
gemeente 
NOORDOOSTPOLDER 

RAAD 

M O T I E 2017-01-15 
(vreemd aan de orde van de dag) 

Onderwerp: Grondprijs woningbouwkavels Wellerwaard 
De raad van de gemeente Noordoostpoider, in vergadering bijeen d.d. 23-01-2017, 
gehoord de beraadslagingen, 

overwegende dat 
1. de woningbouwkavels in de Wellerwaard bedoeld zijn voor woningen in de 

prijscategorie > €450.000; 
2. de kavels in de Wellerwaard (1.700 m2 - 3.000 mZ) veel groter zijn dan 

gemiddelde kavelgrootte in Nederland voor woningen in de prijscategorie 
€450.000 - €600.000 (ca. 850 m2); 

3. de grondprijs voor de kavels in Wellerwaard (€140 per m2) aanmerkelijk lager is 
dan de grondprijs voor 'normale' vrijstaande woningen in Emmeloord (€250 per 
m2) of in de dorpen (ca. €190 per m2); 

4. er sinds de start van de verkoop in Wellerwaard een jaar geleden geen enkele 
kavel is verkocht; 

5. het college daarom de grondprijs voor de woningbouwkavels in de Wellerwaard wil 
verlagen naar €110 per m2; 

6. deze verlaging van de grondprijs leidt tot een verslechtering van het eindresultaat 
van de grondexploitatie met €1.2 miljoen; 

7. deze verslechtering van het eindresultaat slechts deels wordt gecompenseerd door 
de verkoop van extra landgoederen; 

8. het te verwachten eindresultaat na de prijsverlaging nog slechts €130.990 
bedraagt, 

van mening dat 
1. het college de kavelverkoop in de Wellerwaard moet stimuleren; 
2. het college hiervoor meerdere middelen ter beschikking heeft, zoals 

kavelverkleining en een verruiming van de bouwmogelijkheden; 
3. verlaging van de grondprijs een erg duur middel is om de kavelverkoop te 

stimuleren; 
4. het onwenselijk is dat de grondprijs voor dure woningen veel lager ligt dan de 

grondprijs voor 'normale' woningen; 
5. de effecten van een verlaging van de grondprijs op de verkopen relatief gering 

zullen zijn voor woningen in de prijscategorie >€450.000 
6. het onwenselijk is dat het te verwachten eindresultaat van de grondexploitatie 

binnen een jaar na de start van de kavelverkoop al nauwelijks positief is; 
7. de kans dan groot is dat het project zal eindigen met een negatief eindresultaat; 
8. andere methoden om de kavelverkoop te stimuleren, zoals kavelverkleining en 

verruiming van de bouwmogelijkheden, het eindresultaat van de grondexploitatie 
nauwelijks negatief beïnvloeden; 

9. verkleining van de kavels in Wellerwaard leidt tot een betere aansluiting bij de 
gemiddeld (gewenste) kavelgrootte voor woningen in de prijscategorie €450.000 -
€600.000; 

10. verkleining van de kavels ook leidt tot de gewenste verlaging van de kavelprijs, 

verzoekt het college 
1. de grondprijs voor de woningbouwkavels in Wellerwaard te handhaven op 

(minimaal) €140 per m2; 



2. de kavelverkoop in Wellerwaard te stimuleren met middelen die het eindresultaat 
van de grondexploitatie minder negatief beïnvloeden, zoals kavelverkleining en 
verruiming van de bouwmogelijkheden 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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