwikkelaar(s). De mede-tekenende directeuren zijn niet operationeel actief,
maar

moeten

hun

goedkeuring

geven

voor

bepaalde

besluiten

die

de

onafhankelijke directeur van de grondexploitatiemaatschappij wil nemen.

Overweeg joint-venture varianten
- Het is niet noodzakelijk om gezamenlijke grondexploitatiemaatschappij op te
richten. Het is ook mogelijk om contractueel te bepalen dat de grondexploitatie
voor gezamenlijke

rekening

en

risico

is.

Een

gezamenlijk

projectbureau,

ondergebracht bij een van de partijen, zou vervolgens in opdracht kunnen
handelen binnen deze grondexploitatie.
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specifieke

2:
Subdocument
3.
re a I isatieovereenkomsten

aspecten

van

3.1 Inleiding

In subdocument 1 wordt aanbevolen om in hoofdlijnen een grote mate van
financiële

risicodeling

af

te

spreken

voor

de

ontwikkeling

van

transformatiegebieden. Het realiseren van een optimale mate van financiële
risicodeling tussen de partijen, is echter niet altijd noodzakelijk of wenselijk. In
sommige cases volstaat een relatief lage mate van financiële risicodeling.
Dit

subdocument

bestaat

uit

een

beslisboom

gevolgd

door

een

viertal

voorbeeldcases. De beslisboom leidt tot een aanbevolen mate van financiële
risicodeling. De mate van financiële risicodeling kan variëren door specifieke
financieringsconstructies af te spreken, ten behoeve van de grondverwerving en
de financiering van een grondexploitatiemaatschappij.
Afwijkende cases

In de vier onderzochte cases bleek dat een hoge mate van complexiteit correspondeert
met een hoge mate van wederzijdse afhankelijkheid en dat een lage mate van
complexiteit

correspondeert

met

een

lage

mate van

wederzijdse

afhankelijkheid.

Theoretisch gezien is het echter mogelijk dat er cases zijn waarop een hoge mate van
complexiteit correspondeert met een lage mate van wederzijdse afhankelijkheid of
omgekeerd. In die gevallen kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan:

Situatie 1. Hoge mate van complexiteit vs. lage mate van wederzijdse afhankelijkheid

De gebruiker van dit document dient te onderzoeken of de partijen individueel specifieke
risico's zouden kunnen en willen nemen. Als slechts een van de partijen daartoe in staat is
en daartoe bereid is, dan lijkt het aannemelijk dat die partij relatief meer risico's neemt.
Als beide partijen daartoe in staat zijn, dan lijkt het aannemelijk dat de partij die de beste
inschatting van deze risico's kan maken de desbetreffende risico's op zich neemt, mits
deze

partij

dit

ook

graag

wil

(in

ruil

voor

meer zeggenschap

of

een

hoger

winstpercentage). Als de partijen van mening zijn dat een zo groot mogelijk financieel
commitment van beide partijen noodzakelijk is voor een goede samenwerking, geen van
de partijen de risico's alleen kan dragen of geen van de partijen meer risico's wil nemen
dan de andere partij, dan lijkt het aannemelijker om voor een zo groot mogelijke mate
van financiële risicodelin

te o teren.
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Situatie 2. Lage mate van complexiteit vs. hoge mate van wederzijdse afhankelijkheid

Als de partijen erg afhankelijk van elkaar zijn dan zijn zij tot elkaar veroordeeld en dan
zouden zij in overleg risico's kunnen verdelen op basis van de kennis en ervaring met
specifieke risico's. Ook hierbij zal de niet risiconemende partij de risicobereidheid van de
andere partij moeten vergoeden (financieel of door meer zeggenschap af te staan in de
planvorming). De bereidheid om risico's te nemen zal overigens door de beperkte
complexiteit groter zijn dan in de cases met een grote mate van complexiteit. Mochten de
partijen niet bereid zijn om meer risico's te dragen dan de wederpartij dan ligt het ook
hier voor de hand om voor een grote mate van financiële risicodeling vast te leggen.

