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Waardering voor het grond-
bedrijf bij slecht weer 
Een toekomstbestendige koers maakt de weg vrij voor afwaardering van gronden en ophogen van voorzieningen. 

De auteurs geven een aantal handreikingen. 

Maurits Materman en Bram van Uden1

 
Inleiding

Veel ontwikkelings- en grondbedrijven 
hebben de afgelopen periode veel poten-
tiële winst zien verdampen, veel moeten 
afboeken op grondposities of voorzieningen 
sterk moeten ophogen. Het behoeft geen 
betoog dat dit soort maatregelen vaak lastig 
is voor besturen en gemeenteraden. Tevens 
trekt het een zware wissel op de ambtelijke 
organisatie, omdat de geloofwaardigheid van 
grondexploitatie onder druk staat.
Toch kan een dergelijke operatie in de hui-
dige realiteit zorgen voor nieuw vertrouwen 
en perspectief als een duidelijke koers wordt 
bepaald om het grondbedrijf weer financieel 
robuust te maken en te houden. Deze koers 
wordt vormgegeven door (nieuwe) invulling 

te geven aan begrippen als programmastu-
ring, ontwikkelstrategieën, risicomanage-
ment, creatieve financiële oplossingen en 
(financiële) beheersmaatregelen. Een heldere, 
toekomstbestendige koers leidt, ondanks de 
slechte boodschap, zelfs tot complimenten 
aan het bestuur voor de nieuw ingeslagen 
weg en maakt de weg vrij voor afwaardering 
van gronden en ophogen van voorzieningen. 
Uit eigen ervaring beschrijven we een aantal 
handreikingen die in dergelijke processen 
nuttig (kunnen) zijn. 
Wij gebruiken hierbij de metafoor van de 
paraplu. Een paraplu of regenscherm is 
een gebruiksvoorwerp dat de functie heeft 
om een persoon tegen de regen te bescher-
men, maar symbolisch is dit ook voor het 
grondbedrijf te benutten. Wij kunnen het 
weer niet veranderen, evenzo kunnen we de 

vastgoedmarkt niet zomaar veranderen. Maar 
we kunnen ons wel wapenen tegen het weer 
of een slechte vastgoedmarkt. Aan de hand 
van de drie hoofdonderdelen van een paraplu 
gaan wij hier nader op in: het scherm, de 
baleinen en de stok.

Het scherm: realistische programmering

We beginnen niet met de stok, dan wordt je 
juist geslagen als het financiële pijn doet! 
Zorg eerst voor comfort en dat je dus niet 
nat wordt. Creëer omstandigheden die de 
huidige vastgoedmarkt op een realistische 
wijze incorporeert in de koers van het grond-
bedrijf. Begin bij je gemeentelijke ambities 
en doelstellingen. Organiseer het proces en 
de inhoud dat de brug (weer) slaat tussen de 
beleidsvelden (wonen en economie) en het 
grondbedrijf. De belangen van deze twee ter-

Foto: Over Morgen.
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reinen liepen de afgelopen jaren in meer of 
mindere mate uiteen. Wij werken dit uit voor 
de woningmarkt. 

De dynamiek in de woningmarkt is de 
afgelopen jaren beperkt, plannen komen 
tot stilstand of komen moeizaam vooruit. 
Buitengewoon lastig om als gemeente dan je 
maatschappelijke agenda te realiseren. Meer 
dan ooit vraagt de markt om een verantwoor-
de sturing van de gemeente. Welke woning-
bouwprogramma’s hebben meerwaarde 
voor de gemeente? Hoe voorkomen we dat 
we op de korte termijn teveel op het zelfde 
paard wedden? Daarbij komt de essentiële 
maatschappelijke opgave dat wat we van-
daag doen ook in de toekomst haar waarde 
behoudt. Dit vraagt een gedegen visie op de 
woningbouwopgave in de gemeente met een 
nieuwe realiteitszin. Een visie die rekening 
houdt met de woningmarkt van dit moment, 
maar ook kijkt naar de gewenste toekomstige 
ontwikkeling van stad of dorp.
Hoe scharniert dit met de grondexploitaties, 
waarin maakbaarheid en geld verdienen 
jarenlang de boventoon voerden? Zonder re-
alistische uitgangspunten, geen uitvoerbare 
grondexploitatie en een tanend vertrouwen 
in de grondexploitaties. De geloofwaardig-
heid van grondexploitaties staat onder druk 
en dat pleit ook hier voor realiteitszin en 
‘anders denken’. Dit betekent naast realis-
tische uitgangspunten in de grondprijzen 
vooral ook realistische uitgangspunten in 
de programmering van woningbouw, zowel 
in kwalitatieve als kwantitatieve zin. Zorg 
tegelijkertijd ook voor een realistische en 
onderbouwde (nieuwe) ontwikkelstrategie op 
basis van de marktconforme programma’s. 
Het op een overtuigende manier betrekken 
van marktpartijen en eindgebruikers bij de 
bijgestelde plannen is in de huidige tijd een 
must. 

