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SNELCURSUS
grond- en opstalexploitatie
Ik ben niet aansprakelijk voor enige fouten in deze presentatie 

Stel je eens voor

Gerben Kamphorst Genoeg Ruimte

 Financiële en zakelijke advisering in gebiedsontwikkeling 

 Verbinder tussen inwoner - grondbedrijf – projectontwikkeling

 Opdrachtgevers meestal (gemeentelijke) overheid

 Maatschappelijke projecten: Haag & Hof, wooncoöperatie Overhoop, particulier 
woonzorgconcept in Houten, verduurzaming Houten Noord
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Leerdoelen 

 Weet je hoe je geld kan verdienen 
(of verliezen) met gebiedsontwikkeling 
en opstalontwikkeling 

 Ben je je bewuster van de relatie tussen 
risico en rendement in een gebieds- en 
opstalontwikkeling 

 Kan je de vertaalslag maken van deze 
kennis naar je rol als juridisch adviseur 

Wat gaan we doen

 Basiskennis grondexploitatie

 Basiskennis opstalexploitatie

 Risico’s 

 Casussen en dilemma’s 

Een stoomcursus in een tijd van elektrificatie 

Breng vooral eigen vragen en casussen in
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Basiskennis grondexploitatie
Wat is een grondexploitatie en stuur je hier op? 

Wat en waarom grondexploitatie 

Alle kosten en opbrengsten van een gebiedsontwikkeling die te maken 
hebben met de grond binnen bepaald gebied binnen bepaalde periode. 

Een grondexploitatie wordt gebruikt voor:

1. Beoordelen financiële haalbaarheid 

2. Risicobeheersing en scenarioanalyse 

3. Tussentijds financieel bijsturen

4. Budgetbeheersing 

5. Waardering jaarrekening (onderhanden werk) 

Kortom: weten wat een gebied kost en opbrengt, welke risico’s dat met zich
meebrengt en (daardoor) weten hoe je kan bijsturen. 
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Ingrediënten 
grondexploitatie

Kosten

 Verwerving

 Sloop & sanering

 Bouwrijp maken

 Woonrijp maken

 Plankosten en VAT-kosten

 Rentekosten

Opbrengsten

 Grondverkoop

 Subsidies en bijdragen

Alles in een grondexploitatie moet goed onderbouwd zijn

parameters ruimte-
gebruik

opbrengst/
marktwaarde

kosten bijdragen fasering

Berekening grondexploitatie (grexmodel)

programma kwaliteit ruimtegebruik fasering

Input grex

Berekening
Resultaat

Scope 
Sturing
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Sturen op een grondexploitatie

Ruimtegebruik

 Soort verkaveling 

 Oppervlak uitgeefbaar – openbaar 

 Parkeernorm 

 Waterberging 

Verkaveling

Programma 

 Aantal woningen (sociaal / vrije sec.)

 Type woningen

Woonvisie én marktonderzoek

Kwaliteit

 Architectuur 

 Openbare ruimte 

Beeldkwaliteit en welstand

Fasering en organisatie

 Fasering: van aankoop tot realisatie 

 Organisatie projectteam 

Ontwikkelstrategie en organisatie

BeheerfaseRealisatiefaseHaalbaarheidsfase
Definitie- Ontwerp- Voorbereiding

Initiatieffase

Startnotitie 

Projectopdracht

Ontwerp 
Prog. van Eisen 

Evaluatierapport
Opleverdocument

Uitvoeringsplan

FOCUS

Sturing en planfases
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Basiskennis opstalexploitatie
Wat is een opstalexploitatie en hoe stuur je hier op? 
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Opstalexploitatie? 