Situatie 3. Een gemiddelde mate complexiteit vs. een hoge of lage mate van wederzijdse
afhankelijkheid, Q[ een hoge of lage mate van complexiteit vs. een gemiddelde mate van
wederzijdse afhankelijkheid

In deze situatie is het aan te bevelen om te sturen op het meest bepalende kenmerk van
de gebiedsontwikkeling. Is de complexiteit van de opgave bijvoorbeeld zodanig groot dat
men ongeacht de gemiddelde mate van wederzijdse afhankelijkheid zoveel mogelijk de
financieringsrisico's wil delen, besluit dan tot een hoge mate van financiële risicodeling .
Legt een

hoge

mate van

wederzijdse

afhankelijkheid

zodanig

veel

druk op

de

samenwerking, dat men eist om zoveel mogelijk risico's te delen, besluit dan ook tot een
hoge mate van financiële risicodeling. Is de complexiteit of wederzijdse afhankelijkheid
laag, dan is het aan te bevelen om te kijken of een van de partijen meer risico's wil en
kan nemen, gebaseerd op de kennis met betrekking tot deze risico's.
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3.2 Beoordeling mate van financiële risicodeling

De

mate

waarin

gemeenten

en

ontwikkelaars,

met

een

gezamenlijke

grondexploitatie, risico's zouden moeten delen of juist verdelen is van twee
factoren afhankelijk. Ten eerste de visie van betrokken partijen op gezamenlijke
risicodeling, tot hoever willen zij dit principe doorvoeren? Zijn zo laag mogelijke
rentekosten op de financiering van de grondverwerving (via gemeentelijke
garantstelling) het primaire doel, of zouden beide partijen voor 50% de
gebiedsantwikkeling moeten financieren, omdat dit de financiële verbondenheid
van beide partijen vergroot? Ten tweede is de mate van complexiteit van de
opgave en de mate van wederzijdse afhankelijkheid bepalend voor de mate van
financiële risicodeling. Met behulp van de onderstaande beslisboom is te bepalen
welke mate van financiële risicodeling wenselijk is in uw case. Gekoppeld aan
deze

mate van

voorbeelden
voorbeelden

financiële

opgenomen
geven

financieringsconstructies,

risicodeling
van

geen
maar

zijn er in

mogelijke
volledig
kunnen

paragraaf 3.4 t/m

financieringsconstructies.
beeld
de

van

gebruiker

de
helpen

3.6
Deze

mogelijke
om

een

financieringsconstructie te ontwerpen.
De beslisboom op de volgende pagina dient zowel vanaf de bovenzijde als
onderzijde benaderd te worden. Enerzijds dient de gebruiker vanaf de bovenzijde
de complexiteit van de opgave te bepalen. De mate van complexiteit is een
samenhang

van

verschillende

complexiteitskenmerken.

Deze

mate

van

complexiteit kan berekend worden (paragraaf 3.3). Anderzijds zal de mate van
wederzijdse afhankelijkheid vanaf de onderzijde bepaald moeten worden. Ter
ondersteuning en het bepalen van de relatieve mate van complexiteit en de
relatieve mate van wederzijdse afhankelijkheid, is de berekende mate van
complexiteit voor een viertal cases uitgelegd (paragraaf 3. 7).
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s het wenselij
dat zowel de gemeente
als ontwikkelaar(s)
financieren?

De ontwikkelaar
is medefinancier

Beoordelingsschema's
paragraaf 3.3

Hoog

Complexiteit als
gevolg van

Hoog

Gemiddelde mate van
financiële risicodeling

Hoge mate van financiële
risicodeling

Ontwikkelaar
heeft substantiële
grondposities in het
gebied

Lage mate van financiële
risicodeling

Nee
Nee

Ja

Ja

Overheidsfinanciering zeer
wenselijk of
noodza kei ijk?

Overheidsbijdragen noodzakelijk
voor realisatie gebiedsontwikkeling?

