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Samenvatting 
 
Waarom worden er minder woningen gebouwd dan gewenst? En waarom is er vaak sprake van 
financiële tekorten in de grondexploitatie van woningbouwprojecten, terwijl de verkoopprijzen van 
nieuwbouwwoningen fors zijn gestegen? In welke mate is de werking van de grondmarkt van invloed 
op de woningbouwproductie? Wat is de rol van wet- en regelgeving en overheidsbeleid op die markt? 
Speelt beperkte mededinging een rol bij negatieve resultaten van grondexploitaties? Kan markt- en/of 
overheidsfalen op de grond- en woningmarkt verantwoordelijk worden gehouden voor het 
achterblijven van de woningbouwproductie bij de vraag naar nieuwbouw? In dit rapport wordt op basis 
van een verkennende literatuurstudie getracht een antwoord te geven op deze vragen. 
 
Een onvolledige markt en marktfalen 
 
1. De grond- en woningbouwmarkt vertoont alle kenmerken van een imperfecte markt. Grond is 

een heterogeen product, toetreding tot de woningbouwmarkt wordt bemoeilijkt door 
marktmacht van ontwikkelende grondeigenaren, er is sprake van een “dunne” markt waardoor 
bijvoorbeeld marktinformatie (over grondprijzen) onvolledig is, en de grondmarkt is een cyclische 
markt door de relatie met de vastgoedmarkt en fluctuaties in prijzen op die markt. Het eigendom 
van grond is in juridische zin sterk beschermd. Discussies over mogelijke ingrepen in het 
eigendomsrecht, zoals afschaffing of inperking van het zelfrealisatierecht of het opleggen van een 
bouwplicht, zijn in de afgelopen jaren herhaaldelijk gevoerd, maar hebben niet geleid tot 
aanpassingen in het recht. 
 

2. De werking van de grond- en woningbouwmarkt zijn nauw met elkaar verbonden. Die 
verbondenheid is mede verantwoordelijk voor het achterblijven van de woningbouwproductie. 
Om woningen te kunnen bouwen moet je over de grond kunnen beschikken. Voor de bouwers van 
woningen vormt die grond dus essentiële input voor het ontwikkelproces. Soms komt grond echter 
niet op tijd beschikbaar, bijvoorbeeld omdat gemeenten onvoldoende plancapaciteit reserveren 
of omdat het planologisch traject dat bebouwing van de grond mogelijk maakt te veel tijd in beslag 
neemt. In andere gevallen is grond wel beschikbaar om bebouwd te worden, maar loopt de 
woningbouw om andere redenen vertraging op. 

 
3. Maar eigendom van grond is ook van invloed op de competitie op de woningbouwmarkt. Wie over 

de grond beschikt verwerft ook de bouwrechten. Dat maakt het, onder de juiste marktcondities, 
aantrekkelijk voor marktpartijen om (toekomstige) bouwgrond strategisch te verwerven. 

 
Mededingingsproblematiek 
 
4. Het is aannemelijk dat de beperkte concurrentie op de grond- en woningbouwmarkt bijdraagt 

aan marktfalen. De woningbouwproductie blijft achter bij de vraag; gebiedsontwikkelingen 
worden mogelijk minder efficiënt uitgevoerd. 
 

5. Het gegeven dat het ondanks marktrisico’s voor marktpartijen aantrekkelijk kan zijn om strategisch 
gronden te verwerven zorgt voor beperkte concurrentie op de woningbouwmarkt. 
Ontwikkelende grondeigenaren hebben het recht om woningen te bouwen. Omdat bovendien 
slechts een beperkt aantal marktpartijen financieel in staat is om grootschalig en vroegtijdig 
gronden te verwerven is er op regionale dan wel lokale schaal een grote kans op 
marktconcentratie en daaruit voortkomende marktmacht voor een klein aantal 
projectontwikkelaars. In de afgelopen twintig jaar, sinds de Vinex-operatie eind jaren negentig van 
de vorige eeuw voor het eerst leidde tot grootschalige grondverwerving door marktpartijen, is er 
onder meer in de Tweede Kamer veel discussie geweest over de beperkte concurrentie op de 
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woningbouwmarkt. Dit heeft ook herhaaldelijk geleid tot kamervragen en politieke discussie 
waarin de beperkte concurrentie aan de orde werd gesteld en over de wenselijkheid om 
concurrentie te bevorderen, maar heeft tot nu toe niet geleid tot interventies in wet- en 
regelgeving. 
 

6. Wat daarbij een rol speelt is dat voorgestelde maatregelen om concurrentie op de 
woningbouwmarkt te bevorderen bijna altijd een inperking van het eigendomsrecht met zich mee 
brengen. Herhaaldelijk hebben verantwoordelijke ministers er op gewezen dat zij dat niet 
wenselijk achten. In plaats daarvan probeert het rijk, samen met andere overheden, op dit 
moment de woningbouwproductie met name te bevorderen door middel van ruimtelijk beleid 
(vergroten plancapaciteit) en het verstrekken van woningbouwsubsidies. 

 
7. Overigens is er zeker geen sprake van onbegrensde marktmacht van projectontwikkelaars met 

grote grondposities. De woningmarkt is een voorraadmarkt en de prijzen van 
nieuwbouwwoningen passen zich aan aan de prijsontwikkeling in de bestaande woningmarkt. 
Toch is het niet ondenkbaar dat in woningmarktregio’s waar één of enkele grote 
nieuwbouwprojecten worden ontwikkeld het aandeel van nieuwbouwtransacties in het totale 
aantal woningtransacties relatief groot is. 

 
8. Verschillende studies wijzen daarnaast nog op een andere ongewenste marktuitkomst, te weten 

het ongebruikt laten van harde plancapaciteit door grondeigenaren, zogenaamde stalled sites. 
Het gaat hier om woningbouwplannen die, nadat het ruimtelijk plan is goedgekeurd, abnormaal 
lang ongebruikt blijven. Naar schatting geldt dit voor ongeveer een kwart van de totale harde 
plancapaciteit. 

 
9. Verschillende oorzaken kunnen hier aan ten grondslag liggen, maar het valt niet uit te sluiten dat 

strategische overwegingen van ontwikkelende grondeigenaren soms een rol spelen bij het 
ongebruikt laten van plancapaciteit. Mogelijk vertragen ontwikkelaars op sommige locaties 
woningbouw met het oog op een evenwichtige spreiding van het productievolume over meerdere 
jaren of omdat zij speculeren op verdere prijsstijgingen op de woningmarkt en de daarmee 
gepaard gaande vergrote opbrengstpotentie van het project. In welke mate dit gebeurt en wat het 
effect daarvan is op de woningbouwproductie en woningprijzen is niet bekend. 

 
10. Het rapport gaat ook in op de mate waarin marktselectie plaatsvindt in gebiedsontwikkelingen. 

Op het moment dat een ontwikkelaar eigenaar is van de grond in een gebiedsontwikkeling is 
marktselectie van de marktpartij die de woningen ontwikkelt niet langer mogelijk. In feite is er 
sprake van ‘gedwongen winkelnering’. In het geval dat een gemeente, op basis van een actief 
grondbeleid, eigenaar is van de grond is marktselectie wel mogelijk, maar wordt in sommige 
gevallen gekozen voor één-op-één gunning van een project. Wanneer en op welke gronden 
gekozen wordt voor marktselectie dan wel één-op-één gunning is niet bekend. 

 
11. Ook zonder dat er sprake is van marktselectie vindt bij de uitwerking van de plannen voor de 

gebiedsontwikkeling een onderhandeling plaats tussen de gemeente en de ontwikkelende 
grondeigenaar, dan wel de marktpartij aan wie het project gegund is, over onder meer publiek 
kostenverhaal, aanvullende eisen over bijvoorbeeld duurzaamheid en circulariteit en de inhoud 
van het woningbouwprogramma. Die afspraken hebben vaak grote consequenties voor de 
financiële haalbaarheid en opbrengstpotenties van het project. 

 
12. Bij deze onderhandelingen is er vaak sprake van scheve en onvolledige informatie. Voor 

marktpartijen is het kostenverhaal door gemeenten vaak niet transparant en het vermoeden 
bestaat dat er aanzienlijke verschillen zijn in de kosten die gemeenten in rekening brengen. Voor 
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gemeenten is het moeilijk om goed inzicht te krijgen in de kosten en opbrengsten van de 
gebiedsontwikkeling voor de betrokken ontwikkelaar. 

 
Slecht werkend overheidsbeleid 
 
13. In het rapport wordt aandacht besteed aan slecht werkend overheidsbeleid en ongewenste 

effecten van dat beleid. In de eerste plaats wordt gewezen op het rechtsstatelijkheid probleem 
samenhangend met actief gemeentelijk grondbeleid. Wanneer gemeenten een actief 
grondbeleid voeren hebben zij in feite tegelijkertijd een rol als marktmeester en als marktspeler. 
Dit leidt tot een potentieel ‘dubbele petten probleem’. Vanuit dat perspectief is het opnieuw 
intensiferen van actief gemeentelijk grondbeleid, al dan niet ondersteund door een faciliteit op 
rijksniveau (zoals onlangs aan de orde geweest in discussies in de Tweede Kamer), mogelijk 
onwenselijk. 
 

14. In de tweede plaats stelt het rapport dat de mogelijkheden voor gemeenten tot afroming van 
baten die het gevolg zijn van een bestemmingswijziging beperkt zijn. Nu valt een deel van die 
baten toe aan grondeigenaren als zogenaamde ‘windfall profit’. Effectieve afroming van deze 
baten en de inzet ervan ten behoeve van publieke voorzieningen in gebiedsontwikkelingen kan 
helpen om de publieke onrendabele top van gebiedsontwikkelingen en daarmee de 
afhankelijkheid van woningbouwsubsidies te verkleinen. 

 
15. In de derde plaats is het huidige kostenverhaal complex, onvoldoende transparant en niet 

toereikend. Het lijkt erop dat een steeds groter deel van de publieke kosten niet langer verhaald 
kan worden op ontwikkelende eigenaren, omdat de projectopbrengsten hiervoor geen ruimte 
bieden. Eenduidig inzicht in de omvang van het kostenverhaal en de toereikendheid daarvan 
ontbreekt overigens. 

 
16. Tenslotte stelt het rapport vraagtekens bij de onderbouwing van nut en noodzaak van 

woningbouwsubsidies om daarmee de onrendabele top van gebiedsontwikkelingen af te dekken 
(de ‘woningbouwimpuls’), zonder dat er afdoende inzicht is in de ontwikkeling van kosten en 
opbrengsten die bepalend zijn voor de financiële haalbaarheid van projecten en zonder dat er een 
discussie is over de noodzaak en wenselijkheid van bepaalde investeringen. Zo kan bijvoorbeeld 
de vraag worden gesteld wat het effect is van de sterke prijsstijgingen op de woningmarkt voor de 
financiële haalbaarheid van projecten. 

 
Marktwerking Nederlandse grondmarkt in internationaal perspectief 
 
17. Het is nuttig om de werking van de grond- en woningbouwmarkt in Nederland te vergelijken met 

die in andere Westerse landen. Gesteld kan worden dat de werking van de grond- en 
woningbouwmarkt in Nederland veel overeenkomsten vertoont met andere Westerse landen. 
Ook in andere landen is er sprake van beperkte concurrentie op de woningbouwmarkt als gevolg 
van grondposities van marktpartijen. In het Verenigd Koninkrijk vindt, net als in Nederland, al jaren 
een discussie plaats over concurrentieverhoudingen en marktmacht van ontwikkelende 
grondeigenaren, zonder dat dit overigens tot maatregelen heeft geleid om mededinging op de 
woningbouwmarkt te vergroten. 
 

18. Maar toch zijn er ook enkele verschillen. In de eerste plaats kent de Nederlandse praktijk, anders 
dan in de meeste andere landen, ook een markt waarop bouwrijpe grond wordt verhandeld. Dit 
hangt samen met het actieve grondbeleid van gemeenten. In theorie kan het actieve gemeentelijk 
grondbeleid een dempend effect hebben op marktconcentratie. Maar omdat gemeenten in de 
afgelopen jaren nauwelijks nog gronden hebben verworven is de betekenis van het actieve 
gemeentelijke grondbeleid sterk afgenomen. Een ander verschil is de grote ruimtedruk van 
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diverse conflicterende ruimteclaims in Nederland en de gevolgen daarvan voor de grondmarkt. 
Die ruimtedruk is waarschijnljk ook aan de orde in verstedelijkte regio’s in andere Europese 
landen, maar doet zich hier in Nederland mogelijk verhoudingsgewijs in een groter aantal regio’s 
gelden. 

 
Voorstellen voor interventies in marktwerking 
 
19. Het rapport besteedt aandacht aan enkele voorstellen die in het verleden of meer recentelijk zijn 

gedaan om de werking van de grond- en woningbouwmarkt te verbeteren. Diverse voorstellen 
pleiten voor het inperken van het zelfrealisatierecht van grondeigenaren, om daarmee 
concurrentie op de woningbouwmarkt te bevorderen. Alhoewel deze voorstellen mogelijk wel 
effectief zijn stuiten ze tot nu toe steeds op juridische bezwaren vanwege de aantasting van het 
eigendomsrecht. 

 
20. Een minder ingrijpende, maar mogelijk ook effectieve strategie om marktconcentratie via het 

innemen van grondposities minder aantrekkelijk te maken is langs fiscale weg. Met de heffing van 
een grondbelasting maakt de overheid het minder aantrekkelijk om grond vroegtijdig strategisch 
te verwerven of om grond ongebruikt te laten, ondanks bebouwingsmogelijkheden. 

 
21. Invoering van een grondbelasting biedt bovendien een mogelijkheid om baten uit 

gebiedsontwikkeling, in de vorm van onbelaste winsten als gevolg van de prijsstijgingen van de 
grond, te belasten. 

 
22. Hoge transactiekosten vormen mogelijk een belemmering voor het invoeren van een dergelijke 

belasting. 
 
Conclusies en mogelijk vervolg 
 
23. Opvallend genoeg is tot nu toe nog nooit uitgebreid onderzoek gedaan naar 

concurrentieverhoudingen op de woningbouwmarkt en naar eventuele gevolgen daarvan voor 
woningbouwproductie en prijzen van nieuwbouwwoningen. Gezien de urgentie om in de huidige 
woningmarktcrisis effectief beleid te maken om de woningbouwproductie te versnellen is het 
wenselijk om nader onderzoek te doen naar mededingingsvraagstukken op de grond- en 
woningbouwmarkt. 
 

24. Vragen die daarbij gesteld kunnen worden zijn: In welke mate is er sprake van marktconcentratie? 
Hebben ontwikkelende eigenaren marktmacht en maken ze daar gebruik van? Leidt 
marktconcentratie tot vertragingen in woningbouwproductie? In welke mate is er sprake van 
marktselectie in gebiedsontwikkeling en heeft het ontbreken daarvan invloed op prijs en 
kwaliteit? 

 
25. Overige vragen hebben betrekking op vorm, effectiviteit en gevolgen van overheidsbeleid. Het is 

onder meer gewenst om het inzicht te vergroten in problemen met ongebruikte plancapaciteit en 
mogelijke maatregelen om plancapaciteit sneller te benutten. Ook nader onderzoek naar nut en 
noodzaak van woningbouwsubsidies en effecten op marktwerking is gewenst. 
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1. Aanleiding, achtergrond en onderzoeksvragen 
 
 

1.1 Aanleiding 
 
De huidige crisis op de Nederlandse woningmarkt wordt in belangrijke mate veroorzaakt door het 
structureel achterblijven van de nieuwbouw van woningen bij de verwachte vraag, leidend tot een 
oplopend woningtekort. Het al jaren voortdurende tekort in de woningbouwproductie wordt 
ontegenzeggelijk beïnvloed door de werking van de grondmarkt, via onder meer de omvang van het 
beschikbare aanbod van woningbouwlocaties, de vertraging in het tempo waarin het aanbod van 
bouwgrond reageert op veranderingen in de vraag, en de prijs van bouwgrond. Illustratief hiervoor is 
de ruime beschikbare plancapaciteit van gemeenten, waaronder een aanzienlijk aandeel van 
zogenaamde harde plannen, die deels onbenut blijft dan wel lang “op de plank blijft liggen” (Buitelaar 
& Van Schie, 2018) (StecGroep, 2021). De werking van de grondmarkt wordt op zijn beurt weer 
beïnvloed door onder meer wet- en regelgeving (Afdeling grondexploitatie Wro; Aanvullingswet 
Grondeigendom Omgevingswet), de ruimtelijke ordening (ruimtelijke restricties op 
bouwmogelijkheden), het grondbeleid van gemeenten (onder meer rol van gemeenten in 
grondverwerving, plancapaciteit, grondprijzen en kostenverhaal) en overheidsinvesteringen. Het Rijk, 
provincies en gemeenten hebben in de afgelopen jaren al een grote diversiteit aan maatregelen 
genomen om de woningbouwproductie te versnellen. En ook in het huidige maatschappelijk debat 
over de crisis op de woningmarkt worden nog weer nieuwe voorstellen gedaan voor versnelling van 
de bouw. De effectiviteit van (een deel van) die voorstellen wordt mogelijk beïnvloed door de werking 
van de grondmarkt. 
 
Veranderend speelveld en gevolgen voor werking grondmarkt 
 
De werking van de grondmarkt in Nederland is al eerder uitgebreid onderzocht (zie volgende 
hoofdstukken). Toch is een nieuwe verkenning zinvol, enerzijds vanwege de urgentie van de huidige 
woningmarktcrisis en de vermeende belemmerende werking van de grondmarkt in deze, anderzijds 
omdat in het afgelopen decennium een aantal ontwikkelingen heeft plaatsgevonden die van invloed 
zijn geweest op de werking van de grondmarkt. Er is sprake van een veranderd speelveld. Te denken 
valt aan: veranderingen in aanbodrestricties in het ruimtelijk beleid (onder andere stikstofdiscussie, 
maar ook verruiming plancapaciteit),  toename in ruimteclaims vanuit verschillende sectoren, 
aanpassingen in regelgeving voor het kostenverhaal, veranderingen in de kostensoorten die verhaald 
worden (verschuiving naar ‘duurzaam’), veranderingen in de rol van gemeenten op de grondmarkt en 
risicoperceptie (van ‘actief’ naar ‘faciliterend’), veranderingen in de praktijk van gebiedsontwikkeling 
(van ‘integraal’ naar ‘organisch’), veranderingen in rollen en spelers op de grondmarkt (bijv. minder 
‘publiek-privaat’), verschuiving van bouwen op uitleglocaties naar bouwen in bestaand stedelijk 
gebied, ontwikkelingen in huizenprijzen en daarmee de financiële haalbaarheid van 
gebiedsontwikkeling, en verschuivingen in overheidssubsidiëring van gebiedsontwikkelingen (onder 
meer woningbouwimpuls). Deze ontwikkelingen vormen min of meer het vertrekpunt voor dit 
onderzoek. Ze hebben in meerdere of mindere mate invloed op de werking en uitkomsten van de 
grondmarkt en kunnen als zodanig ook woningbouw beïnvloeden. Tabel 1.1 geeft een overzicht van 
die veranderingen in beleid en regelgeving en de mogelijke gevolgen voor de werking van de 
grondmarkt. 
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Tabel 1.1 Veranderingen in speelveld en mogelijke gevolgen voor werking grondmarkt 
Veranderingen in speelveld 
 

Gevolgen voor werking grondmarkt 

Veranderingen in beleid en regelgeving  

Wettelijke regeling kostenverhaal • Gemeenten niet meer afhankelijk van actief 
grondbeleid voor kostenverhaal; nog wel voor 
baatafroming; 

• Mogelijk effecten op omvang kostenverhaal 

Toename druk op de ruimte: conflicterende 
ruimteclaims 

• Leidt mogelijk tot meer ‘rent-seeking behaviour’ 

Prioritering in ruimtelijk beleid ‘bouwen in 
bestaand stedelijk gebied’ ten opzichte van 
‘uitleglocaties’ 

• Invloed op financiële haalbaarheid gebiedsontwik-
keling; toename ‘onrendabele toppen’; 

Verschuivingen in woningbouwsubsidies 
(afbouw ISV tot 2014; vanaf 2020 
woningbouwimpuls) 

• Invloed op schaarstepremie grondeigenaren, financiële 
haalbaarheid gebiedsontwikkeling, grondmarktstra-
tegie marktpartijen 

Meer sturing door het Rijk op verruiming 
plancapaciteit 

• Toename beschikbare plancapaciteit; 

• Toename ongebruikte grondposities 

Instrument ‘stedelijke kavelruil’ in 
Omgevingswet 
 

• Nog nauwelijks of geen invloed 

Veranderingen spelers en hun rollen op de 
grondmarkt 

 

Gemeenten terughoudend in actief 
grondbeleid 

• Afname in grondverwervingen door gemeenten; 

• Actief grondbeleid gecontinueerd op reeds verworven 
grond; 

• Minder baatafroming door gemeenten 

• Mogelijk afname in publiek-private samenwerking 
gebiedsontwikkelingen 

Grondposities (land banking) marktpartijen • Toename grondposities met name op uitleglocaties 

Verandering in praktijk en omvang 
gebiedsontwikkelingen 
 

• Verschuiving naar kleinschalige, organische gebieds-
ontwikkeling 

Veranderingen op de woningmarkt  

Sterke prijsstijging op woningmarkt vanaf 
2014 

• Opbrengstpotentie woningbouwontwikkeling neemt 
toe; 

• Grotere invloed ‘verwachtingswaarde’ op strategieën 
projectontwikkelaars 

 
Planologisch beleid, grondbeleid en werking van de grondmarkt 
 
In de huidige maatschappelijke discussie over de ongewenste vertragingen die optreden in de bouw 
van nieuwe woningen – en die de aanleiding zijn voor dit rapport – wordt de invloed op woningbouw 
van respectievelijk planologisch beleid, (gemeentelijk) grondbeleid en de werking van de grondmarkt 
nog wel eens met elkaar verward. Planologisch beleid gaat primair over ruimtelijke plannen en 
aanbodrestricties (waar mag wel/niet gebouwd worden); grondbeleid gaat over de rol van gemeenten 
op de grondmarkt, verwervingsstrategieën, publiek-private samenwerking (marktspeler of 
marktmeester), grondprijsbeleid, kostenverhaal en het gebruik van het gemeentelijk 
grondbeleidsinstrumentarium (zoals onteigening en voorkeursrecht); de werking van de grondmarkt 
gaat over mededinging, eigendomsverhoudingen, transparantie, vrije toe- en uittreding, de wijze 
waarop transacties tot stand komen en prijsvorming. Alhoewel de nadruk in dit rapport op de werking 
van de grondmarkt ligt, ontkomen we er niet aan ook aandacht te besteden aan de invloed van 
planologisch beleid en gemeentelijk grondbeleid, omdat dat beleid ook weer gevolgen heeft voor de 
werking van de grondmarkt. Zo kunnen aanbodrestricties bijvoorbeeld leiden tot marktmacht voor 
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grondeigenaren in een woningmarktregio en heeft de keuze van gemeenten voor actief of faciliterend 
grondbeleid mogelijk grote gevolgen voor eigendomsverhoudingen op de grondmarkt en prijsvorming. 
Het uitgangspunt is steeds om de werking van de grondmarkt en de invloed daarvan op woningbouw 
centraal te stellen, waarbij de invloed van planologisch beleid en gemeentelijk grondbeleid wordt 
‘meegenomen’. 
 
Onderzoeksvraag 
 
In het licht van deze problematiek en het maatschappelijk debat daarover wenst de Autoriteit 
Consument en Markt (ACM) meer inzicht in de werking van de grondmarkt voor woningbouw en het 
effect daarvan op de woningbouwmarkt. In hoeverre veroorzaakt de werking van de grondmarkt 
‘marktfalen’ op de woningbouwmarkt, inclusief mogelijke problematiek met betrekking tot 
mededinging of maatschappelijk ongewenste uitkomsten van de werking van de woningbouwmarkt, 
en/of ‘overheidsfalen’. Het rapport gaat ook in op mogelijke interventies in de werking van de 
grondmarkt en het eventuele effect daarvan op de werking van de grond- en woningbouwmarkt. 
 
 

1.2 Probleemschets woningmarkt 
 
De ‘woningmarktcrisis’ in Nederland is meer omvattend dan alleen de problematiek met betrekking 
tot woningbouwproductie (het onderwerp van deze studie) en heeft bijvoorbeeld ook betrekking op 
problemen in de bestaande woningvoorraad, betaalbaarheid en startersproblematiek, de positie van 
woningcorporaties, de rol van financiële markten en de rol van particuliere beleggers. De focus in dit 
rapport ligt echter op de werking van de grondmarkt en de invloed die daarvan uitgaat op 
woningbouw. 
 
Het geschat (statistisch) woningtekort bedraagt momenteel 279 duizend woningen (MinisterieBZK, 
2021) (figuur 1.1). Volgens de bevolkingsprognoses van het CBS uit 2019 wordt verwacht dat rond 2030 
het inwonertal van Nederland circa 18,4 miljoen bedraagt en dat er circa 8,7 miljoen huishoudens 
zullen zijn (Rijksoverheid, 2020).1 Dat betekent een stijging van het aantal huishoudens van circa 
800.000 (in vergelijking met 2019). De bouwopgave voor de periode 2019-2030 bedraagt jaarlijks naar 
schatting ruim 95 duizend woningen. Daarmee kan zowel de verwachte huishoudenstoename worden 
opgevangen en een deel van het huidige woningtekort worden ingelopen (circa 315 duizend; cijfers 
2020), rekening houdend met sloop en andere mutaties in de woningvoorraad. Ook na 2030 groeit het 
aantal huishoudens naar verwachting. Deze bouwopgave is veel groter dan in het afgelopen 
decennium is gerealiseerd. De huidige plancapaciteit voorziet in de bouw van  961.300 woningen. 
Daarmee is de omvang van de plancapaciteit meer dan 130% van de behoefte (ABF Research, 2021).2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Het betreft ramingen, gebaseerd op veronderstellingen. Het CBS verwacht dat er 67% kans is dat de 
huishoudensgroei tot 2030 tussen 235 en 890 duizend ligt (cijfers 2018). 
2 Komt verder aan de orde in hoofdstuk 3. 



 13 

Figuur 1.1 Ontwikkeling huishoudens, woningen en woningtekort, 2021-2035 

 
Bron: Staat van de Woningmarkt, 2021 
 
 

1.3 Doel- en vraagstelling 
 
Doelstelling van dit rapport is om inzicht te verschaffen in: 1) de werking van de Nederlandse 
grondmarkt en de gevolgen daarvan voor de woning(bouw)markt; 2) de mate waarin op de 
woningbouwmarkt sprake is van marktfalen, inclusief mogelijke problematiek met betrekking tot 
mededinging, dan wel overheidsfalen; en 3) mogelijke interventies in de werking van de grondmarkt 
en het eventuele effect daarvan op de werking van de grond- en woningbouwmarkt. 
 
