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Deze Grondprijzenbrief 2022 is opgesteld aan de hand van de in juli 2018 door de gemeenteraad
vastgestelde Nota Grondbeleid 2018-2021 van de gemeente Olst-Wijhe. De Nota Grondbeleid heeft een
looptijd van vier jaar en de huidige nota loopt tot en met ultimo 2021. De Nota Grondbeleid wordt in 2022
geactualiseerd en krijgt een looptijd van 2022 tot en met 2025.
Het grondprijsbeleid maakt onderdeel uit van de Nota Grondbeleid 2018-2021 (hoofdstuk 8). In het
grondprijsbeleid worden de beleidskaders en uitgangspunten aangegeven die gelden bij de bepaling van in
de jaarlijks op te stellen Grondprijzenbrief afzonderlijk vast te stellen grondprijzen per uitgiftecategorie.
Om transparant te zijn over de grondprijzen die de gemeente hanteert, wordt ieder jaar een
Grondprijzenbrief opgesteld. Hierin zijn actuele grondprijzen (exclusief btw/overdrachtsbelasting)
opgenomen per uitgiftecategorie. Deze Grondprijzenbrief, die ingaat per 1 januari 2022, is een openbaar
beleidsdocument waarmee het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad en
belanghebbenden op transparante wijze informeert over de hoogte van de gehanteerde grondprijzen.

Status Grondprijzenbrief

Deze Grondprijzenbrief 2022, die onderdeel uitmaakt van het grondprijsbeleid, laat concreet zien wat het
grondprijsbeleid betekent voor de grondprijzen in de verschillende grondexploitatieprojecten voor 2022.
In de Nota Grondbeleid 2018-2021 wordt beschreven welke methodieken worden gebruikt om de
grondprijzen te bepalen.

Uitgangspunten

De gehanteerde uitgangspunten zijn als volgt:
- tenzij anders vermeld zijn grondprijzen in deze Grondprijzenbrief 2022 exclusief btw/overdrachtsbelasting
en kosten koper;
- tenzij anders vermeld wordt bij kaveluitgifte de kavel bouwrijp geleverd aan de afnemer en is de
bodemkwaliteit geschikt voor de beoogde bestemming;
- de grond wordt geleverd in de staat waarin deze zich op het moment van verkoop bevindt;
- deze Grondprijzenbrief is van kracht per 1 januari 2022;
- prijsafspraken in 2021 worden gerespecteerd en worden zolang de afspraken lopen per 1-1-2022 niet
verhoogd met een indexatie;
- voor kavels, waarover prijsafspraken zijn gemaakt, waarvan de transactie niet is doorgegaan en zijn
teruggegeven aan de gemeente, gelden de grondprijzen 2022.

Frequentie vaststelling Grondprijzenbrief

De Grondprijzenbrief wordt jaarlijks door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld en ter
kennisname aan de raad verstrekt. De Grondprijzenbrief is openbaar en wordt in verband met de gewenste
transparantie jaarlijks gepubliceerd op de gemeentelijke website.
De grondprijzen worden voor aanvang van een nieuw kalenderjaar herzien aan de hand van de op dat
moment geldende marktomstandigheden. De Grondprijzenbrief vormt eveneens de input voor de
actualisatie van de gemeentelijke grondexploitaties per 1 januari van het betreffende jaar waarvoor de
Grondprijzenbrief wordt vastgesteld. Deze geactualiseerde grondexploitaties worden verantwoord in de
Jaarrekening in de Paragraaf grondbeleid. Daarnaast wordt bij de actualisatie van de grondexploitaties
rekening gehouden met de in 2021 verkochte kavels waarvoor prijsafspraken zijn gemaakt in 2021 maar
welke in 2022 daadwerkelijk worden verkocht. Ook worden prijsafspraken in het kader van een
optieovereenkomst met betrekking tot mogelijke kavelverkoop door de gemeente gerespecteerd.
De jaarlijkse vaststelling van een aantal minimale en vaste grondprijzen en/of bandbreedte waarin de
grondprijs zich dient te bevinden is bedoeld om in voorkomende gevallen tot een éénduidige en transparante
wijze tot waardebepaling van de grondprijzen bij verkoop te komen.

Aansprakelijkheid

Aan de inhoud van deze nota is door de gemeente Olst-Wijhe uiterste zorg besteed. De gemeente
aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor type- en drukfouten. Voor nadere informatie over de
inhoud van de Grondprijzenbrief 2022 en daar in opgenomen grondprijzen voor bepaalde ontwikkelingen
dient u zich te wenden tot het team Leefomgeving (grondzaken) van de gemeente Olst-Wijhe.

Grondprijzenbrief 2022 (55793-2021)

3

gemeente

Olst-Wijhe
p
Samenvatting grondprijzen 2022

::...0

,,,,>

4

In tabel 1 treft u een samenvatting aan van de grondprijzen die gelden voor 2022 en ingaan per 1-1-2022.
Hierbij is rekening gehouden met de hiervoor benoemde uitgangspunten.
Samenvatting grondprijzen
Gronduitgifte categorie

Grondprijs per m² (exclusief btw. en k.k.)
2021

2022

Woningbouw
Sociale huurwoning

€ 135

Markt huurwoning

-

Sociale koopwoning (v.o.n. < € 269.000) < 150 m²

€ 200
vanaf

€ 135

Sociale koopwoning (v.o.n. < € 269.000) > 150 m²

€ 190

Grondgebonden koopwoning en vrije sectorkavel

€ 200

Niet grondgebonden woningen

Nader te bepalen 2)

€ 245 1)
€ 190

€ 210

-

€ 280

Minimaal

€ 200

-

€ 245 5)

€ 200

-

€ 280

-

€ 245 1)

€ 210

-

€ 280

Nader te bepalen

2)

Bedrijven (kantoor- en bedrijfsruimte)
Reguliere bedrijvigheid

€ 90

Winkel- en horecavoorziening

Nader te bepalen 2

Nader te bepalen 2

Maatschappelijk voorziening MET winstoogmerk Nader te bepalen 2
(Semi) commercieel
Maatschappelijk voorziening ZONDER
winstoogmerk
- Comparatief

Nader te bepalen 2

Gebruik buitenrecreatie niet-commercieel

Groenstroken/ reststroken

-

€ 125

€ 100

-

€ 135

- Minimaal € 140
- Comparatief

- Bij onvoldoende referentieuitgiften in onze of omliggende
gemeenten en/of meer complexe
uitgifte: taxatie
3)
Huurprijs gebaseerd op
pachtnorm agrarische gronden.
Commercieel medegebruik
aanvangshuur € 1,40/m² per jaar
(naar rato)

- Bij onvoldoende referentieuitgiften in onze of omliggende
gemeenten en/of meer complexe
uitgifte: taxatie
3)
Huurprijs gebaseerd op
pachtnorm agrarische gronden.
Commercieel medegebruik
aanvangshuur € 1,45/m² per jaar
(naar rato)

4% van €

35

In principe geen verhuringen 6)

€

35

€

36

€

70

€

75

'€ 140

€

148

Bij verhuur van grond voor uitbreiding perceel:
Grond die bezwaard is/ niet openbaar bereikbaar: 4)
Bij verkoop van grond voor uitbreiding perceel:
Categorie A: Grond die bezwaard is/niet openbaar
bereikbaar is: 4)
Categorie B: Grond waar niet op bebouwd mag
worden of ook niet leidt tot extra
bebouwingsmogelijkheid in het kader van het
geldende bestemmingsplan
Categorie C: Grond die bebouwd mag worden of
leidt tot extra bebouwingsmogelijkheid op het totale
samengevoegde (bestaand + uitbreiding) perceel
Pacht

Pacht, erfpacht en opstalrecht

Vaste prijs per hectare
gebaseerd op prijzen
3)
Grondkamer / nader te bepalen
in het kader van geliberaliseerde
pacht
Nader te bepalen

Vaste prijs per hectare
gebaseerd op prijzen
3)
Grondkamer / nader te bepalen
in het kader van geliberaliseerde
pacht
Nader te bepalen

1) Eventueel is een toeslag of korting mogeijk van maximaal 5%
2) Gemeente houdt zich het recht voor om de grondprijs te berekenen (per m² bvo indien fsi >1 of stapelingsfactor)
3) Wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van CBS consumentenprijsindex (CPI).