9

Ja

Nee

Ontwikkelaar
heeft substantiële
grondposities in het
gebied
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3.3 Beoordeling mate van complexiteit
Met behulp van de onderstaande schema's is de mate van complexiteit als
gevolg van opbrengstenrisico's en kostenrisico's te bepalen.
Risicofactor
Klein =0 pnt
Groot =1 pnt

OPBRENGSTENRISICO
Beperkte afzetbaarheid grond t.g.v ligging in welke gemeente

x

Hindercirkels: beperkte bestemmingsmogelijkheden

L~~

Noodzakelijke overheidssubsidies worden niet verstrekt

Score

Weging

.
I
_-

---'

x

I

I

x

[ _2_ ]

x

._I_2______J

Risicofactor
Klein =0 pnt
Gem. =1 pnt
Groot =2 pnt

Afzetbaarheid programma (functie

+ dichtheid) I locale markt

. . __ ___JI

Totaal

Het opbrengstenrisico van de case is relatief laag te noemen bij een score van 0 tot 3 punten.
Het opbrengstenrisico van de case is relatief hoog te noemen bij een score van 4 tot 8 punten.

Risicofactor
Klein =0 pnt
Groot =1 pnt

KOSTENRISICO
Hindercirkels 1 Noodzakelijke techn. voorzieningen
Monumenten

I Techn. Ingrepen + Vertraging

Weging

x

1

x

1

Risicofactor
Klein =0 pnt
Gem. =1 pnt
Groot =2 pnt
Grondverwerving

x

I Tijdstip en grondprijs
Totaal

Het kostenrisico van de case is relatief laag te noemen bij een score van 0 tot 3 punten.
Het kostenrisico van de case is relatief hoog te noemen bij een score van 4 tot 8 punten.
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3.4 Voorbeelden: hoge mate van financiële risicodeling
"Creëer niet alleen garanties, maar ook financieel commitment van alle partijen"
Voorbeeld 1

Grond- ·I___..I
I 11eigenaar

I

Grond

I

Geld

I

I

Financiering

I

Voorbeeld 2

WOM

._
(

I

._

I

Gemeente I
ontwikkelaar
(50150)

T
I Garantievoor I
financier

Ontwikkelaar I

._

~

(

1-.1

e~;~~~~~_.~Gemeente

lle~;~~~~ri_.IGemeente i -.IGEMI

I

T
Bank

Voorbeeld 3

~

(

I

Gemeente I
ontwikkelaar
(50150)

Bank

I

T

Verhouding EV/W van
WOM altijd 50150 +
le recht van hypotheek op
alle grond en opstal +
Achtergestelde
kapitaallening

I

Gemeente

I

T

I Garantie voor I

I Juridisch

eigendom +
Concerngarantie +
Put en call optie

gemeente

I

In de bovenstaande kaders staan drie voorbeelden om tot een hoge mate van
financiële risicodeling te komen. Deze voorbeelden zijn het meest geschikt in
situaties waarin de gemeente hoge verwervingskosten heeft of verwacht in de
grondverwerving, en er tevens grote onzekerheid is ten aanzien van mogelijke
opbrengsten van deze grond.
In

voorbeeld

1

hebben

grondexploitatiemaatschappij

de

partijen

een

in

plaats

van

wijkontwikkelingsmaatschappij

een
(WOM)

opgericht, waardoor de partijen van fiscale voordelen kunnen genieten wat
betreft de grondverwerving . Grondverwerving door de gemeente is daardoor
vanwege fiscale redenen niet meer noodzakelijk. De WOM verwerft daarom de
grond. Opgemerkt moet worden dat er niet zomaar gekozen kan worden voor
een

wijkontwikkelingsmaatschappij,

goedkeuring

verstrekt

worden .