Dit leidt tot de volgende onderzoeksvragen: 
 

1. Hoe werkt de grond- en woningbouwmarkt in Nederland? 
 
Wie zijn de vragers en wie zijn de aanbieders, en hoe vinden zij elkaar? Hoe reageert de vrager op prijs 
en prijsveranderingen, en hoe de aanbieder? Wat voor soort concurrentie is er tussen vragers om een 
stuk grond, en wat voor concurrentie tussen aanbieders om de gunst van de vrager? Hoe wordt de 
“waardesprong” op de grondmarkt, als gevolg van bestemmingswijzigingen en overheidsinvesteringen 
verdeeld tussen vragers en aanbieders? Welke relaties zijn er tussen de grondmarkt voor woningbouw 
en grondmarkten voor andere doeleinden (bijv. bedrijventerreinen, energieproductie, aanleg van 
infrastructuur)? In welke mate is er sprake van marktfalen, zoals (ongeprijsde) externe effecten, 
publieke goederen, informatie-asymmetrie, oneerlijke concurrentieverhoudingen en mededingings-
problematiek of hoge transactieactiekosten. 
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2. Welke overheidsmaatregelen beïnvloeden de werking van de grond- en 
woningbouwmarkt, en wat zijn daarvan de ruimtelijke en economische gevolgen voor: a) 
vragers en aanbieders van grond, en b) de woningbouwproductie? 

 
Welke invloed hebben (veranderingen) in het ruimtelijk beleid van Rijk, provincies en gemeenten op 
de werking van de grondmarkt? In welke mate hebben andere sectorale ruimteclaims invloed op de 
werking van de grondmarkt voor woningbouw? Wat zijn de effecten van (veranderingen in) het 
gemeentelijke (en provinciale?) grondbeleid, in de zin van onder meer verwervings- en 
ontwikkelingsstrategie, publiek-private samenwerking in gebiedsontwikkeling, plancapaciteit, 
aanbestedingen, grondprijsbeleid en kostenverhaal, op de werking van de grondmarkt? Wat zijn de 
gevolgen van (recente wijzigingen in) de wet- en regelgeving over grondeigendom en kostenverhaal 
op de werking van de grondmarkt? Wat is de invloed van woningbouwsubsidies (rijk, provincies) op de 
werking van de grondmarkt? Wat zijn de gevolgen van dit beleid en deze wet- en regelgeving voor de 
woningbouwproductie? In welke mate is er sprake van overheidsfalen? 
 
 

3. Wat zouden de effecten zijn van gedane voorstellen voor interventies in de grond- en 
woningbouwmarkt op: a) werking van de grondmarkt (welvaartseffecten, mededinging), 
en b) versnelling van de woningbouwproductie? 

 
Welke voorstellen zijn recentelijk gedaan om de werking van de grondmarkt te verbeteren, met name 
met het oog op de versnelling van de woningbouwproductie? Welke problemen kunnen worden 
opgelost met de voorstellen? Wat is de status van die voorstellen? Wat zijn de mogelijke gevolgen van 
die voorstellen voor vragers en aanbieders op de grondmarkt en prijsvorming? Wat zijn de mogelijke 
gevolgen voor andere segmenten van de grondmarkt? Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de 
woningmarkt? 
 
 

1.4 Uitvoering van dit onderzoek en leeswijzer 
 
Dit rapport is opgesteld op basis van een analyse van bestaande wetenschappelijk literatuur en 
onderzoeksrapporten en inzichten van de onderzoeker. Voor de uitvoering van het onderzoek werden 
geen nieuwe primaire data over de werking van de grondmarkt verzameld. De studie maakt gebruik 
van zowel Nederlandse en internationale literatuurbronnen over de werking van de grondmarkt. 
 
In de eerste plaats zijn de afgelopen jaren meerdere studies verschenen die een theoretisch kader 
verschaffen voor de werking van de grond- en woningbouwmarkt, internationaal en specifiek voor 
Nederland. 
 
In de tweede plaats is er een groot aantal publicaties over resultaten van empirisch onderzoek naar 
aspecten van de werking van de grond- en woningbouwmarkt, zowel in Nederland als internationaal. 
Deze publicaties verschaffen informatie over marktuitkomsten, markt- en overheidsfalen, bijvoorbeeld 
met betrekking tot eigendomsverhoudingen, beschikbare plancapaciteit, prijsontwikkelingen, 
efficiëntie van het grondgebruik, speculatie met grondeigendom en kwesties met betrekking tot 
mededinging bij gebiedsontwikkeling. 
 
Tenslotte zijn er de afgelopen jaren onderzoeksrapporten verschenen waarin voorstellen worden 
gedaan voor verbetering van de werking van de grondmarkt. Voorstellen hebben bijvoorbeeld 
betrekking op het (opnieuw) stimuleren van actief gemeentelijk grondbeleid, het subsidiëren van 
gebiedsontwikkeling, concurrentiebevordering middels het doorbreken van lokale marktmacht door 
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grondeigenaren, de invoering van belastingmaatregelen op de grondmarkt en aanpassingen in het 
eigendomsrecht. 
 
Leeswijzer 
 
De opbouw van het rapport is als volgt. Hoofdstukken twee en drie beantwoorden de eerste twee 
onderzoeksvragen (werking van de grondmarkt; rol van overheidsbeleid). In hoofdstuk twee wordt een 
algemeen theoretisch kader gegeven voor de werking van de grond- en woningbouwmarkt. Hoofdstuk 
drie gaat vervolgens in op de werking van de grond- en woningbouwmarkt in Nederland en bespreekt 
uitkomsten van Nederlands onderzoek over relevante aspecten van die werking. In dit hoofdstuk 
wordt ook nader onderzocht in hoeverre ontwikkelingen in het afgelopen decennium hebben geleid 
tot een veranderd speelveld op de grondmarkt en wat daarvan de consequenties zijn. Hoofdstuk vier 
beantwoordt de derde onderzoeksvraag (interventies en mogelijke effecten daarvan) en bespreekt 
voorstellen voor interventies in de grondmarkt en de mogelijke consequenties daarvan voor de 
werking van de grondmarkt. Hoofdstuk vijf concludeert tenslotte over de mate waarin er op de 
grondmarkt sprake is van markt- en/of overheidsfalen en sluit af met een aantal kennisvragen. 
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2. Een theoretische beschouwing over de werking van de grondmarkt 
 
 

“Buy land, They ain’t making any more of it” (Mark Twain, 1835 – 1910) 
 
 

2.1 Inleiding 
 
De markt voor grond is bijzonder, omdat er een bijzonder product op wordt verhandeld: grond. Die 
bijzonderheid zit hem in de locatiegebondenheid van het product en de verbondenheid van die grond 
met datgene wat erop gebouwd is c.q. met de bestemming waartoe de grond gebruikt mag worden. 
De locatiegebondenheid zorgt ervoor dat de grond en de eventuele bebouwing bij uitstek een 
heterogeen goed is; geen enkel perceel en geen enkele daarop gebouwde woning is hetzelfde 
(Segeren, 2007). De verbondenheid van de grond met datgene wat erop gebouwd is heeft vooral 
betekenis voor de prijsvorming van grond: die wordt in hoge mate beïnvloed door de waarde van het 
vastgoed dat op die grond gebouwd is dan wel van de (toekomstige) bestemming waarvoor de grond 
kan worden gebruikt. Deze kenmerken van grond en de kenmerken van de grondmarkt leiden tot 
marktuitkomsten die niet altijd gewenst zijn. 
 
Dit hoofdstuk bespreekt achtereenvolgens, in algemene zin, het onderscheid naar deelmarkten (par. 
2.2), kenmerken van de vraag naar en het aanbod van grond (par. 2.3), de wijze waarop prijzen op de 
grondmarkt tot stand komen (par. 2.4), de effecten van ruimtelijk beleid op de beschikbaarheid van 
grond voor nieuwbouw en woningprijzen (par. 2.5), argumenten voor overheidsingrijpen (par. 2.6) en 
het proces van gebiedsontwikkeling en marktonvolkomenheden die daarop van invloed zijn (par. 2.7) 
en sluit af met een overzicht van de typerende imperfecties van grondmarkten (par. 2.8). 
 
 

2.2 Onderscheid in deelmarkten 
 
Dit rapport  gaat vooral over de werking van de grondmarkt voor woningbouw en het effect daarvan 
op de woningbouwmarkt, maar het is belangrijk om te beseffen dat we hier te maken hebben met 
verschillende deelmarkten die nauw in verband staan met elkaar. In de eerste plaats is er een markt 
voor ruwe bouwgrond. Het product dat hier wordt verhandeld is onbewerkte, niet-bouwrijpe grond, 
waarvan de bestemming woningbouw is of waarvan verwacht wordt dat de huidige bestemming in de 
nabije toekomst gewijzigd wordt in woningbouw. Aanbieders op deze markt zijn meestal de 
‘oorspronkelijke grondeigenaren’ (boeren, of bijvoorbeeld eigenaren van bedrijfsgebouwen op 
locaties die getransformeerd gaan worden). De vragers op deze markt zijn gemeenten en 
marktpartijen. Daarnaast kunnen we de markt voor bouwrijpe grond onderscheiden. De aanbieders 
zijn hier meestal gemeenten die bouwkavels uitgeven; de vragers zijn projectontwikkelaars, 
woningcorporaties en eindgebruikers. 
 
Naast de grondmarkt voor woningen bestaan er ook deelmarkten waar grond voor andere functies, 
zoals bedrijventerreinen en commercieel vastgoed, wordt verhandeld. En tenslotte kunnen 
deelmarkten ook nog geografisch onderscheiden worden, omdat de woningmarkt ook weer in 
regionale deelmarkten kan worden onderscheiden, omdat in de meeste regio’s de vraag naar 
woningen hoofdzakelijk uit de regio zelf komt. 
 
Verder beïnvloedt de werking van de grondmarkt voor woningbouw – zowel de markt voor ruwe 
bouwgrond als de markt voor bouwrijpe grond – de woningbouwmarkt (of: markt voor 
nieuwbouwwoningen). Het product dat hier wordt verhandeld zijn nieuwbouwwoningen. Vragers op 
de woningbouwmarkt zijn huishoudens die een nieuwbouwwoning willen kopen; aanbieders zijn 
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vooral projectontwikkelaars die nieuwe woningen ontwikkelen en vervolgens te koop aanbieden. 
Tenslotte is nog relevant de bouwmarkt. Het product dat hier verhandeld wordt is de bouw van een 
nieuwe woning. Vragers op deze markt zijn projectontwikkelaars en eindgebruikers die een of 
meerdere woningen willen laten bouwen. Aanbieders zijn aannemingsbedrijven. 
 
Omdat de markt voor woningbouwgrond en de woningbouwmarkt nauw met elkaar zijn verbonden 
beschouwt dit rapport beide markten veelal in samenhang, als de markt voor grond- en woningbouw. 
 
 

2.3 Vraag naar en aanbod van grond 
 
De vraag naar grond wordt in principe helemaal bepaald door de vraag die er is naar een bepaald 
product dat op die grond gebouwd (of verbouwd) kan worden. De vraag naar woningbouwgrond 
concurreert met de vraag naar grond voor andere bestemmingen, zoals landbouw, bedrijventerreinen, 
commercieel vastgoed, infrastructuur, zonneparken, natuurontwikkeling, et cetera. Die concurrentie 
wordt echter sterk beïnvloed door het ruimtelijk beleid van overheden en de bestemmingen die aan 
grond worden toegedeeld. Daardoor ontstaan deelmarkten. Toch blijft die concurrentie bestaan 
tussen verschillende bestemmingen. Grond wordt immers vaak verworven voor een bepaalde 
bestemming terwijl er nog een andere bestemming op zit, in de verwachting of hoop dat de gewenste 
bestemming in de toekomst wordt opgelegd. Door de toenemende druk op de beschikbare ruimte, de 
kans dat vroegtijdige verwerving van de grond een prijsvoordeel oplevert en de vaak lange 
doorlooptijd van het ontwikkelproces is strategisch en vroegtijdig verwerven van grond interessant, 
ondanks het risico dat de gewenste bestemmingswijziging niet plaatsvindt (er is altijd nog een 
mogelijkheid om de grond later door te verkopen aan een partij die wél interesse heeft in de nieuwe 
bestemming). In de internationale literatuur wordt hiernaar verwezen onder de term land banking 
(Adams, Leishman, & Moore, 2009) (Payne, Serin, James, & Adams, 2019). 
 
Markt in rechten 
 
Segeren (2007) stelt dat de grondmarkt eigenlijk een markt in rechten is. Een koper kan het gekochte 
goed niet in zijn zak steken, maar koopt het recht om de grond op een bepaalde manier te gebruiken 
(usus) en de vruchten ervan te plukken (usus fructus). Dat recht kan hij vervolgens ook weer 
vervreemden (abusus) via doorverkoop of bijvoorbeeld verpachting.3 Van belang voor de werking van 
de grondmarkt in Nederland is het zogenaamde zelfrealisatierecht, dat ook deel uitmaakt van deze 
bundle of rights. Het zelfrealisatierecht houdt in dat er een koppeling is tussen het eigendomsrecht en 
het ontwikkelingsrecht. Op basis hiervan heeft een eigenaar die bereid en in staat is een commerciële 
bouwopgave te realiseren overeenkomstig het bestemmingsplan, ook het recht deze te realiseren. De 
gemeente heeft dan, als de eigenaar zich op het recht op zelfrealisatie beroept, geen titel om tot 
onteigening over te gaan omdat de noodzaak tot onteigening ontbreekt (zie verder hoofdstuk 3). 
 
Economic rent 
 
Bij de wijziging van de bestemming van de grond – en de vraag naar grond als gevolg daarvan – speelt 
vanuit de neoklassieke economische theorie over de grondmarkt het begrip economic rent een 
belangrijke rol.4 Ricardo (1817) stelt dat de rent niets anders is dan de prijs voor een productiefactor. 
De rent die ontstaat bij het verhandelen van grond is in de visie van Ricardo dus niets anders dan de 

 
3 Deze denkwijze, waarbij eigendom bestaat uit een verzameling van rechten die behoren tot de volledige 
bundle of rights, heeft in sommige landen bijgedragen aan een vorm van ‘markt-gestuurde’ ruimtelijke 
ordening, gebaseerd op een systeem van transferable development rights. 
4 Deze paragraaf met uitleg over het begrip economic rent is deels gebaseerd op CPB (1999; p. 54: Rents op de 
grondmarkt) 
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prijs van grond. Economic rent wordt gebruikt om aan te geven dat het aanbod van de productiefactor 
niet afhankelijk is van de prijs (het aanbod staat vast). Indien een stuk grond in deze situatie een hoger 
gewaardeerde bestemming krijgt (bijvoorbeeld van landbouw naar woningbouw) stijgt daarmee de 
rent. In de neoklassieke economische grondtheorieën wordt gesteld dat, zodra er een surplus ontstaat 
(de economic rent), de grondeigenaar overgaat tot wijziging van het grondgebruik. Deze vorm van rent 
is in feite de prijs van het verlenen van een bouwrecht. Dit surplus is daarmee dat deel van de 
grondwaarde dat boven de transfer earnings (alternatieve kosten) uitstijgt (Oxley, 2004, in (Buitelaar, 
2021).5 Aanbodrestricties via ruimtelijk beleid door overheden vergroten de schaarste van grond. 
Indien het gebruik van de grond voor een bepaalde bestemming winstgevend is, stijgt daarmee de 
vraag naar die grond en zal ook de rent stijgen. Hoe schaarser woningbouwgrond, hoe hoger de 
economic rent. Dat impliceert ook dat ruimtelijk beleid om open ruimte te beschermen en dat 
restricties oplegt aan het gebruik van landbouwgrond leidt tot hogere grondprijzen. 
 
Monopoly rent en marktmacht 
 
Economic rent dient nog te worden onderscheiden van monopoly rent. Een monopoly rent doet zich 
voor in een situatie waarin een speler marktmacht kan aanwenden om een prijs te zetten hoger dan 
de marginale kostprijs. De resulterende ‘overwinst’ wordt dan monopoly rent genoemd. Niet-
productieve activiteiten (zoals lobbyen) die gericht zijn op het verkrijgen van monopoly rents worden 
rent-seeking genoemd (George, 1879). Speculatie op de grondmarkt – het verwerven van grond met 
het doel om die grond binnen een bepaalde termijn tegen een hogere prijs te verkopen – is een vorm 
van rent-seeking. 
 
Verschillende internationale studies naar eigendomsverhoudingen op lokale woningbouwmarkten 
wijzen op een toename van marktconcentratie (Adams & Tiesdell, 2012) (Adams, Leishman, & Moore, 
2009) (Barlindhaug & Nordahl, 2018) (Cosman & Quintero, 2021). Deze studies laten zien dat er in 
sommige grondmarkten voor woningbouw sprake is van land banking. Dit verwijst naar strategieën 
van marktpartijen om strategisch gronden te verwerven met het oog op toekomstige 
bestemmingswijzigingen en bebouwingsmogelijkheden die als gevolg daarvan ontstaan. Land banking 
biedt daarmee soms ook mogelijkheden voor marktpartijen om regionaal marktmacht te verwerven. 
Daarnaast wijzen deze auteurs ook op fusies en overnames in de vastgoedsector en het sterker worden 
van netwerken van vastgoedbedrijven – activiteiten die eveneens kunnen leiden tot 
marktconcentratie. Tevens laat onderzoek zien dat marktconcentratie op de grondmarkt leidt tot een 
lager volume bouwproductie, minder projecten in de pijplijn en een grotere prijs volatiliteit (Markusen 
& Scheffmann, 1978) (Mills, 1967).6 
 
 

2.4 Prijsvorming 
 
Om prijsvorming op de grondmarkt goed te kunnen interpreteren moeten we zowel aandacht 
schenken aan de relatie tussen de waarde van de grond en de vastgoedwaarde als aan de wijze waarop 
verschillende partijen aanspraak proberen te maken op de waardeontwikkeling van de grond als 
gevolg van bestemmingswijzigingen. 
 
 

 
5 “Economic rent’ is a payment over and above transfer earnings. It is a payment that which is absolutely 
necessary to secure the use of a factor of production for a given productive purpose’ (Oxley, 2004, pp. 134-
135). 
6 Hoofdstuk 3 gaat in op de mate waarin er sprake is van marktmacht op de Nederlandse woningbouwmarkt. 
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2.4.1 Grondwaarde in relatie tot vastgoedwaarde 
 
Over de waarde van grond en de relatie tot vastgoedwaarde bestaan veel misvattingen. In het 
maatschappelijk debat over de sterke stijging van woningprijzen wordt bijvoorbeeld met enige 
regelmaat nog steeds gesteld dat de hoge grondprijzen die gemeenten rekenen bij de uitgifte van 
bouwgrond bijdragen aan de stijging van woningprijzen. Deze opvatting is vanuit economisch-
theoretisch perspectief niet juist en kan worden weerlegd aan de hand van een beroemd citaat van de 
Britse econoom David Ricardo: 
 

Corn is not high because rent is paid, but rent is paid because corn is high (Ricardo, 1817: p. 38). 
 
Met andere woorden, de waarde van de grond is een afgeleide van de waarde van het gebruik dat op 
die grond plaatsvindt en niet andersom. De verklaring hiervoor is dat de woningmarkt een 
voorraadmarkt is. Kenmerkend voor een voorraadmarkt is dat de producten een lange levensduur 
hebben en dat de kwaliteit lang behouden blijft. De prijs van de te verhandelen producten komt dan 
in de voorraad tot stand, omdat het aandeel van de nieuwe producten klein is ten opzichte van de 
bestaande voorraad. Dit geldt bij uitstek voor de woningmarkt, waar de jaarlijkse nieuwbouw slechts 
een klein aandeel van de voorraad betreft, gemiddeld minder dan één procent. Nieuwbouw is dus 
prijsvolgend, niet -zettend (Buitelaar, 2021). 
 
Figuur 2.1 laat zien wat de implicaties hiervan zijn voor de prijs van woningbouwgrond, in het geval 
dat de bouwrijpe grond wordt uitgegeven door de gemeente. Uitgangspunt is de marktwaarde van de 
nieuwbouwwoning die op het perceel gebouwd wordt. Na aftrek van de btw, bouwkosten en 
bijkomende kosten (bijv. plankosten) resteert de residuele waarde van de bouwrijpe grond. Indien de 
gemeente een hogere prijs zou vragen voor de grond dan de residuele waarde is de bouw van de 
woning markttechnisch niet interessant en mag verwacht worden dat de betrokken marktpartij afziet 
van de bouw van de woning. Indien de gemeente een lagere prijs zou vragen voor de grond, dan zal 
de betrokken marktpartij naar verwachting nog steeds de woning tegen marktwaarde verkopen en de 
extra winst in eigen zak steken. Eenzelfde redenering gaat op indien de marktpartij de ruwe 
bouwgrond direct koopt van de oorspronkelijke eigenaar. Ook dan zal een residuele waarde van de 
ruwe grond tot stand komen, waarbij dan nog rekening wordt gehouden met de kosten van bouwrijp 
maken (de grondkosten). 
 
Figuur 2.1 De residuele waarde van grond 
 

 
 
Overigens is het niet uitgesloten dat projectontwikkelaars op de markt voor ruwe grond een hogere 
prijs betalen voor de grond dan de residuele waarde van die grond op het moment van aankoop. Dit 
hangt samen met de soms sterke competitie op de markt voor ruwe grond tussen projectontwikkelaars 
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(Adams & Tiesdell, 2012). Met hun land banking strategieën pogen sommige projectontwikkelaars 
vroegtijdig grondposities en daarmee ook een zekere mate van marktmacht te verwerven. Terwijl de 
bestemming nog geen woningbouw toelaat kopen zij grond tegen een prijs die gebaseerd is op een 
inschatting van de kans dat die grond op termijn een woningbouwbestemming krijgt en dat die 
woningen dan tegen een bepaalde prijs verkocht kunnen worden. Ruimtelijkeordeningsbeleid kan 
eraan bijdragen, via aanbodrestricties, dat de ‘schaarstepremie’ in de prijs die betaald moet worden 
voor ruwe grond verder toeneemt. Adams en Tiesdell (2012) geven hiermee een mogelijke 
aanvullende verklaring voor ongebruikte plancapaciteit: de woningbouwproductie moet om 
bedrijfseconomische redenen worden vertraagd, in de hoop dat woningprijzen verder zullen stijgen, 
omdat in feite “teveel” is betaald voor de grond. 
 
Alhoewel bij de vaststelling van de waarde van bouwrijpe grond dus ‘van boven naar beneden’ moet 
worden gerekend, kan er toch ook sprake zijn van een ‘omgekeerde causaliteit’. Zo zien we op de 
Nederlandse grondmarkt voor woningbouw dat gemeenten standaard uitgifteprijzen voor bouwrijpe 
grond rekenen voor de marktsector, die gebaseerd zijn de verkoopprijzen van koopwoningen. 
Woningbouw in de particuliere huursector (middenhuur) valt hierdoor soms tussen de wal en het 
schip. Gemeenten zien de particuliere huursector als onderdeel van de marktsector en willen de 
standaard uitgifteprijzen rekenen (omdat ze daarmee hebben gerekend in hun grondexploitatie); voor 
bouwers van particuliere huurwoningen liggen die uitgifteprijzen te hoog, omdat de waarde van die 
huurwoningen in het economisch verkeer lager is dan de waarde van koopwoningen.  
 
 

2.4.2 Gevecht om het residu 
 
Economic rents en monopoly rents, waarover we in paragraaf 2.3 spraken, leiden niet tot een hogere 
prijs van de woning die op de betreffende kavel gebouwd worden, maar kunnen wel leiden tot een 
vertraging in de woningbouwproductie en wijzigingen in het woningbouwprogramma, omdat er geld 
voortijdig wordt onttrokken aan de bouwkolom. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen in de situatie dat 
een investeerder ruwe bouwgrond verwerft op een woningbouwlocatie en die grond naar verloop van 
tijd, nog steeds in ongebouwde staat, weer tegen een hogere prijs verkoopt aan een andere 
investeerder. De winst die zo’n investeerder maakt op de verkoop betekent feitelijk dat er geld 
voortijdig wordt onttrokken aan de bouwkolom. Bovendien kan het leiden tot een vertraging in het 
ontwikkelproces. Indirect zou dit wel tot een prijsstijging op de woningmarkt kunnen leiden, indien er 
als gevolg van de vertraging minder woningen gebouwd worden dan er vraag naar is. Een ander 
(ongewenst) effect kan zijn dat de nieuwe eigenaar – wellicht speculatief – een prijs voor de ruwe 
bouwgrond heeft betaald die hoger ligt dan de residuele waarde van de ruwe bouwgrond (zie 
hieronder), met als gevolg dat hij alleen nog winstgevend kan ontwikkelen door woningen in een hoger 
prijssegment te bouwen.  
 
De voortijdige onttrekking van geld aan de bouwkolom wordt ook wel aangeduid als ‘het gevecht om 
het residu’ (ook aangeduid als ‘surplus’) (De Greef, 1997) (figuur 2.2). In figuur 2.2 is sprake van actief 
gemeentelijk grondbeleid en speelt de gemeente een rol als aanbieder van bouwrijpe grond.7 Om de 
omvang van het surplus te bepalen moet vanuit het eindproduct - de waarde van het nieuwe vastgoed 
– worden teruggerekend. Trekken we de bouwkosten van de waarde van het nieuwe vastgoed af, dan 
hebben we de residuele waarde van de bouwrijpe grond. Als we daar de grondkosten aftrekken, 

 
7 Figuur 2.2 geeft de situatie weer die kenmerkend is voor het Nederlandse actieve gemeentelijke grondbeleid. 
In de meeste andere Westerse landen voeren gemeenten veelal een grondbeleid dat overeenkomsten vertoont 
met het Nederlandse faciliterende grondbeleid. Indien de gemeente een faciliterend grondbeleid zou voeren, 
zou in figuur 2.2 vastgoed- en grondontwikkeling in handen zijn van één partij (een projectontwikkelaar). De 
omvang van het residu zal echter ongeveer gelijkblijven, er vanuitgaande dat de grondkosten (kosten bouwrijp 
maken) eveneens min of meer gelijkblijven. 
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hebben we de residuele waarde van de ruwe bouwgrond met bestemming woningbouw. Wat dan nog 
overblijft is het residu: de waarde van de onbebouwde grond met nog de alternatieve bestemming 
(bijvoorbeeld landbouw) als alle kosten om de (verwachte) bestemming te realiseren ervan af worden 
getrokken.  
 
Figuur 2.2 De strijd om het surplus 
 

Bron: Buitelaar (2021) 
 
In het proces van gebiedsontwikkeling zijn meestal meerdere partijen actief: de oorspronkelijke 
grondeigenaren, gemeenten, projectontwikkelaars, bouwbedrijven, beleggers en/of eindgebruikers 
(de kopers van de woningen). Indien een gemeente actief grondbeleid zou inzetten om een deel van 
de inkomsten uit de verkoop van grond te besteden aan andere doeleinden dan de betreffende 
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gebiedsontwikkeling, dan dient die gemeente zich in de onderhandeling met de oorspronkelijke 
eigenaar een deel van het surplus toe te eigenen. Concreet komt dat er op neer dat de gemeente hem 
een prijs voor de grond betaalt die lager ligt dan de waarde van de ruwe bouwgrond (in figuur 2.2). 
Hetzelfde geldt voor projectontwikkelaars, indien zij – opnieuw uitgaande van een actief grondbeleid 
door de gemeente - in staat zijn om bouwrijpe grond van de gemeente te kopen tegen een lagere prijs 
dan de residuele waarde van de bouwrijpe grond. Ook bouwbedrijven kunnen zich een deel van het 
surplus toeeigenen, als zij, bijvoorbeeld vanwege vermeende schaarste aan personeel in de 
bouwsector, in staat zijn een hogere prijs voor hun diensten te bedingen dan de werkelijke 
bouwkosten. Tenslotte kunnen in sommige situaties ook de eindgebruikers profiteren, door in een 
markt met ruim aanbod een woningprijs te bedingen die lager ligt dan de marktwaarde van die woning. 
 

