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1. INLEIDING
■U gaf ons in februari 2012 opdracht voor het geven van inzicht in de risico's en kansen van de gemeentelijke
projecten Lage Heide en Dommelkwartier in Valkenswaard. Voor de gemeente Valkenswaard, net als voor
andere gemeenten, is de verwachting dat de economische crisis nadelige financiële consequenties heef t voor
de grondportefeuille. Op basis van de risicoscan van de twee genoemde projecten wilt u graag lering trekken
uit de resultaten voor het risicoprofiel van het totaal van uw projectenportef euille.
De directe aanleiding voor deze risicoanalyse is het verschenen accountantsrapport 2011, waarin de
managementletter, het maken van een risicoanalyse van de gemeentelijke grondexploitaties, één van de
(hoog geprioriteerde) verbeterpunten is.
De basisinformatie, die wij gebruikten voor deze risicoanalyse, verzamelden wij in de periode maart - mei
2012. Wij wijzen erop dat deze notitie nadrukkelijk bedoeld is voor intern gebruik, vanwege de
gevoeligheden voor de onderhandelingstrajecten met marktpartijen.

1.1. Vraagstelling
U vraagt een onafhankelijke beoordeling van de risico's en kansen in de gemeentelijke grondexploitaties
Lage Heide en Dommelkwartier in de vorm van een quick scan.

1.2.

Methode
De gemeente leverde ons alle relevante schriftelijke informatie over de projecten Lage Heide en
Dommelkwartier inclusief de gemeentelijke grondexploitaties. Op basis van onze analyse spraken wij met uw
projectleiders en de planeconomen van de twee projecten. Wij hebben tijdens deze interviews onze
bevindingen gedeeld en aanvullende vragen gesteld.
Wij maakten een marktanalyse (bijlage 1) van de woningbouw in Valkenswaard. Deze analyse gebruikten wij
om de in de twee projecten opgenomen woningprogrammering te duiden op afzetbaarheid en daarmee het
risicoprofiel voor de gemeente nader in te vullen.
Beschikbaar gestelde informatie en overige bronnen
•

NVM: Woningmarktrapport gemeente Valkenswaard: 4e kwartaal 2011: bron: NVM.

•

Woningmarktcij
f ers gemeente Valkenswaard 2011 46 kwartaal: bron: woningmarktcijfers.nl.

•

Prognose woningbouw 2010 tot en met 2014: bron: gemeente Valkenswaard.

•

Door de gemeente ter beschikking gestelde (project)informatie en de gemeentelijke
grondexploitaties (versie 120110): bron: gemeente Valkenswaard.
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2. MARKTANALYSE EN MARKTRISICO
2.1. Afzetmarkt bestaande woningen en nieuwbouwwoningen
De afzetmarkt voor bestaande woningen en nieuwbouwwoningen is vanaf 2008 jaren fors gekrompen. Waar
ontwikkelaars in goede tijden nog rond de 70.000 woningen per jaar verkochten, kwamen zij in 2011 niet
verder dan 20.000 stuks. De NVB, de vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers verwacht dat dit
aantal in 2012 daalt naar 14.000 stuks en dat dit aantal in 2013, bij ongewijzigd marktsentiment, niet veel
hoger zal liggen. Met name het aantal verkopen in het dure segment staat onder druk, de verkoop van
'standaard' eengezinswoningen loopt nog redelijk.
De vraaguitval in de provincie Noord-Brabant is goed te zien aan de cijfers. Sinds 2008 is de gemiddelde
transactieprijs met circa 9% gedaald en het totaal aantal verkochte woningen met 38%. Inzoomend op de
regio Brabant ZO daalde de gemiddelde transactieprijs met 10% en de vraaguitval met 38%.
Het beeld in Valkenswaard is dat de gemiddelde transactieprijs sinds 2008 is gedaald met 15 % (is bijna terug
naar het niveau van 2004). De daling is hoger dan de gemiddelden in de Provincie Noord-Brabant en in het
bijzonder de regio Brabant ZO. De vraaguitval in Valkenswaard is sinds 2008 circa 52%. Dit is hoger dan de
gemiddelden in de regio en de provincie.
Het beeld van de verkopen in de bestaande voorraad in Valkenswaard laat het volgende zien:
In 2011 zijn 159 woningen verkocht waarvan 28 in de categorie appartement met een gemiddelde VON-prijs
van € 206.000,114 woningen in de categorie eengezinswoning meteen VON-prijs van minder dan € 300.000
en 13 woningen in de categorie eengezinswoning met een VON-prijs van meer dan € 300.000. Dit betekent
dat 92% van de verkochte woningen in de prijscategorie vallen onder de € 300.000. De verkooptijd van de
woningen in de bestaande voorraad is gemiddeld 3 jaar (huidig aanbod circa 495 stuks, aantal verkopen in
2011 circa 159 stuks). Het aantal van 253 eengezinswoningen dat te koop staat voor meer dan € 300.000
overtreft ruimschoots de transacties van 36 verkochte woningen (14% verkocht t.o.v. het aanbod). De
verkopen in de woningcategorie tot € 300.000 gaan beter. Er worden 242 aangeboden en er zijn 123
verkocht (51% verkocht to.v. het aanbod).

