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MEMO  

 
Aan : het college van Burgemeester en Wethouder en leden van de  
  gemeentereraad 
Van : Norman van der Ende/Rens Verboeket 
Datum : 12 december 2016 
Onderwerp : Herziening grondexploitatie Wellerwaard  

 

Inleiding 

Ook in Wellerwaard is het van belang dat het aanbod aansluit bij de actuele marktvraag. 

Op basis van de verkoopervaring van het afgelopen jaar zijn we tot de conclusie 

gekomen dat de grondprijzen voor de woningbouwkavels te hoog zijn ingeschat. 

Marktinformatie en actuele adviezen van makelaars onderstrepen deze conclusie en zij 

onderbouwen dat met het gewenste woonproduct, inclusief beprijzing.  

Wij hebben een hernieuwde residuele grondwaarde berekening uitgevoerd. Uit deze 

berekening komt een gemiddelde grondprijs naar voren van € 110,- per m² excl. BTW. 

Tot nu toe zijn we uitgegaan van een grondprijs van € 140,- per m²excl. BTW. Wij stellen 

voor om de prijzen te verlagen en de grondexploitatie hier op aan te passen. 

 

Dit jaar is daarnaast ook gebleken dat er marktpotentie is voor 4 landgoederen. In de 

grondexploitatie gingen we vooralsnog uit van de verkoop van 2 landgoederen in plaats 

van 4 landgoederen. Dit heeft een positief effect op het resultaat van de grondexploitatie.  

 

In deze memo onderbouwen we de aangepaste grondprijs voor de woningbouwkavels, 

benoemen we het effect van het toevoegen van 2 landgoederen aan de grondexploitatie 

en beschrijven we de gevolgen voor het financiële resultaat van de grondexploitatie. 

  

Verkoopervaring woningbouwkavels Wellerwaard 

Afgelopen jaar hebben zich 18 kandidaten gemeld bij de makelaar met interesse voor 

een kavel in Wellerwaard en voor de start verkoop in april 2016 hebben zich hiervoor 20 

geinteresseerden bij de gemeente gemeld. Uiteindelijk heeft dit geleid tot 3 opties op 

kavels. Op dit moment zijn er 2 opties over. Deze opties zijn vooralsnog niet 

geëffectueerd. Men vindt de kavels over het algemeen te duur of te ver weg van de 

voorzieningen liggen.  

 

Woningbouwkavels Wellerwaard 

Doelgroep 

De doelgroep voor de kavels is huishoudens met een hoog inkomen uit de gemeente of 

net daarbuiten. De doelgroep wil onderscheidend wonen. Voor de marketing en verkoop 

van de Wellerwaard wordt er gericht op het kernvestigingsgebied van de gemeente 

Noordoostpolder. De vestigers vanuit andere gemeenten komen voornamelijk uit de 

gemeenten Urk, Dronten, Lelystad en in mindere mate uit gemeenten als De Fryske 

Marren, Steenwijkerland, Almere, Groningen etc. De verhouding vestigers/verhuizers 
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binnen de gemeente v.s. het aantal vestigers/verhuizers van buiten de gemeente is 

85%/15%. De beoogde doelgroep bestaat uit: 

- Gezinnen met een hoger inkomen 

- Echtparen met een hoger inkomen 

- Fitte senioren 

 

Markt 

Het aanbod van woningen met een kavel groter dan 1.000 m2 in de gemeente 

Noordoostplder is beperkt. Ook het aanbod te koop staande woningen boven de EUR 

450.000 is beperkt, maar groeit licht de afgelopen kwartalen (zie bijlage 2). Het aantal 

verkopen in dit prijsniveau (en hoger) is ook relatief klein (zie bijlage 1). Het overgrote 

deel van de aangeboden objecten heeft een bouwjaar van voor het jaar 2000. Het 

aanbod in het kernvestigingsgebied (de gemeente zelf) is aanwezig en daarmee is er 

kwantitatief concurrentie, maar verschilt kwalitatief nadrukkelijk. Het is goed om hier in 

de propositie en kavelverdeling (differentiatie) rekening mee te houden wanneer er in 

Wellerwaard kavels aangeboden worden.  

