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Aan de raad, 

De aanleiding is de door u op 7 november 2013 aangenomen motie om na te gaan welke mogelijkheden 
cq methodieken er zijn om de woningbouw te stimuleren en wat voor (financiële ) consequenties dit heeft 
voor de gemeente. 

De voorgestelde methoden passen in het door uw raad vastgestelde grondbeleid en is een bevoegdheid 
van het college. Deze spelregels worden ingezet om de beleidsdoelen te realiseren. Gezien het actuele 
karakter wordt het stuk als opiniërend aan uw raad aangeboden. 

Eerst zal ingegaan worden op de marksituatie en het doel cq reikwijdte van dit voorstel. Daarna volgende 
de methoden met een toelichting hierop. 

Marktsituatie 

De vraag naar bouwgrond is gering in Steenbergen en dit geldt niet alleen voor onze gemeente maar voor 
heel Nederland en geldt zelfs wereldwijd. Dit heeft te maken met ontwikkelingen waarop de gemeente 
geen invloed heeft. De laatste jaren is er namelijk sprake van een krimpende economie, koopkrachtdaling 
, dalend consumentenvertrouwen, banken die veel voorzichtiger zijn in het verstrekken van kredieten, 
prijsdaling woningen waarbij veel woningen financieel onder water staan, woningcorporaties die 
huurwoningen te koop aanbieden op de markt, geringere vraag naar woningen vanwege de vergrijzing en 
bevolkingsafname, etc. Doorstroming is derhalve een groot probleem. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor 
dat de verkoop van bouwkavels op een laag pitje staat Deze omstandigheden zorgen ervoor dat er geen 
vraag is . Het ontbreken van de vraag betekent dat een verlaging van de grondprijs weinig effect heeft op 
de verkoopbaarheid van bouwkavels. Verlaging van de grondprijs heeft wel een direct groot negatief 
effect op de waarde van de bestaande woningvoorraad. Thans lijkt de economie en de woningmarkt zich 
te stabiliseren hetgeen mede blijkt uit de licht verhoogde interesse voor gemeentegronden. 
Op langere termijn verwacht men in Steenbergen slechts een zeer geringe stijging van het aantal 
huishoudens. Deze tendens is door de gemeente nauwelijks te beïnvloeden. 
Het is van belang om naast de stimulering van de woningvoorraad de focus ook te leggen op de 
bestaande voorraad. 

Doel van deze nota 

Het grondbeleid waaronder begrepen het grondprijsbeleid is een instrument. Het zijn methoden cq 
werkwijze die ingezet kunnen worden om de doelen cq wensen van de gemeente te realiseren. De 
doelen worden bepaald door het volkshuisvestingbeleid ( woonvisie, structuurvisie) en het beleid 
bedrijventerreinen. 

Ter inzage ligt: 



In het volkshuisvestingsbeleid cq woonvisie wordt door de raad vastgelegd wa t , waar en wanneer voor 
wie wordt gebouwd. Aan de hand hiervan kan bekeken worden of er subsidieverlening op de grondprijs 
moet worden gegeven. Deze nota geeft een inventarisatie van de methoden cq werkwijze om de 
woningbouw te stimuleren. Hoewel er een samenhang is tussen deze nota en de woonvisie, wordt 
omdat de woonvisie later wordt vastgesteld, deze nota reeds nu door het college vastgesteld. Directe 
toepassing van de werkwijze is gewenst gezien de huidige marktsituatie. In de woonvisie zal de 
uitwerking cq effect van de maatregelen worden meegenomen. 

Wat de prijsstelling van gronden betreft is de gemeente gebonden aan wetgeving, maar heeft wel 
mogelijkheden om bijvoorbeeld de kavelprijs lager te krijgen. Daarnaast valt een winst te behalen in de 
wijze van werken waarbij de klant centraal staat en de gemeente efficiënt cq praktisch werkt. De 
methoden komen hierna afzonderlijk aan bod. 