2.2. Afzetmarkt nieuwbouw eengezinswoningen
In Valkenswaard zijn in 2010 34 nieuwbouwwoningen verkocht. In 2011 waren dit er maar 11. De gemeente
Valkenswaard heeft een planning voor de realisatie van nieuwbouwwoningen. Deze is gebaseerd op het
programma in alle publieke en private projecten. Wij lichten uit deze planning alleen de eengezinswoningen,
omdat dit het segment is dat in Lage Heide en Dommelkwartier gebouwd wordt. Hieruit volgt dat er in de
periode 2011 tot en met 2014 in totaal circa 535 nieuwbouw eengezinswoningen op de markt komen. Als wij
hier de 11 verkochte woningen van 2011 vanaf halen, betekent dit dat er voor 2012 tot en met 2014 nog 524
nieuwbouw eengezinswoningen resteren. Dit komt neer op een gemiddeld productieaanbod van 175
woningen per jaar. Ook volgt er uit de planning dat de concurrerende projecten bijna een net zo groot
woningaanbod (241) genereren als Lage Heide en Dommelkwartier (294).
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2.3. Mismatch tussen vraag en aanbod van nieuwbouweengezinswoningen
Wij concluderen dat er een omvangrijke kwantitatieve mismatch is tussen de vraag en het aanbod van
nieuwbouwwoningen voor de komende jaren. Dit baseren wij op het geringe aantal van 44 verkochte
nieuwbouwwoningen in 2010 en 2011, gemiddeld 22 woningen per jaar. Wij schatten in dat de woningmarkt
de komende jaren in ieder geval niet aantrekt. Immers ook de vraag en het aanbod van bestaande bouw
loopt in Valkenswaard flink uiteen. In de interviews met de projectleiders en planeconomen van de projecten
kwam naar voren dat de oorzaak van de lage aantallen verkochte nieuwbouwwoningen in het afgelopen jaar
(2011) een relatie heeft met het geringe aanbod aan nieuwbouwwoningen. Een andere benadering is om uit
te gaan van de afzet van nieuwbouwwoningen als het landelijk gemiddelde percentage van 18% van de
totale woningtransacties. Het totaal aantal woningtransacties in Valkenswaard in 2011 is 159 woningen.
Voor Valkenswaard betekent dit een aantal van circa 29 nieuwbouwwoningen op jaarbasis.
Afgezet tegen het aanbod van 175 woningen per jaar is er met deze benaderingswijze nog steeds sprake van
een aanzienlijk overaanbod.