 

Bepaal een acceptabele productmarktmix (grondwaarde per m2 en prijsniveau) om 

afzetkans te vergroten. Denk marktgericht.  

 

Uit marktinformatie blijkt dat deze doelgroep maximaal ca. € 600.000,- VON over heeft 

voor een woning + kavel in de Noordoostpolder. De stichtingskosten van een woning in 

de Wellerwaard komen neer op circa € 350.000,- (VON). Er blijft dan maximaal € 

250.000,- (VON) over voor de grond. Dit komt neer op circa € 200.000,- (excl. BTW) en 

bij een kavelgrootte van 1.800 m² resulteert dit in een prijs van € 115,- per m² (excl. 

BTW).   

 

Grondprijs 

Uit de residuele grondwaarde berekening komt een vergelijkbaar resultaat naar voren. 

De variabele bij deze berekening is de woninggrootte, uiteraard rekeninghoudend met 

het plafond van circa € 600.000,- VON. Hoe groter de woning, hoe lager de  grondprijs. 

De grondprijs beweegt zich tussen de € 200.000,- (VON) en de € 250.000,- (VON). Dit 

resulteert in een prijs per m² excl. Btw van € 95,- tot € 115,- per m² (excl. BTW) bij een 

gemiddelde kavelgrootte van 1.800 m². Wij stellen voor om deze prijsbandbreedte op te 

nemen in de nieuw vast te stellen grondprijzenbrief en uit te gaan van € 110,- per m² 

(excl. BTW) ofwel gemiddeld € 240.000,- (VON) per kavel in de grondexploitatie van de 

Wellerwaard op te nemen. Dit leidt tot een verslechtering van het financiële resultaat van 

€ 1.242.000,-. Met de grondprijsverlaging verwachten we wel een verkoopresultaat wat 

tot uitgebleven is.      

 

Geen concurrentie van Emmelhage 

De voorgestelde grondprijs per m2 voor een kavel in Wellerwaard ligt nadrukkelijk lager 

dan de gemiddelde m2-prijs in Emmelhage. Hiermee is en wordt Wellerwaard nog geen 

concurrent van Emmelhage. Wellerwaard is namelijk een nadrukkelijk ander woonmilieu 

dan Emmelhage qua uitstraling, grootte van de kavels en ligging.  
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Extra landgoederen 

Er blijkt  interesse voor de realisatie van landgoederen in de Wellerwaard. In 2015 is het 

eerste landgoed verkocht, dit jaar volgt een tweede landgoed en er lopen reeds 

gesprekken over de verkoop van het derde landgoed. Als gevolg van deze interesse 

houden we in de grondexploitatie rekening met nog 2 extra landgoederen (4 in plaats 

van 2). Dit resulteert in een extra verwachte grondopbrengst van circa € 744.018,- 

Immers, een landgoed brengt méér op dan verkoop van agrarische grond.  

In deze extra grondopbrengst hebben we ook nog de lager verwachte grondprijs voor 

agrarische grond verwerkt. We hielden rekening met € 7,25 per m² (excl. BTW) maar 

vanwege de grootte van de resterende grond en op basis van marktinformatie houden we 

nu rekening met circa € 6,4 per m² (excl BTW) vanwege het voorzichtigheidsbeginsel en 

het gebruiksrecht dat nog op deze agrarische grond rust. Dit is niet zonder meer de 

grondprijs waarvoor de grond voor verkocht wordt. 