I
I

4) Niet van toepassing indien openbare toegankelijkheid wordt beperkt door eerdere verkoop van naastliggende) perce(e)l(en)
5) Eventueel kan een toeslag worden berekend van maximaal 5%.

6) Uigangspunt is verkoop van gronden. Voor verhuur van grond vindt beoordeling per situatie plaats.

Leeswijzer:
Inleiding

Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4

: hierin wordt de relatie tussen de Nota Grondbeleid 2018-2021 en de Grondprijzenbrief, de
status en benoemde uitgangspunten van de Grondprijzenbrief weergegeven. Hiernaast is een
samenvatting opgenomen van de grondprijzen voor 2022.
: gaat in op de gehanteerde uitgangspunten voor bepaling van de grondprijzen.
: geeft een analyse en trends aan ten aanzien van grondprijsontwikkelingen.
: is een gedetailleerde weergave van de grondprijzen 2022 voor de gemeente Olst-Wijhe.
: geraadpleegde bronnen.
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Om de grondprijs te bepalen kunnen verschillende (reken)methodieken worden toegepast.
In de Nota Grondbeleid 2018 - 2021 is vastgelegd dat de grondprijzen in onze gemeente hoofdzakelijk met
de comparatieve 1 oftewel de vergelijkingsmethode worden bepaald. Ander methoden zijn
grondprijsbepaling door middel van de residuele waarde methode 2 en de kostprijsmethode.
Vergelijking residuele- en comparatieve grondwaardemethode
De residuele- en comparatieve grondwaardemethode hebben een aantal overeenkomsten. Ze beogen beide
aan de hand van de marktwaarde de grondprijs te bepalen, gerelateerd aan recent gehanteerde
verkoopprijzen. Er is echter een belangrijk verschil. Bij de residuele grondwaardemethode is verkoopprijs
van het totaalproduct (grond en gebouw) het vertrekpunt. Bij de comparatieve methode staan de
verkoopprijzen van bouwgrond op zich, omdat (nog) onduidelijk is welk gebouw op de bouwgrond geplaatst
gaat worden. Voor de kaveluitgifte aan particuliere opdrachtgever, blijkt de comparatieve rekenmethode het
meest frequent door gemeenten te worden toegepast. Mogelijkerwijs met aanvulling door een residuele
vergelijking en/of taxatie.
In Bijlage 1 “Beleidsuitgangspunten in verband met grondprijsbepaling” wordt kort ingegaan op de
beleidsuitgangspunten in verband met de grondprijsbepaling. Verder is in de Nota grondbeleid 2018 – 2021
een en ander nader toegelicht
De gemeente Olst-Wijhe respecteert de bestaande overeenkomsten en voorbereidende gesprekken om te
komen tot kaveluitgifte waarin grondprijzen zijn genoemd welke afwijken van de in deze Grondprijzenbrief
2022 vermelde prijzen. Bij vaststelling van de jaarlijkse Grondprijzenbrief ingaande per 1-1-2022 gelden bij
nieuwe verkoopsituaties, overeenkomsten, onderhandelingen en prijsafspraken de nieuwe grondprijzen voor
alle partijen met vermelding van het prijspeil dat de grondprijzen hebben.

Hoofdstuk 2 Grondprijsontwikkelingen
2.1 Grondprijsontwikkeling algemeen
Algemeen
Bij de actualisatie van de grondprijzen wordt rekening gehouden met de ervaring bij gronduitgiftes in de
afgelopen jaren, de macro-economische vooruitzichten en prijsontwikkelingen van de afgelopen twaalf
maanden. In het algemeen wordt gesteld dat het vertrouwen in de woningmarkt hoog is en de ontstane
krapte op de markt, die in de afgelopen maanden wordt geconstateerd, de komende tijd zal toenemen wat
landelijk tot substantiële prijsstijgingen leidt. Het aanbod van bestaande woningbouw wordt kleiner en de
vraagprijs stijgt daardoor. Naast de woningbouw wordt ook ingegaan op ontwikkelingen met betrekking tot
de diverse vormen van commercieel vastgoed. Ten aan zien van bouw- en personeelskosten is ook een
trend waarneembaar waarbij het aanbod beperkt is, de vraag groot en de prijsontwikkeling een stijgende lijn
laat zien. In Bijlage 2 “Grondprijsontwikkeling algemeen” is een uitgebreide toelichting gegeven wat de
economische en andersoortige ontwikkelingen bij de opmaak van deze Grondprijzenbrief zijn.

2.2 Grondprijsontwikkeling Nederland versus gemeente Olst-Wijhe
Gemeenten verkopen op basis van de richtlijnen in wet- en regelgeving bouwgrond tegen marktconforme
condities die hoofdzakelijk comparatief (marktconform) wordt bepaald. Daarvoor is het van belang om de
juistheid van “de marktconforme grondprijs” vast te leggen.
In de praktijk is het vaststellen van de marktconforme grondprijs geen gemakkelijke opgave omdat deze per
locatie en per functie verschilt en tevens van diverse niet beïnvloedbare ontwikkelingen en factoren
afhankelijk is (rente, woningmarkt, economische situatie, et cetera). Daarom is het van belang dat bestuurlijk

1

Bij comparatieve grondprijsbenadering worden gehanteerde grondprijzen vergeleken met buurgemeenten en gemeenten uit de regio.
2. De residuele benadering legt een relatie tussen de waarde van de grond en de daarop te realiseren bebouwing. Residueel rekenen
legt hiermee een directe relatie tussen de bouwmogelijkheden, de commerciële waarde, de bouwkosten, de bijkomende kosten en de
grondwaarde van een onroerend goedobject. Door de commerciële waarde te verminderen met de bouwkosten en de bijkomende
kosten resteert de waarde van de grond.
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vastgestelde grondprijzen voor de diverse functies en locaties blijvend worden gemonitord. Een regelmatige
onafhankelijke taxatie om de marktconforme waarde te bepalen kan hierbij behulpzaam zijn.
Het verkopen van bouwgrond tegen een prijs die afwijkt van de marktconform vastgestelde grondwaarde
zou als gevolg kunnen hebben dat de gemeente ongeoorloofde staatsteun verstrekt. Dit is dan ook de reden
dat de gemeente Olst-Wijhe geen uitgeefbare kavels verkoopt tegen een prijs die beneden de marktconform
vastgestelde waarde ligt.
Verkoop van bouwgrond tegen een hogere prijs dan de marktconforme waarde kan leiden tot stagnatie in de
afzet. Immers als de grondprijs te hoog is zullen potentiële kopers/gegadigden afhaken. Uiteraard spelen
ontwikkelingen op de vastgoed- en woningmarkt (onder andere verhouding vraag en aanbod) hierbij een
grote rol, hetgeen resulteert in een marktconforme waardebepaling.
Landelijk
In Bijlage 3 is nader ingegaan op de landelijke grondprijsontwikkeling aan de hand van de door De
Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM) gepubliceerde kwartaalcijfers die tevens een
trend laten zien.
Gemeente Olst-Wijhe
Ten aanzien van de gemeente Olst-Wijhe zijn de regio kengetallen weergegeven. Daarnaast wordt specifiek
kort ingegaan op de woningmarktontwikkeling in de gemeente Olst-Wijhe ten aan zien van de verkoopduur,
de vierkante meter verkoopprijs en de huizenprijzen.
Kengetallen in de regio van gemeente Olst-Wijhe

De NVM geeft voor de regio Raalte en omgeving, waaronder Olst-Wijhe valt, de volgende kengetallen
voor het 2e kwartaal 2021 aan:
Aantal verkochte woningen
: 358 woningen
Ontwikkeling verkopen t.o.v. een jaar eerder
: -27,8%
Gemiddelde verkoopprijs
: € 364.000
Prijsontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
: + 18,8%
In Olst-Wijhe is de gemiddelde stijging 18,8% in de bestaande woningbouw ten opzichte van een jaar
eerder. Hiermee schuurt Olst-Wijhe aan tegen het landelijk gemiddelde stijgingspercentage van circa 20%.
De gemiddelde vraagprijs bedroeg in Olst-Wijhe € 364.000, dus iets lager dan het landelijk gemiddelde van
€ 410.000 voor de bestaande woningbouw.
Woningmarktontwikkeling gemeente Olst-Wijhe
Hieronder worden de ontwikkelingen op de woningmarkt in onze gemeente weergegeven (bron: Huispedia).
Verkoopduur woningen: de gemiddelde verkoopduur van huizen in Olst-Wijhe is 36 dagen. Dit is langer dan
het gemiddelde van Nederland dat onder de 30 dagen blijft.
50
40
C.