2.5 Effecten van ruimtelijk beleid 
 
Het ruimtelijk beleid is van grote invloed op het aanbod van bouwgrond, niet alleen wat betreft de 
omvang, maar ook voor wat betreft de locaties waar bouwgrond beschikbaar is. De beschikbaarheid 
van bouwgrond is op haar beurt van invloed op de snelheid waarmee het aanbod (nieuwbouw van 
woningen) kan reageren op veranderingen in de vraag. Zowel internationaal als in Nederland is veel 
onderzoek gedaan naar de prijselasticiteit van het woningaanbod en het effect daarvan op 
woningprijzen. De belangrijkste determinanten van de prijselasticiteit zijn geografische factoren en 
regulering (Glaeser & Gyourko, 2003)  (Saiz, 2010) (Michielsen, Groot, & Van Maarseveen, 2017). 
Glaeser en Sourko (2003) stellen dat het ruimtelijkeordeningsbeleid de belangrijkste verklaring vormt 
voor verschillen in prijsniveau van woningen. (Glaeser, Gyourko, J., & Saks, R., 2005) spreken in dit 
verband van een regulatory tax. Het ruimtelijk beleid (en andere regelgeving) vormt een impliciete 
belasting op de prijs van woningen en verklaart het verschil tussen de marktwaarde van de woning en 
de marginale kosten van die woning (zonder overheidsbeleid). En zie ook: (Saks, 2008) (Saiz, 2010) 
(Ball, Meen, & Nygaard, 2010) (Vermeulen & Rouwendal, 2007) (Besseling, Bovenberg, Romijn, & 
Vermeulen, 2008). 
Het ruimtelijkeordeningsbeleid zorgt voor aanbodrestricties met betrekking tot de beschikbaarheid 
van woningbouwlocaties voor nieuwbouw. Alhoewel een restrictief ruimtelijkeordeningsbeleid de 
aanbodelasticiteit van het woningaanbod verlaagt, moeten de baten niet uit het oog worden verloren, 
in de zin van behoud van open landschap en kwaliteit van de woonomgeving (Glaeser & Gyourko, 
2003). Fischel (2001) geeft een andere verklaring waarom lokale overheden het aanbod van nieuwe 
woningen beperken, namelijk dat veel kiezers woningeigenaar zijn en gebaat zijn bij stijgende 
huizenprijzen. Dit kan leiden tot een lagere aanbodelasticiteit dan sociaal optimaal, hetgeen 
vervolgens kan leiden tot zogenaamde insider-outsiderproblematiek (Michielsen, Groot, & Van 
Maarseveen, 2017).8 Eigenaar-bewoners (insiders) profiteren van stijgende huizenprijzen en een 
hogere omgevingskwaliteit (niet aangetast door extra bebouwing), potentiële nieuwe bewoners 
(outsiders) hebben echter minder mogelijkheden om een woning aan te schaffen op een aantrekkelijke 
locatie en moeten daar bovendien een hogere prijs voor betalen. 
 
Van belang nog in relatie tot de vraagstelling in dit rapport is in hoeverre de werking van de grondmarkt 
en strategieën van actoren op de grondmarkt de elasticiteit van de nieuwbouw van woningen kan 
verlagen. Die invloed kan zich op twee manieren doen gelden. In de eerste plaats, zoals hierboven al 
besproken, speelt de strijd om het surplus een rol. Indien de strijd om het surplus leidt tot voortijdige 
onttrekking van geld aan de bouwkolom, kan dit ertoe leiden dat de nieuwbouwlocatie weliswaar 
beschikbaar is, maar dat de financiële haalbaarheid van de gebiedsontwikkeling de snelle bouw van 
woningen in de weg staat. In de tweede plaats is het eveneens denkbaar dat er weliswaar 

 
8 De insider-outsider problematiek doet zich sinds enkele jaren in vrij extreme mate voor op de Nederlandse 
woningmarkt. Eigenaar-bewoners profiteren van forse prijsstijgingen, terwijl de kansen voor starters op de 
woningmarkt momenteel veel kleiner zijn geworden (Arundel & Lennartz, 2020). 
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plancapaciteit beschikbaar is, maar dat ‘ontwikkelende grondeigenaren’ om strategische redenen 
besluiten om nieuwbouwontwikkeling uit te stellen.9 
 
 

2.6 Waarom overheden de ontwikkeling van woningbouwlocaties willen beïnvloeden 
 

Het argument van de welvaartseconomie10 
 
Volgens de klassieke welvaartstheorie zijn uitkomsten optimaal als er sprake is van een perfecte markt. 
En overheidsingrijpen zal dit op geen enkele manier kunnen verbeteren. In dat geval zou de overheid 
niet moeten ingrijpen in de grond- en woningbouwmarkt. De grond- en woningbouwmarkt voldoet, 
net als in feite alle andere segmenten van de grond- en vastgoedmarkt (Evans, 2004) (Segeren, 
Needham, & Groen, 2005), doorgaans echter niet aan de criteria die een perfecte markt mogelijk 
maken (volledige concurrentie, volledige informatie voor alle betrokkenen, toegang tot alle markten, 
geen toe- en uittredingsbarriėres, geen transactiekosten en homogene producten). In dit soort 
gevallen kan overheidsingrijpen noodzakelijk zijn om marktfalen aan te pakken. Welvaartseconomen 
in de traditie van Pigou (1920) zullen stellen dat wanneer de markt faalt, de overheid zal moeten 
ingrijpen om dit te corrigeren. De overheid reageert van buitenaf op de markt en is dus min of meer 
exogeen. 
 
De ‘klassieke’ reden voor overheidsingrijpen in grondmarkten zijn negatieve externaliteiten die voort 
kunnen komen uit de ontwikkeling van (woning)bouwlocaties, zoals milieuoverlast of een negatieve 
invloed op de waarde van gebouwen in omliggende gebieden. De grote rol van externe effecten (CPB, 
1999) (Segeren, 2007) hangt sterk samen met de locatiegebondenheid van het product grond: het 
gebruik van grond kan positieve of negatieve effecten hebben op het gebruik en de prijs van 
aangrenzende percelen. Ruimtelijke ordening is het meest ingezette middel om deze externaliteiten 
te verminderen. Bestemmingsplannen en bouwvergunningen dienen als een controlesysteem om te 
garanderen dat gebieden ontwikkeld worden in overeenstemming met het overheidsbeleid.11 
 
Het argument van de institutionele economie 
 
In tegenstelling tot de welvaartseconomie gaat de institutionele economie ervan uit dat de markt 
gestructureerd wordt door overheden, die eigendomsrechten zo vormgeven en aanpassen dat deze 
markttransacties faciliteren en verbeteren. Markten zijn institutioneel en sociaal geconstrueerd. De 
relatie tussen de actoren en instituties binnen een markt is wederkerig van aard: de actoren creëren 
de instituties en de marktinstituties beïnvloeden op hun beurt de actoren. Overheidsacties vormen 
een integraal onderdeel van de markt en zijn daarmee – althans volgens de “oude" institutionele 
economie - endogeen. Als marktuitkomsten ontoereikend zijn zou een verandering van de 
marktinstituties kunnen bijdragen aan een betere uitkomst. 
 
Vanuit dit institutioneel economische perspectief bespreken we hier een veelvoorkomend voorbeeld 
van overheidsingrijpen (in Nederland), namelijk de publieke ontwikkeling van een woningbouwlocatie, 
op basis van een actief gemeentelijk grondbeleid. Er kunnen drie verschillende maar aanverwante 
redenen gegeven worden die overheidsingrijpen rechtvaardigen. Ten eerste zijn de transactiekosten 
voor het ‘produceren’ van een woningbouwlocatie erg hoog. Hierbij gaat het om plankosten, de kosten 

 
9 Zie hoofdstuk 3 voor een bespreking van de invloed van deze twee factoren in de Nederlandse praktijk van 
gebiedsontwikkeling. 
10 Deze paragraaf is deels gebaseerd op: (Needham, Van der Krabben, & Ploegmakers, Een economische 
analyse van de bedrijventerreinenmarkt, 2015) 
11 Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de vraag of deze vorm van overheidsingrijpen 
(aanbodrestricties) efficiënt is. Hoofdstuk drie besteedt aandacht aan die vraag in de Nederlandse context. 



 24 

voor het vinden van ontwikkelaars en bouwbedrijven die de woningen willen bouwen en rentekosten 
(‘de kosten gaan voor de baat uit’). Ten tweede zijn de eigendomsrechten niet altijd bevorderlijk voor 
de private ontwikkeling van woningbouwlocaties. Indien het grondeigendom op een ontwikkellocatie 
‘versnipperd’ is, kan het voor een private partij te complex en risicovol zijn om alle benodigde grond 
te verwerven. Voor gemeenten is dit gemakkelijker, omdat ze gebruik kunnen maken van zowel 
onteigening als voorkeursrecht. In de praktijk kunnen overheden ook ‘last hebben’ van 
eigendomsrechten. Marktpartijen nemen vaak grondposities in op (toekomstige) 
woningbouwlocaties, omdat ze daarmee een bouwrecht kunnen claimen (en de concurrentie kunnen 
uitschakelen) door een beroep te doen op het recht op zelfrealisatie. Dit beperkt de mogelijkheden 
voor gemeenten om regie te voeren over de gebiedsontwikkeling (zie hoofdstuk drie). In de derde 
plaats kan een gemeente besluiten tot een actief grondbeleid, omdat het haar in staat stelt om de 
baten (ontwikkelingswinsten) af te romen die het gevolg zijn van de bestemming van de locatie voor 
woningbouw, waarna die baten benut kunnen worden voor bijvoorbeeld de subsidiëring van 
verliesgevende ontwikkelingen elders (zie hoofdstuk drie). In dit laatste geval is overheidsingrijpen 
gemotiveerd door de wens om inkomens of vermogens her te verdelen. 
 
Paternalistische overwegingen 
 
Tenslotte kunnen paternalistische overwegingen (bijvoorbeeld goedkope bouwgrond voor starters op 
de woningmarkt) een argument zijn voor overheidsingrijpen (Besseling, Bovenberg, Romijn, & 
Vermeulen, 2008). 
 
 

2.7 Hoe woningbouwlocaties worden ontwikkeld 
 
De ontwikkeling van woningbouwlocaties is vaak een langdurig proces dat vele jaren in beslag kan 
nemen. Vanuit grondmarkt-perspectief zijn in dit proces van belang (figuur 2.3): de verwerving van de 
grond die benodigd is voor de gebiedsontwikkeling, de financiering van de investeringen in 
grondverwerving, het verkavelen van de verworven grond in lijn met de gewenste ontwikkeling, het 
bouwrijp maken van de grond en de aanleg van publieke infrastructuur, de verkoop van bouwkavels 
aan projectontwikkelaars, beleggers of eindgebruikers, en het beheer en eigendom van de openbare 
ruimte. In de beschreven situatie worden grond- en vastgoedontwikkeling separaat, door verschillende 
actoren, uitgevoerd (met bijvoorbeeld de gemeente als grondontwikkelaar en een projectontwikkelaar 
als vastgoedontwikkelaar). In andere situaties zijn grond- en vastgoedontwikkeling in handen van één 
actor. 
 
Versnipperd grondeigendom en grondverwerving 
 
Voor een beoogde gebiedsontwikkeling moeten vaak gronden van meerdere eigenaren worden 
verworven door de actor die voornemens is de gebiedsontwikkeling te realiseren.12 Op uitleglocaties 
gaat het vaak om de verwerving van agrarische grond van enkele eigenaren; in bestaand stedelijk 
gebied gaat het soms om de noodzakelijke verwerving van grond in bezit van honderden verschillende 
eigenaren. Alhoewel in de meeste landen lokale overheden over instrumenten beschikken om 
desnoods eigenaren te onteigenen, zorgt versnipperd grondeigendom niettemin vaak voor vertraging 
in het proces van gebiedsontwikkeling, hogere kosten van grondverwerving of aanpassing van plannen 
(Adams, Disberry, & Hutchison, 2001) (Louw, 2008) (Buitelaar, Segeren, & Kronberger, 2008) 
(Valtonen, Falkenbach, & Van der Krabben, 2017). Onder andere (Miceli & Sirmans, 2007) en (Cadigan, 

 
12 Een alternatief is dat de eigenaren in het gebied met elkaar overeenkomen om gezamenlijk het gebied te 
ontwikkelen, waarbij de ingebrachte gronden worden herverkaveld of bijvoorbeeld in een Community Land 
Trust worden ondergebracht. Zie Van der Krabben, Tiwari en Shukla (2020) voor een overzicht van 
verschillende strategieën. 
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Schmitt, Shupp, & Swope, 2011) tonen aan waarom grondeigenaren kiezen voor een hold out optie en 
wat de effecten kunnen zijn van een hold out op gebiedsontwikkeing.13 
  
Figuur 2.3 Grondbeleid als onderdeel van het proces van gebiedsontwikkeling 
 

 
 
Bron: (Van der Krabben, Tiwari, & Shukla, 2020) 
 
‘Implementation gap’ en ‘stalled sites’ 
 
Gebiedsontwikkeling loopt in de praktijk niet zelden vertragingen op. We spreken dan soms van stalled 
sites: de ontwikkeling van een locatie neemt “abnormaal” veel tijd in beslag, nadat het ruimtelijke plan 
is goedgekeurd. Er zijn verschillende mogelijke oorzaken van vertragingen in gebiedsontwikkeling. 
Buitelaar en Van Schie (2018) wijzen op: ‘beleid en regelgeving’ (na goedkeuring is bijvoorbeeld nog 
beroep tegen het bestemmingsplan mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State), ‘haalbaarheidsproblemen’ (met name de financiële haalbaarheid van een project, bijvoorbeeld 
als gevolg van een onverwachte daling van vastgoedprijzen), ‘locatieproblemen’ (er is bijvoorbeeld 
sprake van een onverwachte vervuiling van de grond), ‘tegenwerkende (passieve) grondeigenaren’ 
(die niet willen ontwikkelen, maar de grond ook niet willen verkopen aan een andere partij) en 
‘strategisch grondbeleid en land banking van projectontwikkelaars’. Bramley (1993) toont aan dat 
projectontwikkelaars in sommige gevallen om strategische redenen verantwoordelijk zijn voor de 
implementation gap – de discrepantie tussen beschikbare plancapaciteit en de werkelijke 
woningbouwproductie (en zie ook (Bramley & Watkins, 2016). McAllister, Street en Wyatt (2016) laten 
voor het Verenigd Koninkrijk zien dat er een aanzienlijk verschil is tussen het aantal verleende 
bouwvergunningen en de werkelijke bouwproductie en dat de omvang van stalled sites correleert met 
grond- en woningprijzen. Een mogelijke verklaring voor het investeringsgedrag van 

 
13 Een beroemd voorbeeld van de aanpassing van plannen, omdat enkele oorspronkelijke eigenaren niet willen 
verkopen, vormen de twee huisjes in de gevel van het Victoria Hotel, tegenover het Centraal Station in 
Amsterdam. 
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projectontwikkelaars – en de beslissing om harde plancapaciteit ongebruikt te laten kan worden 
gevonden in de real options theory (Titman, 1985). Reële opties kunnen worden gedefinieerd als 
“mogelijkheden, maar geen verplichtingen, om te (des)investeren in onroerende activa, met een 
onzekere toekomstige waarde, tegen een vooraf bepaalde prijs, gedurende een bepaalde periode of 
op een bepaald moment, wanneer dit voordelen blijkt te hebben” (Blokland, 2009: p. 19). 
Projectontwikkelaars kunnen, met andere woorden, in een gebiedsontwikkeling kiezen voor een 
aantal reële opties om de uitwerking van de gebiedsontwikkeling te veranderen, waarmee ze inspelen 
op veranderingen in marktomstandigheden die voorafgaand aan het project nog niet bekend zijn, maar 
waarvan wel verwacht kan worden dat er de mogelijkheid is dat ze zich voordoen. Op basis van een 
indeling in reële opties categorieën door (Trigeorgis, 1995) kunnen voor gebiedsontwikkeling de 
volgende categorieën reële opties worden onderscheiden: exit options (ontwikkeling staken), waiting 
to invest options (bepaalde investeringen uitstellen), scaling options (aanpassingen in schaal van de 
ontwikkeling), flexibility options (inhoudelijke afstemming van aanbod op de vraag) en complex options 
(bestaande uit meerdere opties) (Van Blokland, 2009). 
 
De real options theory leidt tot de veronderstelling dat projectontwikkelaars in hun 
investeringsstrategie de mogelijkheid inbouwen dat tijdens het planproces bijvoorbeeld kan worden 
besloten tot uitstel van het bouwproject. (Titman, 1985) en later ook (Williams, 1991) tonen aan dat 
een toename van prijsonzekerheid leidt tot een hogere waarde van ongebruikte grondposities en tot 
een afname van bouwontwikkelingen (Beckers, 2021: p. 14). (Lange & Teulings, 2021) geven een 
theoretisch argument waarom projectontwikkelaars er soms verstandig aan doen om woningbouw uit 
te stellen, zelfs als de woningmarkt ‘booming’ is.14 
 
Informatie asymmetrie en financiële haalbaarheid 
 
Informatie-asymmetrie tussen vragers en aanbieders speelt een belangrijke rol in grond- en 
vastgoedmarkten. Garmaise en Moskowitz (2004) en Trouw, Weller en Silverstein (2020) tonen aan 
dat informatie asymmetrie leidt tot maatschappelijk gezien suboptimale gebiedsontwikkelingen. 
Wong, Yiu en Chau (2012) verwijzen naar Akerlof’s theory of the lemons over informatie asymmetrie 
bij de verkoop van tweedehandsauto’s (Akerlof, 1970) in een analyse van de werking van de 
vastgoedmarkt in Hong Kong.15 
 
Ook bij de waardering van (geplande) investeringen in grond- en vastgoedontwikkeling kan informatie 
asymmetrie een grote rol spelen. De waardering van zowel de inbrengwaarde van grond en bestaand 
vastgoed als de kosten en opbrengsten van vastgoedinvesteringen is van invloed op onderhandelingen 
tussen overheden en eigenaren over de bijdrage van die eigenaren aan de kosten van publieke 
infrastructuur en voorzieningen (kostenverhaal)16. De accuraatheid van de waardering van grond en 
vastgoed wordt bemoeilijkt, omdat grond- en vastgoedmarkten dunne markten zijn, waardoor 
bijvoorbeeld betrouwbare prijsindices niet of nauwelijks bestaan (Buitelaar, 2021). Studies in het 
Verenigd Koninkrijk laten zien dat overheden vaak over onvolledige informatie beschikken over de 
marktwaarde van de investeringen wanneer zij onderhandelen met de eigenaren over een bijdrage 
van die eigenaar in de publieke kosten (Coleman, Crosby, & McAllister, 2012) (Crosby, Lizieri, & 
McAllister, 2010) (Crosby, McAllister, & Wyatt, 2013) (McAllister, Street, & Wyatt, 2016) (McAllister, 
2017). Het gevolg kan zijn dat de bijdrage lager (of hoger) uitvalt dan dat gezien de marktwaarde van 
het project mogelijk zou zijn geweest. Ook in de Nederlandse context van gebiedsontwikkeling speelt 
deze vorm van informatie asymmetrie mogelijk een rol in relatie tot discussies over kostenverhaal en 
onrendabele toppen (zie hoofdstuk 3). 

 
14 In hoofdstuk 3 komt problematiek met ongebruikte plancapaciteit in Nederland aan de orde. 
15 Het oppervlak van nieuwbouwappartementen in Hong Kong blijkt vaak niet te corresponderen met de 
informatie hierover in verkoopbrochures van ontwikkelaars. 
16 De Engelse – en internationaal gehanteerde term hiervoor – is land value capture. 
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2.8 Een onvolledige markt 
 
De kenmerken van grond als product en de kenmerken van de grondmarkt maken de grondmarkt in 
allerlei opzichten een onvolledige markt. Dit hangt samen met het feit dat grond een heterogeen 
product is, dat de markt verdeeld is in deelmarkten, dat toetreding tot de grondmarkt vaak wordt 
bemoeilijkt, dat er sprake is van een “dunne” markt, een markt die onvoldoende transparant is en een 
cyclische markt, en dat overheidsbeleid vaak een grote rol speelt. De onvolledigheid van de markt 
heeft gevolgen voor de werking van de grondmarkt en de marktuitkomsten. Tabel 2.1 geeft een 
overzicht van die kenmerken en de gevolgen daarvan voor de werking van de grondmarkt die 
theoretisch verondersteld mogen worden. In het vervolg van dit rapport wordt met name ingegaan op 
de mate waarin deze veronderstelde gevolgen zich voordoen op de grondmarkt voor woningbouw in 
Nederland en welke invloed dat heeft op de woningbouwmarkt. Belangrijke aandachtspunten zijn: 
 

• Marktmacht van grondeigenaren en de invloed daarvan op woningbouwproductie; 

• Hold out problemen; 

• Verspilling door speculatie op de grondmarkt; 

• Informatie asymmetrie tussen overheid en grondeigenaren met betrekking tot kosten en 
opbrengsten in gebiedsontwikkeling; 

• Ontwikkelstrategieën van projectontwikkelaars en de mate waarin die beïnvloed worden door 
verwachtingswaarde; 

• Invloed van aanbodrestricties (ruimtelijk beleid) op de werking van de grondmarkt; 

• Invloed van grondbeleid en wet- en regelgeving over grondeigendom op de werking van de 
grondmarkt. 

 
Tabel 2.1 Kenmerken van de grondmarkt 

Kenmerken 
 

Toelichting Gevolgen werking grondmarkt 

Heterogeen 
product 

• Deelmarkten (naar segment; naar 
regio); 

• Waarde van grond bepaald door het 
unieke gebruik van die grond 

• Invloed op mededinging (markt-
macht); 

• Waarde van grond moeilijk vast te 
stellen (rol taxaties) 

Toetreding tot 
markt bemoeilijkt 

• Grondeigendom geeft ‘marktmacht’ 

• Grondverwerving ten behoeve van ge-
biedsontwikkeling: vaak grote, risico-
volle investering 

• Aanbod inelastisch; 

• Invloed op mededinging; 

• “Hold-out” problemen; 

• Ontwikkelingsmarkt gedomineerd 
door grote ontwikkelaars met 
grondposities 

“Dunne” markt • Relatief weinig transacties; 

• Elke transactie is uniek 

• Waarde van grond moeilijk vast te 
stellen; 

Markt is niet trans-
parant 

• Eigendomsverhoudingen niet transpa-
rant; 

• Onzekerheid over (toekomstige) be-
stemming grond 

• Informatie asymmetrie tussen vragers 
en aanbieders 

• Verspilling door rent-seeking 
behaviour (speculatie); 

• Onvolledige informatie over 
financiële haalbaarheid 
gebiedsontwikkeling 

Cyclische markt • Relatie met vastgoedmarkt; 

• Onzekerheid over prijsontwikkeling, als 
gevolg van fluctuaties woningmarkt 

• Rol verwachtingswaarde in strate-
gieën projectontwikkelaars 

Invloed 
overheidsbeleid 

• Ruimtelijk beleid: aanbodrestricties • Schaarstepremie grondeigenaren 
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3. De werking van de grondmarkt in Nederland en marktuitkomsten 
 
Waar hoofdstuk twee een theoretische verklaring voor de werking van de grondmarkt in het algemeen 
gaf, gaat hoofdstuk drie in op de werking van de grondmarkt voor woningbouw in Nederland, de rol 
van overheidsbeleid en de marktuitkomsten. Om de werking van de grondmarkt in Nederland te 
duiden is het nuttig om eerst het grondbeleid van gemeenten in historisch perspectief te bespreken, 
juist omdat dit grondbeleid – en de wijzigingen daarin - van grote invloed is op het functioneren van 
de grondmarkt (par. 3.1). Paragraaf 3.2 geeft antwoord op de vraag wie de vragers en aanbieders op 
de grondmarkt in Nederland, hoe zij zich tot elkaar verhouden en welke grondmarktstrategieën zij 
hanteren. Paragraaf 3.3 bespreekt (een deel van) het grondinstrumentarium van gemeenten (par. 
3.3.1) en het relevant wettelijk kader voor de grondmarkt (par. 3.3.2). Prijsontwikkeling op de 
grondmarkt wordt besproken in paragraaf 3.4 en het effect van ruimtelijk beleid op het aanbod van 
grond en woningprijzen komt aan de orde in paragraaf 3.5. In paragraaf 3.6 volgt tenslotte een analyse 
van de Nederlandse praktijk van gebiedsontwikkeling (de ontwikkeling van woningbouwlocaties). 
 
 

3.1 Grondbeleid in historisch perspectief 
 
Grondbeleid wederopbouwperiode tot en met VINEX 
 
In de wederopbouwperiode, na WOII, werd actief gemeentelijk grondbeleid snel gemeengoed om 
zodoende op effectieve wijze in bouwgrond te voorzien voor met name woningbouw. 1718 Gemeenten 
verworven in feite als enige gronden, maakten die bouwrijp, legden infrastructuur aan en verkochten 
die grond tegen kostprijs aan bouwers. Marktpartijen waren vrij om ook gronden te verwerven, maar 
gebruikten die mogelijkheden niet, omdat er financiële risico’s aan waren verbonden, er weinig winst 
viel te behalen (er werden vooral goedkope woningen gebouwd) en zij goed uit de voeten konden met 
de tegen kostprijs te verwerven bouwgrond. 
Alhoewel al vanaf de jaren zeventig marktpartijen in enige mate gronden begonnen te verwerven om 
hun eigen bouwproductie in de koopsector te kunnen verwezenlijken, veranderde de situatie pas echt 
vanaf de jaren negentig. In de eerste plaats stapten veel gemeenten over op een nieuwe methodiek 
om de uitgifteprijs van bouwgrond te bepalen, waarbij zij zich baseerden op de residuele waarde van 
de grond.19 In de tweede plaats werd het – op dat moment onverwacht voor gemeenten –  met de 
aankondiging van de aanleg van de Vinex-locaties, uitvloeisel van de nota Vinex (Vierde Nota 
Ruimtelijke Ordening Extra, 1991), plotseling aantrekkelijk voor marktpartijen om ruwe grond te 
verwerven.2021 In de nota Vinex werden in grote lijnen de toekomstige Vinex-locaties aangewezen 
(hetgeen de verwervingsrisico’s fors verkleinde) en bovendien zou op de Vinex-locaties veel meer in 
de koopsector gebouwd gaan worden. De meeste gemeenten werden min of meer overvallen door de 
grondaankopen van marktpartijen op ‘hun’ Vinex-locaties en zaten met een probleem. Met de 
grondposities van marktpartijen kwam het ‘verdienmodel’ van gemeenten onder druk te staan. 