3. BESCHRIJVING PROJECTEN LAGE HEIDE EN DOMMELKWARTIER
3.1.

Lage Heide
Lage Heide kent een bruto plangebied van 18 ha (exclusief landgoed) en ligt in Valkenswaard-zuid. De
gemeente heeft (2012) 83% van de grond in haar bezit. Particuliere eigenaren, waaronder Project Zuid,
hebben 17% van de gronden in bezit. De gemeente verwerft via minnelijke verwerving of een
onteigeningsprocedure nog een aantal percelen.
Het totale programma bestaat uit totaal 335 woningen:
12 sociale huurwoningen grondgebonden.
87 sociale koopwoningen grondgebonden.
8 sociale woonwagenkavels.
19 vrije sector rijwoningen.
20 vrije sector patiowoningen.
80 vrije sector twee-onder-een-kapwoningen.
28 vrije sector vrijstaande woningen.
81 vrije kavels voor particulier opdrachtgeverschap.
De ontwikkeling loopt tot en met 2015. Het bestemmingsplan is vastgesteld alsmede het exploitatieplan in
het kader van de grondexploitatiewet. De gemeente Valkenswaard heeft een contract (bouwclaimmodel)
afgesloten met Project Zuid (1 ontwikkelaar en 3 bouwbedrijven, allen uit de regio) over de ontwikkeling van
de gronden in Lage Heide d.d. 8 juni 2010. Hetgaat hierbij om de ontwikkelingvan 246 woningen door
Project Zuid. Voor de sociale sector woningen sluit Project Zuid een overeenkomst met een van de
corporaties in Valkenswaard. De door de gemeente te verkopen 81 vrije kavels voor particulier
opdrachtgeverschap en de circa 8 woonwagenstandplaatsen vallen buiten de overeenkomst met Project
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Zuid. De overeenkomst voorziet in de verkoop van de grond voor de marktwoningen voor € 380 m2/kavel e n
voor de sociale sector € 304/per m z kavel. Wanneer de gemeente er niet in slaagt alle gronden van
particulieren te verwerven die binnen genoemd contract vallen, vergoedt de gemeente € 30 per m2 aan
Project Zuid voor de gronden die in het project zijn opgenomen.
Het is opvallend dat Project Zuid midden in de economische crisis een contract heeft afgesloten met de
gemeente op basis van de vastgestelde gemeentelijke grondprijzen. De crisis is uitgebroken in 2008 en het
contract is in 2010 afgesloten.
Het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) heeft in opdracht van de gemeente een
risicoanalyse uitgevoerd. Zij toetsten in deze analyse het verschil tussen het aangaan van de
bouwclaimovereenkomst met de situatie dat er geen overeenkomst wordt gesloten. Het NAR concludeert in
haar analyse dat het aangaan van de bouwclaimovereenkomst het risicoprofiel voor de gemeente lijkt te
beperken.

3.2.

Dommelkwartier
Dommelkwartier bestaat uit twee gebieden Weegbree (noord) en Hoppenbrouwers (zuid). Het bruto
plangebied bestaat uit 16 ha. De gemeente heeft 48,5% van de grond in eigendom. De andere 51,5% van de
grond is in diverse particuliere handen. Voor de ontwikkeling van de gronden van de twee gebieden is een
bestemmingsplan in de maak alsmede een exploitatieovereenkomst in het kader van de
grondexploitatiewet.
In het concept-exploitatieplan wordt voor de investering van € 1,1 miljoen in het naastgelegen Dommeldal
47% van het bedrag toegerekend aan Weegbree en Hoppenbouwers.
Het programma voor Dommelkwartier bestaat uit:
•

122 vrije sector grondgebonden woningen.

•

69 sociale grondgebonden woningen.

•

2500 m2 kantoren.

De ontwikkeling loopt tot en met 2022. Het bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en het inrichtingsplan
liggen klaar. De intentie is om de gemeentegronden één op één uit te geven aan Latoures Vastgoed die de
restvan de gronden in Dommelkwartier in bezit heeft. Er is inmiddels schriftelijke overeenstemming met
Latoures Vastgoed over de wijze van ontwikkelen van het gebied via een concessie. De overeengekomen
uitgifteprijzen zijn de gemeentelijk vastgestelde grondprijzen en er is overeenstemming over de toerekening
van bedragen in het kader van het exploitatieplan. Het is de bedoeling dat eerst fase 1 (Hoppenbrouwers en
een deel van Weegbree) wordt uitgevoerd en daarna fase 2 (resterende deel van Weegbree). Lage Heide is
verder in de uitvoeringsfase dan Dommelkwartier.