0
0

-"'

30

~
C

Cl)

bil

··········--------------------- ···················-------

20

"'

0

10
0
Ju l

Sep

Nov
-

Jan 2021

Olst-Wijhe

Mrt

Mei

Sep

Jul

- - - · Nederland

Gemiddelde vierkante meterprijs: de gemiddelde vierkante meterprijs van woningen in Olst-Wijhe is € 2.628.
Dit is een stijging vergeleken met vorige jaar (€ 2.567) van circa 2,3%.
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Huizenprijzen: starterswoningen in Olst-Wijhe zijn slechts beperkt te vinden. Woningen in het middensegment in Olst-Wijhe zijn redelijk beschikbaar. En woningen in het hogere segment in Olst-Wijhe zijn goed
beschikbaar. Er is in alle segmenten een stijgende vraag. Ook naar het duurdere segment is meer vraag,
vooral door een toename van mensen van buiten die zich in onze gemeente willen vestigen

25%

2.3 Comparatieve bepaling grondprijzen
Eén van de methoden om de marktconforme grondprijs te bepalen is de comparatieve of
vergelijkingsmethode. Daar waar wenselijk worden de comparatief vastgestelde grondprijzen getoetst met
de residuele methode of wordt de waarde (nader) bepaald door een gecertificeerd taxateur (Bijlage 1 “Nota
Grondbeleid” onder punt 1).
De comparatieve methode kan voor elke functie/ bestemming worden toegepast. Bij deze methode wordt de
te hanteren grondprijs vastgesteld door de prijs van de te verkopen percelen grond te vergelijken met
vergelijkbare percelen grond in de omgeving/regio. Diverse informatiebronnen waaronder die van
gerenommeerde bureaus leveren hierover informatie. Ook in de taxatierapporten van onafhankelijke
taxateurs maakt deze methode onderdeel uit van de taxatie. Daarnaast heeft de gemeente Olst-Wijhe op
basis van de op internet gepubliceerde grondprijzen van gemeenten in de regio voor 2021 een
marktonderzoek uitgevoerd met betrekking tot de grondprijzen. Een overzicht hiervan wordt weergegeven in
Bijlage 4.
Woningbouwkavels
Grondprijs en taxaties
In de Adviesnota voor burgemeester en wethouders d.d. 2-11-2020 (zaaknummer 50331-2020) is de
volgende tekst opgenomen met betrekking tot taxaties inzake de Grondprijzenbrief 2021:
“Om tot een comparatieve grondprijsbepaling te komen, zijn onderzoeksrapporten van gerenommeerde
bureaus, zoals onder andere het NVM, Stadskwadraat en Metafoor, beschikbaar waarin grondprijzen
worden gemonitord en geanalyseerd. De gemeente Olst-Wijhe heeft deze informatie geraadpleegd en de
uitkomst daarvan verwerkt in de Grondprijzenbrief 2021. Ook is midden 2020 voor Noorder Koeslag een
taxatierapport opgesteld waarin de door de gemeente Olst-Wijhe gehanteerde grondprijzen worden
Grondprijzenbrief 2022 (55793-2021)
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vergeleken met de grondprijzen in de regio. In een aantal van deze gemeenten worden de grondprijzen
(deels) residueel bepaald. Een aantal omliggende vergelijkbare gemeenten hebben voor 2020, vanwege de
toenemende vraag, het geringe aanbod en prijsontwikkeling, besloten om de grondprijzen marginaal te
verhogen. De verwachting is dat dit in 2021 wederom zal gebeuren.”
Bijstelling grondprijzen per 1-1-2022
Om de hiervoor genoemde reden met betrekking tot taxaties is een vernieuwde taxatie niet nodig om tot een
prijsbepaling per 1-1-2022 te komen. Het is verantwoord het advies en de uitgangspunten die door
gerenommeerde bureaus NVM, Stadskwadraat, Metafoor, Rabobank, ING en DNB zijn uiteengezet in hun
afzonderlijke rapportages te volgen.
Door de “grilligheid” in de markt heeft de gemeente toch gemeend om, naast al het andere
vergelijkingsmateriaal, door Hoogstate taxateurs o/z en rentmeesters een grondprijzenadvies te laten
uitbrengen voor de woningbouwlocaties. Dit taxatieadvies is uitgebracht op 1-11-2021.
Mede op basis van dit advies zijn de grondprijzen ten opzichte van 2021 marktconform bijgesteld per 1-12022. Voordeel van het marktconform vaststellen van de grondprijzen 2022 is dat ongeoorloofde staatsteun
hiermee wordt voorkomen. De marktconforme grondprijzen worden in de actualisatie per 1-1-2022 verwerkt
in de betreffende grondexploitaties.
Korting op grondprijs
Zoals in de Nota Grondbeleid is gesteld kan het college bij verkoop van een groter gebied, al dan niet
projectmatig, gemotiveerd besluiten een extra korting op de grondprijs te geven. Dit kan met name aan de
orde zijn als er sprake is van innovatieve initiatieven die maatschappelijk gezien wenselijk zijn en waarbij in
één keer een grote hoeveelheid grond wordt afgenomen. Hier bij gelden twee voorwaarden, te weten:
1. nauwlettend wordt in de gaten gehouden dat geen ongeoorloofde staatssteun wordt verleend èn
2. de aangepaste grondprijs wordt voor zover mogelijk getoetst aan marktconformiteit (Bijlage 1 onder punt
1 Nota Grondbeleid).
Bandbreedte
Bij uitgifte van gronden ten behoeve van grondgebonden koopwoningen en bouwrijpe individuele vrije sector
kavels aan potentiële kopers geldt een bandbreedte met een minimale grondprijs van € 210 en een
maximale grondprijs van € 280 per m² uitgeefbare kavel. Hierdoor wordt beter ingespeeld op
marktontwikkeling(en) en het taxatieadvies van Hoogstate de datum 1-11-2021. Uitgangspunt is dat een
minimale grondwaarde wordt gehanteerd, dit is de ondergrens van de bandbreedte. Door de bandbreedte
op te trekken naar € 280 ontstaat binnen de bandbreedte ruimte om te anticiperen in onderhandelingen op
vergelijkbare ontwikkelingen/ referentieprojecten. Hiermee komt de 5% regeling zoals in 2021 van
toepassing was te vervallen. Deze wordt binnen de bandbreedte opgevangen.
Door in te spelen op de marktomstandigheden is het nodig om gedifferentieerde grondprijzen toe te passen.
Bij bepaling van gedifferentieerde grondprijzen wordt onder andere rekening gehouden met de volgende
factoren:
• voor de locatie geldende functie/bestemming;
• ligging en het imago van de locatie;
• aanbod in de markt (de mate van – relatieve – schaarste);
• ontsluiting van de locatie;
• aanwezigheid van voorzieningen;
• relatie naar de omgeving en andere functies/ bestemmingen;
• grootte van de kavel.
Bedrijventerreinen
In Bijlage 4 is een verkort marktonderzoek in de regio voor de bedrijventerrein opgenomen. Dit onderzoek is
begin oktober 2021 uitgevoerd. Tevens is in het eind 2021 uitgebrachte grondprijzenadvies van Hoogstate
taxateurs een comparatief onderzoek uitgevoerd. Geconcludeerd kan worden dat de in deze
Grondprijzenbrief vermelde grondprijzen goed in lijn zijn met de regio en als marktconform kunnen worden
beschouwd.
Ten opzichte van 2021 is de bandbreedte iets naar boven bijgesteld om de marktconformiteit te waarborgen.
De in deze Grondprijzenbrief genoemde grondprijzen en uitgangspunten bieden voldoende
onderhandelingsruimte met potentiële afnemers van onze terreinen. Differentiëren van grondprijzen van
bedrijventerreinen is belangrijk. Uitgangspunt is wel dat een minimale grondwaarde wordt gehanteerd.
Hierbij wordt, om te komen tot een marktconforme prijs van een bedrijfskavel, onder andere rekening
gehouden met de:
• verschijningsvorm;
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In het algemeen wordt gesteld dat het college in een uitgiftebesluit altijd gemotiveerd kan afwijken van in de
Grondprijzenbrief opgenomen grondprijzen, bijvoorbeeld bij verkoop waarmee een bijzonder gemeentelijk
(maatschappelijk) doel is gediend.