daarvoor

Alle

partijen

moet

op

hebben

rijksoverheidniveau
een

achtergestelde

kapitaallening verstrekt aan de WOM. Geen van de partijen geeft daardoor meer
garanties af dan de andere partij. De mate van risicodeling is zodoende optimaal.
In voorbeeld 2 worden grondaankopen door de gemeente en de GEM voor 50%
door publieke partijen en 50% door private partijen gefinancierd. Dit is net als
voorbeeld 1 een vergaande vorm van financiële risicodeling, want beide partijen
zijn direct financieel verbonden met het project. Contragaranties voor deze
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partijen ten opzichte van elkaar zijn niet nodig, omdat de mate van risicodeling
optimaal is.
Voorbeeld

3

is

een

bijzondere

constructie,

aangezien

er

geen

grondexploitatiemaatschappij wordt opgericht. De partijen voeren wel voor
gezamenlijke rekening en risico de grondexploitatie die feitelijk bij de gemeente
ligt. De gemeente staat in dit voorbeeld garant voor de lening die zij afsluit bij
een bank. Als garantie voor deze lening, krijgt zij niet alleen het juridisch
eigendom en concerngaranties, maar is er ook een put- en calloptie afgesproken.
De put- en calloptie houdt in dat zowel de gemeente als de ontwikkelaar op ieder
moment kan bepalen om de samenwerking te stoppen. De gemeente kan daarbij
de ontwikkelaar verplichten om 50% van de grond af te nemen, en zal daarmee
haar financieringsrisico met 50% te verkleinen. Omgekeerd kan de ontwikkelaar
de gemeente verplichten om 50% van de grond aan hem te geven, waarbij de
ontwikkelaar

een

vergoeding

van

50%

van

de

grondverwervingskosten (boekwaarde incl. rente) zal moeten geven.
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3.5 Voorbeelden: gemiddelde mate van financiële risicodeling

"Vergroot het commitment van partijen door een grote mate van financiële
verbondenheid aan het project"
"In het geval er aan de voorkant van het proces hoge verwervingskosten worden
gemaakt, committeer dan ook de private partijen door een zekerheidsstelling in
de vorm van een achtergestelde kapitaallening"
Voorbeeld 4

I
I

Grond

I

Geld

I

I

Financlering

I

I Garantie.
voor I
financ1er

Voorbeeld 5

lle~;~~~~rl_.l Gemeente 1-.1GEMI

..___

..___

I

Bank

en I
I I Gemeente
ontwikkelaar

(50/50)

T
I

e~;~~~~~_.~ Gemeente I -.1GEMI

le recht van
hypotheek
+
I Gemeente I

Bank+
Liquide
middelen van
gemeente

I

Juridisch eigendom +
Concerngarantie +
Huurovereenkomst met bedrijf+
Achtergestelde kapltaalslening +
Pandrecht op plannen

(

(

I

T

Gemeente

t

I Garantie
voor I
gemeente

..___

..___

(

(

Voorbeeld 6

I

Externe
financiering

/ Ie~;~~~~~_. ~

..___

Gemeente 1-.1GEMI

Î

I

Acmergesre1oe
lening AVA +
Hypotheek+
Pandrecht op
aandelen en
koopcontracten

Juridisch eigendom +
Concerngarantie +
Achtergestelde
kapltaalslenlng

t

Gemeente

T
Juridisch eigendom +
Concerngarantles gekoppeld aan
flnanclerlngs-behoefte van GEM
Pandrecht op plannen
SUST-regeling