Methoden cq werkwijzen 

1. De gemeente hanteert marktconforme grondprijzen die vastgesteld worden op grond van een 
onafhankelijke taxatie, dit conform het gemeentelijk grondbeleid, de wetgeving inzake Europese 
staatssteunregels, de Wet op de ruimtelijke ordening onderdeel grondexploitatie, de richtlijnen inzake de 
waardering van gronden in de jaarrekening en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

De gemeente heeft op grond van de Europese staatssteunregels twee mogelijkheden om grond cq 
vastgoed te verkopen , namelijk via een open en onvoorwaardelijke biedprocedure of door vaststelling 
van de verkoopprijs door een onafhankelijke taxatie. Bij een openbare biedingprocedure kunnen 
marktpartijen bieden op de grond cq object en wordt de prijs bepaald door het hoogste bod. Enkele 
gemeenten hebben dit gedaan en hebben hiermee slechte ervaringen opgedaan daar de grond bijna 
niets opbracht. Deze werkwijze is geen optie voor de gemeente. De tweede mogelijkheid is de grond te 
laten taxeren door deskundigen waarbij rekening wordt gehouden met de kwaliteit van de omgeving, 
aantrekkelijkheid locatie , bodemkwaliteit, gebruiksmogelijkheden, bestemming en de grondprijzen in de 
regio. De prijsdifferentiatie komt hierbij tot uitdrukking. Ook bij de taxatie van voor sociale woningbouw 
geplande grond is er sprake van een waardeverminderde invloed op de grondprijs. Hierbij is dus sprake 
van indirecte steun aan de minder daadkrachtige individuen om ze in staat te stellen een huiseigenaar
huurder te worden. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid de staatsteun regels in acht te nemen 
oftewel zoveel mogelijk de aansluiting zoeken bij de Mededeling van de Europese commissie betreffende 
de staatssteunelementen bij de verkoop van gronden en gebouwen door openbare instanties. De 
concurrentiepositie van partijen mag niet beïnvloed worden. 

Ingevolge de Wet op de ruimtelijke ordening, onderdeel grondexploitatie dienen de gronden door een 
onafhankelijke taxateur vastgesteld te worden. Dit betreft bij de vaststelling van de inbrengwaarde van de 
grond bij grondexploitaties cq gebiedsontwikkelingen en de verkoopwaarde in geval van verkoop van 
bouwrijpe grond door de gemeente. 

Bij de vaststelling van de jaarrekening verlangd de accountant een taxatie om de boekwaarde van de 
gronden marktconform in de boeken te hebben. 

In het kader van het gelijkheidsbeginsel dient de gemeente zich te houden aan de algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur. De ene particulier of projectontwikkelaar bevoordelen ten opzichte van de ander 
kan leiden tot een onrechtmatige overheidshandelen. Vanuit het volkshuisvestingsbeleid cq het 
bedrijvenbeleid zal dit gerechtvaardigd moeten worden hetgeen een zeer moeilijke opgave is. 
Transparantie van dit beleid naar alle belanghebbenden is noodzakelijk. 
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2. Om de grondprijzen actueel te houden worden de bouwgronden jaarlijks getaxeerd met inachtneming 
van de grondprijsdifferentiatie. 

Door de marktwaarde te laten vaststellen door een onafhankelijke deskundige cq taxateur worden 
discussies vermeden over de hoogte hiervan. 

In december 2013 heeft de taxatie plaatsgevonden en zijn de waarden opgenomen in de jaarrekening en 
begroting. Verschillen in bestemmingen en soort woningen komen tot uitdrukking in de grondprijzen en 
de grondexploitaties. 

3. Om voor de sociale koop- en huurwoningen de kavel cq huurprijs redelijk te houden is het van belang, 
indien mogelijk, de kavelgrootte hierop aan te passen. 

4. Stem de aanleg van de infrastructuur af op de werkelijke verkopen zodat wordt voorkomen dat te vroeg 
of onnodig kosten worden gemaakt voor voorbereiding/bouwrijpmaken. Zet de kosten zo kort mogelijk 
voor de inkomsten. 

Door projectfasering wordt de druk op de markt gereguleerd en wordt onnodig renteverlies vermeden. 

5. Door aantal en kwaliteit van de locaties aan te passen aan het marktperspectief en door voorrang te 
geven aan locaties die kansrijk zijn kan versnippering van de toch al beperkte vraag naar 
nieuwbouwkoopwoningen worden voorkomen. 

6. Om de kwaliteit van de bouwlocaties te verhogen kan waar mogelijk ingezet worden op hoogwaardige 
groen- en parkeervoorzieningen. Ingezet wordt op meer kwaliteit voor dezelfde bouwgrondprijs. 