Hoofdstuk 3 Grondprijzen
3.1 Woningbouw
Voor de gronden ten behoeve van woningbouw wordt onderscheid gemaakt in:
3.1.1. Huurwoningen (sociaal);
3.1.2. Koopwoningen;
3.1.3. Vrije sector kavels.
De gehanteerde grondprijzen voor de woningbouw zijn gebaseerd op een grondprijzenadvies van Hoogstate
taxateurs d.d. 25 oktober 2021.
3.1.1.

Huurwoningen

Sociale huurwoning
Definitie sociale woningbouw:
Een sociale huurwoning is een woning, waarbij de aanvangshuurprijs onder de zogenaamde
liberalisatiegrens ligt, als bedoeld in artikel 13, lid 1, onder a. van de Wet op de Huurtoeslag, waarvan de
instandhouding voor de bedoelde doelgroepen voor ten minste tien jaar na ingebruikname is verzekerd.
De liberalisatiegrens (huurtoeslaggrens) is de wettelijk vastgestelde grens die bepaalt of een huurwoning
binnen de sociale huur of de vrije sector huur valt. De liberalisatiegrens is in 2021 vastgesteld op € 752,33
(was in 2020 € 737,14). Ligt de huurprijs op het moment van aangaan van de huurovereenkomst hoger dan
de liberalisatiegrens dan bewoon je een vrij sector-huurwoning. Ligt deze op dat moment lager of op de
liberalisatiegrens dan bewoon je een sociale huurwoning. Boven de liberalisatiegrens is er geen recht op
huurtoeslag, tenzij de huurder aanspraak kan maken op een verworven recht op huurtoeslag.
Het verkrijgen en de hoogte van huurtoeslag is onder andere afhankelijk van het (gezamenlijk) belastbaar
inkomen, het (gezamenlijk) vermogen en de hoogte van de huur. Alle woningen met huur hoger dan de
liberalisatiegrens vallen onder de “markthuur”.
Voor sociale grondgebonden eengezinswoningen in de huursector geldt in 2021 een vaste grondprijs van
€ 135 per m² grond. In 2022 wordt deze grondprijs gehandhaafd conform de prestatieafspraken met de
woningbouwcorporatie. De grondprijs geldt voor sociale huurwoningen met een huurprijs tot maximaal de
liberalisatiegrens.
Markthuur is conform het “Waarderingshandboek” het geschatte huurbedrag waartegen de woning op
waardepeildatum onder marktconforme omstandigheden geschat wordt. In de praktijk vragen
woningcorporaties aan hun huurders meestal een huur die lager is dan de (geschatte) markthuur.
De markthuur is één van de variabelen die de marktwaarde in verhuurde staat van een woning bepaald.
Prestatieafspraken sociale woningbouw.
In de concept prestatieafspraken voor 2022 is het volgende opgenomen:
In de Grondprijsbrief 2022 zal het college van burgemeester en wethouders worden voorgesteld de
grondprijzen voor 2022 niet te verhogen en bij een voorgenomen verhoging in 2023 uiterlijk in het eerste
kwartaal van 2022 het gesprek hierover aangaan met SallandWonen.
Met betrekking tot de grondprijs voor sociale huurwoningen voor de woningbouwcorporatie SalandWonen is
is afgesproken dat deze niet worden geïndexeerd en dat in 2022 de grondprijs gelijk blijft.
In deze Grondprijzenbrief dient dus een nieuwe inhoudelijke afweging gemaakt te worden of er aanleiding is
om de grondprijs voor sociale huur te verhogen. Als hiervoor aanleiding is, dan betekent dit dat dit pas per 1
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januari 2023 ingaat en dat hierover nog afstemming plaatsvindt met SallandWonen in het eerste kwartaal
van 2022.
Inhoudelijke toets grondprijzen voor sociale huurwoningen.
In 2022 vindt een heroverweging plaats ten aanzien van de grondkosten die aan sociale huurwoningen
wordt toegekend. Afgestemd op de gemiddelde grondprijsstijging voor de andere segmenten zou de
grondprijs voor sociale huurwoningen circa € 140 per vierkante meter uitgeefbaar terrein (grondgebonden)
bedragen per 1-1-2022.
Om de grondprijs voor de sociale woningbouw adequaat te onderbouwen is het voornemen om deze in 2022
nader te analyseren. Een regio onderzoek maakt hiervan onderdeel uit.
Inhoudelijk zal inzichtelijk worden of op basis van uitgevoerd onderzoek het reëel is om de grondprijs
gekoppeld aan sociale huurwoningen al dan niet aan te passen naar circa € 140/m². Hierover zal
afstemming met SallandWonen moeten plaatsvinden. Als het reëel blijkt om de grondprijs voor sociale
huurwoningen aan te passen naar circa € 140/m², dan is het voornemen om dat per 1-1-2023 in te voeren.
Voor 2022 wordt – op basis van de prestatieafspraken met SallandWonen - de al meerdere jaren geldende
grondprijs van € 135/m² gehanteerd voor de bouw van sociale huurwoningen.
Anti speculatiebeding huur-/(sociale)koopwoningen.
Een anti-speculatiebeding is conform Overheid.nl een beding dat opgenomen wordt in het koopcontract om
speculatieve handel met onroerend goed (prijsopdrijving) tegen te gaan. In overeenkomsten met een
corporatie waarbij nieuwbouw huurwoningen worden gerealiseerd voor een specifieke doelgroep wordt
meestal een anti-speculatiebeding als voorwaarde opgenomen. Dit om te bewerkstelligen dat de woning
langdurig bereikbaar is voor de doelgroep waarvoor de woning in beginsel voor is bestemd. Het betreft een
kettingbeding (tijd en geld), dus bij verkoop van de woning, ook wel uitponden van huurwoningen genoemd,
gaat de werking van het beding over op de nieuwe koper. Ook voor sociale koopwoningen die na enige tijd
worden verkocht is dit van toepassing.
Het beding is erop gericht om de woningen voor de doelgroep bereikbaar te houden en speculatie, in de
eerste jaren van bewoning, te voorkomen. Dit laatste wordt bewerkstelligd door in het koopcontract als
voorwaarde op te nemen dat gedurende een bepaalde termijn de woning niet zonder toestemming van de
gemeente verkocht mag worden. Als er toestemming voor verkoop wordt gegeven, dan wordt aan de hand
van een rekensom, waarbij de oorspronkelijke aankoopprijs wordt geïndexeerd en wordt vermeerderd met
aantoonbare meerkosten, de maximale verkoopprijs vastgesteld. Wordt na verkoop geconstateerd dat de
woning tegen een hogere prijs is verkocht, dan is de verkopende partij hierover een boete verschuldigd.
Toepassing anti speculatiebeding door de gemeente Olst-Wijhe
Wanneer de corporatie (of derden) een sociale huurwoning binnen tien jaar verkoopt, dient zij een aanvulling
op de betaalde grondprijs te betalen. De aanvulling op de grondprijs is het verschil tussen de grondprijs voor
een vergelijkbare koopwoning en de daadwerkelijke betaalde grondprijs voor de sociale huurwoning welke
geldt op het moment van ondertekening van de koopovereenkomst, waarbij de grond door de gemeente
wordt verkocht. De op dat moment geldende prijs voor een vergelijkbare woning wordt geïndexeerd met de
CPI-index (consumentenprijsindices) van het CBS vanaf het moment van aankoop van de grond door de
woningbouwcorporatie (of derden) van de gemeente. Deze bepaling wordt (inclusief het bedrag) vastgelegd
in de grondverkoopovereenkomst en akte van levering. Deze bepaling geldt ook voor sociale koopwoningen
vanuit het standpunt van instandhouding van de woning voor de betreffende doelgroep waarvoor deze
woning is gebouwd.
Markt koop- en huurwoningen.
De verkoopprijzen van de bestaande woningbouw zijn het afgelopen jaar fors toegenomen (18,8% over de
periode 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021, landelijk circa 20%) als gevolg van steeds groter worden krapte
op de woningmarkt bij zowel de bestaande als nieuwbouwwoningen. Tevens is sprake van een lage
hypotheekrente, is er een positief consumentenvertrouwen, een stabiele groeiende economie en zijn er lage
werkloosheidscijfers.
De nieuwbouwproductie kan de groeiende vraag niet bijhouden en er zijn minder bestaande woningen
beschikbaar. Dit betekent dat de prijsstijgingen zich zullen voortzetten. Dat dit ook geldt voor de gemeente
Olst-Wijhe blijkt uit de cijfermatige onderbouwingen.
Metafoor geeft in haar kwartaalbericht (2e kwartaal 2021) aan, dat landelijk de theoretisch grondwaarde
onder woningen is gestegen met ruim 22% als gevolg van de vraagprijs van de woning. Het kadaster geeft
aan dat op basis van de gerealiseerde verkopen de grondwaarden met ongeveer 6% is gestegen. De
verwachting is dat in 2022 deze stijging hoger uitvalt.
In 2021 was de bandbreedte voor de woningen die niet onder sociale huur vallen € 200 - € 245 (mogelijk +
of -/- 5% = € 190 - € 257,25) per vierkante meter uitgeefbaar terrein. Per 1-1-2022 geldt een bandbreedte
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van € 210 - € 280 per m² uitgeefbare kavel. Deze prijs geldt voor zowel koop- als voor de markt
huurwoningen.
Uitgangspunt is dat een marktconforme grondprijs wordt gehanteerd die in principe valt binnen de
bandbreedte. Het college is bevoegd om hier naar boven of naar benden in af te wijken.
Huurwoning
Voor de huurwoningen (sociaal en beleggershuurwoningen) geldt de volgende bandbreedte.
Grondprijzen huurwoningen 2022
Huurwoningen
Sociale huurwoning maximale kavel 150 m², vaste prijs