Indien gemeenten niet bereid zijn zichzelf 
tot een realistische programmering in de 
grondexploitaties 'te dwingen' kan er ook 
nooit sprake zijn van een koerswijziging van 
het grondbedrijf. Zonder valide programma-
tische uitgangspunten moet je een sub-
stantiëlere risicoreserve aanleggen met alle 
lastige communicatie die daarbij hoort en 
blijf je jaarlijks ‘in gevecht’ met de tegenval-
lers. Gevolg is dat je in de achterhoede blijft 
zitten met de jaarlijkse discussies over het 
afwaarderen van gronden, het ophogen van 
voorzieningen en het verder verdampen van 
winsten. De blik kan niet of onvoldoende 
naar voren worden geworpen. Het is tijd om 
de defensieve stellingen te verlaten en weer in 
de frontlinie te gaan ‘vechten’. 

Baleinen: financiën, instrumenten,  

organisatie en communicatie

De baleinen zijn bedoeld om het scherm op 
te houden en onder spanning te brengen. 
Indien een aantal baleinen niet functioneert, 
wordt de functie van de paraplu snel minder. 
Hier is een parallel te trekken met de strategi-
sche koers van het grondbedrijf. Het hebben 
van alleen een realistische programmering 
betekent nog niet dat de strategische koers 
voldoende body heeft en zeker niet dat deze 
ook gaat functioneren. Ter complementering 
moet in ieder geval nog aandacht worden ge-
schonken aan de financiële oplossingen (incl. 
meerjarenperspectief ), de instrumenten voor 
onderweg, diverse organisatorische aspecten 
en de communicatie en besluitvorming over 
de koerswijziging van het grondbedrijf.

Financiën: financiële oplossingen en meerjaren-
perspectief
Kiezen voor een realistische programmering 
leidt veelal nog tot financiële pijn als gevolg 
van het moeten afwaarderen van gronden, 
het ophogen van voorzieningen en het 
verdampen van winst. Toch moet deze pijn 
worden gelenigd; direct (inzetten reserve of 
andere beschikbare middelen) of indirect 
(o.a. het activeren van investeringen in de 
openbare ruimte). 
Belangrijk is om duidelijk uiteen te zetten 
welke opties de gemeente heeft om de finan-
ciële problematiek op te lossen. Een duidelijk 
richtinggevend advies is onontbeerlijk, 
evenals een schets van de gevolgen van dit 
advies voor de reserves of andere beschikbare 
middelen. Doe dit niet alleen vanuit de optiek 
van het grondbedrijf, maar gemeentebreed. 
Echter, plaats die financiële oplossingen wel 

in een meerjarenperspectief. Wat betekent 
het zuur van nu voor de toekomst. Dit geeft 
besluitvormers perspectief en houvast en 
moet weer de basis zijn voor hernieuwd 
vertrouwen. 

Instrumenten
Om de strategische koers van het grondbe-
drijf goed te borgen en het meerjarenper-
spectief waarheid te laten worden, kunnen 
diverse instrumenten worden ingezet, zoals 
risicomanagement en cashflowmanagement. 
De inzet van dergelijke instrumenten draagt 
bij aan het robuust maken van het grondbe-
drijf en monitort onderweg ook kritisch de 
financiële en inhoudelijke voortgang in de 
diverse grondexploitaties.

Zorg voor een, door de organisatie gedragen, 
beleidskader voor professioneel risicoma-
nagement2. Uit de risicoanalyses volgt een 
risicobuffer of allocatie van benodigde 
weerstandscapaciteit. Indien zich ondanks 
een realistische programmering toch risico’s 
manifesteren en gronden extra moeten wor-
den afgewaardeerd of voorzieningen worden 
opgehoogd, dan resulteert dit normaliter in 
een verlaging van de benodigde risicobuf-
fers. Dit risicomanagement wekt vertrouwen 
ondanks de te nemen verliezen. 

Het voeren van een uitgebalanceerd cash-
flowmanagement is een ander belangrijk 
instrument om grondexploitaties (beter) te 
beheersen en daarmee te sturen op het totaal 
geïnvesteerde vermogen binnen het grondbe-
drijf. Formuleer spelregels om het cashflow-
management vorm en inhoud te geven. 
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Organisatie
Kiezen voor een realistische programmering 
en sturen op deze programmering betekent 
ook dat autonoom handelen in de projecten, 
voor wat betreft de programmering, verleden 
tijd is. Programmasturing moet prevaleren 
boven projectsturing. Voor elke project moet 
duidelijk zijn of worden op welke wijze de 
programmering in het project zich verhoudt 
tot het totaalprogramma. Programma’s in 
projecten zijn niet (meer) bepalend, de over-
all programmering binnen de gemeente is 
leidend. Dit vraagt om programmasturing en 
veel afstemming met de direct betrokkenen 
van projecten.    