Bovengenoemde voorzieningen hebben een positief effect op de verkoopbaarheid van een bouwkavel. 

7. Om meer marktgericht te kunnen werken is het van belang te werken met flexibele plannen waarbij 
ingespeeld kan worden op soort woningen en kavelgrootte. Van aanbodgericht werken gaan we naar 
vraaggericht werken. Een marktverkenning kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. 

8. Met de disciplines ruimtelijke ontwikkeling/grondbeleid en realisatie en beheer dient vooraf met de 
ontwikkelaar in grote lijnen worden nagegaan of een verkoop een kans van slagen heeft. 

9. Om slechte locaties toch te kunnen ontwikkelen moet nagegaan worden of deze gecombineerd 
kunnen worden met goede winstgevende locaties. 

Het positieve exploitatiesaldo van het ene plan kan als bijdrage dienen voor een verlieslatend plan. 

10. Medewerking verlenen aan het in erfpacht geven van gronden door derden. 

Om de verkoop van woningen te bevorderen zijn er marktontwikkelingen waarbij de bouwer cq 
projectontwikkelaar de financiering regelt voor de kandidaat koper. Een erfpachtconstructie kan hier 
onderdeel van maken. De gemeente verleent hier haar medewerking aan. 
Het zelfstandig in erfpacht uitgeven van bouwgronden door de gemeente is marktechnisch niet 
interessant. Dit heeft mede te maken met het feit dat kandidaat kopers de grond volledig in eigendom 
willen hebben voordat zij een grote investering doen in de opstallen. Ook de voorkeur van banken gaat 
uit naar een totaalfinanciering ( grond plus woning). Wordt uitgegaan van een erfpachtconstructie dan 
neemt de bank de te betalen canon mee in de (wettelijke) leencapaciteit. Per saldo is een erfpachter 
evenveel kwijt als iemand die de grond aankoopt. Bij een hypotheek is hij wel verplicht om naast de rente 
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ook de lening af te lossen in 30 jaar. In de erfpachtcanon zit geen kapitaalaflossing maar alleen een 
rentevergoeding met een opslag administratiekosten. 
Fiscaal is een erfpachtconstructie af te raden voor de gemeente daar de belastingdienst dit ziet als 
verhuur. Kosten van het bouw- en woonrijp maken kunnen door de gemeente niet in aftrek worden 
gebracht. Dit betekent voor de gemeente een kostenpost van 21 0Z0 op de kosten van het bouw- en 
woonrijp maken ! 

Woningen op erfpachtgrond zijn moeilijk verkoopbaar. Zelfs Amsterdam met relatief veel woningen op 
erfpachtgrond gaat de erfpacht omzetten in volledig eigendom. 

11. Om starters op de woningmarkt te stimuleren onder bepaalde voorwaarden startersleningen 
verstrekken. 

Al vele jaren wordt gewerkt met het instrument startersleningen. Starters op de koopwoningmarkt kunnen 
dan een tweede hypotheek ( annuïteiten) afsluiten met de gemeente van maximaal C 30.000,- onder 
gunstige voorwaarden. De maximale koopprijs van een woning bedraagt C 174.000,-. De voorwaarden 
waaronder een starters lening kan worden verstrekt zijn in 2013 versoepeld door de regeling ook open te 
stellen voor starters van buiten de gemeente die in de gemeente een woning willen kopen. 
Zowel voor de aankoop van de nieuwbouwwoning als voor de aankoop van een bestaande woning mag 
slechts een deel van de totale koopsom worden gefinancierd voor verbouwingskosten. Deze drempel 
zorgt ervoor dat bestaande woningen, waarin veel geïnvesteerd moet worden minder aantrekkelijk zijn om 
te kopen middels een starterslening. Daarom is het college voornemens uw raad voor te stellen om voor 
de aankoop van een bestaande woning geen maximumpercentage op te nemen ten aanzien van de te 
financieren verbouwingskosten. Er zijn inmiddels al een startersleningen verleend met hogere 
verbouwingskosten middels gebruikmaking van de afwijkingsbevoegdheid op basis van artikel 10 van de 
geldende verordening. De bedoeling is dus om dit gewoon als standaard op te nemen in de verordening. 

12. Door eisen te stellen aan de duurzaamheid en energiebesparende maatregelen aan de woning kan 
leiden tot een lagere grondprijs. 