 
17 Zie (MinisterieBZK, 2021) voor een uitgebreidere analyse van het grondbeleid in historisch perspectief. 
18 Actief gemeentelijk grondbeleid kent een langere historie. Ook eerder in de 20e eeuw werd door gemeenten 
gebruikgemaakt van actief grondbeleid en zelfs de Amsterdamse grachtengordel werd ontwikkeld via 
uitgebreide onteigening van grondeigenaren door de gemeente. 
19 De zogenaamde residuele waardemethode was al veel langer in gebruik in andere landen, waar het gangbaar 
was dat marktpartijen ruwe grond verworven (en niet gemeenten). De methodiek werd daar door 
marktpartijen gehanteerd om de waarde van de ruwe grond vast te stellen. Nederlandse gemeenten 
gebruikten de methodiek om de waarde van bouwrijpe grond vast te stellen (Kruijt, Needham, & Spit, 1990). 
20 In de VINEX periode (1995-2005) werden 680.000 woningen aan de voorraad toegevoegd (MinVROM, 2007). 
21 De overstap door gemeenten naar de ‘residuele grondwaardemethode’ - waardoor zij uitgifteprijzen op basis 
van marktwaarde gingen vaststellen, in plaats van voorheen kostprijs - lijkt overigens nauwelijks een rol te 
hebben gespeeld bij de beslissing van projectontwikkelaars om zelf gronden te verwerven. 
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Gemeenten waren voornemens om de winst uit de verkoop van bouwgrond te gebruiken om 
goedkope bouwkavels te reserveren voor sociale huur en de kosten van noodzakelijke infrastructuur 
ten behoeve van de Vinex-locaties zou eveneens betaald moeten worden uit die inkomsten. 
Gemeenten onderhandelden wel met projectontwikkelaars met grondposities over een bijdrage aan 
de infrastructuurkosten (kostenverhaal) en het reserveren van grond voor sociale huur, maar konden 
het op basis van de toenmalige ruimtelijke ordeningswetgeving (WRO) niet afdwingen. Verder werd 
duidelijk dat onteigening van projectontwikkelaars niet mogelijk was, vanwege het zelfrealisatierecht 
(zie paragraaf 3.4). De ‘oplossing’ voor het probleem werd gevonden - min of meer tot tevredenheid 
van zowel gemeenten als projectontwikkelaars met grondposities – in ofwel het zogenaamde 
bouwclaimmodel, ofwel Publiek Private Samenwerking (PPS), ofwel een combinatie van beide 
modellen. Het bouwclaimmodel hield in dat gemeenten alsnog minnelijk de gronden konden 
verwerven van projectontwikkelaars tegen de marktprijs (waarschijnlijk ongeveer gelijk aan de prijs 
die projectontwikkelaars er zelf ook voor betaald hadden) én een aantal woningbouwrechten – naar 
rato van de omvang van zijn grondpositie - voor de ontwikkelaar (de bouwclaim). Die rechten kwamen 
erop neer dat de ontwikkelaar het eerste recht op aankoop van een vastgesteld aantal bouwkavels 
had, tegen een vooraf vastgestelde prijs, dan wel gebaseerd op de residuele waarde van die 
bouwkavels op het moment van verwerving. Het bouwclaimmodel zorgde vaak voor een 
herverkaveling van bouwrechten: ontwikkelaars kregen (in overleg) bouwrechten toegewezen op een 
andere plek dan waar zij grond hadden verworven. Waar in het bouwclaimmodel het risico van de 
grondexploitatie volledig bij de gemeente lag, werd in het PPS-model het risico van de grondexploitatie 
gedeeld tussen de gemeente en (meestal) enkele marktpartijen en soms ook woningcorporaties (die 
ook gronden hadden verworven). De marktpartijen in de PPS waren meestal de ontwikkelaars met 
grondposities. In dit geval brachten zij hun grondposities in de PPS in, opnieuw onder voorwaarde van 
een bouwclaim. Voor gemeenten was het voordeel van deze constructies dat de ontwikkeling van de 
Vinex-locatie op basis van een gedetailleerd masterplan op integrale wijze kon plaatsvinden, inclusief 
ook sociale huur, en dat de kosten voor de aanleg van infrastructuur bekostigd konden worden uit de 
verkoop van bouwkavels. Projectontwikkelaars met grondposities konden eveneens prima leven met 
deze oplossing, omdat zij de gewenste bouwrechten hadden (en daar was het ze om te doen) en omdat 
de integrale ontwikkeling van de locatie naar verwachting tot goede ruimtelijke kwaliteit zou leiden, 
met een positief effect op de verkoopprijs van de te bouwen woningen. 
 
Mededinging 
 
De introductie van het bouwclaimmodel heeft een belangrijk effect gehad op mededinging. Met het 
verworven ‘eerste recht op koop van bouwkavels’ ondervinden vooral grotere projectontwikkelaars 
met (voormalige) grondposities op de locaties waar zij actief zijn geen competitie van andere 
marktpartijen die geen grondposities hebben verworven. Zeker ten tijde van de ontwikkeling van de 
Vinex-locaties was woningbouw in grote mate geconcentreerd op deze locaties. Hierbij moet worden 
aangetekend dat deze situatie ook aan de orde zou zijn geweest als marktpartijen op de door hun 
verworven grond, conform het bestemmingsplan en het zelfrealisatierecht, gebouwd zouden hebben. 
Een en ander is onder meer aanleiding geweest tot discussie over mogelijke afschaffing van het 
zelfrealisatierecht (zie paragraaf 3.4) 
 
Wijzigingen grondbeleid vanaf 2008 

 
Drie, geheel los van elkaar staande ontwikkelingen, zijn vanaf 2008 verantwoordelijk voor een 
verschuiving bij veel gemeenten van actief naar faciliterend grondbeleid. In de eerste plaats wordt in 
de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in 2008 de Afdeling grondexploitatie ingevoerd (Afdeling 
grondexploitatie Wro). De Afdeling Grondexploitatie Wro verzekert kostenverhaal op private 
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grondexploitatie22 en maakt het mogelijk grond aan te wijzen voor sociale woningbouw, ook als die 
grond particulier eigendom is. Een tweede belangrijke gebeurtenis in ongeveer diezelfe periode was 
de internationale kredietcrisis en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse woningmarkt. De vraag 
naar nieuwbouw daalde dramatisch, net als de prijzen op de woningmarkt. Gevolg daarvan was dat 
veel gemeenten (en ook projectontwikkelaars die participeerden in een PPS) met een enorme 
financiële strop geconfronteerd werden: rentekosten liepen op door vertragingen in gronduitgifte en 
de uitgifteprijzen daalden, als gevolg van de daling van woningprijzen, terwijl in de grondexploitatie 
was gerekend met beduidend hogere uitgifteprijzen. Tevens bleek in veel gemeenten dat de afspraken 
in de bouwclaim-overeenkomsten niet ‘waterdicht’ waren. Projectontwikkelaars hadden wel het 
eerste recht op koop van bouwkavels, maar geen verplichting tot koop. Gevolg daarvan was dat zij in 
verband met de vraaguitval vaak afzagen van hun recht. In de derde plaats – maar dan in de vorm van 
een meer geleidelijke ontwikkeling – verschoof de nieuwbouw, na afronding van de Vinex-operatie, 
steeds meer van uitleglocaties naar locaties in bestaand stedelijk gebied, vaak gepaard gaande met 
hogere (transformatie)kosten en een complexere eigendomsstructuur. Actief grondbeleid zou voor die 
gebieden nog risicovoller zijn en veel gemeenten zagen daar om die reden vanaf. 
 
Deze ontwikkelingen – en dan met name de crisis en de vraaguitval als gevolg daarvan - hebben in veel 
gemeenten geleid tot een beslissing om over te stappen op een faciliterend grondbeleid (Buitelaar, 
2010) (Woestenburg, Van der Krabben, & Spit, 2018) (Woestenburg, Van der Krabben, & Spit, 2019). 
Het faciliterend grondbeleid ging tevens gepaard met een verschuiving van integrale naar organische 
gebiedsontwikkeling.23 Waar bij integrale gebiedsontwikkeling de ontwikkeling ter hand wordt 
genomen door een master ontwikkelaar (de gemeente, een projectontwikkelaar, of gezamenlijk in 
PPS), gebaseerd op de verwerving van alle grond benodigd voor de ontwikkeling, wordt bij organische 
gebiedsontwikkeling het initiatief gelaten bij de grondeigenaren in een ontwikkelgebied. Indien 
particuliere grondeigenaren, afzonderlijk of gezamenlijk, met initiatieven komen die passen in de 
gemeentelijke visie op het gebied, faciliteert de gemeente dit middels een nieuw bestemmingsplan en 
de aanleg van noodzakelijke infrastructuur (bekostigd via kostenverhaal op ontwikkelende particuliere 
grondeigenaren). Omdat de huidige regelgeving voor kostenverhaal bij organische 
gebiedsontwikkeling voor gemeenten bij aanvang tot onzekerheden kan leiden over de bekostiging 
van publieke voorzieningen – met iedere particuliere eigenaar moeten apart afspraken gemaakt 
worden over kostenverhaal, vaak uitgespreid over een periode van jaren – zijn in de nieuwe 
Omgevingswet enkele ‘reparaties’ uitgevoerd in de regelgeving voor kostenverhaal, waardoor die 
risico’s verkleind worden. 
 
Huidige grondbeleid gemeenten 
 
Gemeenten zijn nog steeds vrij om te kiezen tussen een actief of een faciliterend grondbeleid. Ondanks 
dat er nog wel woningen gebouwd worden op grond die wordt uitgegeven door gemeenten (vaak 
grond die al jaren geleden door gemeenten is verworven), hanteren de meeste gemeenten voor 
nieuwe gebiedsontwikkelingen voornamelijk een faciliterend grondbeleid (zie paragraaf 3.2). Door de 
(maatschappelijke) druk om de nieuwbouw van woningen te versnellen is wél een discussie ontstaan 
of gemeenten niet opnieuw een actief grondbeleid moeten gaan voeren, vanuit de gedachte dat dit 
bij kan dragen aan de gewenste versnelling van de woningbouwproductie (Ollongren K. , 2021). 
 

 
22 Met dien verstande dat het kostenverhaal is gemaximaliseerd op basis van de regeling in de Afdeling 
Grondexploitatie Wro over macro-aftopping: ‘er mogen niet meer kosten worden verhaald dan er opbrengsten 
zijn’. Indien dit laatste het geval is, moet een gemeente op andere wijze het kostenverhaal verzekeren (lees: 
zelf financieren). 
23 Die verschuiving, van ‘integraal’ naar ‘organisch’, was niet zo zeer gebaseerd op een strategische keuze, maar 
veeleer uit nood geboren, omdat gemeenten geen regie wensten te nemen vanwege de financiële risico’s. 
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Nederlands grondbeleid in internationaal perspectief 
 
Alleen in Zweden en Finland hanteren gemeenten een min of meer vergelijkbaar actief grondbeleid, 
maar dan wel met dien verstande dat gemeenten in deze landen vaak historisch al veel grond in 
eigendom hebben (Valtonen, Falkenbach, & Van der Krabben, 2017). In andere landen zien we 
overigens wel gemeenten die via public land banking in specifieke gevallen gronden verwerven, 
bijvoorbeeld om de transformatie van een stedelijk gebied ‘los te trekken’, ter ondersteuning van de 
transformatieplannen van een projectontwikkelaar (Van der Krabben & Jacobs, 2013). Er zijn eigenlijk 
geen duidelijke aanwijzingen dat in andere landen gebiedsontwikkelingen niet, moeilijker of tegen een 
lagere kwaliteit tot stand komen, in vergelijking met Nederland. Misschien is het zo dat 
gebiedsontwikkelingen in sommige andere landen niet altijd op de gewenste plek plaatsvinden – dan 
krijg je bijvoorbeeld een verstedelijkingspatroon zoals in België (Halleux, Marcinczak, & Van der 
Krabben, 2012) – maar het lijkt erop dat marktpartijen net zo goed locaties kunnen ontwikkelen. 
 
 

3.2 Wie zijn de vragers en aanbieders op de grondmarkt in Nederland? 
 
Anders dan in de meeste Westerse landen kunnen we in Nederland een onderscheid maken naar een 
markt voor ruwe grond en een markt voor bouwrijpe grond (bouwkavels).24 De markt voor ruwe grond 
betreft landbouwgrond, braakliggende grond in bestaand stedelijk gebied en grond met bebouwing 
die in aanmerking komt voor bebouwing na sloop van de bestaande bebouwing. Aanbieders van ruwe 
bouwgrond zijn voornamelijk de oorspronkelijke eigenaren; buiten het bestaand stedelijk gebied vaak 
boeren; binnen het bestaand stedelijk gebied onder meer eigenaren van (voormalige) 
bedrijfsgebouwen, maatschappelijke organisaties en particulieren. Soms heeft deze ruwe grond al een 
nieuwe bestemming gekregen (bijvoorbeeld woningbouw of bedrijventerrein), maar vaak heeft deze 
grond nog de originele bestemming (bijvoorbeeld landbouw), maar is er een kans dat de bestemming 
van de grond gewijzigd wordt (‘warme grond’). Het is niet altijd duidelijk voor welke functie(s) de ruwe 
grond - of die nu ‘warm’ is of niet – bestemd gaat worden. Dit kan leiden tot competitie op de 
grondmarkt tussen conflicterende ruimteclaims. De vragers op de markt voor ruwe grond zijn onder 
meer gemeenten, bouwers en ontwikkelaars van woningen, particulieren (die een bouwkavel willen 
die door henzelf bouwrijp wordt gemaakt), maar dus ook allerlei andere publieke en private partijen 
die ruwe grond verwerven met het oog op andere bestemmingen dan woningbouw (zie hieronder). 
Bouwrijpe grond heeft in principe de bestemming waarvoor de grond gebruikt kan worden en wordt 
aangeboden in de vorm van bouwrijpe bouwkavels. De aanbieders van bouwrijpe grond zijn meestal 
gemeenten; op de Vinex-locaties waren de aanbieders vaak joint ventures van gemeenten en 
projectontwikkelaars (GEM; grondexploitatiemaatschappij).25 Bouwers en ontwikkelaars bieden 
nauwelijks bouwrijpe grond aan; zij verwerven voornamelijk grond om er zelf woningen op te kunnen 
bouwen of om een bouwclaim te bemachtigen. 
 
Er bestaat geen eenduidig inzicht in het eigendom van grond bestemd voor woningbouw; een 
uniforme registratie van voor nieuwbouw verworven bouwgronden ontbreekt. Het kadaster heeft in 

 
24 Dit hangt samen met het actieve grondbeleid van gemeenten. Nederlandse gemeenten – soms alleen, soms 
in een pps met marktpartijen – treden bij een actief grondbeleid op als grondontwikkelaar: ze verwerven ruwe 
grond, maken die bouwrijp en verkopen vervolgens bouwkavels op de markt voor bouwrijpe grond, 
voornamelijk aan projectontwikkelaars. In andere landen verwerven projectontwikkelaars zelf ruwe grond, met 
het doel daar woningen op te bouwen. Marktpartijen tonen in die landen geen interesse – in Nederland 
trouwens ook niet – in een rol als grondontwikkelaar, zoals Nederlandse gemeenten dat doen. Reden daarvoor 
zijn waarschijnlijk de risico’s die er mee gemoeid zijn, vooral ook door de afhankelijkheid van planologische 
beslissingen om de bestemming van de grond te wijzigen. 
25 Cijfers ontbreken, maar gezien de afname in grondposities van gemeenten (zie hieronder) is de verwachting 
dat deze GEM-constructies nu veel minder voorkomen. 
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een recent onderzoek daarom geprobeerd hiervan een inschatting te maken (Zuidema en Tillema, 
2017). Onbebouwde grond is in handen van boeren, gemeenten, ontwikkelaars, corporaties, en 
andere marktpartijen of particulieren. Zuidema en Tillema (2017) stellen dat ongeveer 20% van de 2,5 
miljoen ha onbebouwde grond in Nederland een potentiële bouwlocatie betreft. Hierbij gaat het zowel 
om grond waar zeer waarschijnlijk woningen op komen als om grond met kenmerken van een 
nieuwbouwlocatie, maar waar nieuwbouw onzeker is (cijfers uit Zuidema en Tillema, 2017, geciteerd 
in (Michielsen, Groot, & Veenstra, 2019)). Van de grond op potentiële bouwlocaties is, op basis van de 
schattingen in het onderzoek van Zuidema en Tillema, 19% in handen van gemeenten, 2,9% van 
marktpartijen die actief zijn op de woningmarkt, en 0,3% van corporaties. De overige 78% is in handen 
van marktpartijen die niet actief zijn op de woningmarkt, zoals boeren en partijen die om andere 
redenen eigenaar van de grond zijn (waaronder speculanten). In totaal is 113 duizend ha in handen 
van partijen die actief zijn op de grondmarkt. Tabel 3.1 geeft het grondbezit van partijen die actief zijn 
op de woningmarkt, uitgesplitst naar type gebied. 
 
Tabel 3.1 Grondbezit van partijen die actief zijn op de woningmarkt in hectare, 2015/2016 

 Binnenstedelijk Nabij bebouwd gebied Buiten bebouwd gebied Totaal 

     

Corporaties 397 849 400 1.646 

Gemeenten 18.216 36.438 41.372 96.026 

Marktpartijen 5.043 5.406 4.403 14.852 

     

Totaal 23.656 42.692 46.175 112.523 

Bron: (Michielsen, Groot, & Veenstra, 2019), gebaseerd op (Zuidema & Tillema, 2017) 
 
Hierbij moet worden aangetekend dat met name de grond in eigendom van gemeenten voor allerlei 
doeleinden bestemd kan zijn en dat slechts een deel beschikbaar is (of ooit zal komen) voor 
woningbouw.26 
 
Op basis van een onderzoek van de Stec Groep naar gemeentelijk grondprijsbeleid kan een grove 
inschatting worden gemaakt van de verhouding in het aantal woningen dat op grond van gemeenten 
wordt gebouwd respectievelijk op private grond (StecGroep, 2020). Uit het onderzoek van de Stec 
Groep blijkt dat 45% van de gemeenten vooral een faciliterend grondbeleid voert, 28% een (vooral) 
actief grondbeleid en 27% situationeel grondbeleid (een combinatie van beide typen). Als de woningen 
die in gemeenten met situationeel grondbeleid 50/50 worden verdeeld over actief en faciliterend 
grondbeleid, dan zou 57,5% van de woningen gebouwd worden op private grond en 42,5% van de 
woningen op grond die wordt aangeboden door gemeenten.27 
 
Grondposities gemeenten, op basis van actief grondbeleid 
 
Ook op basis van wat gemeenten aan bouwgrond op hun balans hebben staan kunnen we inzicht 
verkrijgen in de dynamiek op de markt voor bouwgrond. Tabel 3.2 laat zien dat de waarde van de 
bouwgrond vanaf 2012 jaarlijks afneemt, wat er op duidt dat de omvang van de bouwgrond in 
eigendom van gemeenten ook afneemt. De tabel betreft bouwgrond die in exploitatie is genomen. De 
cijfers laten het geïnvesteerde vermogen in grondposities op de gemeentelijke balansen zien, ofwel 
het bedrag dat nog terugverdiend zou moeten worden door uitgifte van bouwrijpe kavels. Daarnaast 
beschikken gemeenten ook nog over “warme” of strategische grondvoorraad (tot 2016 onder de 
noemer Niet in exploitatie genomen gronden NIEGG; vanaf 2016 op de balans opgenomen onder 

 
26 De omvang van de plancapaciteit voor woningbouw is een betere graadmeter om inzicht te krijgen in de 
beschikbare ruimte voor woningbouw (zie paragraaf 3.3) 
27 Hierbij is geen rekening gehouden met verschillen in de aantallen woningen die gebouwd worden per 
gemeente. 
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materiële vaste activa). In 2015 stond die laatste categorie op de balans voor €1.353 mln (Deloitte Real 
Estate, 2021). 
 
Tabel 3.2 Grondposities jaarrekeningen Nederlandse gemeenten per jaar, bouwgrond in 

exploitatie (BIE) 

€ mln. 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

BIE 
 

8.021 8.087 8.368 7.679 7.414 7.259 6.735 6.357 5.314 4.961 

% t.o.v. 2010 100 100,8 104,3 95,7 92,4 90,5 84,0 79,3 66,2 61,8 

Bron: (Deloitte Real Estate, 2021) 
 
Uit figuur 3.1 kunnen we afleiden dat een fors deel van de bouwgrond die gemeenten nu in exploitatie 
hebben waarschijnlijk al vóór 2010 was verworven (Deloitte, 2021b). Gemeenten hebben na de crisis 
relatief veel grond verkocht en relatief weinig gronden aangekocht (uitgedrukt in €). 
 
Figuur 3.1 Baten en lasten grondaankopen gemeenten, 2010-2020 (in mln. €) 

 
Bron: (Deloitte Real Estate, Actief grondbeleid en woningbouwproductie, 2021a) 
 
Grondposities marktpartijen 
 
Vermoedelijk vindt het merendeel van de grondaankopen door marktpartijen plaats met het doel die 
grond zelf te gebruiken dan wel te bebouwen voor de huidige bestemming of met het oog op een 
andere bestemming, na wijziging van de bestemming. Voor zover bekend zijn er geen cijfers over het 
aandeel in grondaankopen door marktpartijen, uitsluitend voor speculatieve doeleinden.28 Er zijn geen 
aanwijzingen dat grondspeculatie op grote schaal voorkomt, maar gezien de winst die er mee te 
behalen valt kan niet worden uitgesloten dat het wel plaatsvindt. 
 
Zoals gezegd bestaat er geen eenduidig inzicht in wie de eigenaren zijn van grond voor woningbouw.29 
Van Schie, Breedijk en Buitelaar (2018) hebben echter, onder meer op basis van een momentopname 
van de Basis Registratie Kadaster (31 december 2016), een schatting gemaakt van zowel de omvang 
van de grondposities van bouwers en projectontwikkelaars, de regio waarbinnen die grondposities zich 
bevinden en de locatie van die grondposities (binnen of buiten bestaand stedelijk gebied). Van Schie 

 
28 Speculatie met grond duidt op grondverwervingen die uitsluitend tot doel hebben om de grond na verloop 
van tijd met winst door te verkopen, zonder oogmerk om de grond zelf te bebouwen c.q. benutten. 
29 Kadastrale informatie over grondeigendom is uiteraard wel beschikbaar, maar daar kan niet zonder meer uit 
afgeleid worden aan welke typen eigenaren die grond toebehoort (bijvoorbeeld ontwikkelaars en bouwers). 
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et al. (2018) vinden in totaal 14.100 ha aan grondposities van bouwers en projectontwikkelaars 
(redelijk vergelijkbaar met de cijfers in tabel 3.1). Bij een gemiddelde woningdichtheid van 25 
woningen per ha komt dat neer op ruimte voor 350.000 woningen. Figuur 3.2 (uit Van Schie et al.) 
toont dat er een sterke correlatie is tussen het grondbezit van deze partijen en de regionale 
woningbehoefte. 43% van alle grondposities van bouwers en ontwikkelaars bevindt zich in de 
Randstad. Het onderzoek laat daarnaast zien dat voor heel Nederland 22% van de grondposities van 
bouwers en ontwikkelaars binnen het bestaand stedelijk gebied is gelegen en 78% buiten bestaand 
stedelijk gebied. In de regio’s Groot-Rijnmond, Groot-Amsterdam en Utrecht bevindt 80 tot 90% van 
hun grondbezit zich buiten bestaand stedelijk gebied. 
 
Het vroegtijdig en strategisch verwerven van grond door marktpartijen is overigens niet zonder risico. 
Er kan nog (veel) onzekerheid zijn over de toekomstige bestemmingswijziging naar woningbouw30; de 
concurrentie met andere ontwikkelaars om gronden te verwerven maakt dat ontwikkelaars soms hoge 
prijzen moeten betalen voor de grond.31 
 
Figuur 3.2 Samenhang tussen de woningbehoefte en het grondbezit van bouwers en 
ontwikkelaars 

 
Bron: (Van Schie, Breedijk, & Buitelaar, 2018) 
 
 
Is er sprake van (regionale) marktconcentraties van ontwikkelende eigenaren? 
 
Een belangrijke vraag met betrekking tot mogelijke mededingingsproblematiek op de 
woningbouwmarkt gaat over monopolieposities of marktconcentratie van ontwikkelende 

 
30 Projectontwikkelaars proberen soms om die risico’s af te wentelen op de verkopende partij, door opties op 
grond te nemen in plaats van de grond daadwerkelijk te kopen. 
31 Adams en Tiesdell (2012) stellen dat in het Verenigd Koninkrijk ontwikkelaars soms opmerkelijk hoge prijzen 
voor ruwe grond betalen waarbij zij speculeren op een stijging van de woningprijzen in de komende jaren. De 
uitkomst kan zijn dat ontwikkelaars bewust de woningbouwproductie vertragen, omdat zij de prijsstijging van 
de woningen nodig hebben om de hoge verwervingsprijs van de grond te compenseren. 
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grondeigenaren op de markt voor ruwe en/of bouwrijpe grond. Zoals besproken kan grondeigendom 
een ontwikkelende grondeigenaar – of dat nu met opzet gebeurt of niet - marktmacht bezorgen op de 
woningbouwmarkt. Door een beroep te doen op het recht op zelfrealisatie kan deze eigenaar niet 
onteigend worden. Zolang er op een regionale woning(bouw)markt32 ook voldoende andere 
ontwikkelende grondeigenaren zijn met grondposities die voor woningbouw gebruikt kunnen worden 
is er waarschijnlijk sprake van normale concurrentieverhoudingen. Indien een of enkele marktpartijen 
echter een groot deel van de woningbouwlocaties (de plancapaciteit) in een bepaalde gemeente of 
regio in handen hebben, dan is er mogelijk wel een mededingingsprobleem op de woningbouwmarkt. 
Hierbij moet in ogenschouw worden genomen dat de woningmarkt een voorraadmarkt is en dat de 
prijs van de nieuwbouwwoningen zich aanpast aan de prijs in de voorraad. Met andere woorden, ook 
al heeft één enkele ontwikkelende eigenaar alle woningbouwlocaties in handen en is hij de enige 
aanbieder van nieuwbouwwoningen, dan hoeft er nog geen mededingingsprobleem te zijn, indien 
tenminste het aandeel van de nieuwbouwwoningen in de totale omvang van de jaarlijkse transacties 
binnen een stedelijke regio beperkt is.33 
 
De vraag in welke mate er sprake is van marktconcentratie op de Nederlandse woningbouwmarkt en 
of dat een probleem is wordt al aan de orde gesteld sinds het begin van 21e eeuw, in eerste instantie 
naar aanleiding van de onvolkomen marktwerking op Vinex-locaties (bouwclaimmodel en effect op 
mededinging). Aan het begin van deze eeuw concludeert de NMa, naar aanleiding van een brief van 
de heer Duivensteijn waarin hij stelt dat projectontwikkelaars en bouwers onderling en ook met 
gemeenten samenwerkingsverbanden zijn aangegaan op Vinex-locaties (zie Pouls, 2008). De NMa 
komt tot de conclusie dat er op Vinex-locaties weliswaar geen sprake is van een optimale concurrentie 
tussen marktpartijen, maar dat er geen aanwijzingen zijn van overtredingen van de Mededingingswet 
door bij de ontwikkeling van Vinex-locaties betrokken marktpartijen (NMa-besluit, 12 september 
2001). Hoe groot de marktmacht van ontwikkelaars is, is niet onderzocht door de NMa. 
 