Grondprijs 2021
excl. btw en kosten
koper (k.k.) per m²
€ 135

Grondprijs 2022
excl. btw en kosten
koper (k.k.) per m²
€ 135

Markt huurwoning (vrije sector  bandbreedte

€ 200 - € 245*)

€ 210 - € 280

*) +/- 5%

3.1.2.

Koopwoningen

Sociale koopwoning
Een sociale koopwoning is een woning die gesubsidieerd is door de overheid. Het is een mogelijkheid om
meer koopwoningen voor starters en lagere inkomens te realiseren. Er zit wel een grens aan de maximale
waarde van een sociale koopwoning. In 2019 was die grens € 200.000 en in 2020 ligt de grens op
€ 310.000. Dit komt omdat de prijsgrens gelijk wordt getrokken met de hogere NHG-grens. Gebruik maken
van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) betekent op een veilige en betrouwbare manier gebruik maken
van een relatief goedkope hypotheek, omdat de NHG zekerheid biedt voor de bank, waardoor een
hypotheek kan worden afgesloten tegen een lagere hypotheekrente.
Toepassing gemeente Olst-Wijhe
Onder sociale koopwoningen, in het algemeen projectmatige bouw, wordt verstaan grondgebonden
eengezinswoningen tot een vrij op naam prijs (v.o.n.-prijs) van maximaal € 269.000 (was in 2020 € 257.000).
In de Regeling Starterslening van onze gemeente wordt hierop nader ingegaan. Begin 2022 vindt opnieuw
een beoordeling plaats en wordt het genoemde bedrag van € 269.000 aangepast aan de meest actuele
situatie. Voor gronden expliciet aangewezen voor sociale koopwoningen geldt in 2022 een minimale
grondprijs van € 200 per m². Verrekening vindt plaats bij kavels >150 m² per kavel. Uitgangspunt is dat een
minimale grondwaarde wordt gehanteerd, dit is de ondergrens van de bandbreedte.
Grondprijzen sociale koopwoningen 2022
Sociale koopwoning v.o.n. < € 269.000 (Stand 2021)
Kavel maximaal 150 m²
Kavel groter dan 150 m², verrekening (eventueel o.b.v.
taxatie).

Grondprijs 2021 excl.
btw en kosten koper
(k.k.) per m²
Minimaal € 190
€ 190 - € 245*)

Grondprijs 2022
excl. btw en kosten
koper (k.k.) per m²
Minimaal € 200
€ 200 - € 280

*) + 5%

Overige grondgebonden vrije sector koopwoning
Voor grondprijzen van de overige grondgebonden eengezinskoopwoningen geldt een bandbreedte per
woningbouwsegment. De bandbreedte van de grondprijs is bepaald op basis van uitgevoerde taxaties dan
wel goede referentie-uitgiften, die comparatief zijn bepaald en vaak ook residueel zijn getoetst. Dit sluit aan
op de in de Nota Grondbeleid benoemde uitgangspunten (Bijlage 1 onder punt 1, Nota Grondbeleid).
De grondprijzen zijn onder andere afhankelijk van woningbouwcategorie, prijsklassen, locatie en ligging.
De bandbreedte is ruim gehouden om te kunnen blijven meebewegen met de economische ontwikkelingen.
Uitgangspunt is dat een minimale grondwaarde wordt gehanteerd, dit is de ondergrens van de bandbreedte.
Grondprijzen vrije sector koopwoningen projectmatig 2022
Grondgebonden vrije sector koopwoningen
Grondprijs 2021 excl.
btw en kosten koper
(k.k.) per m²
Bandbreedte

€ 200 - € 245*)

*) +/- 5%
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Niet grondgebonden woningen
Een grondgebonden woning is een woning waaraan grond is toegekend in de vorm van een kavel. Deze
woning wordt een eengezinswoning genoemd omdat er per woning één gezin woonachtig is.
Bij gestapelde woningbouw is geen sprake van directe toewijzing van een kavel grond aan één woning maar
de beschikbare kavel wordt gebruikt om meerdere volledige woningen gestapeld te bouwen in meerdere
woonlagen. Met deze vorm van bouwen ontstaan meer gezinswoningen op één plek/kavel en is sprake van
stapeling van woningen. Stapeling van woningen kan voorkomen in verschillende sectoren.
Stapeling heeft consequenties voor de grondprijs van de woning. Gezamenlijke ruimtes worden gerealiseerd
(centrale hal, trappen, liftopgang, galerij of anderszins), hetgeen extra investeringen vergt. Daarom is er een
verschil in de grondprijs die aan dergelijke woningen worden toegekend ten opzichte van grondgebonden
woningen.
Grondprijs niet grondgebonden woningbouw
Bij gestapelde woningbouw wordt een grondprijs per m² bruto vloeroppervlakte (BVO) berekend. Dit kan als
de floor space index (fsi) groter is dan 1, waarbij een taxatie onderdeel kan uitmaken van de vast te stellen
grondprijs. Floor space index (fsi) is de verhouding tussen het bruto oppervlak van gebouwvloeren (ofwel
gebouwoppervlak) en de oppervlakte van het grondvlak. Hoe hoger het gebouw des te hoger ook de fsi
wordt. Onderstaand is een voorbeeld rekenkundig uitgewerkt.
Rekenvoorbeeld fsi:
Stel: rijwoning, plus voortuin, achtertuin en achterpad. Kavel van 137 m² en een bouwvlak van 50 m².
Het gebouw heeft twee lagen (2 x 50 m²) + vliering (50% van 50 m²) = een gebouwoppervlak van 125 m².
Fsi = 125 : 137 = 0,91.
Bestaat het gebouw uit drie lagen dan wordt de fsi: 3 (lagen) x 50 + vliering (50% van 50) = gebouw
oppervlak van 175 m². De fsi = 175 : 137 = 1,28.
3.1.3.