De bovenstaande voorbeelden zijn mogelijke manieren om een gemiddelde mate
van risicodeling af te spreken. In alle gevallen wordt er ten behoeve van de
financiering van de grondverwerving een lening afgesloten bij een bank, waarbij
de gemeente direct garant staat voor deze lening. Het risico voor de gemeente
dat hierdoor ontstaat, kan afgedekt worden met het behoud van juridisch
eigendom gedurende de looptijd van de lening, concerngaranties van de
ontwikkelaars, (indien wenselijk) het pandrecht op de plannen en waar mogelijk
een huurovereenkomst met de zittende bedrijven.
De koop van de grond door de GEM kan door de partijen op gelijke basis
gefinancierd worden (voorbeeld 4 ). Financieren met externe financiering is een
tweede mogelijkheid (voorbeeld 5). En financieren met dezelfde lening als
waarmee de gemeente de grond heeft verworven, is een derde mogelijkheid
(voorbeeld 6). Vooral voorbeeld 4 vergroot de directe financiële verbondenheid
van zowel de gemeente als ontwikkelaar(s) aan het project, omdat zij ieder zelf
voor financiering van de GEM moeten zorgen. Dit heeft echter geen grote invloed
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op de mate van financiële risicodeling. In voorbeeld 5 heeft de externe financier
namelijk een pandrecht op de aandelen en in voorbeeld 6 heeft de gemeente het
juridisch eigendom en concerngaranties van de ontwikkelaar als garanties.
Daarmee is de mate van financiële risicodeling in die voorbeelden vergelijkbaar.
Wat wel grote invloed op de mate van financiële risicodeling kan hebben, is de
SUST-regeling in voorbeeld 6. Deze 'Samen Uit Samen Thuis'-regeling houdt in
dat

in

het

geval

de

GEM

ontbonden

wordt

en

er

is

negatief

grondexploitatieresultaat, dan mogen de ontwikkelaars elders in de gemeente
een project doen. Met dat project willen ontwikkelaars zowel hun gebruikelijke
rendement als het verlies (terug)verdienen. Voor de gemeente betekent dit dat
er grote financiële druk kan komen te liggen op het desbetreffende project. De
financiële

risico's

voor de gemeente zijn

zodoende

groter dan

voor de

ontwikkelaar.
In

het

geval

er

bij

het

aangaan

van

de

realisatieovereenkomst

grote

verwervingskosten door de gemeente zijn gemaakt, is in directe zin een relatief
hoge mate van financiële risicodeling gewenst. Voorbeeld 4 en 5 doen het
meeste recht aan dit scenario. De partijen hebben daarin een achtergestelde
lening verstrekt, zodat de gemeente meer zekerheden heeft opdat de grond door
de GEM zal worden afgenomen en de ontwikkelaars ook direct financieel
verbonden zijn aan de gebiedsontwikkeling. Als er echter nog grote onzekerheid
bestaat over de grondverwerving

in

het

plangebied

(groot kostenrisico),

waardoor de financieringsbehoefte gedurende de looptijd van de ontwikkeling
nog zal toenemen, lijkt voorbeeld 6 meer voor de hand liggend. In voorbeeld 6
zijn er immers flexibele concerngaranties verbonden aan de grondverwerving.
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3.6 Voorbeelden: lage mate van financiële risicodeling
"Indien het afzetrisico voor de grondverwervende partij klein is, dan zijn zware
afnameplichten voor de GEM niet nodig"

Voorbeeld 7

Grond

I

Financlering

I

----Geïd___ T_ -I

Grond-

I eigenaar

I

Gemeente

l

Juridisch
etgendom

i

Garantie voor
Gemeente

I

I

I

Gemeente

Î

I

-----·
------·
------·

le recht van
hypotheek op
de grond+
Borgtocht van
ontwikkelaar +
Achtergestelde
kapitaallening

Het bovenstaande voorbeeld geeft een mogelijke manier weer om een relatief
lage mate van risicodeling af te spreken . De gemeente financiert in dit
voorbeeld, met behulp van eigen mid delen en indien nodig met aanvullende
financiering,

zowel

de

verwerving

van

de

grond

als

de

kosten

die de

grondexploitatiemaatschappij maakt.
De gemeente heeft bij aankoop van de grond het juridisch eigendom als
zekerheidsstelling

voor de

concerngaranties.