De Tijdelijke Commissie Huizenprijzen (2012) stelt opnieuw de vraag in hoeverre er 
concurrentieproblemen zijn op de woningbouwmarkt. De commissie concludeert: 
 

“dat de bouwpolder er structureel belang bij kreeg om overaanbod te voorkomen. Dat gold voor 
gemeenten, die in samenspraak met andere gemeenten de bouwbehoefte afstemden. Maar ook 

marktpartijen zelf droegen bij aan extra schaarste van bouwlocaties” (p. 61) 
 
Deze conclusie was aanleiding voor de Tijdelijke Commissie Huizenprijzen om de NMa opnieuw om 
informatie te vragen. De NMa stelt in een reactie (als bijlage opgenomen in het rapport van de 
Tijdelijke Commissie Huizenprijzen) dat het onwaarschijnlijk is dat projectontwikkelaars en 
bouwondernemingen een economische machtspositie bekleden op regionale woningmarkten en daar 
misbruik van zouden maken. De NMa gebruikt als argument dat aanbieders van nieuwe woningen 
moeten concurreren met de prijzen van vergelijkbare nieuwe en bestaande woningen in een 
woningmarktregio. Aanbieders van nieuwe woningen zouden niet te veel kunnen vragen wanneer 

 
32 Woningmarkten – en daarmee ook woningbouwmarkten (nieuwbouwwoningen) - functioneren vooral op het 
niveau van stedelijke regio’s. Dat impliceert dat het eventuele mededingingsvraagstuk ook voornamelijk op het 
niveau van een stedelijke regio speelt. 
33 Een ruwe schatting leert dat landelijk gezien ongeveer een derde deel van de verhandelde woningen een 
nieuwbouwwoningen betreft (in 2020 werden ongeveer 150.000 bestaande woningen verkocht en ongeveer 
70.000 nieuwbouwwoningen). In regio’s met relatief veel nieuwbouwprojecten kan dit percentage hoger zijn. 
Als we bovendien aannemen dat nieuwbouwwoningen vooral in het “middensegment” van de 
koopwoningenmarkt gebouwd worden (ca. € 350.000 - € 600.000), dan zou in dat middensegment in sommige 
regio’s het aandeel van nieuwbouwwoningen in de transacties zelfs nog een stuk hoger kunnen liggen, met als 
gevolg dat nieuwbouw daar in sommige perioden wél prijszettend zou kunnen zijn (waarbij aangetekend dat 
het merendeel van de transacties van bestaande koopwoningen zich vermoedelijk ook in dat segment 
bevinden). 
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huishoudens ook andere opties in dezelfde woningmarkt hebben. De NMa ziet op voorhand dan ook 
geen grote risico’s op concurrentiebeperkende gedragingen (Vermeulen, 2013)). Vermeulen (2013) 
stelt kanttekeningen bij die conclusie, waarbij hij onder meer wijst op de praktijken op Vinex-locaties, 
waar grote projectontwikkelaars de dienst uitmaken (Jokövi et al., 2006) en daarmee op regionale 
schaal mogelijk ook marktmacht hebben. 
 
Empirisch bewijs over het daadwerkelijk voorkomen van marktconcentratie op de woningbouwmarkt 
is echter beperkt. Voor zover bekend is alleen door Buitelaar en Pouls (2009) onderzocht in hoeverre 
er sprake is van marktconcentratie bij bouwers en ontwikkelaars. Zij komen tot de conclusie, op basis 
van een dataset van verleende bouwvergunningen, dat er sprake is van vrij grote marktconcentratie 
van bouwers en ontwikkelaars op de woningbouwmarkt (met duidelijke regionale verschillen). Enkele 
andere onderzoeken geven wel enig inzicht in andere aspecten van concurrentie op de 
woningbouwmarkt, respectievelijk de omvang van grondposities van marktpartijen. (Van der Heijden, 
Groetelaers, Dol, & Lamain, 2015) hebben onderzocht in hoeverre er sprake is van concurrentie en 
keuze op de markt voor koopwoningen. Daarbij hebben ze voor de periode 2003-2012 gekeken naar 
de mate waarin door gemeenten marktselectie wordt toegepast (bij de uitgifte van grond op 
woningbouwlocaties), de keuzemogelijkheden voor woonconsumenten op de markt voor nieuwe 
koopwoningen (vraag/aanbodverhoudingen in een woningmarktregio), en de keuzemogelijkheden 
tussen ontwikkelingslocaties (o.a. de marktpositie van de grootste aanbieder van nieuwe 
koopwoningen op de totale koopwoningenmarkt). Dit onderzoek toont geen grote verschuivingen in 
de concurrentie die is gemeten gedurende de periode 2003-2012 (waarbij de onderzoekers 
beargumenteren dat de uitkomsten waarschijnlijk beïnvloed zijn door de gevolgen van de 
woningmarktcrisis, hetgeen tot verruiming van het aanbod heeft geleid). Tenslotte geven onderzoeken 
van het kadaster inzicht in grondposities van projectontwikkelaars en bouwbedrijven ten opzichte van 
andere grondeigenaren (Bossema, Kroon, & Heuvink, 2008) (Zuidema & Tillema, 2017). 
 
Naast de vraag of er sprake is van marktconcentratie moeten er, met het oog op mogelijk marktfalen 
en mededingingsproblemen, nog twee aanvullende vragen worden gesteld. Proberen marktpartijen 
strategisch regionale marktconcentratie te vergroten? En: maken marktpartijen misbruik van hun 
marktmacht door bijvoorbeeld via vertraging van nieuwbouwproductie woningprijzen te beïnvloeden? 
Paragraaf 3.6 besteedt aandacht aan deze vragen. 
 
Marktconcentratie: internationaal perspectief 
 
Het Verenigd Koninkrijk kampt al jaren met een woningbouwcrisis die gelijkenissen vertoont met de 
woningbouwproblematiek in Nederland. Behalve dat er veel aandacht uitgaat naar de afgenomen 
affordability van wonen, wordt de oorzaak vooral gezocht in de achterblijvende woningbouwproductie 
(Barker, 2004) (Letwin Independent Review of build out, 2018).34 Ook hier speelt de vraag of 
marktconcentratie van grote ontwikkelaars en bouwondernemingen een rol speelt. Ontwikkelaars in 
Engeland maken veel gebruik van land banking (Calcutt, 2007) (Leishman, 2015). Het marktaandeel 
van de top 10 woningbouwers is hoog (47% in 2015, op basis van Cole, 2016). Diverse onderzoeken 
duiden op problematiek van stalled sites (zie ook hoofdstuk 2). Er is eveneens discussie over de vraag 
of er sprake is van onvolledige mededinging  (Payne, 2020).35 Ontwikkelaars maken bovendien in 
toenemende mate gebruik van opties op grond en voorwaardelijke contracten om zodoende met 
weinig risico hun grondposities te vergroten (Payne, Serin, James, & Adams, 2019). Voor zover bekend 
zijn er echter geen eenduidige gegevens over de mate van lokale of regionale marktconcentratie van 
ontwikkelaars. 

 
34 Zie (Wilson & Barton, 2021) voor een duiding van die Britse discussie. 
35 In de Britse discussie wordt in verband met dit punt onder meer gepleit voor invoering van een Land Value 
Tax (grondbelasting). Ook in Nederland zou een grondbelasting mogelijk als incentive kunnen dienen om 
stalled sites sneller te ontwikkelen (zie hoofdstuk 4). 
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3.3 Grondinstrumentarium gemeenten: kostenverhaal, baatafroming en bescherming 
grondeigendom 

 
Gemeenten beschikken over een ‘instrumentenkoffer’ waarmee zij hun grondbeleid kunnen 
uitvoeren. In paragraaf 3.3.1 wordt kort ingegaan op enkele van die instrumenten in relatie tot 
kostenverhaal en baatafroming en gevolgen voor marktwerking. Een deel van het instrumentarium 
grijpt direct in op de eigendomsrechten van grondeigenaren. Eigendomsrechten van grondeigenaren 
zijn echter goed beschermd. In paragraaf 3.3.2 wordt ingegaan op het wettelijk kader dat het 
grondeigendom beschermt, opnieuw voorzover relevant voor de discussie over de werking van de 
grondmarkt. 
 
 

3.3.1 Grondinstrumentarium gemeenten 
 

In paragraaf 3.1 is het onderscheid tussen actief en faciliterend grondbeleid al toegelicht. Grondbeleid 
is erop gericht om: 1) de grond die benodigd is voor een in het bestemmingsplan opgenomen 
ruimtelijke ontwikkeling beschikbaar te maken; en 2) de kosten van publieke voorzieningen die 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het plan zoveel mogelijk te bekostigen uit de opbrengsten van 
de planontwikkeling (kostenverhaal). Voor de uitvoering van dit beleid beschikken gemeenten over 
een aantal instrumenten (mede gebaseerd op Deloitte, 2021b): 
 
Ten behoeve van de uitvoering van actief grondbeleid: 
 

• Actieve bouwgrondproductie; 

• Bouwclaimmodel: grondverwerving in ruil voor bouwclaims; 

• PPS / deelnemingen (joint venture; grondexploitatiemaatschappij); 

• Wet voorkeursrecht gemeenten; 

• Onteigening; 

• Erfpacht. 
 

Ten behoeve van de uitvoering van faciliterend grondbeleid: 
 

• Kostenverhaal op basis van anterieure overeenkomst (vrijwillig overeengekomen); 

• Kostenverhaal op basis van exploitatieplan (afdwingbaar, op basis wettelijk voorgeschreven 
kostensoorten en regels over doorberekening van kosten); 

• Kostenverhaal zonder tijdvak (nieuw in Omgevingswet; in geval van organische 
gebiedsontwikkeling); 

• Bijdragen bovenwijkse voorzieningen en ruimtelijke ontwikkelingen; 

• Stedelijke kavelruil. 
 
Met name de opname van de Afdeling Grondexploitatie in de Wro (2008) heeft ertoe geleid dat, of 
gemeenten nu kiezen voor een actief of een faciliterend grondbeleid, ze min of meer dezelfde 
mogelijkheden hebben om via grondbeleid publieke ruimtelijke doelen te verwezenlijken (c.q. te 
financieren). Toch zijn er enkele relevante verschillen tussen actief en faciliterend grondbeleid, met 
name met betrekking tot de de mogelijkheden voor kostenverhaal en baatafroming. Kostenverhaal en 
baatafroming zijn relevant voor  marktwerking en worden hieronder besproken.36 

 
36 Een uitgebreide bespreking van het volledige grondinstrumentarium valt buiten het bestek van dit 
onderzoek. 
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Kostenverhaal 
 
Zowel faciliterend als actief gemeentelijk grondbeleid bieden voor gemeenten de mogelijkheid tot 
kostenverhaal van binnenplanse en bovenplanse kosten, maar er zijn verschillen in effectiviteit, risico 
en transparantie. In het geval van actief gemeentelijk grondbeleid kan de gemeente in principe alle 
kosten van publieke voorzieningen verhalen op haar eigen grondexploitatie. De dekking van die kosten 
vindt dan plaats vanuit de inkomsten uit de uitgifte van bouwgrond. In principe is dit een effectieve 
manier van kostenverhaal, maar het financiële risico ligt bij de gemeente (of soms gedeeld in een PPS), 
aangezien “de kosten meestal voor de baat uitgaan”. De gemeente is voor de dekking van de kosten 
afhankelijk van de inkomsten uit de gronduitgifte en ten tijde van de investering in de publieke 
voorzieningen is vaak nog niet zeker of die inkomsten de kosten dekken. Kostenverhaal op 
ontwikkelende grondeigenaren, bij faciliterend grondbeleid, is in beginsel ook effectief, maar ook hier 
zijn risico’s aan verbonden. Bovendien zijn er in dit geval beperkingen aan de soort en omvang van de 
kosten die verhaald kunnen worden. In de Afdeling Grondexploitatie in de Wro zijn regels opgenomen 
over het zogenaamde kostenverhaal door overheden. Gemeenten kunnen op basis van een limitatieve 
kostensoortenlijst bepaalde kosten van voorzieningen verhalen op ontwikkelende grondeigenaren.  
Gemeenten zijn verplicht om bij aanvang van een gebiedsontwikkeling de kosten van publieke 
voorzieningen in het project te verzekeren. Indien men bij aanvang van het project nog niet met alle 
ontwikkelende grondeigenaren een overeenkomst heeft kunnen sluiten over het kostenverhaal 
(omdat bijvoorbeeld een deelplan nog uitgewerkt moet worden), moet de gemeente soms uit andere 
middelen financieel garant staan voor de kosten. Het is dan onzeker, tot aan het moment dat de 
gemeente een overeenkomst heeft gesloten met de laatste ontwikkelende grondeigenaar in het 
gebied, of zij alle gemaakte kosten kan verhalen op de grondeigenaren. 
 
De omvang van het kostenverhaal is van invloed op de financiële haalbaarheid van 
gebiedsontwikkelingen en daarmee relevant in de huidige discussie over de noodzaak van 
woningbouwsubsidies (zie par. 3.5). Voor wat betreft de uitvoering van het kostenverhaal in het geval 
van faciliterend grondbeleid laten verschillende studies zien dat er ten aanzien van de omvang van het 
kostenverhaal een gebrek aan transparantie is voor marktpartijen (BHV Ruimte, 2014; Oorschot, 
2020). De Afdeling Grondexploitatie van de Wro schrijft voor dat bij aanvang van een 
gebiedsontwikkeling het kostenverhaal geregeld moet zijn. Daarbij geldt dat een gemeente verplicht 
is om in eerste instantie te onderzoeken of zij op vrijwillige basis tot overeenstemming kan komen met 
de ontwikkelende grondeigenaren over (de hoogte van) het kostenverhaal – het zogenaamde 
anterieure traject. Indien men niet tot overeenstemming komt is de gemeente verplicht een 
exploitatieplan op te stellen, waarin het kostenverhaal (afdwingbaar) wordt vastgelegd – het 
zogenaamde posterieure traject. Voor het exploitatieplan zijn in de wet strikte regels opgenomen over 
welke kosten verhaald kunnen worden en hoeveel kosten verhaald mogen worden. In de praktijk 
wordt vrijwel altijd vrijwillig tot overeenstemming gekomen over het kostenverhaal, waarbij mogelijk 
een bepaalde schaduwwerking uitgaat van de regels voor het afdwingbare kostenverhaal. In de 
praktijk hanteren gemeenten in het anterieure traject vaak een vast bedrag per te bouwen woning. 
Niettemin is kostenverhaal complex en vaak niet transparant voor marktpartijen. Een duidelijk inzicht 
in de omvang van het kostenverhaal per te bouwen woning ontbreekt, maar de indruk bestaat dat de 
verschillen aanzienlijk zijn.37 
 
Baatafroming 
 
Een belangrijk verschil tussen actief en faciliterend grondbeleid is de mogelijkheid tot baatafroming. 
Met actief grondbeleid – de woningbouw vindt plaats op grond uitgegeven door de gemeente - kan 

 
37 Stec Groep en Radboud Universiteit voeren momenteel onderzoek uit onder gemeenten naar de omvang van 
het kostenverhaal. Resultaten worden verwacht in oktober 2021. 
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een gemeente, bovenop het verhalen van de kosten van publieke voorzieningen, eventuele resterende 
baten van de gebiedsontwikkeling afromen. De baten betreffen in dit geval de eventuele winst die 
overblijft uit de uitgifte van bouwgrond, na aftrek van alle kosten.38 De uitkomst kan uiteraard ook 
negatief uitvallen, indien de verrekening van opbrengsten en kosten tot een negatief resultaat leidt. 
In het verleden waren gemeenten soms in staat om met de baten van een winstgevende 
grondexploitatie in de ene gebiedsontwikkeling een andere verliesgevende grondexploitatie 
subsidiëren. Zoals in paragraaf 3.2 besproken hebben gemeenten de afgelopen jaren echter 
grotendeels afgezien van het voeren van een actief grondbeleid, zodat in ieder geval op de korte 
termijn de mogelijkheden om op deze wijze in baatafroming te voorzien beperkt zijn. 
 
In het geval dat de gemeente kiest voor faciliterend grondbeleid – de woningbouw vindt plaats op 
grond in privaat eigendom – kan een gemeente kosten verhalen, maar nauwelijks baat afromen (er 
van uitgaande dat de totale baten of ontwikkelingswinsten hoger zijn dan het kostenverhaal). 
Weliswaar heffen gemeenten de onroerende zaakbelasting (OZB, op basis van Artikel 220 uit de 
Gemeentewet) en beschikken zij over het instrument van de baatbelasting (op basis van Artikel 222 
uit de Gemeentewet), maar dat instrumentarium volstaat niet om alle of een groot deel van de baten 
af te romen. De gemeente kan baatbelasting opleggen aan woningbezitters die profiteren van 
waardestijging van hun huizen door nieuwe voorzieningen zoals een station of een park in de buurt, 
maar die heffing wordt nooit ingezet, omdat hij – kort gezegd – veel weerstand oproept (Sorel, Schep, 
& Tennekes, 2014).39 
 
Eenduidige informatie over de omvang van de baten die ontstaan als gevolg van 
bestemmingswijzigingen (ontwikkelingswinst) ontbreekt.40 Ook is niet bekend in hoeverre de omvang 
van het totale kostenverhaal zich verhoudt tot de totale baten. De (on)mogelijkheid om baten af te 
romen is eveneens relevant in relatie tot de huidige discussie over de noodzaak van 
woningbouwsubsidies, als tekortfinanciering van onrendabele toppen in gebiedsontwikkeling (zie 
paragraaf 3.5). Geredeneerd kan worden dat er sprake is van een maatschappelijk ongewenste 
situatie, indien het zo zou zijn dat een deel van de baten als gevolg van een bestemmingswijziging bij 
andere partijen in de bouwkolom terechtkomen en worden onttrokken aan de bekostiging van de 
gebiedsontwikkeling, waardoor vervolgens de financiële haalbaarheid van de voorgenomen 
gebiedsontwikkeling problematisch wordt. In dat geval kan beter een discussie gevoerd worden over 
mogelijkheden om baatafroming te verbeteren, in plaats van een discussie over de  de noodzaak om 
meer woningbouwsubsidies beschikbaar te stellen.41 
 
Gevolgen gehanteerde grondbeleid voor marktwerking 
 
Naast de redenering hierboven dat de de keuze voor een actief dan wel faciliterend grondbeleid 
gevolgen heeft voor de omvang van de baten die toevallen aan grondeigenaren, kan beargumenteerd 

 
38 Hiermee zijn nog niet alle baten als gevolg van bestemmingswijzigingen door de overheid afgeroomd. Bij de 
verwerving van de ruwe grond door een gemeente ontvangt de oorspronkelijke grondeigenaar waarschijnlijk 
nog een premium op de grondprijs, als gevolg van de te verwachten toekomstige bestemmingswijziging. 
39 In het verlengde hiervan speelt de discussie over de planbatenheffing. De minister van BZK heeft onlangs 
laten onderzoeken of een planbatenheffing zou kunnen worden ingevoerd, maar ziet daar vanaf (Ollongren K. , 
2020). 
40 Ter vergelijking: voor Engeland zijn wel gegevens bekend over de omvang van de baatafoming. Geschat wordt 

dat met de regelingen voor kostenverhaal in Engeland (Section 106 agreement; Community Infrastructure Levy) 
jaarlijks circa € 3,3 miljard van de stijging van grondprijzen als gevolg van bestemmingswijzigingen wordt 
‘afgeroomd’, terwijl € 10,9 miljard als windfall profit toevalt aan grondeigenaren (Centre for Progressive 
Capitalism, in Wilson & Barton, 2021). 
41 In hoofdstuk vier wordt aandacht besteed aan de mogelijke invoering van een grondbelasting, als alternatief 
om baten af te romen van grondeigenaren. 
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worden hoe die keuze verder mogelijk effect heeft op prijsvorming en marktwerking op de 
grondmarkt. 
 
In de eerste plaats kan een actief gemeentelijk grondbeleid bijdragen aan een verschuiving van de 
competitie op de markt voor ruwe bouwgrond naar een competitie op de markt voor bouwrijpe grond. 
Alhoewel de gemeente geen verplichting kent om de uitgifte van grond openbaar aan te besteden, 
zolang met marktconforme grondprijzen wordt gewerkt, mag zij dat wel doen. Dat ligt misschien niet 
voor de hand bij de uitgifte van individuele bouwkavels, zolang de uitgifteprijzen maar marktconform 
worden vastgesteld, maar wel bij de aanbesteding van gronden ten behoeve van een (grootschalige) 
gebiedsontwikkeling (zie par. 3.5). 
 
In de tweede plaats kan vrij goed beredeneerd worden dat de praktijk van het verhalen van de kosten 
van publieke voorzieningen op gebiedsexploitaties consequenties heeft voor de prijs van ruwe 
bouwgrond. In de berekening van de residuele waarde van ruwe bouwgrond, en daarmee de prijs die 
de koper maximaal zal willen betalen, wordt rekening gehouden met deze kosten (waarbij 
aangetekend dat dit dan vaak gaat om een inschatting van de kosten). Het kostenverhaal heeft dus 
een prijsdrukkend effect op de markt voor ruwe grond. Mogelijk heeft dit ook een (beperkt) effect op 
speculatieve grondaankopen op de markt voor ruwe grond. Grondspeculatie is minder aantrekkelijk. 
De praktijk van het kostenverhaal heeft géén invloed op de prijs van bouwrijpe kavels en ook niet op 
de prijs van de nieuwbouwwoning. Met andere woorden, gemeenten kunnen hogere kosten van 
publieke voorzieningen niet doorrekenen in de uitgifteprijs. De uitgifteprijs wordt, zoals besproken, 
eveneens residueel bepaald, op basis van de marktwaarde van de woning, minus de bouwkosten en 
overige kosten (maar dus niet de kosten van publieke voorzieningen). De prijs van een 
nieuwbouwwoning past zich in een voorraadmarkt aan de prijsontwikkeling van bestaande woningen 
aan. 
 
Lastiger is om te beredeneren of de keuze voor actief dan wel faciliterend grondbeleid effect heeft op 
grondverwervingsstrategieën van ontwikkelaars. Leidt de keuze van een gemeente voor actieve 
bouwgrondproductie op een of meerdere locaties ertoe dat ontwikkelaars afzien van grondaankopen? 
Vermoedelijk niet, of zelfs juist het tegendeel, omdat projectontwikkelaars met grondeigendom een 
goede onderhandelingspositie hebben om via een bouwclaim een recht te verwerven om woningen te 
bouwen en bovendien de concurrentie uitschakelen. In het geval van een grootschalige 
nieuwbouwontwikkeling doet het er misschien ook niet zo toe voor een ontwikkelaar waar die 
grondpositie zich precies bevindt, aangezien een bouwclaimmodel vaak ook tot een herverkaveling 
van bouwrechten kan leiden. Indien de gemeente kiest voor faciliterend grondbeleid ten aanzien van 
een bepaalde gebiedsontwikkeling zullen marktpartijen, bij voldoende marktvraag, eveneens gronden 
trachten te verwerven. In een dergelijke situatie is de strategische ligging van de grondpositie binnen 
de ontwikkellocatie wellicht belangrijker, omdat een herverkaveling van grondposities minder voor de 
hand ligt. 
 
Tenslotte is er met betrekking tot de uitvoering van actief grondbeleid ook sprake van een 
rechtsstatelijk probleem. In het geval van een actief grondbeleid hebben gemeenten een dubbele rol 
op de grondmarkt, als marktspeler (vrager en aanbieder van respectievelijk ruwe en bouwrijpe grond) 
en als marktmeester (onder meer vaststellen van ruimtelijk beleid en bestemmingsplannen, maar ook 
prioritering van de ontwikkeling van woningbouwlocaties), op een markt waarop ook private partijen 
actief zijn (Segeren, 2007). Financiële overwegingen ten aanzien van de opbrengsten van een 
gemeentelijke grondexploitatie kunnen dan bijvoorbeeld een prikkel zijn om de ontwikkeling van 
‘eigen grond’ prioriteit te geven ten opzichte van andere bouwlocaties, of om de bouw van een groter 
aandeel dure koopwoningen mogelijk te maken op een locatie, om zodoende hogere opbrengsten te 
realiseren uit de verkoop van bouwkavels. 
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3.3.2 Wettelijk kader: bescherming van grondeigendom 
 

Grondeigendom is goed beschermd in Nederland. Dat heeft grote invloed op de werking van de 
grondmarkt, met name omdat die bescherming het voor projectontwikkelaars aantrekkelijk maakt om 
vroegtijdig en strategisch ruwe bouwgrond te verwerven. Een volledige analyse van het wettelijk kader 
ter bescherming van grondeigendom valt buiten het bestek van dit rapport. Zie bijvoorbeeld (Lam, De 
Bruijne, & Sluysmans, 2012). In plaats daarvan worden kort drie onderdelen van dat wettelijk kader 
aan de orde gesteld vanwege hun relevantie voor de werking van de grondmarkt. 
 
Onteigening en compensatie 
 

  
 
 
Onteigening kan onder meer ingezet worden ter ondersteuning van een actief grondbeleid. In 1977 
wilde het kabinet-Den Uyl van PvdA, KVP en ARP de waardegrondslag voor onteigening wijzigen van 
marktwaarde naar gebruikswaarde (meestal landbouwwaarde). Dat zou geleid hebben tot lagere 
verwervingskosten. Het toch al wankele kabinet is toen over deze kwestie gevallen. Als grondslag geldt 
nu nog steeds de marktwaarde op het moment van onteigening.42 Ook als de bestemming van de grond 
nog niet gewijzigd is in het bestemmingsplan is in de marktwaarde, in het geval van onteigening voor 
woningbouw, de verwachting dat deze bestemming op de grond komt te liggen verdisconteerd. 
Opvallend genoeg geldt in Finland, een van de weinig andere Europese landen waar actief grondbeleid 
vaak wordt gehanteerd door gemeenten, een andere waardegrondslag voor onteigening. De 
compensatie bij onteigening in Finland wordt van de marktwaarde de waardestijging van die grond tot 
zeven jaar terug, gerekend van het besluit om een nieuw bestemmingsplan voor te bereiden, 
afgetrokken (Valtonen, Falkenbach, & Van der Krabben, 2017). 
 
Alhoewel onteigening ten behoeve van gebiedsontwikkeling maar zelden wordt ingezet, gaat er wel 
een schaduwwerking uit van de waardegrondslag voor onteigening op de prijzen die moeten worden 
betaald op de markt voor ruwe grond. Waar in Nederland die schaduwwerking leidt tot minnelijke 
verwerving tegen de huidige marktwaarde, leidt de schaduwwerking in Finland waarschijnlijk tot 
minnelijke verwerving van ruwe grond tegen een waarde die beduidend lager ligt dan de huidige 
marktwaarde. 
 
 
 
 

 
42 In Engeland heeft onlangs in het parlement nog een vergelijkbare discussie plaatsgevonden over de 
wenselijkheid om de grondslag voor onteigening in de Land Compensation Act uit 1961 aan te passen (Wilson & 
Barton, 2021). 
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Recht op zelfrealisatie 
 
Het zelfrealisatierecht houdt in dat er een koppeling is tussen het eigendomsrecht en het 
ontwikkelingsrecht. Op basis hiervan heeft een eigenaar die bereid en in staat is een commerciële 
bouwopgave te realiseren overeenkomstig het bestemmingsplan, ook het recht deze te realiseren. De 
gemeente heeft dan geen titel tot onteigening (Minister VROM, 2006). 
 
In Nederland ontstond als gevolg van de ontwikkelingen op de grondmarkt op Vinex-locaties in de 
jaren negentig, toen gemeenten min of meer werden overvallen door ontwikkelaars die grondposities 
hadden ingenomen, discussie over het zelfrealisatierecht. Het in paragraaf 3.1 besproken 
bouwclaimmodel is een feite een reactie op de doorwerking van het zelfrealisatierecht. Waar 
gemeenten van mening waren dat zij projectontwikkelaars met grondposities zouden kunnen 
onteigenen, konden deze ontwikkelaars onteigening afwenden door met succes een beroep te doen 
op hun zelfrealisatierecht. Vanuit het oogpunt van concurrentiebevordering op woningbouwlocaties 
heeft het kabinet vervolgens laten onderzoeken of beperking of afschaffing van het zelfrealisatierecht 
wenselijk is (Minister VROM, 2006). Afschaffing van het zelfrealisatierecht kan in principe op twee 
manieren plaatsvinden, ofwel door het eigendomsrecht geheel te onteigenen, ofwel door een 
gedwongen ontkoppeling van het eigendomsrecht en ontwikkelingsrecht. De discussie hierover in de 
Tweede kamer heeft vervolgens niet geleid tot een aanpassing van het zelfrealisatierecht. Toch werd 
door de Tijdelijke Commissie Huizenprijzen (2012) opnieuw gesteld dat aanpassing van het 
zelfrealisatierecht overwogen zou moeten worden, hetgeen opnieuw niet heeft geleid tot een 
aanpassing van het recht. Internationaal zijn er overigens geen voorbeelden van landen bekend waar 
het zelfrealisatierecht niet bestaat of wordt beperkt vanwege de bevoegdheid om te onteigenen 
zonder beroep op zelfrealisatie (Needham & Geuting, 2006). 
 