Ingeval de investering hoger is als de energiebesparing zal de taxateur dit verdisconteren in de 
grondwaarde. Omdat de woonlasten lager worden kunnen ook de banken lagere financieringskosten in 
rekening brengen. 

13. Inzetten van het reserverings-Zoptierecht bij verkoop van gemeentelijke gronden aan particulieren en 
ontwikkelaars. 

Om de klant ruimte te geven en flexibel te laten zijn wordt gewerkt met een reserverings/optiebeleid. 
Particulieren kunnen twee maanden gratis een voorreservering krijgen op een bepaalde kavel. Na afloop 
van de reserveringstermijn volgt de koopovereenkomst met een ontbindingsmogelijkheid financiering van 
4 maanden en geldt een plicht tot het aanvragen van een omgevingsvergunning. Bij ontbinding vanwege 
financiering vindt terugbetaling van de waarborgsom plaats. 

Voor ondernemers cq projectontwikkelaars geldt ook een gratis reserveringsrecht van 2 maanden 
gevolgd door een optietermijn van 6 maanden over welke periode een rente is verschuldigd. Na afloop 
van de optietermijn volgt de koopovereenkomst met een leveringstermijn van twee jaar met rente. Tijdens 
de leveringstermijn zijn deelleveringen ( ABC leveringen) toegestaan. Bij aankoop grond wordt betaalde 
rente optietermijn terugbetaald door gemeente. 

14. Bij de verkoop van bouwkavels aan particulieren gebruik maken van de diensten van regionaal 
opererende makelaarskantoren. 
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De makelaar speelt een zeer belangrijke rol in het verkoopproces. Kandidaat kopers hebben veelal een 
eigen woning waar ze vanaf moeten waarbij ze veelal een makelaar inschakelen. Bij verkoop van een 
bouwkavel ontvangt de makelaar een vast bedrag. Gezien zijn expertise en ervaring ( ook met andere 
gemeenten) en netwerk, is dit een goed instrument om de doorstroming op gang te brengen. De tijd dat 
een kandidaat koper een bouwkavel met eigen geld kocht voordat zijn woning verkocht was is voorbij. 
De risico's van het niet verkocht krijgen van de woning en het niet verkrijgen van een financiering zijn 
groot voor de kandidaat koper. 

15.Gebruik maken van nieuwe technologieën zoals Woonconnect om de woningverkoop te stimuleren. 

Woonconnect is een WoonConfigurator waarmee woningen worden aangeboden aan de consument. Het 
is een compleet informatiesysteem voor de planvorming, verkoop en uitvoering van woningbouwprojecten 
welke op maat kan worden gemaakt voor de gemeente Steenbergen. Direct kan via internet bekeken 
worden waar, wanneer en wat kan worden gebouwd. De koper kan zijn eigen woning samenstellen en 
ziet realtime wat de woning kost. Daarnaast krijgt de koper inzicht in en invloed op het energiegebruik. Op 
deze wijze wordt de duurzaamheid en het energiebeleid gestimuleerd. 
Woonconnect is derhalve een landelijk opererend informatiesysteem ( een samenwerking van KPN en 
bouwsoftware ontwikkelaar De Twee Snoeken) voor het bouwen van woningen en voor 
gebiedsontwikkelingen. Het informatiesysteem biedt kansen in de markt door haar klantgerichte 
benadering. Zowel individuele bouwplannen als gebiedsontwikkelingen kunnen direct ontworpen en 
volledig uitgewerkt worden tegen geringe kosten. Het is dus een technologie om wijken en huizen te 
bouwen waarbij de consument direct resultaat verkrijgt. 

Bovenstaand zijn de methoden cq werkwijzen weergegeven welke ingezet kunnen worden. 
Afhankelijk van de inzet cq gebruik van een bepaalde methode in een concrete situatie zal duidelijk zijn of 
er al dan niet kosten gemaakt worden. Deze kosten zijn op voorhand niet in te schatten. Kosten worden 
echter alleen gemaakt indien deze leiden tot meer verkoopopbrengsten en worden daar in mindering op 
gebracht. Het effect van de inzet cq gebruik van deze methodieken komt jaarlijks tot uitdrukking in de 
jaarrekening. Door meer verkopen worden de grondexploitaties gunstig beïnvloed. 
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