De opstalexploitatie begint waar de grootste risico van de grondexploitatie stoppen

 De projectontwikkelaar is verantwoordelijk voor de opstalexploitatie 

 Alle opbrengsten en kosten die te maken hebben met realisatie tot oplevering

Vastgoedfinanciering
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Opstalexploitatie

Verkoopprijs € 250.000

BTW (21%) € 43.000

Investeringskosten

Bouwkosten € 100.000

Bijkomende kosten € 15.000

Algemene Kosten € 5.000

Winst & Risico (6%) € 13.000

Residuele grondwaarde € 74.000

Stijging marktwaarde 10%

Verkoopprijs € 250.000 € 275.000 (+ 10%)

BTW (21%) € 43.000 € 48.000

Investering

Bouwkosten € 100.000 € 100.000
Bijkomende kosten € 15.000 € 15.000
Algemene Kosten € 5.000 € 5.000

Winst & Risico (6%) € 12.000 € 14.000

Residuele grondwaarde € 75.000 € 93.000 (+ 24%)
hefboomwerking

15

16



10-1-2019

Oppervlaktes en vormfactoren 

 Bruto vloeroppervlak kosten

 Woonoppervlak waarde

 Vormfactor woningtype en architectuur 

Hoe verdient een ontwikkelaar? 

1. Percentage Winst & Risico

2. Verlagen bouwkosten

 Standaardisatie en ketenintegratie (ook effect op bijkomende kosten) 

 Bezuinigen op materiaal en installaties

3. Verlagen bijkomende kosten 

4. Vergroten waarde

 Juiste product (uitstraling, doelgroep, locatie, etc.) 

 Marketing

 Toevoegen extra woningen (verdichten)

5. Verlagen Algemene Kosten  

 Zo min mogelijk interne overhead en projectmanagement 
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Vastgoeddriehoek

Bouwkosten
financieel adviseur

Kwaliteit
Architectect/
ontwikkelaar

Opbrengsten (von/huur)
klant / makelaar

Balans tussen
kwaliteit, 

bouwkosten en 
meerwaarde

In Amsterdam: oké
In Gouda: niet doen
Locatie bepaalt waarde

Opbrengsten Kosten Opbrengsten Kosten

Grondopbrengst Verwerving Verkoopwaarde Bouwkosten

Bijdragen BWR Subsidies AK (intern)

Subsidies Plankosten Bijk. Kosten

Winst/risico? Winst en risico

Grondprijs

X X Y Y

Saldo grex Saldo VEX (0!)

GREX (grondeigenaar/gemeente) VEX (projectontwikkelaar)

Samenhang grex en opstalexploitatie
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Risico’s
Risico’s zijn niet altijd wat je denkt dat ze zijn

Risico’s en de 
menselijke psyche

Want ook advocaten vertonen menselijk gedrag…
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Alles om verlies te vermijden…

Winst Verlies

Hoge waarschijnlijkheid 

Zekerheidseffect

95% kans om € 1 mln te winnen

Angst voor teleurstelling
AFKEER VAN RISICO

Ongunstige regeling accepteren

95% kans om € 1 mln te verliezen

Hoop op vermijding
OPZOEKEN VAN RISICO

Gunstige regeling afwijzen

Lage waarschijnlijkheid 

Mogelijkheidseffect

5% kans om € 1 mln te winnen

Hoop op grote winst
OPZOEKEN VAN RISICO

Gunstige regeling afwijzen 

5% kans om € 1 mln te verliezen

Angst voor groot verlies
AFKEER VAN RISICO

Ongunstige regeling accepteren
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Sunk-costs-phallacy

Sunk costs phallacy? De denkfout van reeds gemaakte kosten

Je weigert je verlies te nemen en…   verliest nog meer

Mentale mechanismen

1. Afkeer van verlies 

2. Je brein bekijkt de kosten relatief (bij hoge bedragen niet handig)

3. Wat als het toch wél lukt en we spijt krijgen

Belangrijkste risico’s

Belangrijkste (algemene) redenen voor financiële tegenvallers

 Optimistisch ramen (planningphallacy en strategische misrepresentatie)

 Onvolledige ramen en scopewijzigingen  

 Faalkosten door slechte tekeningen en afstemming

 Soms ook echt onverwachte gebeurtenissen

Vier belangrijke mijlpalen i.r.t. risico’s 

 Heb je zeggenschap (eigendom) over de grond?   Aankoop / WvG / OVK

 Heb je een bouwtitel? Bestemmingsplan 

 Is de grond bouwrijp? Voorbereiding

 Is er marktvraag? Onderzoek en marketing
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Toegepaste risico’s (1)  