Voorkeursrecht gemeenten 
 
De Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) schept de mogelijkheid voor gemeenten om een 
voorkeursrecht te vestigen op bepaalde daartoe aangewezen gronden (Ministerie BZK, 2019). De 
aangewezen gronden moeten zijn opgenomen in een bestemmingsplan, inpassingsplan, projectbesluit 
of structuurvisie. Indien de gemeente een voorkeursrecht heeft gevestigd in een bepaald gebied krijgt 
zij voorrang in het rechtsverkeer boven andere partijen. Een voorkeursrecht ondersteunt een actief 
gemeentelijk grondbeleid, maar verplicht grondeigenaren niet tot verkoop. 
 
 

3.4 Prijsontwikkeling grond 
 
Prijzen van vrije kavels (bouwrijpe grond) variëren sterk per provincie (figuur 3.3). De prijzen zijn het 
hoogst in Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland (en vertonen ook de grootste stijging in de periode 
2011-2018). De laagste gemiddelde grondprijzen zijn te vinden in Friesland en Groningen (en zijn 
nauwelijks gestegen in de periode 2011-2018). Informatie over prijzen die worden betaald voor ruwe 
grond is weliswaar beschikbaar bij het kadaster, maar lastig te interpreteren. Hierbij speelt 
bijvoorbeeld mee dat het niet eenvoudig is om af te leiden welke rechten er op de grond zitten, in 
aanvulling op het eigendom, of met andere woorden ‘hoe warm de grond is’ om te kunnen worden 
aangewend voor woningbouw (Woestenburg, Van der Krabben, & Spit, 2014) Ook kunnen verschillen 
in de te verwachten kosten om de grond bouwrijp te maken en te ontsluiten een groot effect hebben 
op de verwervingsprijs. 
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Figuur 3.3 Grondprijzen vrije kavels in euro’s per m2 voor de periode 2011-2018 

 
Bron: Stec Groep (2020), op basis van NVM (2018) en Kadaster (2018) 
 
 

3.5 Effecten ruimtelijk beleid op woningbouw en woningprijzen 
 
Het ruimtelijk beleid van overheden in Nederland (en elders) heeft op verschillende manieren invloed 
op de werking van de grond- en woningbouwmarkt en de praktijk van gebiedsontwikkeling. In 
samenhang met het internationale onderzoek naar effecten van ruimtelijk beleid op woningaanbod 
(par. 2.5) is ook  in Nederland onderzoek gedaan naar de effecten van ruimtelijk beleid 
(aanbodrestricties) op de prijselasticiteit van het aanbod en woningprijzen (Rouwendal & Van der 
Straaten, 2006) (Vermeulen & Rouwendal, 2007) (Besseling, Bovenberg, Romijn, & Vermeulen, 2008) 
(Michielsen, Groot, & Van Maarseveen, 2017) (Öztürk, Van Dijk, & Van Hoenselaar, 2018). (Rouwendal 
& Van der Straaten, 2006) en (Schuur, 2010) onderzoeken niet alleen de kosten, maar ook de 
maatschappelijke baten van aanbodrestricties via het ruimtelijk beleid. Besseling et al. (2008) stellen 
dat de nieuwbouw in Nederland nauwelijks reageert op prijsstijgingen (veel minder dan bijvoorbeeld 
in de VS). Vermeulen en Rouwendal (2007) vinden voor Nederland een verwaarloosbaar kleine 
prijselasticiteit van het aanbod van woningen.  
 
Figuur 3.4 bevestigt de lage aanbod elasticiteit in Nederland in vergelijking tot een aantal andere OECD 
landen (OECD, 2021). 
 
Besseling et al. (2008) concluderen dat aanbodrestricties hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk 
moeten worden gehouden voor de lage prijselasticiteit, maar deze stelling wordt niet bevestigd in 
cijfers van de OECD (2021). Nederland scoort internationaal relatief hoog met betrekking tot het 
tempo van verstedelijking (conversie van onbebouwd naar bebouwd oppervlak) (figuur 3.5). 
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Figuur 3.4 Aanbodelasticiteit woningmarkt in metropolitane gebieden 
 

 
Bron: OECD (2021) 
 
 
Figuur 3.5 Percentage of tree cover, grassland, wetland, shrubland and sparse vegetation 

converted to any other land covertype between 1992 and 2015 

 
Bron: OECD (2021) 
 
De mate waarin het ruimtelijk beleid – via het beschikbaar maken van plancapaciteit - inspeelt op 
veranderingen in de vraag naar nieuwbouwwoningen kan ook worden afgeleid uit de omvang van de 
waardesprong van grond wanneer de bestemming ervan van landbouw in woningbouw verandert 
(Besseling et al., 2008). Segeren (2007; geciteerd in Besseling et al., 2008) schat in dat de prijs van 
grond in de Randstad dan gemiddeld met een factor 60 á 75 toeneemt, met uitschieters naar boven 
op aantrekkelijke locaties. Afhankelijk van de verwachtingen die er zijn over de toekomstige 
bestemming van de grond wordt dit surplus verdeeld tussen de oorspronkelijke eigenaar en de nieuwe 
eigenaar (zie ‘strijd om surplus’, par. 2.5). 
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Besseling et al. stellen verder dat ruimtelijke ordening leidt tot een schaarstepremie (regulatory tax) 
op de prijs van woningen. Op basis van een interpretatie van resultaten van studies van anderen 
schatten ze in dat gemiddeld genomen in Nederland ruwweg een derde van de prijs van een woning 
toe te rekenen is aan deze impliciete belasting als gevolg van aanbodrestricties.43 44 
 
Hoofdstuk 4 bespreekt de mogelijke impact van het verkleinen van aanbodrestricties (een minder 
restrictief ruimtelijk beleid) op de werking van de grondmarkt. 
 
Kan actief gemeentelijk grondbeleid aanbodelasticiteit verhogen? 
 
Een restrictief ruimtelijk beleid leidt mogelijk tot meer marktmacht voor grondeigenaren op locaties 
waar, binnen de contouren van het ruimtelijk beleid, wél woningbouw mogelijk is. Die grondeigenaren 
kunnen strategisch gebruikmaken van hun marktmacht door de ontwikkeling van een 
woningbouwlocatie te vertragen en daarmee zorgen voor een grotere feitelijke aanbodrestrictie (par. 
3.6). De vraag kan dan gesteld worden of het actieve grondbeleid van Nederlandse gemeenten juist bij 
kan dragen aan het verbeteren van de effectiviteit van bouwgrondproductie in reactie op 
veranderingen in de vraag naar bouwgrond voor nieuwbouw van woningen. Naar aanleiding van een 
motie van Moorlag en Smeulders heeft Minister Ollongren (Ollongren K. , 2021) onderzoek laten doen 
naar de effectiviteit van gemeentelijke bouwgrondproductie (Deloitte Real Estate, 2021a) (Deloitte 
Real Estate, 2021), de vraag of gemeenten over voldoende instrumentarium beschikken voor de 
uitvoering van actief grondbeleid (Deloitte Real Estate, 2021a), en de vraag of het wenselijk is dat 
gemeenten, eventueel met ondersteuning van het rijk, weer vaker gebruik zouden gaan maken van 
actief grondbeleid (Buitelaar, 2021).45 
 
In het onderzoek van Deloitte Real Estate (2021a) wordt met een kwantitatieve analyse aangetoond 
dat er inderdaad een positief verband bestaat tussen de omvang van de gemeentelijke 
bouwgrondproductie in de periode 2005-2014 (als indicator voor actief grondbeleid) en de 
woningbouwproductie in de periode 2010-2019. Aanvullend stellen de onderzoekers dat selectief om 
moet worden gegaan met actief grondbeleid. De strategie kan vooral van pas komen bij grotere, 
complexere locaties met substantiële publieke doelen en/of een sterke mate van versnipperd 
grondeigendom. Dit kan zowel een uitleggebied betreffen als een binnenstedelijk gebied. 
 
 

3.6 Praktijk van gebiedsontwikkeling 
 
Gebiedsontwikkeling gaat over het (integrale) proces van planontwikkeling, grondexploitatie en 
opstalexploitatie, waarbij meerdere actoren betrokken zijn en waarbij de grond- en opstalexploitatie 
van elkaar gescheiden zijn (Ministerie BZK, 2019). De wijze waarop gebiedsontwikkeling plaatsvindt 
hangt sterk samen met het grondeigendom op de ontwikkelingslocatie bij aanvang van het proces. 
Grofweg kunnen we onderscheiden: 
 

• Alle grond in het gebied is eigendom van de gemeente; 

• Alle grond in het gebied is eigendom van een of meer ontwikkelende eigenaren (die zelf 
voornemens is het vastgoed te ontwikkelen); 

 
43 Met andere woorden, zonder aanbodrestricties zouden de prijzen van woningen circa 30% lager liggen dan 
nu het geval zou zijn (cijfers 2008). 
44 Naast ruimtelijke ordening is ook andere regelgeving van invloed op woningprijzen. DNB (2020) stelt 
bijvoorbeeld dat hypotheekregulering in Nederland een grotere invloed op woningprijzen heeft dan een tekort 
aan woningen (DNB, 2020). 
45 De eerste vraag wordt hier besproken; de andere twee vragen worden in hoofdstuk 4 besproken. 
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• Alle grond in het gebied is eigendom van een of meer (oorspronkelijke) eigenaren van grond en/of 
opstallen die geen interesse hebben in betrokkenheid in de beoogde gebiedsontwikkeling; 

• Combinaties van bovenstaande eigendomsverhoudingen. 
 
Financiële haalbaarheid en risicoverdeling zijn meestal belangrijke voorwaarden voor de 
besluitvorming over een gebiedsontwikkeling. De eigendomsverhoudingen kunnen een grote invloed 
hebben op de wijze waarop de ‘ontwikkelingswinsten’ tussen actoren verdeeld worden. 
 
Samenwerkingsstrategie 
 
Voor gebiedsontwikkeling is in principe altijd een vorm van publiek-private samenwerking vereist, 
waarbij gemeenten minimaal planologische ondersteuning bieden voor de beoogde 
gebiedsontwikkeling, maar ook financieel kunnen participeren. De volgende samenwerkingsmodellen 
kunnen worden onderscheiden (Ministerie BZK, 2019): 
 

• Publieke grondexploitatie: het traditionele model; 

• Publieke grondexploitatie: het bouwclaimmodel; 

• Publiek-private grondexploitatie: de joint venture bij overeenkomst; 

• Publiek-private grondexploitatie: de joint venture bij rechtspersoon 
(Grondexploitatiemaatschappij: GEM); 

• Private grondexploitatie: de integrale ontwikkeling op overheidsinitiatief (concessiemodel); 

• Private grondexploitatie: zelfrealisatie (exploitatieplan of anterieure overeenkomst); 

• Stedelijke kavelruil. 
 
Aanbesteding 
 
De Aanbestedingswet schrijft voor dat bepaalde werkzaamheden moeten worden aanbesteed (figuur 
3.6). Dit geldt in algemene zin voor werken, diensten en leveringen die als overheidsopdracht 
kwalificeren (Ministerie BZK, 2019). 
 
Figuur 3.6 Aanbestedingsplicht in relatie tot planontwikkeling, opstal- en grondexploitatie 

 
Bron: (Ministerie BZK, 2019) 
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Indien aanbesteding niet verplicht is, dan is een overheid of andere uitvrager vrij in de keuze voor een 
samenwerkingspartner en in de wijze hoe die partner geselecteerd wordt. Is de opgave 
aanbestedingsplichtig dan is er nog steeds, binnen het wettelijk kader, keuze mogelijk tussen een een-
op-een gunning en een openbare aanbesteding (marktselectie). Alhoewel marktselectie bijdraagt aan 
transparantie in het handelen van de overheid en concurrentie bevorderend werkt kunnen er in de 
praktijk argumenten zijn om voor een een-op-een gunning te kiezen (Ministerie BZK, 2019): 
 

• Indien er sprake is van een unsolicited proposal: marktpartij komt met een goed plan voor 
gebiedsontwikkeling zonder de locatie (geheel) in eigendom te hebben; 

• Wanneer een ontwikkelende eigenaar zelf een gebied wenst te ontwikkelen (zelfrealisatie), heeft 
deze eigenaar vaak nog omliggende (openbare) ruimte nodig; 

• Wanneer een marktpartij een eerste deel van een grotere gebiedsontwikkeling succesvol heeft 
ontwikkeld en zich bewezen heeft als geschikte partner; 

• Indien een marktpartij of een gemeente kansen ziet om een logische uitruil van locaties en 
eigendommen te organiseren; 

• Indien het grondeigendom binnen de gebiedsontwikkeling dusdanig verdeeld is dat het logisch is 
bepaalde gronden een-op-een aan een marktpartij te verkopen. 

 
In het geval van een actief gemeentelijk grondbeleid is aanbesteding van de bouwgrond niet verplicht, 
indien de grondtransactie tussen gemeente en markpartij geschiedt tegen marktconforme 
voorwaarden.46 Maar het mag uiteraard wel. 
 
De keuze voor een-of-een gunning dan wel een openbare aanbesteding via een tender beïnvloedt de 
mededinging op de grondmarkt. Marktselectie en het organiseren van een tender is alleen mogelijk 
indien de gemeente (of bijvoorbeeld het Rijksvastgoedbedrijf) zelf eigenaar is van de grond en 
eventuele opstallen in een gebied. Eenduidig inzicht in de keuze voor een van beide 
aanbestedingsvormen in die gevallen ontbreekt voor zover bekend.47 In het geval dat de ontwikkelaar 
zelf eigenaar is van de grond (of over een bouwclaim beschikt) kan geen sprake zijn van een 
aanbesteding. In deze gevallen vindt een onderhandeling plaats tussen gemeente en ontwikkelende 
eigenaar over het vastgoedprogramma, de publieke voorzieningen, het kostenverhaal en een 
eventuele onrendabele top, voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan, maar de 
parameters die worden gehanteerd om kosten en opbrengsten door te berekenen zijn vaak niet 
transparant.48 
 
 
 

 
46 Het kabinet heeft in 2004 laten onderzoeken of het wenselijk zou zijn, met het oog op 
concurrentiebevordering op ontwikkellocaties, om openbare aanbesteding van bouwgrond (marktselectie) in 
het geval van actief gemeentelijk grondbeleid verplicht te stellen (Kamerbrief grondbeleid, 2004). De Tweede 
kamer heeft daar toen van afgezien. 
47 In het rapport Publiek-private samenwerking bij gebiedsontwikkeling: sneller, beter en goedkoper (Ministerie 
IenM & NEPROM, 2017) wordt gesteld dat er een praktijk is waarin overheden steeds vaker allerlei vormen van 
marktselectie toepassen, in plaats van een-op-een gunning (zonder dat overigens te onderbouwen). Gegevens 
over de mate waarin dit gebeurt ontbreken. Het rapport stelt verder dat complexe aanbestedingsprocedures 
vaak enorm kostbaar zijn en aanzienlijk bijdragen aan de totale bouwkosten en om die reden zoveel mogelijk 
vermeden dienen te worden. 
48 Ook in het Verenigd Koninkrijk is discussie over intransparantie met betrekking tot de financiële haalbaarheid 
van gebiedsontwikkeling. In het Verenigd Koninkrijg wijzen verschillende studies op onvolledige en scheve 
informatie over financiële haalbaarheid van woningbouwprojecten. Ontwikkelaars maken hier mogelijk gebruik 
van in een poging om bijvoorbeeld het aandeel sociale woningbouw te verkleinen in een voorgestelde 
ontwikkeling (Stephens, Perry, Wilcox, Williams, & Young, 2018). In dit verband zijn voorstellen gedaan om 
onafhankelijke viability tests (verplicht) in te voeren. 
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Plancapaciteit en stalled sites 
 
Alle plannen voor gebiedsontwikkelingen bij elkaar opgeteld vormen de totale plancapaciteit. Tabel 
3.3 geeft een overzicht van de netto plancapaciteit per provincie, totaal voldoende om 961.300 
woningen te bouwen. Netto plancapaciteit kan worden ingedeeld in ‘zachte’ (nog niet vastgesteld) en 
‘harde’ plannen (onherroepelijk, met wijzigingsplicht). Van de 961.300 te bouwen woningen zijn er 
335.000 gelegen in harde plannen. 
 
Tabel 3.3 Bouwopgave versus netto plancapaciteit per provincie, 2021-2030 

 
Bron: (ABF Research, 2021) 
 
Een deel van de harde plancapaciteit blijft langer ongebruikt dan redelijkerwijs verwacht mag worden 
(Buitelaar & Van Schie, 2018) (StecGroep, 2021). We kunnen dan spreken van stalled sites. Buitelaar & 
Van Schie (2018) schatten in dat op stalled sites ruimte beschikbaar is om zo’n 100.000 woningen te 
bouwen (cijfers 2018).49 Stec Groep (2021) komt op basis van een survey onder gemeenten tot een 
vergelijkbare inschatting van de omvang van ongebruikte plancapaciteit: circa 25% van de totale harde 
plancapaciteit blijft langer ongebruikt dan feitelijk nodig zou zijn (StecGroep, 2021). Vaak lijkt hier een 
combinatie van oorzaken aan ten grondslag te liggen. Gemeenten noemen als oorzaken met name 
problemen met de opbrengsten van plannen (financiële haalbaarheid) en herprogrammering van 
plannen (waarbij herprogrammering vaak het gevolg is van haalbaarheidsproblemen aan de 
opbrengstenkant (Stec Groep, 2021). Ook vermoeden gemeenten dat in een deel van de gevallen 
ontwikkelende grondeigenaren om ‘strategische redenen’ bouwproductie uitstellen. Voor de hand 
liggende strategische redenen kunnen zijn dat ontwikkelaars streven naar een regelmatige, stabiele 
woningbouwproductie en daarom sommige projecten in tijd naar achter schuiven of dat zij hopen op 
een verdere stijging van woningprijzen op korte of middellange termijn, waardoor de opbrengsten uit 
de verkoop van nieuwe woningen kan toenemen. 
 
Zoals besproken in hoofdstuk twee kan theoretisch goed onderbouwd worden dat ontwikkelende 
grondeigenaren bewust kiezen voor vertraging van woningbouwproductie (Lange & Teulings, 2021). 
(Beckers, 2021) vindt voor enkele Nederlandse provincies dat onzekerheid over vastgoedprijzen van 
invloed is op (de omvang van) ongebruikte plancapaciteit. 
 

 
49 Stalled sites zijn in deze studie ruimtelijke plannen die, respectievelijk ‘vergund, maar niet bebouwd’, 
‘bestemd maar niet vergund’ en ‘partieel verleend en onderbenut’ zijn (Buitelaar & Van Schie, 2018) 
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Hoofdstuk vier bespreekt hoe marktmacht van ontwikkelende grondeigenaren zou kunnen worden 
gereduceerd. Dit is ook van belang met het oog op de te verwachten effectiviteit van 
planningsinterventies (gericht op het versnellen van woningbouwproductie) puur gericht op het 
vergroten van plancapaciteit, zonder rekening te houden met mogelijke strategische 
investeringsbeslissingen van projectontwikkelaars om woningbouwproductie uit te stellen. 
 
Transformatie versus uitleg 
 
Ruimtelijk beleid is meer dan het stellen van restricties in kwantitatieve zin aan de hoeveelheid ruimte 
die gebruikt mag worden voor woningbouw. Ook in kwalitatieve zin stelt het ruimtelijk beleid 
restricties. In de Nederlandse context is die kwalitatieve discussie over het gebruik van de ruimte in de 
afgelopen jaren vooral toegespitst geweest op de keuze tussen bouwen in bestaand stedelijk gebied 
(transformatiegebieden) versus bouwen buiten bestaand stedelijk gebied (uitleggebieden). In het 
ruimtelijk beleid van overheden wordt, met het oog op behoud van open ruimte en de wens tot 
stedelijke vernieuwing, steeds vaker de voorkeur gegeven aan zoveel mogelijk concentratie van 
woningbouw in transformatiegebieden, in bestaand stedelijk gebied. Dit leidt niet noodzakelijkerwijs 
tot een verdere restrictie van het aanbod in absolute zin, maar wel tot een prioritering van 
woningbouwlocaties die bij voorkeur het eerst bebouwd moeten worden. 
 
Dit leidt tot de vraag of de beschikbare transformatielocaties voldoende ruimte bieden voor opvang 
van de woningbouwbehoefte. (Van Duinen, Rijken, & Buitelaar, 2016) zetten woningbouwbehoefte in 
een hoog en een laag scenario af tegen binnenstedelijke plancapaciteit. Zij komen tot de conclusie dat 
een redelijk tot fors deel van de woningbouwbehoefte – afhankelijk van het scenario en met grote 
regionale verschillen – binnenstedelijk kan worden gebouwd (figuur 3.7).50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
50 (BrinkGroep, 2017) stelt, in een reactie op (Van Duinen, Rijken, & Buitelaar, 2016), dat een fors deel van de 
binnenstedelijke plancapaciteit alleen ontwikkeld kan worden met een forse financiële ondersteuning van de 
overheid, dat een deel van de binnenstedelijke plancapaciteit niet binnen afzienbare termijn ontwikkeld kan 
worden, en dat binnenstedelijk wonen in hoge dichtheden slechts beperkt aansluit bij de kwalitatieve 
woningbehoefte. Hierbij moet worden aangetekend dat de aannames waarop deze conclusies berusten lastig 
te controleren zijn. 
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Figuur 3.7 Realiseerbare woningbouwopgave in bestaand bebouwd gebied, 2012-2050 

 
Bron: Van Duinen et al., 2016 
 
Onrendabele top en woningbouwsubsidies 
 
In het huidige debat over de woningmarktcrisis wordt door veel partijen tenslotte gepleit voor het 
verruimen van woningbouwsubsidies om daarmee de woningproductie te versnellen. Met de 
woningbouwsubsidies moet de zogenaamde onrendabele top in gebiedsontwikkelingen worden 
afgedicht. De onrendabele top betreft noodzakelijke investeringen in publieke voorzieningen die toe 
te rekenen zijn aan woningbouw binnen een gebiedsontwikkeling en die niet terugverdiend kunnen 
worden uit de opbrengsten uit de gemeentelijke grondexploitatie (verkoop bouwrijpe kavels) dan wel 
in het geval van passieve grondexploitaties uit kostenverhaalsafspraken met private partijen (Rebel, 
2021). Indien een gemeente een gebiedsontwikkeling met een onrendabele top wenst door te zetten 
en ze kan geen beroep doen op rijks- dan wel provinciale subsidies, dan komt de bekostiging ervan 
voor rekening van de gemeente. In een dergelijke situatie heeft een gemeente een aantal 
handelingsperspectieven voor bekostiging van de onrendabele top (Heurkens et al., 2020). In de eerste 
plaats kan de gemeente proberen om extra opbrengsten in de gebiedsontwikkeling te realiseren, 
bijvoorbeeld door het exploitatiegebied te vergroten of het vastgoedprogramma te wijzigen 
(grondopbrengsten omhoog). In de tweede plaats kan de gemeente op zoek gaan naar 
kostenbesparingen in de grondexploitatie, bijvoorbeeld door de openbare ruimte te versoberen. In de 
derde plaats kan de gemeente mogelijk (additionele) publieke middelen inzetten of afboeken op 
gemeentelijke boekwaardes. 
 
In 2020 heeft het rijk via de Woningbouwimpuls € 1 miljard beschikbaar gemaakt voor de dekking van 
de onrendabele top in woningbouwprojecten en aanvullend ook nog financiering vrij gemaakt voor 14 
zogenaamde NOVI-projecten (grootschalige woningbouw; onderdeel van uitwerking Nationale 
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Omgevingsvisie - NOVI). Hiermee komt voor het eerst sinds de afbouw van het Investeringsbudget 
stedelijke vernieuwing in 2014 (isv-gelden) weer subsidie beschikbaar voor woningbouwprojecten 
(figuur 3.8). 
 
Figuur 3.8 Tijdlijn publieke financiële ondersteuning stedelijke ontwikkeling 

 
Bron: Heurkens et al. (2020) 
 
(Rebel, 2021) heeft in opdracht van het rijk getracht in te schatten hoeveel woningbouwimpuls-gelden 
noodzakelijk zouden zijn om de te verwachten onrendabele toppen in relatie tot de verwachte 
woningbouwopgave van 900.000 woningen tot 2030 af te dekken. De investeringen in publieke 
voorzieningen worden door Rebel in drie categorieën ingedeeld: investeringen die op basis van de 
wettelijke kostenverhaal-criteria profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit (PPT-criteria)  
toerekenbaar zijn aan de gebiedsontwikkeling en daarom in principe verhaald kunnen worden op 
ontwikkelende eigenaren51, niet-toerekenbare investeringen die wél noodzakelijk zijn voor de 
woningbouwontwikkeling, maar die niet voldoen aan de PPT-criteria, en schaalsprong investeringen 
die niet direct aan woningbouwprojecten te koppelen zijn. 
 
Rebel (2021) schat de gemiddelde omvang van de toerekenbare onrendabele top op circa € 12.600 per 
woning; de niet-toerekenbare onrendabele top wordt geschat op circa € 14.900 per woning; de 
omvang van de schaalsprong investeringen is niet goed in te schatten en wordt buiten beschouwing 
gelaten.5253 Indien deze tekorten worden ‘doorvertaald’ naar de totale geschatte woningbouwopgave 
tot 2030 van ruim 900.000 woningen, dan leidt dat tot een totale toerekenbare onrendabele top van 
€ 5,56 miljard en een totale niet-toerekenbare onrendabele top van € 8,13 miljard, plus dan nog de 

 
51 Alhoewel deze kosten toerekenbaar zijn komen ze toch voor rekening van de overheid, vanwege de regeling 
in de Afdeling Grondexploitatie Wro over macro-aftopping.  
52 De berekeningen zijn afgeleid van alle 57 woningbouwprojecten die subsidie hebben ontvangen uit de 
Woningbouwimpuls (WBI). Deze projecten kennen per definitie een tekort. Naast de WBI projecten is ook nog 
subsidie toegekend aan 14 grote gebiedsinvesteringen. Hiervoor schat Rebel op basis van een separate analyse 
een onrendabele top van in totaal circa € 19,8 miljard voor de hele periode tot 2040 (waarvan ongeveer de 
helft toerekenbaar naar de periode tot 2030). 
53 Het inzicht in het aandeel van woningbouwprojecten zonder publiek tekort is beperkt. In Zuid-Holland en 
Noord-Holland zou minder dan 10% van de binnenstedelijke woningbouwprojecten géén tekort hebben (Rebel, 
2021). 



 52 

schaalspronginvesteringen en het tekort in de 14 ‘grote projecten (circa € 10 miljard tot 2030) (Rebel, 
2021). 
 
De inschatting in het rapport van de totale onrendabele top voor toekomstige woningbouwprojecten 
berust op veel aannames die moeilijk te controleren zijn.54 Het is bijvoorbeeld onduidelijk in hoeverre 
er bij het vaststellen van de te verwachten onrendabele toppen rekening is gehouden met mogelijke 
kostenverhogende factoren (bijvoorbeeld eisen aan duurzaamheid en circulariteit), maar ook 
mogelijke opbrengstenverhogende factoren (met name conjuncturele ontwikkelingen op de 
woningmarkt en verdere prijsstijgingen op de woningmarkt). 
  