Indien je voor het advies komt te staan om 
de strategische koers van het grondbedrijf 
te duiden, besteed dan ook aandacht aan het 
verkoopproces van bouwrijpe kavels (out-
put). De primaire vraag die beantwoord moet 
worden is: hoe kantelt de organisatie van 
een aanbodgerichte markt naar een vraag-
gestuurde markt? Vragen die hierbij een rol 
spelen zijn:
- hoe stellen we de eindgebruiker centraal?
-  hebben we nog wel het juiste product op de 

plank liggen?
- hoe ziet onze informatievoorziening eruit?
-  hoe en op welke vlakken moeten we onze 

klanten kunnen ontzorgen?

Communicatie en besluitvorming
Communicatie is alles, zowel voor de 
koerswijziging van het grondbedrijf als de 
meer reguliere informatiestromen over het 
grondbedrijf.
 
Om te voorkomen dat de koerswijziging 
van het grondbedrijf ondersneeuwt in het 

financiële geweld is het van belang om dit 
goed te geleiden naar College en Raad. Een 
presentatie aan raadsleden helpt om nut en 
noodzaak van de koerswijziging te veranke-
ren, de hoofdlijnen te duiden en de financiële 
gevolgen te schetsen. Onze ervaring is dat 
dergelijke sessies het vertrouwen vanuit 
de raad laat toenemen, zeker als dat wordt 
gecombineerd met de mogelijkheid om 
technische vragen te stellen. Kortom, wees 
transparant in de politieke besluitvorming, 
maar laat ook zien als ambtelijke organisatie 
dat je de details beheerst.  
 
Communiceren over het grondbedrijf is de 
kunst van het leesbaar maken van cijfers. 
Voorkom een brij aan getallen, maar voor-
kom ook ellenlange toelichtingen. Transpa-
rante, begrijpelijke en herkenbare rapporta-
ges zijn een must, versnellen het proces en 
wekken vertrouwen.  
 
In sommige gevallen kan het helpen om 
een onafhankelijke derde de voorgenomen 
koerswijziging voor het grondbedrijf en de fi-
nanciële gevolgen hiervan te laten toetsen al-
vorens het voorstel in procedure te brengen. 
Dit kan discussies over de koerswijziging, de 
kwaliteit van de cijfers en het realiteitsgehal-
te daarvan voorkomen of reduceren en daar-
mee besluitvorming positief beïnvloeden. 

De stok: houvast en richting geven

De stok van de paraplu is om de paraplu 
vast te houden en richting te geven. Houd 
je een paraplu verkeerd vast, dan komt de 
wind of de regen eronder en functioneert hij 
niet meer. Hetzelfde geldt voor de strategi-
sche koers van het grondbedrijf. Indien je 
kiest voor een realistische programmering 

(scherm) en je hebt ook de nodige richting-
gevende kaders geschapen voor de financiën, 
instrumenten, organisatie en de communica-
tie/besluitvorming, dan komt het aan op vak-
manschap binnen het grondbedrijf om dit 
ook waar te maken. Hier is een sterke regierol 
voor het management van het grondbedrijf 
en de planeconomen weggelegd. Juist deze 
personen moeten laten zien en uitdragen dat 
de dagelijkse operatie van grondexploitaties 
in het teken staat van het hogere doel van de 
strategische koers van het grondbedrijf.

Lopen door de regen is leuk…

Tot slot hopen wij met dit artikel, en de 
daarin opgenomen bouwstenen om tot een 
nieuwe strategische koers voor het grond-
bedrijf te komen, een bijdrage te leveren aan 
de toekomstige positionering van grondbe-
drijven. Onze ervaring is dat een dergelijke 
toekomstbestendige koers, ondanks de 
slechte financiële boodschap, zelfs leidt tot 
complimenten aan het bestuur voor de nieuw 
ingeslagen weg. En dit maakt de weg vrij voor 
afwaardering van gronden en het ophogen 
van voorzieningen. Hiermee wordt lopen 
door de regen weer leuk…

Noten

1  Over Morgen.

2   Onder professioneel risicomanagement verstaan 

wij in ieder geval de wijze waarop de risicoanalyse 

in projecten is georganiseerd en de wijze waarop 

sturing wordt gegeven aan het beheersen van de 

(belangrijkste) risico’s.

Foto: Over Morgen.