Vrije sector kavels (particulier opdrachtgeverschap)

Bij uitgifte van vrije, bouwrijpe, kavels aan individuele kopers voor particulier opdrachtgeverschap, wordt een
bandbreedte bij de grondprijs per m² kaveloppervlakte gehanteerd. Uitgangspunt is dat een minimale
grondwaarde wordt gehanteerd, dit is de ondergrens van de bandbreedte.
De bandbreedte is ruim gehouden om te kunnen blijven meebewegen met economische ontwikkelingen.
Per uitgifte wordt de specifieke kavelprijs opgenomen op de gemeentelijke website en/of brochure.
Grondprijzen vrije sector kavels 2022
Vrije sector kavels (particulier opdrachtgeverschap)

Grondprijs 2021 excl.
btw en kosten koper
(k.k.) per m²
€ 200 - € 245*)

Bandbreedte

*) +/- 5%

Grondprijs 2022
excl. btw en kosten
koper (k.k.) per m²
€ 210 - € 280

Bij verkoop van vrije sector kavels kan een taxatie onderdeel uitmaken van de vast te stellen grondprijs. Het
college kan bij vrije sector kavels > 750 m² onder bepaalde voorwaarden een extra korting verlenen op de
grondprijs. Deze voorwaarden zijn nader benoemd in paragraaf 2.3 “Comparatieve bepaling grondprijzen”
onder het kopje “Korting op grondprijs” is hier nader op ingegaan.

3.2

Bedrijven (kantoor- en bedrijfsruimte)

Definitie kantoorruimte: een gebouw dat minimaal voor 50% van het bruto vloeroppervlak geschikt en/of
bestemd is voor gebruik als kantoorruimte.
Definitie bedrijfsruimte: een gebouw dat minimaal voor 50% van het bruto vloeroppervlak geschikt is en/of
bestemd is om te worden gebruikt als bedrijfsruimte, eventuele kantoorruimte moet
hieraan ondergeschikt zijn.
Voor de grondprijzen bij uitgifte van grond voor kantoor- en bedrijfsruimte wordt uitgegaan van
marktconforme prijzen per locatie en kavel. Voor de grondprijzen van kavels voor kantoor- en bedrijfsruimte
is een bandbreedte vastgesteld omdat deze grondprijzen sterk worden beïnvloed door ligging, zicht,
bereikbaarheid, schaarste, parkeermogelijkheden, toegestane bedrijvigheid en maximaal te realiseren
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vloeroppervlakte. Bij gestapelde bouw behoudt de gemeente zich het recht voor om een grondprijs te
berekenen per m² bruto Vloeroppervlak (BVO) als de floor space index (fsi) groter is dan 1.
Kantoren en bedrijven moeten op nieuw uit te geven locaties parkeerplaatsen op eigen terrein realiseren,
overeenkomstig het vigerende parkeerbeleid.
De gemeente ziet een toenemende vraag naar kavels op de gemeentelijke bedrijventerreinen Wesepe en
Meente Noord, waarbij wachtlijsten ontstaan. Voor de bedrijventerreinen wordt een ondergrens van de
bandbreedte aangehouden van € 100/m² en een bovengrens van € 135, tenzij taxatie anders uitwijst.
Uitgangspunt is dat een minimale grondwaarde wordt gehanteerd, dit is de ondergrens van de bandbreedte.
Een recent grondprijsadvies van Hoogstate taxateurs wijst uit dat de gehanteerde bandbreedte
marktconform is voor deze bedrijventerreinen.
Grondprijzen bedrijventerreinen 2022
Bedrijfsterreinen
(bedrijfsruimte inclusief benodigde kantoorruimte)

Grondprijs 2021 excl.
btw en kosten koper
(k.k.) per m²
€ 90 - € 125

Bandbreedte

Grondprijs 2022
excl. btw en kosten
koper (k.k.) per m²
€ 100 - € 135

3.3 Winkel- en horecavoorzieningen
Onder winkel- en horecavoorzieningen wordt naast detailhandel ook verstaan baliefuncties en
(commerciële) dienstverlening en overige ondersteunende ruimtes. Dit zijn onder andere: reisbureaus,
banken, sportscholen, wellness centers/ resorts en zelfstandige commerciële (para)medische
praktijken/centra.
De marktconforme grondprijzen per uitgifte worden comparatief of, wanneer het een meer complexe uitgifte
betreft, residueel dan wel op basis van taxatie bepaald. De taxatiewaarde wordt dan mede bepaald op basis
van de te verwachten (fictieve) huurinkomsten en de te verwachten omzet.
In verband met de grote differentiatie tussen functies, grootte en locatie wordt per individuele uitgifte de
grondprijs separaat berekend of op basis van taxatie bepaald. De hiermee gepaard gaande taxatiekosten
komen voor rekening van de initiatiefnemer (taxateur wordt aangewezen door gemeente) en worden bij
afname met de initiatiefnemer verrekend.
Bij de winkel- en horecavoorzieningen behoudt de gemeente Olst-Wijhe zich het recht voor om een
grondprijs te berekenen per m² BVO wanneer de Floor space index (fsi) groter is dan 1.
Wanneer één gebouw of bouwkavel meerdere functies en daarmee meerdere uitgiftecategorieën bevat
(bijvoorbeeld woningen boven winkel/horecavoorziening), dan is de uitgifteprijs gelijk aan de rekenkundige
mix van deze functies en de daarbij behorende uitgiftecategorieën rekening houdend met de
stapelingsfactor.

3.4

Maatschappelijke voorzieningen

Maatschappelijke voorzieningen zonder winstoogmerk
Onder maatschappelijke voorzieningen worden uitgiften verstaan die een ideële en/of publieke functie
dienen waarbij de bedrijfsvoering zonder winstoogmerk plaatsvindt. Voorbeelden zijn
Overheidsvoorzieningen zoals brandweerkazerne, politiebureau en onderwijsinstellingen, verzorging- en
verpleeginstellingen, (para)medische-, religieuze-, sport- en welzijnsvoorzieningen zoals bibliotheek en
buurthuis. Allen zonder winstoogmerk. De minimale grondprijs voor maatschappelijke voorzieningen zonder
winstoogmerk is € 140 per m².
Voor deze voorzieningen geldt een niet-marktconforme grondprijs. De grondprijs wordt vastgesteld aan de
hand van onder andere de trend in de rijksnormen voor vergoedingen voor bouw, huur en grondprijs voor
zorginstellingen (jaarlijkse Bouwkostennota, Collegebouw Zorginstellingen) en/of grondprijzen voor
maatschappelijke doeleinden in de regio.
De grondprijs per m² voor maatschappelijke voorzieningen zonder winstoogmerk is comparatief vastgesteld.
Als er onvoldoende referentie-uitgiften zijn in onze of omliggende gemeenten en/of dit een meer complexe
uitgifte betreft, wordt de grondprijs bepaald op basis van taxatie.
Bij bepaling van de grondprijs wordt uitgegaan van parkeren op eigen (uitgegeven) terrein.
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Bij maatschappelijke voorzieningen behoudt de gemeente zich het recht voor om een grondprijs te
berekenen per m² BVO als de floor space index (fsi) groter is dan 1. Dit geldt ook in indien sprake is van
gestapelde bouw. Per 1-1-2022 is hiervoor een minimale grondprijs per m² als uitgangspunt opgenomen.
Grondprijzen maatschappelijke voorziening zonder winstoogmerk 2022
Maatschappelijke voorziening zonder winstoogmerk

Grondprijs 2021 excl.
btw en kosten koper
(k.k.) per m²
n.v.t.