 
54 In een recente kamerbrief geeft minister Ollongren aan kennis te hebben genomen van de bevindingen van 
het onderzoek en dat besluitvorming hierover aan het nieuw te vormen kabinet is (Ollongren K. , 2021). 
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4. Voorstellen voor interventies in de grondmarkt en de mogelijke 
consequenties daarvan 

 
In de afgelopen jaren zijn tal van voorstellen gedaan om te interveniëren in de grond- en 
woningbouwmarkt, met als doel onder meer om de concurrentie in de woningbouwmarkt te 
bevorderen, marktmacht te beperken, de woningbouwproductie te versnellen, de rol van gemeenten 
op de grondmarkt anders in te vullen, het kostenverhaal te verbeteren en de afroming van baten uit 
gebiedsontwikkeling te verbeteren. Dit hoofdstuk bespreekt een aantal van die voorstellen (maar laat 
andere voorstellen buiten beschouwing), vooral met het oog op de mogelijke impact op marktwerking 
op de grond- en woningbouwmarkt. Allerlei andere politieke, maatschappelijke, rechtstatelijke en 
financiële overwegingen blijven grotendeels buiten beschouwing. 
 
 

4.1 Verruim ruimtelijke mogelijkheden voor woningbouw, door vermindering van 
aanbodrestricties 

 
Aanbodrestricties hebben een groot effect op woningprijzen in Nederland. Bovendien werkt het 
restrictieve ruimtelijke beleid marktmacht van grondeigenaren in de hand. Een voor de hand liggende 
gedachte is dan om de ruimtelijke mogelijkheden voor woningbouw te verruimen. Het beleid van het 
rijk om de woningbouwproductie te versnellen is hier ook op gericht; het streven is een overcapaciteit 
van 130% ten opzichte van de benodigde plancapaciteit (Ollongren K. , 2021). Het voordeel van dit 
beleid is dat er inderdaad méér ruimte beschikbaar komt voor woningbouw. Bovendien verkleint de 
maatregel de marktmacht van grondeigenaren en wordt het minder interessant voor ontwikkelaars 
om vroegtijdig grondposities te verwerven. Het risico dat de locatie uiteindelijk niet gebruikt gaat 
worden voor woningbouw is immers toegenomen. Maar er zijn ook nadelen. In de eerste plaats is er 
welvaartsverlies voor de samenleving, omdat het leidt tot een aantasting van de open ruimte. 
Weliswaar wordt uiteindelijk mogelijk niet alle plancapaciteit gebruikt, maar dan kunnen er nog steeds 
negatieve landschappelijke effecten optreden door versnippering van de woningbouw. Een tweede 
nadeel is dat een te grote verruiming van plancapaciteit mogelijk leidt tot woningbouw in lagere 
dichtheden, waardoor bijvoorbeeld de kosten van infrastructuur en openbaar vervoer kunnen stijgen. 
Een derde nadeel is dat de vergroting van de plancapaciteit voor woningbouw tot meer druk op de 
beschikbare schaarse ruimte leidt, waardoor conflicterende ruimteclaims nog verder in het gedrang 
komen. 
 
 

4.2 Pak het probleem van stalled sites aan 
 
In hoofdstuk 3 zijn problemen met ongebruikte harde plancapaciteit besproken. Het is niet 
onwaarschijnlijk dat ontwikkelende grondeigenaren uit strategische overwegingen plancapaciteit 
onbenut laten. In de afgelopen jaren zijn verschillende voorstellen gedaan die dit probleem kunnen 
aanpakken, met name voorstellen gericht op het beperken of afschaffen van het zelfrealisatierecht en 
het invoeren van een bouwplicht voor ontwikkelende grondeigenaren, waarbij het niet voldoen aan 
de bouwplicht dan grondslag zou zijn voor onteigening. Gemeenten hebben nauwelijks of geen 
mogelijkheden om grondeigenaren te dwingen de woningbouw te versnellen.55 Zowel het huidige 
recht als de Omgevingswet staat het opleggen van een bouwplicht niet toe. Naar aanleiding van een 
motie van kamerlid Nijboer en een advies van (Van der Veen, Dans, & De Graaf, 2019) over het mogelijk 

 
55 Tenzij de gemeente zelf de bouwgrond heeft uitgegeven en privaatrechtelijk in het koopcontract een 
bouwplicht binnen een bepaalde termijn heeft opgenomen. 
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maken van een bouwplicht komt Minister Van Veldhoven tot de conclusie dat een bouwplicht een te 
grote ingreep is op het eigendomsrecht en daarom niet wenselijk is (Van Veldhoven, 2019). 56 
Mogelijk zou de invoering van deze maatregelen ook nog tot andere problemen leiden. Stel dat een 
bouwplicht wordt ingevoerd, dan is de vraag wat de sanctie is bij het niet nakomen van die plicht. Het 
is voorstelbaar dat in eerste instantie een boete wordt opgelegd, maar als die boete geen resultaat 
heeft, dan zou uiteindelijk tot onteigening moeten worden overgegaan. Het is dan nog maar de vraag 
of een gemeente in staat en bereid is om de risico’s te dragen van het verwerven van de onbenutte 
bouwgrond. 
 
Een minder ingrijpend, maar mogelijk wel effectiefve alternatieve strategie voor het aanpakken van 
stalled sites zou via fiscale weg kunnen, namelijk door de invoering van een grondbelasting (Allers, 
2021).57 Een grondbelasting belast de tot nu toe onbelaste winsten als gevolg van de prijsstijgingen 
van grond; daarmee kunnen in de eerste plaats baten uit gebiedsontwikkeling worden afgeroomd die 
mogelijk een inkomstenbron voor gemeenten oplevert (zie paragraaf 4.4). Daarnaast, zo stelt Allers, 
stimuleert een grondbelasting het efficiënte gebruik van grond, en wel op twee manieren. In de eerste 
plaats wordt het voor een grondeigenaar minder aantrekkelijk om zijn grond ongebruikt te laten, 
omdat er nu belasting over moet worden betaald. In de tweede plaats kan beredeneerd worden dat 
het, in tegenstelling tot de ozb, tot een efficiëntere benutting van de schaarse ruimte leidt. Doordat 
de ozb een combinatie is van een belasting op grond en gebouwen, maakt de ozb investeringen in 
gebouwen minder lonend. Hoogbouw wordt bijvoorbeeld minder aantrekkelijk, omdat dit per m2 
woonoppervlak relatief duur is en dus een hogere aanslag oplevert (Allers, 2021). Met een 
grondbelasting wordt alleen de grond belast en leidt een intensiever gebruik van die grond (door 
bijvoorbeeld hoogbouw) voor de eigenaar niet tot een hogere belasting, maar wel tot hogere 
inkomsten uit de hoogbouw. Wat betreft de werking van dit instrument (effectief, efficiënt en 
rechtvaardig) lijken er veel argumenten vóór invoering van een grondbelasting te zijn. Tegelijkertijd 
zijn er ook praktische bezwaren. Het bestaat nog niet en invoering gaat waarschijnlijk gepaard met 
forse transactiekosten en vereist bovendien een herziening van het belastingstelsel.58 
 
 

4.3 Bevorder concurrentie en verklein marktmacht van ontwikkelende grondeigenaren 
 
De gebrekkige concurrentie op de woningbouwmarkt is al jaren onderwerp van debat. Dit wordt in de 
eerste plaats veroorzaakt door de marktmacht van ontwikkelende grondeigenaren, die via een actieve 
grondverwervingsstrategie en een beroep op het zelfrealisatierecht zich aan concurrentie op de 
nieuwbouwmarkt kunnen onttrekken. Hierbij is opnieuw de kanttekening op zijn plaats dat diezelfde 
partijen nog wel degelijk concurreren met andere ontwikkelaars op de markt voor ruwe grond en dat 
vroegtijdige grondverwerving niet zonder risico’s is. Bovendien concurreren de woningen die zij nieuw 
bouwen met aangeboden woningen in de bestaande voorraad. In de tweede plaats speelt ook mee 
dat gemeenten bij de uitgifte van bouwgrond soms kiezen voor een-op-een gunning, zonder een vorm 
van marktselectie te hanteren. 
 
Met het oog op het bevorderen van de concurrentie zijn verschillende voorstellen gedaan voor 
maatregelen die daaraan bij zouden kunnen dragen. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden naar 
de situatie indien de gemeente kiest voor respectievelijk faciliterend en actief grondbeleid. Indien de 

 
56 Een probleem met deze redenering is dat het moeilijk is om exact te duiden wat een te grote aantasting 
precies inhoudt en welke vorm van aantasting dan eventueel wel mogelijk zou zijn. 
57 In landen als Denemarken, Estland, Litouwen, Nieuw-Zeeland, Australië en Zuid-Afrika hanteert men een 
grondbelasting (Allers, 2021). Ook in Zwitserland bestaat een grondbelasting (Viallon, 2018) En in het Verenigd 
Koninkrijk is er discussie over nut en noodzaak van een grondbelasting (Wilson & Barton, 2021). 
58 Overigens wel in lijn met eerdere voorstellen om gemeenten meer belasting te laten heffen (Commissie 
Rinnooy Kan, 2015) 
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gemeente kiest voor een faciliterend grondbeleid en dus niet zelf eigenaar is van de bouwgrond, is 
afschaffing dan wel inperking van het zelfrealisatierecht een effectief middel. In hoofdstuk 3 is 
besproken dat eerdere kabinetten tot nog toe geoordeeld hebben dat aanpassing van het 
zelfrealisatierecht in verband met de aantasting van het eigendomsrecht niet wenselijk is. (Geuting, 
2011) heeft een analyse gemaakt van de mogelijkheid (en wenselijkheid) van een gedeeltelijke 
inperking van het zelfrealisatierecht. Uitgangspunt hierbij is dat voor een woningmarktregio een soort 
drempelwaarde voor het concurrentieniveau wordt ingesteld, gekoppeld aan het aandeel van een 
ontwikkelaar in het totale aantal jaarlijkse transacties (nieuwbouw en bestaand). Indien het aandeel 
hoger is dan gewenst en de drempelwaarde niet wordt bereikt, wordt het zelfrealisatierecht ingeperkt 
en moet de ontwikkelaar een aantal van zijn grondposities (of bouwrechten) verkopen. Een dergelijke 
maatregel kan in principe effectief zijn. Nadeel is echter dat naar verwachting hoge transactiekosten 
gemoeid zijn met de handhaving van dit systeem. 
 
Indien een gemeente kiest voor actief grondbeleid is het in principe een stuk makkelijker om de 
concurrentie op de woningbouwmarkt te bevorderen. In de eerste plaats zouden gemeenten vaker 
moeten voorkomen dat marktpartijen gronden verwerven op toekomstige woningbouwlocaties, om 
zodoende een situatie te voorkomen dat de gemeente min of meer vast zit aan het bouwclaimmodel 
(waarbij geen sprake is van concurrentie tussen ontwikkelaars). Gemeenten kunnen nu ook al 
gebruikmaken van hun voorkeursrecht (op basis van de Wvg), maar zouden het gebruik ervan kunnen 
intensiveren. Daarnaast kan ook de invoering van een grondbelasting helpen; een dergelijke belasting 
maakt het immers minder aantrekkelijk voor marktpartijen om vroegtijdig grond te verwerven. In de 
tweede plaats zouden gemeenten bij de uitgifte van bouwgrond veel vaker een vorm van marktselectie 
kunnen toepassen. Dat kunnen ze nu ook, maar zoals gezegd maken ze er niet altijd gebruik van. Eerder 
heeft het kabinet laten onderzoeken of het wenselijk is om voor gemeenten een verplichting tot 
marktselectie in te voeren (Ministerie VROM, 2003). Het debat daarover in de Tweede Kamer heeft 
toentertijd niet geleid tot invoering van een dergelijke verplichting. Hierbij speelde een rol dat niet 
precies bekend is hoe vaak een vorm van marktselectie wordt gehanteerd. Dat is nu in feite nog steeds 
niet bekend, maar beter inzicht hierin zou aanleiding kunnen zijn tot een nieuw debat. 
 
 

4.4 Verbeter mogelijkheden voor gemeenten om baten van gebiedsontwikkeling af te 
romen 

 
Recente studies laten zien dat de publieke onrendabele top in gebiedsontwikkelingen – het gedeelte 
van de kosten van publieke voorzieningen die gemeenten niet kunnen verhalen op 
projectontwikkelaars – de komende jaren fors kan oplopen. Twee voorstellen zijn de afgelopen tijd 
naar voren gekomen die mogelijk kunnen bijdragen aan het verkleinen van de publieke onrendabele 
top, door baten af te romen uit gebiedsontwikkeling die nu mogelijk aan grondeigenaren toevallen. 
Het eerste voorstel is reeds door het rijk onderzocht, maar er zijn nog geen conclusies over getrokken 
(Ollongren K. , 2021); het tweede voorstel is tot nu toe slechts in de literatuur genoemd (Allers, 2021). 
 
De eerste mogelijkheid is om het actieve grondbeleid van gemeenten opnieuw te intensiveren 
(Deloitte Real Estate, 2021). Het voordeel hiervan is onder meer dat gemeenten al de beschikking 
hebben over het instrument en ervaring met hoe het toe te passen. Actief grondbeleid kan bovendien 
niet alleen gebruikt worden om baat af romen, maar ook om concurrentie op de woningbouwmarkt 
te vergroten (via marktselectie bij de uitgifte van grond) en om vertragingen in woningbouwproductie 
te voorkomen (door in verkoopcontracten een bouwplicht op te nemen). Om de financiële slagkracht 
van gemeenten te vergroten is bovendien geopperd om een grondfaciliteit op rijksniveau in te stellen 
(een rijksgrondbedrijf) die participeert in grondaankopen van gemeenten. Maar er zijn ook nadelen 
aan het opnieuw invoeren van actief grondbeleid. Gemeenten lopen financiële risico’s en er is een 
rechtsstatelijkheid probleem (‘dubbele petten problematiek’). Een ander probleem is dat gemeenten 
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op de grondmarkt mogelijk achter het net vissen, omdat marktpartijen al veel grond hebben 
verworven op toekomstige woningbouwlocaties. Daarnaast worden marktpartijen mogelijk 
aangemoedigd om de concurrentie met gemeenten aan te gaan op de markt voor ruwe grond. Met 
het actieve grondbeleid kunnen zij vervolgens weer rekenen op het bouwclaimmodel dat al werd 
toegepast op Vinex-locaties. 
 
De tweede mogelijkheid is, opnieuw, verbonden aan de invoering een grondbelasting. Naast de 
toepassingsmogelijkheden van een grondbelasting om daarmee het ongebruikt laten van grond fiscaal 
onaantrekkelijk te maken biedt grondbelasting ook een mogelijkheid om langs fiscale weg baten 
(grondwaardestijging) als gevolg van bestemmingswijzigingen af te romen. Op dit moment levert 
prijsstijgingen van grond onbelaste winsten op. Met een grondbelasting kan een deel van die onbelaste 
winst worden afgeroomd. Hierbij dient wel aan enkele voorwaarden te worden voldaan. In de eerste 
plaats overlapt een grondbelasting deels met de bestaande OZB (belasting op gebouwen én grond). 
De grondbelasting gaat over grond zonder gebouw erop. Invoering van een grondbelasting leidt 
mogelijk ook tot een herziening van de OZB. Voorwaarde is dat de invoering van een grondbelasting 
tot extra inkomsten (en dus baatafroming) leidt. Een tweede voorwaarde is dat gemeenten de 
inkomsten uit grondbelasting ook zelf kunnen benutten ten behoeve van de publieke onrendabele top 
van woningbouwprojecten. Nu vindt via het gemeentefonds een herverdeling plaats van de OZB-
inkomsten. Dat zou niet of in mindere mate het geval moeten zijn met de inkomsten uit een 
grondbelasting, bijvoorbeeld onder de voorwaarde dat de grondbelasting ook daadwerkelijk ten goede 
komt aan woningbouwontwikkeling. Het praktische nadeel dat verbonden is aan dit instrument – 
transactiekosten gemoeid met de invoering - is hierboven al besproken.  
 
 

4.5 Stel meer woningbouwsubsidies beschikbaar om de woningbouwproductie te 
versnellen 

 
De achterblijvende woningbouwproductie kan mogelijk voor een deel verklaard worden door 
problemen met de financiële haalbaarheid van woningbouwprojecten. Zo becijfert Rebel (2021) voor 
de komende tien jaar een totale onrendabele top van meer dan € 20 miljard. Met de 
woningbouwimpuls heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld om via subsidiëring van de publieke 
onrendabele top woningbouwprojecten te stimuleren, maar zowel lagere overheden als marktpartijen 
pleiten voor een substantiële uitbreiding van de beschikbare publieke middelen. De discussie over 
woningbouwsubsidies, om daarmee de nieuwbouwproductie aan te jagen, is niet nieuw en wordt ook 
elders gevoerd.59 De vraag is of woningbouwsubsidies effectief zijn. Er kunnen op z’n minst enkele 
kanttekeningen worden geplaatst bij de omvang en toewijzing en tevens is aandacht gewenst voor de 
te verwachten effecten ervan op de grond- en woningbouwmarkt. 
 
In de eerste plaats beïnvloeden woningbouwsubsidies de financiële haalbaarheid van 
gebiedsontwikkeling, maar is er tevens haast per definitie sprake van scheve en onvolledige informatie 
tussen gemeenten en marktpartijen over de financiële haalbaarheid van een gebiedsontwikkeling. 
Daarbij speelt mee dat met name de opbrengsten (uit de verkoop van woningen) onzeker zijn en 
conjunctuurgevoelig (zie ook hieronder). Dat noopt tot grote zorgvuldigheid in de toekenning van 
middelen, zeker ook in een markt waar relatief vaak sprake is van een-op-een gunning van projecten. 

 
59 Ter vergelijking, ook in andere landen worden rijksmiddelen ingezet om nieuwbouwproductie te stimuleren. 
In Engeland is bijvoorbeeld zo’n € 25 miljard beschikbaar. Woningbouwsubsidies vallen daar grofweg uiteen in 
twee categorieën: subsidies voor de bouw van affordable housing (UK Affordable Homes Program; voor 
Engeland € 14,2 miljard voor 2021-2026) en subsidies voor onrendabele top in financiering infrastructuur voor 
woningbouwprojecten (Housing Infrastructure Fund; circa € 11,7 miljard beschikbaar, ontsluiting van 650.000 
nieuw te bouwen woningen). 
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In de tweede plaats voorziet de huidige regeling voor kostenverhaal in de (gedeeltelijke) bekostiging 
van (toerekenbare) investeringen in publieke voorzieningen voor gebiedsontwikkeling. De omvang van 
het kostenverhaal is van invloed op de publieke onrendabele top (die resteert na het kostenverhaal) 
en dus de noodzaak van tekortfinanciering. Het is goed denkbaar dat het huidige kostenverhaal niet 
afdoende is, maar op dit moment ontbreekt eenduidig inzicht in de omvang van het kostenverhaal en 
bijvoorbeeld verschillen tussen gemeenten en projecten in de kosten die verhaald worden. Er zijn 
indicaties van forse verschillen in het gemiddeld kostenverhaal per woning tussen gemeenten. 
In de derde plaats dient de omvang van woningbouwsubsidies afgezet te worden tegen de totale baten 
uit gebiedsontwikkeling en de mogelijkheden van afroming daarvan door de overheid (zie paragraaf 
4.4). Een deel daarvan kan worden afgeroomd door de overheid; een ander deel valt meestal ten deel 
aan de grondeigenaar als een zogenaamde windfall profit. Het is vanuit het oogpunt van mogelijke 
marktverstoring ongewenst als woningbouwontwikkeling alleen gesubsidieerd kan plaatsvinden, 
terwijl grondeigenaren zich een fors deel van de waardestijging als gevolg van een 
bestemmingswijziging kunnen toeëigenen. 
In de vierde plaats is het opvallend dat in de discussie over onrendabele toppen van 
woningbouwprojecten en de noodzaak van tekortfinanciering via subsidies er nauwelijks aandacht lijkt 
te zijn voor conjunctuur-effecten en veranderingen in woningprijzen op de omvang van een 
onrendabele top, vanuit de gedacht dat de stijging of daling van woningprijzen een aanzienlijk effect 
kan hebben op de opbrengsten uit woningbouwontwikkeling en daarmee op de mogelijkheden voor 
kostenverhaal van toerekenbare publieke investeringen in infrastructuur. Meer inzicht in het effect 
van veranderingen in woningprijzen op opbrengsten van gebiedsontwikkeling is wenselijk. 
In de vijfde plaats valt op dat de discussie over woningbouwsubsidies vooral gericht is op de business 
case (het zich voordoen van een onrendabele top), maar dat er nauwelijks debat is of de investeringen 
die leiden tot een onrendabele top verstandig of gerechtvaardigd zijn gelet op de maatschappelijke 
(welvaarts)effecten. 
Tenslotte ontbreekt inzicht in het effect van woningbouwsubsidies op bijvoorbeeld grondprijzen en 
strategieën van marktpartijen op de grondmarkt en op de bouwkosten. Mogelijk “lekt” een deel van 
de subsidies weg naar niet-ontwikkelende grondeigenaren en leiden woningbouwsubsidies tot hogere 
bouwkosten en hogere kosten bouwrijp maken. 
 
Daarmee is niet gezegd dat woningbouwsubsidies niet noodzakelijk zijn en ook effectief zouden 
kunnen zijn, maar met het oog op mogelijke marktverstoring is een zorgvuldige afweging van nut en 
noodzaak van subsidies gewenst. 
 
 

4.6 Verbeter informatie over financiële haalbaarheid gebiedsontwikkeling 
 
Bij projecten die ofwel een-op-een gegund worden (op publieke grond), ofwel door een ontwikkelende 
grondeigenaar worden uitgevoerd (op eigen grond) is er geen sprake van marktselectie en is de 
concurrentie belemmerd. Maar over deze gebiedsontwikkelingen vindt natuurlijk wel een 
onderhandeling plaats tussen gemeente en marktpartij over de financiële haalbaarheid van het 
project, met name met het oog op de omvang van het kostenverhaal en een eventuele onrendabele 
top en besluitvorming over het woningbouwprogramma. Scheve en onvolledige informatie over de 
kosten en opbrengsten kunnen echter een zorgvuldige afweging over de financiële haalbaarheid 
verstoren. 
 
Op dit moment wordt de ‘oplossing voor het probleem’ met name gezocht in het organiseren van een 
‘open dialoog’. In de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling (Ministerie BZK, 2019) worden bijvoorbeeld 
werkwijzen voorgesteld om dit onderhandelingsproces op een transparante manier te organiseren. 
Tegelijkertijd ontbreekt inzicht in en toezicht op de uitkomst van deze onderhandelingsprocessen en 
de mogelijke rol van scheve en onvolledige informatie daarin. Dit is ongewenst, zeker met het oog op 
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de mogelijke uitbreiding van subsidies voor deze projecten. Als maatregel kan gedacht worden aan de 
invoering van een verplichte, onafhankelijke viability check voor niet-aanbestede 
woningbouwprojecten. Een dergelijk onafhankelijk toezicht op de financiële haalbaarheid van 
projecten leidt mogelijk tot een zorgvuldiger besluitvorming en draagt bij aan het vertrouwen in de 
sector vanuit de samenleving. Daar staat tegenover dat het organiseren van een dergelijk toezicht 
mogelijk hoge transactiekosten met zich meebrengt. Bovendien is het nog de vraag of een 
onafhankelijke toezichthouder niet met hetzelfde probleem van onvolledige informatie te kampen 
heeft. Ook zou een transparante benchmark van grond- en vastgoedexploitaties – bijvoorbeeld van 
projecten die in aanmerking wensen te komen voor subsidiëring – kunnen bijdragen aan het 
verminderen van het probleem van scheve en onvolledige informatie.  
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5. Conclusies over marktwerking en kennisvragen 
 
Dit hoofdstuk concludeert over de mate waarin er sprake is van markt- en overheidsfalen op de grond- 
en woningbouwmarkt (par. 5.1). Daarnaast is een aantal kennisvragen geformuleerd die de basis 
kunnen vormen voor nader onderzoek naar markt- en overheidsfalen (par. 5.2). 
 
 

5.1 Markt- en overheidsfalen 
 
De analyse in dit rapport van de werking van de grondmarkt voor woningbouw (vraag naar en aanbod 
van bouwgrond) in samenhang met de woningbouwmarkt (vraag naar en aanbod van 
nieuwbouwwoningen) heeft een aantal marktuitkomsten naar voren gebracht die het vermoeden 
wekken van marktfalen. Dat marktfalen heeft met name betrekking op het achterblijven van de 
woningbouwproductie bij de vraag naar nieuwbouwwoningen. Daarnaast kan de vraag gesteld worden 
of het ontbreken van marktselectie in veel gebiedsontwikkelingen effect heeft op het kostenniveau in 
gebiedsontwikkelingen (bijvoorbeeld tot uiting komend in een onrendabele top). Tenslotte is er ook 
sprake van negatieve externe effecten. De werking van de grondmarkt en het handelen van actoren 
wordt beïnvloed door het ruimtelijk beleid en grondbeleid van de overheid. Het lijkt aannemelijk dat 
onderdelen van het overheidsbeleid onbedoeld bijdragen aan het marktfalen. 
 

5.1.1 Een imperfecte markt 
 
De grond- en woningbouwmarkt vertoont alle kenmerken van een imperfecte markt. Grond is een 
heterogeen product, toetreding tot de woningbouwmarkt wordt bemoeilijkt door marktmacht van 
ontwikkelende grondeigenaren, er is sprake van een “dunne” markt waardoor bijvoorbeeld 
marktinformatie (over grondprijzen) onvolledig is, en de grondmarkt is een cyclische markt door de 
relatie met de vastgoedmarkt en fluctuaties in prijzen op die markt. Deze imperfecties hebben de 
volgende uitwerking op de woningbouwmarkt in Nederland: 
 

• Aanbodrestricties leiden tot een lage prijselasticiteit van het aanbod op de woningbouwmarkt. De 
woningbouwproductie blijft achter bij de vraag. 

 

• Het eigendom van grond is in juridische zin sterk beschermd. Discussies over mogelijke ingrepen 
in het eigendomsrecht, zoals afschaffing of inperking van het zelfrealisatierecht of het opleggen 
van een bouwplicht, zijn in de afgelopen jaren herhaaldelijk gevoerd, maar hebben niet geleid tot 
aanpassingen in het recht. 

 

• In veel regio’s zal de druk op de grondmarkt de komende jaren naar verwachting toenemen, niet 
alleen vanwege de toegenomen vraag naar grond voor woningbouw, maar ook door vraag naar 
ruimte vanuit andere sectoren. Dit heeft mogelijk een prijsopdrijvend effect op de grondmarkt. 
Conflicterende ruimteclaims (stikstof, landbouw- en energietransitie) leiden bovendien mogelijk 
tot een herverkaveling van functies. De regionale afstemming van die ruimteclaims vindt nog 
onvoldoende plaats. 

 

• Inzicht in prijsontwikkelingen en eigendomsverhoudingen op de grondmarkt is beperkt. Weliswaar 
worden alle transacties en het eigendom geregistreerd, maar op basis van deze registraties is vaak 
niet goed af te leiden uit een grondtransactie welke rechten er zijn verbonden aan de grond c.q. 
welke verwachtingen er spelen ten aanzien van toekomstige bouwrechten. Ook is niet goed af te 
leiden welk type partijen betrokken zijn in grondtransacties en met welk doel de grond wordt 
verworven. 