Deze

vergelijking

door

haar verstrekte

zekerheidsstelling

tot de andere

voorbeelden.

is

financiering,

daardoor

Dit voorbeeld

relatief
is dan

maar geen
beperkt

in

ook goed

toepasbaar in projecten waarbij er relatief weinig onzekerheid bestaat ten
aanzien van een sluitend grondexploitatieresultaat, mocht de GEM de grond niet
afnemen. De oorzaak van deze zekerheid kan bijvoorbeeld gelegen zijn in een
lage grondprijs, doordat deze op een bedrijfsbestemming is afgestemd, terwijl
het gebied ontwikkeld zal worden tot woon/werk gebied.
Indien de gemeente erg afhankelijk is van de ontwikkelaar, door bijvoorbeeld
grondposities, en er bestaat weinig onzekerheid ten aanzien van een sluitend
grondexploitatieresultaat, dan kunnen er harde leveringsverplichtingen worden
afgesproken. Daardoor is er een grotere mate van zekerheid opdat de gemeente

15

ECORYSÀ
Research and Consulting

~

..

de grond op tijd levert aan de GEM. De ontwikkelaar zou bijvoorbeeld het recht
van hypotheek op de grond en opstallen kunnen krijgen, zolang de gemeente de
grond in juridisch eigendom heeft. Daarnaast zouden er nog boetes kunnen
worden afgesproken om de gemeente te dwingen de grond op tijd aan de GEM te
leveren.

Een

veelgehoorde

verantwoordelijk

is

voor

opvatting

is

vertragingen

immers

dat juist

betreffende

de

de

gemeente

te

doorlopen

publiekrechtelijke procedures.
De gemeente heeft als financier van de grondexploitatiemaatschappij grote
zekerheden

gekregen

opdat zij

de verstrekte

lening terug

krijgt.

Dit is

vergelijkbaar met de financieringsconstructies zoals die in voorbeelden 4, 5 en 6
zijn uitgelegd. Het verschil is dat de gemeente niet het juridisch eigendom van
de grond houdt, maar het eerste recht van hypotheek (wat in principe een
mindere zekerheid voor het moment van aflossen inhoudt, omdat het in executie
verkopen van de grond minder snel werkt dan het verkopen van de grond op de
vrije markt). Naast het eerste recht van hypotheek op de grond, hebben beide
partijen een achtergestelde kapitaallening aan de GEM verstrekt.

Bij een

mogelijke ontbinding van de GEM, mag de gemeente aanspraak maken op deze
lening. Tot slot heeft de ontwikkelaar een borgtocht verstrekt voor de helft van
het geleende bedrag. In andere woorden de ontwikkelaar heeft zich verplicht om
de helft van de lening terug te betalen bij een mogelijk faillissement of
ontbinding van de GEM.

De mate van financiële risicodeling

is door de

financiering van de GEM niet lager dan in de andere cases, alleen het moment
waarop de gemeente bij een mogelijk faillissement van de GEM haar financiering
kan aflossen is minder zeker gesteld.
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3.7 Voorbeelden: berekening mate van complexiteit
Voorbeeld 1. Suytkade
Risicofactor

Risico in opbrengsten van grex
Beperkte afzetbaarheid grond t.g.v
ligging in welke gemeente

Laag

I Hindercirkels

Laag

Noodzakelijke overheids-subsidies
worden niet verstrekt

Laag

Afzetbaarheid programma (functie
+ dichtheid) /locale markt

Hoog

Totaal

Risico in kosten van grex

Laag

Risicofactor

Hindercirkels 1 Noodzakelijke techn.
voorzieningen
Monumenten 1 Techn . Ingrepen
Vertraging

+

Laag
Laag

Grondverwerving 1 Tijdstip en
grondprijs

Laag
Totaal

Laag

De case Suytkade behelst de ontwikkeling van 25ha voormalig Hatéma-terrein
(dochter van Gamma Holding) in Helmond. Op het terrein worden in de periode
2003-2013 ongeveer 1000 woningen, 39.000m2 aan kantoorruimte, 24.000m2
bedrijfsruimte en 31.000m2 leisure gerealiseerd .
In vergelijking tot bijvoorbeeld de gemeente Eindhoven is de grond in Helmond
in

potentie

minder

gewild.