4.
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5. PROJECTSPECIFIEKE RISICO'S
5.1.

Lage Heide
Het contract dat de gemeente sloot met Project Zuid midden in de economische crisis, lijkt een goede deal te
zijn voor de gemeente. In combinatie met de genoemde marktrisico's is het heel goed mogelijk dat de
geplande fasering voor de in het contract opgenomen woningen niet realistisch is, omdat de markt de
hoeveelheid woningen niet op zal nemen. De landelijke trend is dat potentiële kopers hun bestaande woning
moeilijk verkopen. Wij zien dezelfde tendens in Valkenswaard. De doorstroming in Valkenswaard is sinds
2008 flink teruggelopen. Uitfasering kan een strategie zijn,
. Omdat wij geen inzicht hebben in de VON-prijzen die te
verwachten zijn in Lage Heide, kunnen wij niets zeggen over de hoogte van deze prijzen in relatie tot de
vastgoedmarkt.
Daarnaast loopt de gemeente zelf 100% risico voor de afzet van de 81 vrije kavels. Hoeveel gegadigden van
de wachtlijst die de gemeente heeft aangelegd een vrije kavel kopen, blijft moeilijk inschatten. Uitfasering
kan ook hier een strategie zijn

. De gemeente kan zeker ook overwegen

om erfpacht toe te passen door grond en opstal te splitsen en de grond in erfpacht wordt uitgegeven via het
betalen van een canon. De benodigde financiering voor de koper wordt verlaagd en waardoor de kans op
aankoop van de het opstal wordt verhoogd.
De gemeente heeft de toepassing van de grondexploitatiewet door het opstellen van exploitatieplannen
goed uitgenut. Dit betekent dat er wettelijk is voorzien in kostenverhaal indien particulieren in het gebied
een beroep doen op zelfrealisatie.

5.2.

Dommelkwartier
De gemeente heeft schriftelijke overeenkomst bereikt met een van de grootste particuliere eigenaren in het
gebied over de ontwikkeling van het totale gebied met als uitgangspunt de gemeentelijke grondprijzen. Het
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project staat hiermee aan het begin van de ontwikkeling. Dit betekent nog optimale sturingsmogelijkheden
voor de gemeente. Ook hier is het van groot belang rekening te houden met de context van
overprogrammering. Er is in de fasering van Dommelkwartier rekening gehouden met de fasering van Lage
Heide. De verwachting is echter

ook de relatie met Lage

Heide opnieuw moet worden bezien.
De gemeente heeft ook hier de toepassing van de grondexploitatiewet door het opstellen van
exploitatieplannen goed uitgenut. Dit betekent dat er wettelijk is voorzien in kostenverhaal indien
particulieren in het gebied een beroep doen op zelfrealisatie.

6. ORGANISATORISCHE RISICO'S
6.1. Totstandkoming uitgifteprijzen
De gemeenteraad stelt jaarlijks de uitgifteprijzen voor marktwoningen en woningen in de sociale sector vast.
In onze analyse geven wij aan dat de marktsituatie van invloed is op de ontwikkeling van de VON-prijzen en
de bouwkosten. De VON-prijzen en bouwkosten zijn van invloed op de uitgifteprijzen. De methode van het
jaarlijks vaststellen van vaste grondprijzen per m2 zonder het inzicht in de ontwikkelingen op de
vastgoedmarkt mee te nemen, brengt het risico met zich mee dat de prijzen niet meer meebewegen met de
markt. Dit betekent dat de marktpartijen en corporatie(s) mogelijk niet meer bereid zijn deze prijzen te
betalen. Van belang is dan een risicovoorziening op te nemen voor die situaties waarin dit risico zich kan
voordoen. Dit betekent niet dat de gemeente in haar onderhandelingsstrategie naar marktpartijen nu al de
grondprijzen moet bijstellen! Het betekent wel dat de gemeente binnen haar huishoudboekje er rekening
mee houdt dat het risico financieel afgedekt is.
Wat doet de vastgoedmarkt? Hoe werkt dit uit op de ambities van het gemeentelijke nieuwbouwprogramma
en de grondprijzen? De antwoorden op deze twee vragen zijn belangrijke input voor de gemeente om de
risico's van de grondexploitaties te duiden en managen.