Grondprijs

Grondprijs 2022
excl. btw en kosten
koper (k.k.) per m²
Minimaal € 140

Maatschappelijke voorzieningen met winstoogmerk
Steeds meer maatschappelijke voorzieningen worden (semi) commercieel geëxploiteerd. Dit is het gevolg
van de terugtredende overheid en meer marktwerking in het maatschappelijke veld. Hierdoor moeten
sommige voorzieningen worden aangemerkt als een onderneming met (gedeeltelijk) winstoogmerk.
Onder specifiek commercieel vastgoed wordt daarom verstaan onroerend goed waarbinnen een
commerciële onderneming wordt bedreven met winstoogmerk. Vaak is sprake van bebouwing die specifiek
geschikt is voor de betreffende functie. Voorbeelden zijn: bioscopen, kinderdagverblijven, klimhallen,
apotheek, overige praktijken voor (para)medische voorzieningen, crematoria en overige gezondheidszorg.
Alle overige niet als “maatschappelijk voorziening zonder winstoogmerk” aangemerkt voorzieningen zoals
ook geprivatiseerde nutsvoorzieningen vallen onder deze maatschappelijke voorziening met winstoogmerk.
Voor voorzieningen met een commercieel karakter met winstoogmerk wordt de grondprijs vastgesteld in
overeenstemming met de werkwijze zoals onder bedrijven en/of winkel- en horecavoorzieningen is
beschreven.
Maatschappelijk niet-commercieel gebruik gemeentegronden
Voor het gebruik van sportparken in onze gemeente is de Beheersstichting Sport opgericht en zijn de prijzen
geharmoniseerd (stapsgewijs aangepast).
De grondprijs maakt onderdeel uit van de tarieven voor het gebruikmaken van de sportaccommodatie(s).
Ander maatschappelijk gebruik van gemeentegronden valt onder de categorie “buitenrecreatie”, nietcommercieel. De huurprijs voor deze categorie is gebaseerd op de pachtnorm die de Grondkamer
hanteert voor agrarisch gebruik (grasland) van gronden.
Als sprake is van commercieel medegebruik van deze gronden dan geldt voor de aanvangshuur per m² een
percentage van de huurprijs van de grondprijs (conform huur groen- en reststroken) van betreffende
gronden, dat naar rato wordt doorberekend. De huur wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de CPI
(consumentenprijsindices) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
In de tabel “Maatschappelijke voorzieningen grondprijzen 2022” op de volgende pagina wordt voorgaande
samengevat.
Maatschappelijke voorzieningen grondprijzen 2022
Maatschappelijke voorziening
Grondprijs 2021 excl. btw en
kosten koper (k.k.) per m²
Met winstoogmerk (Semi) commercieel Nader te bepalen,
marktconform werkwijze
onder bedrijven en/of winkelen horecavoorzieningen
Zonder winstoogmerk, nietcommercieel

Grondprijzenbrief 2022 (55793-2021)

Grondprijs 2022 excl. btw en
kosten koper (k.k.) per m²
Nader te bepalen,
marktconform werkwijze
onder bedrijven en/of winkelen horecavoorzieningen

Comparatief, geen minimale
grondprijs vastgelegd

Vanaf € 140/m²
comparatief bepaald.

Als onvoldoende referentieuitgiften beschikbaar zijn in
onze of omliggende
gemeenten en/of dit een meer
complexe uitgifte betreft wordt
de grondprijs bepaald op
basis van taxatie.

Als onvoldoende referentieuitgiften beschikbaar zijn in
onze of omliggende
gemeenten en/of dit een meer
complexe uitgifte betreft wordt
de grondprijs bepaald op
basis van taxatie.
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Huurprijs*) gebaseerd op
pachtnorm van de
Grondkamer voor agrarische
gronden. Commercieel
medegebruik, 4% van de
grondprijs per jaar

*) Wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindices CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De huurprijs van agrarische grond (grasland) is gerelateerd aan de pachtprijzen die de grondkamer/
ministerie hanteert.

3.5 Overige uitgiften
Ten aanzien van een aantal soorten van uitgiften zijn geen uitgifteprijzen bepaald. Als zich aanvragen
voordoen voor grondaankopen die niet zijn verwerkt in deze Grondprijzenbrief wordt de grondprijs bepaald
op basis van een uitgevoerde taxatie.

3.6 Groen- en reststroken
In overeenstemming met de vastgestelde beleidsregels voor uitgifte van groenstroken worden de situaties
onderscheiden die zijn vermeld in de volgende tabel “Grondprijzen groenstroken 2022”.
Via de comparatieve methode zijn marktconforme grondprijzen bepaald aan de hand van de geraadpleegde
informatiebronnen. Als de situatie daarom vraagt, bijvoorbeeld als het gaat meer dan 100 m², kan de
gemeente in afwijking van de vaste grondprijzen de tuinuitbreiding laten taxeren door een extern onpartijdige
taxateur om een nieuwe marktconforme waarde te laten bepalen.
De grond wordt niet bouwrijp geleverd maar in de staat waarin deze zich bevindt op het moment van uitgifte.
De bijkomende kosten (kosten koper, overdrachtsbelasting/btw en (her)inrichtingskosten) bij overdracht van
de grond zijn voor rekening van de koper.
In onderstaande tabel “Grondprijzen groenstroken 2022” is voorgaande samengevat.
Grondprijzen groenstroken 2022

Groenstroken/reststroken
Bij verhuur grond voor uitbreiding perceel:
Bij verkoop grond voor uitbreiding perceel
Categorie A: Grond die bezwaard is/niet openbaar
bereikbaar is *)
Categorie B: Grond waar niet op gebouwd mag worden of
ook niet leidt tot extra bebouwingsmogelijkheid in het
kader van het geldende bestemmingsplan
Categorie C: Grond die bebouwd mag worden of leidt tot
extra bebouwingsmogelijkheid op het totale
samengevoegde (bestaand + uitbreiding) perceel

Grondprijs 2021
excl. belasting en
kosten
koper (k.k.) per m²

Grondprijs 2022
excl. belasting en
kosten
koper (k.k.) per m²

4% van € 35

in principe geen
'nieuwe' verhuring 6)

€ 35

€ 36

€ 70

€ 75

€ 140

€ 148

*) Dit is niet van toepassing als de openbare toegankelijkheid tijdelijk wordt beperkt door eerdere verkoop van naastliggend perceel.
6)
Uitgangspunt is verkoop van gronden. Voor verhuur van grond vindt beoordeling per situatie plaats.

Met betrekking tot de gehanteerde uitgangspunten voor uitgifte van groen- en reststroken verwijzen wij naar
paragraaf 8.4.5. en 8.5. in de vigerende Nota Grondbeleid. Zowel in paragraaf 8.4.5. en 8.5 worden
bestaande huurovereenkomsten met betrekking tot groen- en reststroken gerespecteerd met de in de
huurovereenkomsten vastgelegde voorwaarden. Van nieuwe verhuringen is in principe geen sprake.
Als bestaande huurovereenkomst worden verlengd of er is sprake van nieuwe huurders wordt het nieuwe
huurcontract gebaseerd op de laatst geldende huurprijs plus indexatie.
Grondprijzenbrief 2022 (55793-2021)
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Het uitgangspunt is verkoop van gronden en in uitzonderlijke gevallen kan sprake zijn van huur. Dit wordt dit
bij aanvraag voor huur van gronden per situatie beoordeeld. Indien sprake is van verhuur, bedraagt de
aanvangshuurprijs per m² groen- of reststrook jaarlijks een (afgerond) percentage van de marktconforme
verkoopprijs gerelateerd de categorie grond (A, B of C in bovenstaande tabel) waar de betreffende grond
onder valt. De huurprijs van bestaande contracten wordt jaarlijks geïndexeerd (CBS CPI alle huishoudens).
De aanvangshuur is een percentage van 4% en gebaseerd op de wettelijke rente (2021 was deze 2 %) plus
een opslagpercentage van 2 % ter afdekking van risico en administratiekosten.
Uitgangspunt is dat grond voor groen- en reststroken wordt verkocht. Bij verkoop geldt het uitgangspunt om
groen- en reststroken te verkopen als deze als af te stoten groen staan aangemerkt op de plankaarten
groenstroken.
Gronden waarin kabels en leidingen liggen worden in principe niet verkocht. De gemeente voert een toets uit
bij een aanvraag voor een tuinvergroting om te onderzoeken of in betreffende grond kabels- of leidingen
liggen. Deze kosten worden aan de aanvrager doorberekend. Onder “bezwaarde grond” mag onder andere
worden verstaan gronden die vanwege de ligging niet openbaar bereikbaar zijn.
Bij verhuur van aanliggende groen- en reststroken gelden bij huurwoningen/koopwoningen twee
voorwaarden, te weten:
1. verhuurd wordt als deze gronden al aan de openbaarheid zijn onttrokken (illegaal dan wel met
toestemming van de gemeente) èn
2. verhuurd wordt indien deze gronden eerder waren verhuurd aan de bewoners/eigenaren van de
aanliggende woning/perceel.
Het college kan altijd in een uitgiftebesluit gemotiveerd afwijken van in de Grondprijzenbrief opgenomen
grondprijzen, bijvoorbeeld bij verkoop van groenstroken waarmee een bijzonder gemeentelijk doel is
gediend.