Echter

doordat

de

grond,

gezien

de

lage

verwervingskosten, in potentie zonder verlies te maken goed afzetbaar is, is de
risicofactor laag te noemen . Aan de zuidkant wordt het plangebied door de ZuidWillemsvaart gescheiden van het bedrijventerrein Hoogeind, daardoor is enkel
een strook grond direct grenzend aan het bedrijventerrein niet bruikbaar voor
woningbouw functies. Er zijn geen grootschalige overheidsbijdragen noodzakelijk
om de gebiedsantwikkeling te realiseren . Het programma zorgt voor een
gemiddelde dichtheid in het gebied. Het programma bestaat echter voor een
belangrijk

deel

uit appartementen

en

kantoren,

die

gelet op

de

locale

woningmarkt en kantorenmarkt in potentie relatief moeilijk afzetbaar zijn. Alle
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risicofactoren bij elkaar opgeteld kan opgemerkt worden dat er relatief weinig
opbrengstenrisico's zijn.
De hindercirkels zijn zodanig ver van het plangebied gelegen dat er geen
noodzakelijke technische voorzieningen noodzakelijk zijn. Ook ontbreken in
potentie complexe monumenten. Tot slot kan opgemerkt worden dat door de
grondposities van Van Wijnen het totale gebied direct verworven kon worden, er
was dus weinig onzekerheid over het moment en de prijs waarop de grond kon
worden verworven. Het kostenrisico is door deze factoren laag te noemen.
Voorbeeld 2. Bergse Haven
Risicofactor

Risico in opbrengsten van grex

ll

11

I

I

Beperkte afzetbaarheid grond t.g.v
ligging in welke gemeente
Hindercirkels

I

Noodzakelijke overheids-subsidies
worden niet verstrekt
Afzetbaarheid programma (functie
+ dichtheid) /locale markt
Totaal
Risico in kosten van grex

I Techn. Ingrepen +

Grondverwerving
grondprijs

I

Laag

I

Laag

.
Gemiddeld
Laag
Risicofactor

Hindercirkels I Noodzakelijke techn.
voorzieningen
Monumenten
, Vertraging

Hoog

.

I Tijdstip en

Laag
Laag

Hoog
Totaal

Hoog

In de case Bergse Haven wordt het bedrijventerrein Geertruidapolder te Bergen
op Zoom getransformeerd naar een woon/werkgebied. 2700 Woningen, een
beperkt aantal winkels, horeca voorzieningen en een jachthaven worden in het
gebied van SOha tussen 2005 en 2023 ontwikkeld.
Net als Helmond is Bergse Haven in potentie minder gewild als woon- en
werkplaats en is de waarde van grond en mogelijke waardeontwikkeling beperkt
in vergelijking tot grond in de binnenring van Eindhoven. Dat is een groot risico
in relatie tot de grote druk op de grondexploitatie door de aankoop van het
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Nedalco- terrein. Er zijn dan ook grootschalige overheidsbijdragen noodzakelijk.
Echter al

voor ondertekening van de realisatieovereenkomst werd zekerheid

verkregen

wat

betreft

het

verkrijgen

van

die

overheidsbijdragen.

Een

noordoostelijk gelegen bedrijventerrein zorgt voor hindercirkels in het totale
gebied, maar zorgt door het realiseren van een talud in potentie niet voor een
beperking

van

de

opbrengstmogelijkheden.

De

afzetbaarheid

van

het

programma, dat uit zowel appartementen als grondgebonden woningen bestaat,
is gemiddeld risicovol te noemen. Het is immers de vraag of een gemeente, zoals
Bergen

op

Zoom,

behoefte

heeft

aan

zoveel

appartementen.