6.2. Genomen gemeentelijke maatregelen voor risicobeheersing
De wereld is veranderd! De gemeente heeft geen invloed op deze gewijzigde marktomstandigheden.
•

De gemeente heeft wel invloed op de wijze waarop zij financiële sturing geeft om de risico's te
beheersen. Zij nam in het kader van de economische crisis al een aantal beheersmaatregelen: Een
van de belangrijkste is de cashflowbenadering in het kader van de kostenbeheersing (met name
beheersing rentekosten). Dat wil zeggen, pas dan kosten maken voor de productie van de grond
(investeren) wanneer de zekerheid van uitgifte van de grond aan de ontwikkelaar gegarandeerd is.

•

Daarnaast opereert de gemeente vanuit het voorzichtigheidsbeginsel. Pas dan het positief resultaat
van grondexploitaties inboeken wanneer de kosten en opbrengsten voor minstens 90% zijn
gerealiseerd.

•

Bij de komende actualisatie van alle grondexploitaties wordt al rekening gehouden met het
uitfaseren van de projecten in hun onderlinge samenhang.
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•

Voor Lage Heide en Dommelkwartier past de gemeente onderlinge fasering toe, zodat de
concurrentie in hetzelfde segment en woningtype wordt voorkomen. De deelplannen in de beide
projecten worden volgordelijk gepland.

•

De exploitatieplannen, als onderdeel van het bestemmingsplan, zijn een waarborg voor het
kostenverhaal in die situatie waarin de gecontracteerde particuliere eigenaren in Lage Heide en
Dommelkwartier toch afhaken.

•

Er is een risicovoorziening bouwexploitaties opgenomen van € 1,2 min. Bezien moet worden of dit
afdoende is om de risico's af te dekken.

6.3. Gemeentelijke grondexploitaties - methode
In het kader van deze risicoanalyse hebben wij ook de gemeentelijke grondexploitaties bestudeerd. Het
volgende valt ons op:
• De grondexploitaties hebben een logische en snel te doorgronden opbouw.
•

Het valt ons op dat de grondexploitaties eenduidig en vergelijkbaar zijn.

•

De kostenramingen zijn helder en overzichtelijk. In deze analyse hebben wij niet specifiek de
verschillende kostenramingen getoetst.

•

Het is gebruikelijk om kosten en opbrengsten voor peildatum (gerealiseerde kosten en opbrengsten)
als twee posten 'Boekwaarde' op te nemen. In voorliggende grondexploitaties gebeurt dit niet. Het is
hierdoor onduidelijk of posten wel of niet gerealiseerd zijn. In het blad kostenraming staan bij de
beschrijving van verwervingskosten op verschillende plekken 'Te verwerven op 1-7-2010', dit ligt
ondertussen bijna twee jaar achter ons.

•

De manier van het invullen/laten vullen van de cellen (bijvoorbeeld tabblad 'fasering') gebeurt niet
op een goed te volgen en inzichtelijke manier. Door harde waarde in de cellen in te voeren is dit
tabblad foutgevoelig. Wel is er een checkkolom ingebouwd waaruit af te lezen is of de ingevulde
waarde overeenkomt met de basiswaarde.

•

De grondopbrengsten komen tot stand op basis van vaste grondprijzen per m2 kavel. Deze prijzen
zijn afkomstig uit de vastgestelde nota grondbeleid, Deze grondprijzen hebben geen relatie met de
verschillende typen woningen en hebben ook geen relatie met de VON-prijzen. De grondprijzen
worden niet per type residueel berekend.