 Verwerving 

 Hogere kosten 

 Tijdelijk beheer 

 Lange doorlooptijd (lees: rentekosten en marktrisico’s)

 Kostenrisico’s 

 Meerkosten bouw- en woonrijpmaken

 Scopewijzigingen en onverwachte gebeurtenissen 

 Planningsrisico’s (in opgaande markt ook kansen) 

 Rente 

 Bouwfasering(skosten) 

 Plankosten 

Toegepaste risico’s (2)  

 (Grond)opbrengsten 

 Marktwaarde vastgoed 

 Bouwkosten (actueel!) 

 Belastingen (BTW van 19% naar 21%) 

 Marktrisico’s 

 Verkoopsnelheid en verkoopinspanningen 

 Marktsegment (woningtype e.d.) 
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Andere kant van zelfde medaille: 
markt en overheid

Overheid

 Houden niet van “gedoe” en onzekerheid (politiek, maatschappelijk, organisatie) 

 Stuurt via kaders en besluitvorming 

 Zorgvuldigheid prioriteit 

Markt

 Houden niet van verlies

 Stuurt via planoptimalisatie en (strakke) organisatie 

 Snelheid en rendement prioriteit 

Casussen en dilemma’s 
Risicomanagement en contractvorming 
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Markt of Overheid? (1) 

 Planvorming 

 Markt? Want verstand van opbrengstmaximalisatie en strakke aansturing

 Overheid? Want maakt ruimtelijk beleid en politieke besluitvorming? 

 Aankoop grond

 Markt? Goede deals, grotere druk op ontwikkelen

 Overheid? Minder versnippering en lage financieringsrente 

 Gebiedsmarketing

 Markt? Marketing is core-business

 Overheid? Verhoogt grondwaarde in gebied 

Markt of Overheid? (2)

 Bouwrijp maken  

 Markt? Minder planningsrisico’s oplevering bouwrijp en start bouw

 Overheid? Betere kwaliteit

 Bouwprogramma 

 Markt? Grootste kans op succesvolle verkoop 

 Overheid? Sluit beter aan bij woningbehoefte 

Belangrijk! Niet per definitie risico’s “bij de markt” neerleggen. 

Wees slim. Wie stuurt? Wie heeft grootste belang? Wie is het beste? 
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Grondprijs in overeenkomsten 

 Vaste grondprijs totaal 

 Vaste grondprijs per m2 

 Grondquote

 Residueel met rekenregels of taxatierapport 

 Genormeerd “dit is gewoon onze grondprijs” 

 Kikkerconstructie ook naar beneden toe? 

 Indexatie wanneer en welke index (CPI, BDB, kadaster, NVM, …) 

 Reserveringsvergoeding bedrag per jaar (rente) of optievergoeding 

Casussen 

Woningbouwlocatie Vinkeveld

 Wie voert regie op de gebiedsmarketing en verkoop? 

 Twee “trucjes” om de bouwkosten te drukken (en opbrengst te verhogen) 

Wooncoöperatie Overhoop 

 2,5 jaar onderhandelen deal over aankoop: 
kijkje in de keuken van taxaties en residueel rekenen bij een sociaal 
initiatief 

Inwonersinitiatief Haag & Hof 

 Een ander verdienmodel voor de ontwikkelaar leidt tot andere keuzes 

Sloterdijk Centrum 

 Is aanbesteden in Amsterdam té risicovol geworden? 
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Van vastgelopen Westerheul IV naar Vinkeveld
• Gebiedsmarketing 

• Duurzaamheid en WKO 

• Trucje met tuingrond

2,5 onderhandelen over: 
• Residueel rekenen
• Renovatiekosten  

BAZO voor beiden niet aantrekkelijk 

Deal met onzekerheid voor beiden

Woongemeenschap 
Overhoop
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• Een inwonersinitiatief met een ander 
verdienmodel voor de ontwikkelaar

• Waardecreatie is meer dan geld

Tenderen in Amsterdam: dansen op de vulkaan? 
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