De

opbrengstenrisico's zijn alles bij elkaar genomen gemiddeld tot laag te noemen.
De verwervingsopgave is het meest bepalend voor de complexiteit van deze
case. Doordat er nog veel grond verworven dient te worden van meer dan 100
eigenaren

zijn

het

tijdstip

waarop

de

verwerving

plaatsvindt

en

de

verwervingskosten grote risicofactoren . De kostenrisico's zijn hierdoor hoog te
noemen .
Voorbeeld 3. Strijp S
Risico in opbrengsten van grex
Beperkte afzetbaarheid grond t .g.v
ligging in welke gemeente

Risicofactor

Laag
Hoog

I Hindercirkels
Noodzakelijke overheids-subsidies
worden niet verstrekt

Laag

Afzetbaarheid programma (functie
+ dichtheid) /locale markt

Hoog

Totaal

Risicofactor

Risico in kosten van grex
Hindercirkels I Noodzakelijke techn.
voorzieningen
Monumenten
Vertraging

Hoog

I Techn. Ingrepen +

Grondverwerving I Tijdstip en
grondprijs

Hoog
Hoog

Laag
Totaal

Laag
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Strijp S is een transformatiegebied waar tussen 2002 en 2020 op 27ha grond
zo'n 3000 woningen, 90.000m2 kantoorruimte, 30.000m2 winkels en cultuur en
30.000m2 facultatief wordt gerealiseerd.
De ligging van het gebied langs het spoor, maakt dat er in potentie een
behoorlijk opbrengstendrukkende hindercirkel in het gebied aanwezig is. Voor
toekomstige bewoners van het gebied is het bijvoorbeeld niet aantrekkelijk om
langs het spoor te wonen, de plannen en fasering moet daardoor aangepast
worden. Ook de afzetbaarheid van het programma is risicovol door de dichtheid
en de aanwezigheid van conjunctuurgevoelige functies in het programma. Door
de ligging van het plangebied in de stad Eindhoven zijn de afzetmogelijkheden
van

de grond

in

potentie

hoog.

Ook waren

er geen overheidsbijdragen

noodzakelijk voor realisatie van de gebiedsontwikkeling. Omdat de afzetbaarheid
van

het

programma

zwaar

weegt

op

de

opbrengstenrisico's,

zijn

de

opbrengstenrisico's relatief hoog te noemen.
De kostenrisico's zijn relatief laag te noemen doordat er grote zekerheid was ten
aanzien van de grondverwerving in het gebied. De totale grond kon namelijk bij
ondertekening van de overeenkomst van Philips gekocht worden.
Voorbeeld 4. Hart van Zuid
Risico in opbrengsten van grex
Beperkte afzetbaarheid grond t.g. v
ligging in welke gemeente

IHindercirkels

Risicofactor

Hoog
Hoog

Noodzakelijke overheids-subsidies
worden niet verstrekt

Hoog

Afzetbaarheid programma (functie
+ dichtheid) /locale markt

Hoog

Totaal
Risico in kosten van grex

Risicofactor

Hindercirkels I Noodzakelijke techn.
voorzieningen
Monumenten
Vertraging

I Techn. Ingrepen +

Grondverwerving
grondprijs

Hoog

I Tijdstip en

Hoog
Hoog
Hoog

Totaal

Hoog
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De case Hart van Zuid behelst de ontwikkeling van het Stork- en Dikkersterrrein
in Hengelo gedurende de periode 2003-2018. Op het terrein worden zo'n 1700
woningen,

100.000m2

kantoorruimte,

70.000m2

bedrijfsruimte,

17.000m2

winkelruimte en een ROC gerealiseerd.
De opbrengstenrisico's worden in belangrijke mate bepaald door milieuzaken .
Stork trekt zich terug in een kerngebied, maar blijft doorproduceren. Naast deze
milieuzaken was er bij aanvang nog veel onzekerheid over de te verkrijgen
noodzakelijke overheidsbijdragen. De grond in Hengelo is in potentie minder
afzetbaar dan de grond in Eindhoven of Helmond . De afzetbaarheid van het
programma is bovendien complex, doordat de Hengelose woningmarkt weinig
ruimte biedt voor de realisatie van appartementen en de stad bovendien niet
echt een kantorenstad is. De opbrengstenrisico's zijn zodoende hoog.
De kostenrisico's zijn ook hoog doordat het nog onduidelijk is wanneer Stork uit
het gebied gaat vertrekken en er sprake is van monumenten en hindercirkels in
het gebied die voor kostenverhogende technische ingrepen kunnen zorgen.
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