•

De gehanteerde indexen zijn in de verschillende grondexploitaties niet gelijk. De kostenindex
verschilt tussen Lage Heide (3,0%) en Dommelkwartier (2,0%). De te hanteren indexen zijn
afhankelijk van het scenario waarop wordt ingespeeld.

•

Het gehanteerde rentepercentage achten wij realistisch.

•

De gemeentegronden worden tegen boekwaarde ingebracht in de gemeentelijke grondexploitaties;

•

De gemeente stelt altijd een exploitatieplan vast als er sprake is van de mogelijkheid van
zelfrealisatie (ook als er al een anterieure overeenkomst is gesloten met een ontwikkelaar).
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7. CONCLUSIES VAN DE ANALYSE
7.1. Afzetrisico van de nieuwbouwproductie
Valkenswaard kent een kwantitatieve overprogrammering in de nieuwbouw productie in de periode 2011 tot
en met 2014 voor de gemeentelijke en particuliere projectenportefeuille. Er is een kwantitatieve mismatch
tussen vraag en aanbod als gevolg van de marktontwikkelingen in Valkenswaard. De geplande productie is
175 nieuwbouwwoningen per jaar (in de jaren 2012, 2013 en 2014) tegenover de verwachte jaarlijkse afzet
van 29 woningen per jaar. Voor de jaarlijkse afzet gaan wij uit van het landelijke gemiddelde van 18%
nieuwbouw van de totale woningtransacties. In de context van de genoemde overprogrammering betekent
dit een groot risico voor de geplande afzet van gronden in de twee grondexploitaties Lage Heide en
Dommelkwartier in de komende jaren.
Ook de afzetmarkt voor de bestaande markt in Valkenswaard in sinds 2008 met 52% fors gekrompen. De
gemiddelde transactieprijs voor de bestaande bouw is met 15% gedaald sinds 2008. Daarnaast loopt de
vraag en het aanbod van woningen flink uiteen. Er staan veel meer woningen te koop dan jaarlijks worden
verkocht (factor 3). Dit heeft negatieve consequenties voor de nieuwbouwproductie. De bestaande woning
moet immers eerst verkocht worden alvorens door te stromen naar een nieuwbouwwoning. Dit betekent dat
het aanbod op de woningmarkt wordt vergroot.
Voor Dommelkwartier en Lage Heide staat een behoorlijk programma in de planning. Voor de periode 2012
tot en met 2014 staan 294 eengezinswoningen gepland (gemiddeld 98 woningen per jaar). Naast het risico
van overproductie binnen de genoemde projecten zijn er concurrerende projecten die de komende jaren
eveneens een groot aanbod aan eengezinswoningen (241) aanbieden.
Voor Lage Heide sloot de gemeente een contract met ontwikkelende partijen die het in deze tijd bereid zijn
stringente afspraken te maken. Voor Dommelkwartier is er schriftelijke overeenstemming over de
voorwaarden voor de ontwikkeling. Het lijkt dat erop dat het financiële risico voor gemeente vooralsnog is
afgewenteld op de ontwikkelaars. Dit zegt echter nog niets over de afzet van de woningen die in de verkoop
gaan. Bovenstaande constateringen vanuit de marktsituatie blijven van kracht.
De kwantitatieve mismatch tussen vraag en aanbod beïnvloedt de grondexploitaties van Lage Heide en
Dommelkwartier negatief.