 61 

 
 

5.1.2 Onvoldoende concurrentie en marktconcentratie 
 
Onvoldoende concurrentie en marktfalen 
 
De beperkte concurrentie op de woningbouwmarkt draagt bij aan marktfalen: de 
woningbouwproductie blijft achter bij de vraag; gebiedsontwikkelingen worden mogelijk minder 
efficiënt uitgevoerd. 
 
De concurrentie op de woningbouwmarkt wordt beperkt, omdat marktpartijen zich via de verwerving 
van ruwe grond kunnen verzekeren van bouwrechten. Dit leidt tot marktmacht. Het gevolg is dat de 
concurrentie tussen marktpartijen, sinds de jaren negentig van de vorige eeuw (in samenhang met de 
Vinex) vooral op de markt voor ruwe grond plaatsvindt. Het zelfrealisatierecht voorkomt dat gronden 
in eigendom van ontwikkelaars onteigend kunnen worden. Het vroegtijdig en strategisch verwerven 
van grond door marktpartijen is overigens niet zonder risico. Er kan nog (veel) onzekerheid zijn over 
de toekomstige bestemmingswijziging naar woningbouw; de concurrentie met andere ontwikkelaars 
om gronden te verwerven maakt dat ontwikkelaars soms hoge prijzen moeten betalen voor de grond. 
In dit hoofdstuk is erop gewezen dat de gebrekkige concurrentie op de woningbouwmarkt 
herhaaldelijk onderwerp is geweest van maatschappelijk en politiek debat, maar dat heeft tot nu toe 
niet geleid tot wijzigingen in het eigendomsrecht. Ook lijkt er nauwelijks sprake te zijn van strategisch 
beleid – op geen enkel overheidsniveau – om concurrentie te bevorderen. 
 
Het is goed denkbaar dat de concurrentie op de woningbouwmarkt bij ongewijzigd beleid in de 
komende jaren nog verder zal afnemen, omdat slechts een beperkt aantal kapitaalkrachtige 
marktpartijen in staat en bereid is ruwe bouwgrond te verwerven. Gemeenten hebben bovendien 
vanaf circa 2010 steeds minder gronden verworven voor woningbouw en de omvang van de 
grondposities van gemeenten is sterk afgenomen. Dit betekent dat een steeds groter deel van de 
woningbouwproductie op private grond – eigendom van projectontwikkelaars – plaatsvindt. Voor 
woningbouwprojecten die op private grond gebouwd kan geen marktselectie plaatsvinden, vanwege 
het zelfrealisatierecht van de ontwikkelende grondeigenaar. Het is niet ondenkbaar dat in sommige 
woningmarktregio’s slechts enkele marktpartijen grondposities bezitten, waardoor zij als enige 
woningen kunnen bouwen. Daar komt bij dat een deel van de woningbouwprojecten op publieke 
grond een-op-een gegund worden. Dit wil niet zeggen dat er geen sprake is van concurrentie. 
Uitgifteprijzen van gemeenten dienen marktconform te zijn. Bovendien kunnen aanbieders van 
nieuwbouwwoningen niet zomaar de prijs naar hun hand zetten, aangezien de nieuwbouwwoningen 
concurreren met het aanbod van bestaande woningen. 
 
Marktconcentratie 
 
In hoofdstuk drie is besproken dat in de afgelopen decennia vanuit verschillende hoeken herhaaldelijk 
is gewezen op de mogelijkheid van marktconcentratie in regionale woningmarktgebieden, waarbij een 
of enkele ontwikkelende grondeigenaren een relatief groot aandeel van de woningbouwgrond in 
eigendom hebben. Doordat ontwikkelaars vroegtijdig grondposities innemen in gebieden waar men 
verwacht dat in de toekomst woningbouw kan plaatsvinden is er wél sprake van concurrentie op de 
markt voor ruwe grond, maar is de concurrentie op de markt voor nieuwbouwwoningen vaak beperkt. 
Dit wordt versterkt door de trend dat in veel steden woningbouw geconcentreerd en volgordelijk op 
een beperkt aantal, veelal grootschalige woningbouwlocaties plaatsvindt. Ontwikkelende 
grondeigenaren hebben hiermee al snel een zekere marktmacht in woningmarktregio’s. Op basis van 
die marktmacht kunnen zij de uitbreiding van het aanbod beïnvloeden, maar het is minder 
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waarschijnlijk dat zij de prijs van een nieuwbouwwoning kunnen zetten, aangezien het aanbod van 
nieuwbouwwoningen concurreert met het aanbod van woningen in de bestaande voorraad. 
 
De mate van marktconcentratie is tot nu toe nooit goed onderzocht, dus kan er ook niet worden 
vastgesteld in welke mate er sprake van is. De NMa heeft eerder gesteld dat bij het bepalen van die 
marktconcentratie ook concurrentie van bestaande koopwoningen moeten worden meegenomen 
(bijlage rapport Tijdelijke Commissie Huizenprijzen). De mate waarin marktconcentratie zich voordoet 
wordt mogelijk nog versterkt door overnames, fusies en samenwerkingen tussen marktpartijen, maar 
inzicht daarin ontbreekt. Indien er sprake zou zijn van marktconcentratie kunnen tevens nog twee 
aanvullende vragen gesteld worden. Proberen marktpartijen strategisch (regionale) 
marktconcentratie te vergroten (of spreiden zij juist hun grondposities uit oogpunt van 
risicobeheersing)? En: maken marktpartijen misbruik van hun marktmacht door bijvoorbeeld via 
vertraging van nieuwbouwproductie woningprijzen te beïnvloeden? 
 
Stalled sites 
 
In hoofdstuk drie is eveneens gewezen op diverse recente studies naar problemen met ongebruikte 
harde plancapaciteit (stalled sites): er is sprake van een abnormale vertraging in de ontwikkeling van 
nieuwbouwwoningen. Er is geen overtuigend bewijs voor de mogelijke strategische overwegingen die 
ten grondslag liggen aan het onbenut laten van grondposities, maar theoretisch kan goed 
beargumenteerd worden dat marktpartijen in sommige situaties kiezen voor uitstel van woningbouw, 
bijvoorbeeld vanwege onzekerheden over de ontwikkeling van woningprijzen en omdat 
projectontwikkelaars hun productievolume gelijkmatig over meerdere jaren willen uitsmeren. 
Gemeenten hebben nauwelijks of geen mogelijkheden om grondeigenaren te dwingen de 
woningbouw te versnellen. Zowel het huidige recht als de Omgevingswet staat het opleggen van een 
bouwplicht niet toe. Naar aanleiding van een motie van kamerlid Nijboer en een advies van (Van der 
Veen, Dans, & De Graaf, 2019) over het mogelijk maken van een bouwplicht komt Minister Van 
Veldhoven tot de conclusie dat een bouwplicht een te grote ingreep is in het eigendomsrecht en 
daarom niet wenselijk is (Van Veldhoven, 2019). 
 
Scheve en onvolledige informatie 
 
Gebiedsontwikkeling, en in het bijzonder woningbouw, kent in Nederland een lange traditie van 
publiek-private samenwerking, waarbij gemeenten publieke doelen willen realiseren (onder andere 
stedelijke vernieuwing, ruimtelijke kwaliteit, betaalbare woningen, bereikbaarheid) en marktpartijen 
hun eigen doelen, namelijk marktconforme woningen bouwen en afzetten. De afspraken die binnen 
deze samenwerking worden vastgelegd hebben commerciële en financiële consequenties. Hierbij gaat 
het in grote lijnen om de omvang en de samenstelling van het woningbouwprogramma dat in het 
bestemmingsplan wordt vastgelegd (van invloed op de opbrengsten uit de verkoop van woningen), 
voorwaarden die gemeenten opleggen over bijvoorbeeld duurzaamheid en circulariteit (van invloed 
op de bouwkosten) en de binnenplanse en bovenplanse publieke voorzieningen die de gemeente 
wenst te realiseren en te verhalen op het project (van invloed op waarde van de te realiseren 
woningen; van invloed op omvang van de bijdragen van marktpartijen aan publieke voorzieningen). 
Uiteindelijk bepaalt wat gemeente en marktpartij hierover overeenkomen de winstgevendheid van 
het project voor de betrokken marktpartij en de omvang van de eventuele publieke onrendabele top 
die resteert voor de gemeente. 
 
In een praktijk waarin sprake is van beperkte concurrentie, marktselectie vaak niet aan de orde is en 
projecten een-op-een gegund worden, worden deze afspraken gemaakt op basis van gedeelde 
informatie over kosten en te verwachten opbrengsten van de gebiedsontwikkeling. Hierbij is per 
definitie sprake van scheve en onvolledige informatie (een klassiek voorbeeld van een onvolledige 
markt): de gemeente weet meer van de kosten van publieke voorzieningen en de mate waarin die 
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toerekenbaar zijn aan het project, terwijl de betrokken ontwikkelaar meer weet van de inbrengwaarde 
van de grond (ervan uitgaande dat hij een grondpositie heeft), de opbrengstpotentie van de te bouwen 
woningen en de bouwkosten. Natuurlijk zijn bijvoorbeeld marktgegevens over woningprijzen en 
kengetallen over bouwkosten beschikbaar, maar die zeggen niet alles. Het valt echter op dat er, in 
ieder geval naar buiten toe, zelden grote verschillen van inzicht lijken te zijn over de omvang van de te 
maken kosten en de te verwachten opbrengsten. Voor zover bekend zijn er geen resultaten van 
onderzoek bekend over eventuele verschillen, op projectniveau, tussen gerealiseerde kosten en 
opbrengsten en geprognosticeerde kosten en opbrengsten (als onderdeel van gebiedsexploitaties), 
maar zijn er ook geen indicaties dat gemeenten en/of marktpartijen bewust de cijfers manipuleren. 
Toch kan het van belang zijn om meer inzicht te verkrijgen in de rol die scheve en onvolledige 
informatie speelt, zeker ook in het licht van de discussie over woningbouwsubsidies. 
 
 

5.1.3 Externe effecten 
 
De werking van de grondmarkt leidt tot negatieve externe effecten op de woningmarkt en in andere 
segmenten van de grondmarkt. De belangrijkste negatieve externe effecten worden hier samengevat. 
 
Woningmarkt 
 
In de eerste plaats laten studies zien dat ruimtelijk beleid en aanbodrestricties een prijsverhogend 
effect hebben op woningprijzen. Aangezien restrictief ruimtelijk beleid ook tot maatschappelijke baten 
leidt en bijvoorbeeld ook kosten van infrastructuur en openbaar vervoer beperkt zou gesteld kunnen 
worden dat dit effect acceptabel is. Anders ligt het met vertragingen in geplande ruimtelijke 
ontwikkelingen (zachte en harde plancapaciteit) die leiden tot het achterblijven van de 
woningbouwproductie. Enerzijds gaat het om ongewenste vertragingen in het “hard maken” door 
gemeenten van plancapaciteit; anderzijds gaat het om ongebruikte harde plancapaciteit. De invloed 
van deze vertragingen op woningprijzen is nog niet voldoende onderzocht. 
 
In de tweede plaats kan de vraag gesteld worden of het aanbod van nieuwbouwwoningen aansluit bij 
de kwalitatieve vraag. Worden de juiste woningen op de juiste plek en in de gewenste samenstelling 
(woningmix) gebouwd? De Tijdelijke Commissie Huizenprijzen (2012) wijst op een ander probleem, 
namelijk het verschil in prijs-/kwaliteitverhouding tussen de huur- en koopsector, waarbij met name 
het middenhuur-segment een ongunstige prijs-/kwaliteitverhouding laat zien ten opzichte van zowel 
sociale huur als koop (Plasschaert, 2019). Michielsen et al. (2019) stellen dat de manier waarop de 
grond in Nederland doorgaans wordt beprijsd (residuele waardemethode) voor ontwikkelaars de 
verkeerde prikkels oplevert om eenvoudige woningen te bouwen op grote kavels in plaats van grote 
woningen op kleine kavels. Het gevolg is, volgens Michielsen et al., een eenzijdig aanbod van 
woningtypen waarbij de voorkeuren van individuele bewoners naar de achtergrond worden 
verdrongen. Volgens (Tennekes & Harbers, 2012) speelt hierbij mee dat, in tegenstelling tot onze 
buurlanden, in Nederland winst en verlies op projectniveau worden bekeken. Binnen het project wordt 
in feite verevend: voor woningen die de grond efficiënter benutten gelden indirect hogere 
grondprijzen. 
 
Andere segmenten van de grondmarkt en conflicterende ruimteclaims 
 
Ook voor andere ruimtelijke opgaven dan woningbouw bestaat een behoefte aan grond. Naast 
bijvoorbeeld grond voor bedrijventerreinen en grond voor infrastructuur is er ook behoefte aan grond 
ten behoeve van de landbouw- en energietransitie (Ollongren K. , 2021). Dit betekent dat op de ruwe 
grondmarkt vragers naar woningbouwgrond concurreren met de vraag naar grond voor andere 
opgaven (Rijksoverheid, 2020). Onvoldoende governance en afstemming op regionaal niveau van de 
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vraag naar grond ten behoeve van verschillende ruimtelijke opgaven verhevigt mogelijk de 
concurrentie (IBO-RO, 2021). In theorie, en in de situatie dat de oorspronkelijke bestemming nog op 
de grond ligt, wordt de strijd om ruwe grond voor verschillende functies meestal ‘gewonnen’ door de 
vragers naar de grond voor woningbouw, aangezien de waardesprong daar groter is: de residuele 
waarde van grond voor woningbouw ligt beduidend hoger dan de waarde van grond bestemd voor 
andere functies (Levkovich, Rouwendal en Brugman, 2018). Dit zou betekenen dat de verwerving van 
ruwe grond door projectontwikkelaars in gebieden waar in de toekomst mogelijk woningbouw 
gerealiseerd kan worden belemmerend kan werken voor het aanbod van grond in andere segmenten. 
In de praktijk hoeft dit natuurlijk niet zo te zijn, omdat bijvoorbeeld de kans dat grond een bepaalde 
bestemming krijgt wordt meegewogen in de investeringsbeslissing. Met andere woorden, als de kans 
groot is dat de grond een toekomstige bestemming zal krijgen voor woningbouw, zal een koper een 
hogere prijs voor de ruwe grond willen betalen dan wanneer die bestemmingswijziging nog hoogst 
onzeker is. Stel nu, in dat laatste geval, dat er een grotere kans is dat die grond in de toekomst gebruikt 
mag worden om een zonnepark te realiseren, dan zal de verwervingsprijs gebaseerd zijn op een 
afweging door de koper van die twee mogelijkheden. Niettemin is het voorstelbaar dat onvoldoende 
afstemming op regionaal niveau over toekomstige sectorale vraag naar grond niet alleen een 
prijsopdrijvend effect kan hebben op de markt voor ruwe grond, maar ook tot hold out problemen en 
vertraging kan leiden in verschillende sectoren.  
 
 

5.1.4 Overheidsfalen 
 
In het rapport is uitgebreid ingegaan op de rol van de overheid op de grond- en woningbouwmarkt. 
Gesteld is dat er in een aantal opzichten sprake is van slecht werkend overheid, met soms 
maatschappelijk ongewenste marktuitkomsten. 
 
Rol gemeente als marktmeester en marktspeler 
 
In hoofdstuk drie is verwezen naar een recente kamerbrief van minister Ollongren waarin zij ingaat op 
de vraag of gemeenten toch weer vaker een actief grondbeleid zouden moeten voeren, eventueel 
ondersteund door een grondfaciliteit bij het rijk (Ollongren K. , 2021). Daarbij speelt vooral de wens 
dat gemeenten met een actief grondbeleid meer regie zouden kunnen voeren over de (versnelling van 
de) woningbouwproductie. Ook biedt actief grondbeleid mogelijkheden tot baatafroming. Het is 
echter de vraag of niet andere instrumenten voor baatafroming te prefereren zijn (zie hoofdstuk 4). 
Anderzijds is er een rechtstatelijk bezwaar tegen actief grondbeleid, vanwege een potentieel dubbele 
petten probleem. Er zijn geen aanwijzingen dat gemeenten misbruik maken van die dubbelrol als 
marktspeler en marktmeester (“eigen grond eerst”). Actief gemeentelijk grondbeleid zou tenslotte ook 
kunnen bijdragen aan het bevorderen van concurrentie op de woningbouwmarkt. Voorwaarde 
daarvoor is dat gemeenten bij de uitgifte van gronden vaker een vorm van marktselectie toepassen. 
Ook in dit laatste geval kan echter de vraag gesteld of hier niet oneigenlijk gebruikgemaakt wordt van 
actief grondbeleid en of andere maatregelen een “zuiverder” effect op concurrentie hebben. 
 
Regelgeving over baatafroming: mogelijkheden beperkt 
 
De wijziging van de bestemming van bijvoorbeeld landbouwgrond naar woningbouwgrond leidt tot 
een hogere waarde van de grond (ontwikkelingswinst). Het is onbekend hoe groot de baten zijn als 
gevolg van bestemmingswijzigingen, welk deel van die baten wordt afgeroomd via actief gemeentelijk 
grondbeleid, en welk deel van die baten wordt gebruikt ten behoeve van kostenverhaal. Effectieve 
afroming van deze baten en de inzet van deze baten ten behoeve van publieke voorzieningen in 
gebiedsontwikkelingen kan helpen om de publieke onrendabele top van woningbouwprojecten te 
verkleinen. Het kostenverhaal, zoals vastgelegd in de Afdeling Grondexploitatie van de Wro, is niet 
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geschikt om deze baten af te romen. Met actief gemeentelijk grondbeleid kunnen baten veel beter 
worden afgerond, maar er zijn bezwaren tegen het gebruik van actief grondbeleid (zoals zojuist 
besproken). De invoering van een grondbelasting vormt mogelijk een alternatief om baten af te romen. 
 
Kostenverhaal complex, onvoldoende transparant en niet toereikend 
 
Het kostenverhaal is wettelijk geregeld in de Afdeling Grondexploitatie van de Wro. Vaststelling van 
de omvang van het kostenverhaal geschiedt op basis van drie criteria, profijt, proportionaliteit en 
toerekenbaarheid. Het kostenverhaal wordt begrensd door de regeling over macro-aftopping: er 
mogen niet meer kosten worden verhaald dan er opbrengsten zijn. Er zijn aanwijzingen dat het huidige 
kostenverhaal niet optimaal is.  In de afgelopen jaren heeft onderzoek plaatsgevonden naar mogelijke 
aanpassingen in het kostenverhaal, met name met het oog op problemen met kostenverhaal in het 
geval van organische gebiedsontwikkeling (BHV Ruimte, 2014) (Sorel, Schep, & Tennekes, 2014). 
Verder ontbreekt inzicht in de omvang van het kostenverhaal, met name voor wat betreft zogenaamde 
bovenplanse kosten. Alhoewel de Afdeling Grondexploitatie expliciete regels bevat over onder andere 
kostensoorten en de wijze waarop het kostenverhaal moet worden berekend wijkt de praktijk daar 
mogelijk van af, omdat het kostenverhaal bijna altijd anterieur wordt vastgesteld, waarbij afgeweken 
kan worden van deze regels. Ontwikkelaars beklagen zich soms over de wijze waarop kosten worden 
verhaald, maar zien af van bezwaarmogelijkheden, omdat ze de verhoudingen met de gemeente goed 
willen houden (BHV Ruimte, 2014) (Oorschot, 2020). Het is bovendien onbekend in welke mate er 
verschillen in kostenverhaal zijn tussen gemeenten en/of projecten. Het gevolg kan zijn dat 
marktpartijen met onzekerheden te kampen hebben in hun gebiedsexploitaties. Tenslotte is er een 
sterk vermoeden dat het huidige kostenverhaal steeds vaker ontoereikend is om de kosten van 
publieke voorzieningen in een gebiedsontwikkeling te kunnen afdekken. Onder meer Sorel et al. (2014) 
doen voorstellen om in plaats van de huidige, complexe bepaling van het kostenverhaal te werken met 
een vaste, forfaitaire bijdrage. 
 
 

5.1.5 De gebrekkige werking van de Nederlandse grond- en woningbouwmarkt in 
internationaal perspectief 

 
De imperfectie van de Nederlandse grondmarkt is in internationaal opzicht niet uniek. In alle Westerse 
landen is er in meer of mindere mate sprake van een onvolledige markt en probeert de overheid bij te 
sturen met regelgeving en beleid. Een belangrijk gevolg van de marktimperfectie is de lage 
prijselasticiteit van het aanbod, die in veel landen zichtbaar is. Daarbij valt het op dat de prijselasticiteit 
in Nederland gemiddeld genomen lager lijkt te liggen dan in andere Europese landen. Dat is ook niet 
zo vreemd, gezien de relatief schaarse ruimte en het traditioneel restrictieve ruimtelijke beleid in 
Nederland. 
 
De wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van grondeigendom (onder andere 
wetgeving over zelfrealisatierecht, onteigening en voorkeursrecht) vertoont globaal genomen 
internationaal veel overeenkomsten. Daarentegen zijn er wel aanzienlijke verschillen in regels voor 
kostenverhaal en baatafroming (OECD compendium Land Value Capture, te verschijnen; Hendricks et 
al., te verschijnen). Een belangrijk verschil tussen het grondbeleid in Nederland en dat in de meeste 
andere Westerse landen is de rol die gemeenten met hun actieve grondbeleid spelen op de 
grondmarkt. In andere landen verwerven gemeenten soms ook wel grond, eventueel gebruikmakend 
van onteigening, maar dat doen zij dan vooral ten behoeve van marktpartijen die een bepaalde locatie 
willen ontwikkelen en moeite hebben om zelf de grond te verwerven (onder voorwaarde dat de 
betreffende gebiedsontwikkeling past in het ruimtelijk beleid van de gemeente) en niet als een 
instrument om zelf de regie te nemen in de ontwikkeling van een woningbouwlocatie en bovendien 
de publieke voorzieningen via de inkomsten uit gronduitgifte te bekostigen (Van der Krabben & Jacobs, 
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2013). Tot in de jaren negentig leidde de actieve rol van gemeenten in bouwgrondproductie ertoe dat 
projectontwikkelaars in Nederland, anders dan in andere landen, nauwelijks actief waren op de markt 
voor ruwe grond. Zoals we gezien hebben veranderde dat met het Vinex beleid. De introductie van het 
bouwclaim-model op Vinex-locaties maakt het voor projectontwikkelaars in Nederland nu wellicht 
zelfs aantrekkelijker om grondposities te verwerven. Het bouwclaim-model zorgt voor een integrale 
ontwikkeling van het gebied (met relatief hoge ruimtelijke kwaliteit) en, indien nodig, tot een 
herverkaveling van bouwrechten binnen het gebied, zodat de houders van bouwrechten optimaal 
kunnen bouwen. 
 
Er heeft in deze studie geen uitgebreid onderzoek plaatsgevonden naar problematiek met betrekking 
tot marktfalen, mededinging en effectiviteit van (grond)beleid in andere westerse landen. Wat 
vaststaat is dat ook in sommige andere landen sprake is van beperkte concurrentie op de 
woningbouwmarkt door land banking strategieën van ontwikkelaars, mogelijk gemaakt door het recht 
op zelfrealisatie. Wat verder opvalt is dat in het Verenigd Koninkrijk eveneens al lang een discussie 
wordt gevoerd over ernstige problemen met woningbouwproductie, die mogelijk veroorzaakt worden 
door strategische investeringen van projectontwikkelaars op de grondmarkt, gebrekkige concurrentie 
en marktmacht van grondeigenaren. In dit hoofdstuk is op enkele plekken naar die discussie verwezen. 
Een recent rapport van Wilson en Barton (2021) geeft een uitgebreid overzicht van de discussie in 
Engeland. 
 
 

5.2 Kennisvragen 
 
De uitgevoerde verkenning heeft een aantal inzichten opgeleverd in de werking van de grondmarkt 
voor woningbouw, maar heeft ook zichtbaar gemaakt dat er een aantal lacunes zitten in de kennis over 
die werking. 
 
Over mogelijke mededingingsvraagstukken 
 

• Concurrentie op de woningbouwmarkt: er is geen eenduidige informatie over de mate van 
concurrentie op de woningbouwmarkt, de verhouding tussen woningbouw op publieke grond 
(waar marktselectie in principe mogelijk is) en woningbouw op private grond (geen concurrentie), 
over situaties waarin een-op-een projecten worden gegund en waarin gemeenten marktselectie 
toepassen, en over de effecten van concurrentie op prijs-/kwaliteitverhoudingen op de 
woningmarkt. 

 

• Marktmacht: er is geen eenduidig inzicht in de mate waarin er sprake is van marktconcentratie op 
de grondmarkt, in het effect van de verhouding tussen transacties van nieuwbouw en bestaande 
woningen hierop, in mogelijke regionale verschillen hierin, in de mogelijke doorwerking van 
overnames, fusies en samenwerking tussen marktpartijen hierop, in het effect van de afname van 
actief gemeentelijk grondbeleid op marktmacht, in eventuele strategieën van marktpartijen om 
marktconcentratie te vergroten, en in de eventuele effecten op nieuwbouwproductie en 
woningprijzen. 

 

• Stalled sites: in de aanpak van de woningbouwcrisis wordt in Nederland in hoge mate gestuurd op 
het vergroten en beschikbaar maken van plancapaciteit. Uit diverse analyses blijkt echter dat 
harde plancapaciteit ongewenst lang op de plank blijft liggen. Waarschijnlijk spelen strategische 
overwegingen van zowel gemeenten als ontwikkelende grondeigenaren mee bij de keuze om 
plancapaciteit tijdelijk ongebruikt te laten. In hoeverre marktmacht van een ontwikkelaar op een 
regionale woningbouwmarkt hierbij een rol speelt en of ontwikkelaars gebruikmaken van die 
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marktmacht is niet bekend. Meer grip op de achtergronden van deze investeringsbeslissingen en 
inzet van beschikbare instrumenten om bouwvertragingen te voorkomen is gewenst. 

 
Over effecten van regelgeving en overheidsbeleid 
 

• Kostenverhaal: er is onvoldoende inzicht in de omvang van het kostenverhaal en de verschillen 
tussen gemeenten en projecten en in de doorwerking daarvan op financiële haalbaarheid en 
onrendabele toppen in gebiedsontwikkeling. 

 

• Baatafroming: inzicht ontbreekt in de totale baten (ontwikkelingswinst) die ontstaan als gevolg 
van een bestemmingswijziging en welk aandeel daarvan ten deel valt aan grondeigenaren en 
andere actoren in de bouwkolom als windfall profit. Meer inzicht hierin is relevant in een mogelijke 
discussie over het beter benutten van die baten ten behoeve van de bekostiging van publieke 
voorzieningen ten behoeve van gebiedsontwikkeling. 

 

• Financiële haalbaarheid en onrendabele top: eenduidig inzicht in (factoren die van invloed zijn op) 
de financiële haalbaarheid van gebiedsontwikkelingen ontbreekt. Het valt bovendien op dat in de 
discussie over onrendabele toppen van woningbouwprojecten en de noodzaak van 
tekortfinanciering via subsidies er geen aandacht is voor conjunctuur-effecten en veranderingen 
in woningprijzen op de opbrengstpotentie van gebiedsontwikkelingen en daarmee indirect op de 
hoogte van publieke onrendabele toppen. 

 

• Woningbouwsubsidies: Inzicht in het effect van woningbouwsubsidies op grondprijzen en 
strategieën van marktpartijen op de grondmarkt ontbreekt. Mogelijk lekt een deel van de subsidies 
weg naar niet-ontwikkelende grondeigenaren en leiden woningbouwsubsidies tot hogere 
bouwkosten en hogere kosten bouwrijp maken. 
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