 

Financiële consequenties grondexploitatie 

Het verlagen van de grondprijs van de woningbouwkavels, het opwaarderen van 

agrarische grond naar grond ten behoeve van landgoederen en het verlagen van de 

grondprijs van agrarische grond resulteert in een verslechtering van het financiële 

resultaat met € 527.454,- (negatief). Dit resulteert in een nieuw financieel resultaat van 

€ 658.444 naar € 130.990,- (positief) per 01-01-2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolg 

Wij stellen voor om de grondprijzen voor de woningbouwkavels te verlagen via de 

Grondprijzenbrief 2017. Voorafgaand stellen we in een voorstel voor om het college te 

laten besluiten over de mutaties en de Raad vooraf hierover te consulteren.  

Bij de Herziening en het Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2017 worden deze 

voorgestelde grondprijsmutatie, het toevoegen van de twee extra landgoederen en de 

verlaging van de agrarische grondprijzen verwerkt in de grondexploitatie Wellerwaard.  

 

Bijlagen 

1. transacties gemeente Noordoostpolder EUR 450.000 + 

2. aanbod gemeente Noordoostpolder EUR 450.000+ 
 
Bijlage 1: transacties gemeente Noordoostpolder EUR 450.000 + 
2014 

prijscategorie aantal prijsniveau looptijd 

€ 450.000 - € 600.000 12 512.917 107 

Voorstel herijkte grondexploitatie Wellerwaard (01-01-2016)

resultaat op eindwaarde MPG 2016 658.444                   

Mutaties

voorstel aangepaste grondprijs woningbouwkavels 1.242.000-               

voorstel toevoegen van landgoederen 744.018                 

rente effect 29.472-                   

totaal mutaties 527.454-                   

resultaat op eindwaarde na mutaties 130.990                   
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€ 600.000 - € 900.000 1 735.000 504 
Meer dan € 900.000 0 0 0 
2015 
prijscategorie aantal prijsniveau looptijd 
€ 450.000 - € 600.000 3 545.000 252 
€ 600.000 - € 900.000 1 650.000 258 
Meer dan € 900.000 0 0 0 
 
2016 
prijscategorie aantal prijsniveau looptijd 
€ 450.000 - € 600.000 4 463.750 119 
€ 600.000 - € 900.000 2 643.000 223 
Meer dan € 900.000 0 0 0 

Bron: NVM, 2016. 
 
Bijlage 2: 
Aanbod gemeente Noordoostpolder EUR 

450.000+ 

 

1-12-2016    
prijsklasse aantal gemiddelde 

vraagprijs 
looptijd 

€ 450.000 - € 600.000 38 490.850 390 
€ 600.000 - € 900.000 11 698.000 773 

Meer dan € 900.000 2 974.000 772 
Totaal 52 554.476 485 

    
01-06-16    

prijsklasse aantal gemiddelde 

vraagprijs 

looptijd 

€ 450.000 - € 600.000 29 489.944 398 
€ 600.000 - € 900.000 11 706.000 600 
Meer dan € 900.000 2 974.000 539 

Totaal 42 569.581 457 

    
01-01-16    

prijsklasse aantal gemiddelde 

vraagprijs 

looptijd 

€ 450.000 - € 600.000 23 491.222 391 
€ 600.000 - € 900.000 10 716.250 519 
Meer dan € 900.000 3 975.000 235 

Totaal 36 594.045 414 

    
01-06-15    

prijsklasse aantal gemiddelde 

vraagprijs 

looptijd 

€ 450.000 - € 600.000 20 499.200 360 
€ 600.000 - € 900.000 9 725.333 377 
Meer dan € 900.000 2 962.500 195 

Totaal 31 594.742 355 

    
01-01-15    

prijsklasse aantal gemiddelde 

vraagprijs 

looptijd 

€ 450.000 - € 600.000 22 520.000 338 
€ 600.000 - € 900.000 10 731.250 208 
Meer dan € 900.000 1 950.000 218 
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Totaal 33 597.045 295 

    
01-06-14    

prijsklasse aantal gemiddelde 

vraagprijs 

looptijd 

€ 450.000 - € 600.000 25 516.500 399 
€ 600.000 - € 900.000 9 740.667 747 
Meer dan € 900.000 1 950.000 4 

Totaal 35 586.529 477 

Bron: NVM, 2016. 

 

 