7.2.
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7.3. Scenario's risicoanalyse en kans van optreden
Wij ontwikkelden drie scenario's waarin wij aannames doen voor de parameters per scenario en de kans dat
de scenario's optreden. De scenario's zijn 'snel marktherstel', 'gematigde terugval markf, 'volledige
marktwijziging'. Vervolgens vertaalden wij deze naar de twee gemeentelijke grondexploitaties van Lage
Heide en Dommelkwartier waarin wij de kans van optreden van de scenario's bepaalden. De resultaten
geven wij weer in het overzicht:
Financieel resultaat
Wij adviseren rekening te houden met:
Lage Heide
Een grondexploitatieresultaat op NCW voor Lage Heide van € 0,4 min (pp 1-1-2012);
Dommelkwartier
Een grondexploitatieresultaat op NCW voor Dommelkwartier van € 1.3 min (pp 1-1-2012);
Beide resultaten zijn gebaseerd op de ingeschatte kansen van optreden van het scenario maal het financiële
resultaat van de grondexploitatie.
Op basis van deze scenario's schatten wij in dat de grondexploitatie van Lage Heide nog steeds een positief
saldo laat zien op NCW op genoemde prijspeildatum. Echter deze is aanzienlijk minder positief dat het
positieve saldo op NCW van de gemeentelijke grondexploitatie van € 5.6 min. Het verschil bij
Dommelkwartier is minder groot. De gemeentelijke grondexploitatie van Dommelkwartier laat een het NCWresultaat zien van € 2.5 min. Dus beide projecten laten, ook op basis van onze scenario's, een positief saldo
zien. Of ze werkelijk succesvol worden is afhankelijk van de maatregelen die de gemeente neemt om deze
projecten tot bloei te laten komen.
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8. AANBEVELINGEN VOOR RISICOMAATREGELEN VOOR DE GRONDEXPLOITATIES
De context voor onze aanbevelingen voor het nemen van risicomaatregelen is de veranderingen op de
woningmarkt sinds het uitbreken van de crisis in 2008. Wij memoreerden al eerder dat deze veranderende
marktomstandigheden moeilijk te beïnvloeden zijn op lokaal niveau. Wel kan de gemeente zelf maatregelen
treffen om de concurrentie op de woningmarkt te beïnvloeden en daarmee financieel te sturen om haar
eigen grondexploitaties gezond te houden. Vanuit die urgentie kan de gemeente ingrijpen door te prioriteren
in haar programmering in Valkenswaard:
•

Stem de planning van publieke en private projecten op elkaar af, zodat overaanbod (mismatch) en
onderlinge concurrentie worden voorkomen.

•

Confronteer de marktvraag en de ambitie van de gemeente met elkaar en prioriteer en faseer. Neem
gemeentelijk én particuliere projecten bij de heroverweging mee en betrek marktpartijen en
particuliere grondeigenaren hierbij.

•

Zorg bovenal voor uitspraken welke projecten financieel en maatschappelijk relevant zijn voor de
gemeente. Niet alleen voor de korte termijn, maar ook voor de effecten op de gemeentebegroting
voor de lange termijn.

•

Breng de gevolgen van de prioritering en fasering financieel in beeld. Doe dit niet alleen voor de
twee onderzochte gemeentelijke grondexploitaties, maar ook voor de andere gemeentelijke (en
particuliere) projecten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de categorieën projecten die vallen onder
'doorgaan', optimaliseren (treffen van maatregelen) en 'on hold zetten'.

•

Tref aanvullende voorzieningen, indien bestaande voorziening niet afdoende is om de financiële
effecten van prioritering en fasering te dekken.

•

Overweeg een algemene risicoreserve voor de vertraging van de uitgifte en de daling van
grondprijzen op portefeuilleniveau ingeval deze risico's zich voordoen.

•

Monitor als gemeente de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt en koppel de ontwikkeling van VONprijzen en bouwkosten (residuele methode) om inzicht te krijgen hoe de uitgifteprijzen fluctueren
met de markt.

•

Krijg inzicht in de VON-prijzen die in projecten door ontwikkelaars worden gevraagd en die op de
markt afzetbaar zijn. Koppel deze vastgoedkennis met de op handen staande woonvisie voor
Valkenswaard. Ga niet alleen uit van behoeftecategorieën, maar betrek de ontwikkelingen op de
vastgoed markt bij het opstellen van de woonvisie. Het effect is dat de woonvisie realistisch wordt in
haar uitvoering.

•

Er zijn tal van aanvullende maatregelen mogelijk om de productie op gang te helpen. Denk hierbij
aan programmatische wijzigingen (van koop naar beleggershuur) en het toepassen van erfpacht op
gemeentegrond. Met name deze laatste mogelijkheid biedt veel kansen voor het verruimen van de
financieringsmogelijkheden bij potentiële kopers!
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