3.7

Overige vormen van uitgifte

Naast het verkopen en verhuren van grond heeft de gemeente ook andere manieren om haar gronden uit te
geven aan partijen. Er kan worden gedacht aan uitgifte van grond in erfpacht, het verpachten van grond en
het vestigen van een recht van opstal.
Verschillen pacht en erfpacht
Pacht en erfpacht lijken sterk op elkaar, maar zijn niet hetzelfde. De pacht is een bijzondere overeenkomst
en de erfpacht is een zakelijk recht. Pacht is een persoonlijk recht waarbij een eigenaar grond in gebruik
geeft aan een agrarisch ondernemer. Pacht valt onder de regels van het pachtrecht en het
Pachtprijzenbesluit. Om deze reden hebben partijen maar een beperkte vrijheid om zelf afspraken te maken.
Bijna pachtovereenkomsten moeten worden getoetst door de Grondkamer, notarieel transport is niet nodig.
Erfpacht is een zakelijk recht met over het algemeen met een gebruiksduur van 25 jaar of langer. Hierop zijn
de regels van het pachtrecht niet van toepassing en kunnen partijen onderling meer eigen afspraken maken.
Deze moeten in een notariële akte worden vastgelegd.
In de volgende paragrafen worden respectievelijk pacht, opstalrecht en erfpacht, die in de gemeente OlstWijhe zijn of worden toegepast, nader toegelicht.
3.7.1. Pacht
De verpachting van agrarische gronden vindt plaats tegen een vaste prijs per hectare die jaarlijks per regio
door de Grondkamer wordt bepaald of op basis van de marktwerking in het kader van geliberaliseerde
pacht. Geliberaliseerde pacht kan alleen bij los land. Deze pachtvorm is flexibeler dan reguliere pacht,
omdat er minder wettelijke regels zijn. De kosten van inschrijving bij de Grondkamer zijn voor rekening van
de pachter. De verpachting vindt plaats middels een (jaarlijkse) pachtovereenkomst.
3.7.2. Opstalrecht
Het recht van opstal is een (zakelijk) recht om in, op of boven een onroerende zaak van een ander
gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben. De gemeente blijft eigenaar van de grond. De
opstaller is juridisch eigenaar van de opstal. Als voorbeeld kan worden genoemd de ontwikkeling van een
sportpark. Hierbij geldt het opstalrecht voor de bebouwing (het onroerend goed) en de direct daaraan
gekoppelde werken en beplanting. De sportvelden zelf vallen onder het kopje “recreatief”.
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De kosten voor het vestigen van een recht van opstal zijn voor rekening van de opstaller en wordt met name
binnen de gemeente Olst-Wijhe gebruikt voor gebouwen van sportverenigingen. Voor het hebben van dit
recht wordt een jaarlijkse vergoeding (genaamd retributie) afgesproken. Vaak wordt daarbij ook een
indexeringsafspraak gemaakt. Dit is maatwerk.
Het gebruiksrecht (opstalrecht) is gebaseerd op 4% van de boekwaarde van de ondergrond per vierkante
meter en wordt jaarlijks geïndexeerd. Als er geen boekwaarde is te herleiden is, wordt uitgegaan van de
door het ministerie van Economische Zaken vastgestelde gemiddelde grondprijs voor grasland per vierkante
meter. Hierbij geldt een minimumbedrag van € 50,- ter dekking van de administratiekosten, welk bedrag
jaarlijks wordt geïndexeerd.
3.7.3. Erfpacht
Naast verkoop van gronden kan de gemeente in voorkomende gevallen (bedrijfs-)kavels in erfpacht
uitgeven. Een vorm van huur aan de verpachter (eigenaar) van de grond. De vergoeding is voor het gebruik
van de grond wordt erfpachtcanon genoemd.
Erfpacht is een zakelijk recht. Het blooteigendom van de grond blijft bij de gemeente. In de
erfpachtovereenkomst kunnen verschillende voorwaarden worden opgenomen. Deze voorwaarden bepalen
de duur van de erfpacht (tijdelijke periode/eeuwig) en zijn daardoor medebepalend voor de waardebepaling
van het erfpachtrecht evenals de grondwaarde van de grond (inclusief een opslag voor administratie en
risico). Verder worden er afspraken gemaakt over de periode waarover erfpachtcanon verschuldigd is en
over de (periodieke) indexering hiervan. Als het instrument enkel wordt ingezet ter
financieringsondersteuning van de vestigingsmogelijkheden kan ervoor worden gekozen de mogelijkheid tot
omzetting van het erfpachtrecht in koop in de erfpachtovereenkomst op te nemen. De hoogte van de canon
is een afgeleide van de marktconform bepaalde grondwaarde en het door de gemeente gehanteerde
renteomslagpercentage. De canon dekt deze last, over de totale looptijd van de erfpacht. Per
erfpachtconstructie is maatwerk mogelijk waar het gaat om aanvangstermijn, wijze van indexatie en overige
contractuele voorwaarden.

Hoofdstuk 4

Geraadpleegde bronnen

Woningbouw: Verdere afname nieuwbouw door coronacrisis https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-deeconomie/uw-sector/outlook/woningbouw.html
• Metafoor ruimtelijke ontwikkeling: kwartaalbericht Q2-2020- augustus 2020
• https://www.cbs.nl/nl-nl
• https://www.nvm.nl/wonen/marktinformatie/
• https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=aWQvxTuk&id=E87904BD1AF82DAEEB1AB
BA8FD7066C3A2AB1470&thid=OIP.aWQvxTukZYGlqcO81B1GPgHaEc&mediaurl=https%3A%2F%2Fw
ww.hypotheekbusinessclub.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F04%2Fwoning-kopen-geldhypotheek-huis-bankbiljetten-koopwoning2.jpg&exph=395&expw=658&q=woningtransacties+nederland+2020&simid=608022538845751980&ck=7
E149A34C3DEAE4F106007F28A7A0E7D&selectedindex=14&qpvt=woningtransacties+nederland+2020
&form=IRPRST&ajaxhist=0&vt=0&sim=11
• Centraal Planbureau (CPB) 2019
• Economisch Instituut voor de Bouw: ‘vooruitzichten voor de bouw na de coronacrisis’ (april 2020).
• Alle woningmarktinfo over gemeente Olst-Wijhe - Huispedia.nl
• Begrippenlijst - Liberalisatiegrens (wonen-zuid.nl)
• Notitie toepassing anti-speculatiebeding (overheid.nl)
• Markthuur: https://corporatiestrateeg.nl/?s=markthuur)
• Sociale koopwoning, hoe werkt het? - HypotheekBerekenen.nl
• Nationale Hypotheek Garantie - HypotheekBerekenen.nl
• (Kwartaal-, halfjaar- en overige) Rapportages van Metafoor, Stadkwadraat, Rabobank, ING en DNB
•
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Nota Grondbeleid
Bij bepaling van de grondprijzen door de gemeente Olst-Wijhe worden, zoals verwoord in de vigerende Nota
Grondbeleid 2018-2021, de volgende beleidsuitgangspunten gehanteerd:
1. De grondprijzen worden binnen onze gemeente hoofdzakelijk met de comparatieve methode 3)
bepaald. Daar waar wenselijk worden de comparatief vastgestelde grondprijzen getoetst met de
residuele methode 4) of wordt de waarde (nader) bepaald door een gecertificeerd taxateur.
2. Een beperkt aantal gemeentelijke uitgiftes vindt plaats via een tender/openbare inschrijving.
3. De gronden worden in bouwrijpe staat geleverd (tenzij anders vermeld).
4. De bodemkwaliteit is geschikt voor de beoogde bestemming.
5. De grondprijzen hebben het prijspeil van 1 januari van het betreffende jaar.
6. Voor een aantal uitgiftecategorieën gelden jaarlijks vaste, minimale of een bandbreedte voor de
grondprijzen. Bij gestapelde woningbouw behoudt de gemeente zich het recht voor om een
grondprijs te berekenen per m² Bruto Vloer Oppervlakte (BVO)*) indien de floor space index (fsi)**)
groter is dan 1.
7. De grondprijzen worden vermeld exclusief de verschuldigde btw/overdrachtsbelasting.
8. Voor gronduitgiften waarvoor geen (bandbreedte voor de) grondprijs is aangegeven in de
Grondprijzenbrief of onvoldoende expertise binnen de gemeente aanwezig is om de waarde (nader)
te bepalen, kan de gemeente de grond laten taxeren door een gecertificeerde taxateur.
9. Jaarlijks kunnen grondprijzen worden geïndexeerd met in de begroting van de gemeente
gehanteerde inflatiecorrectie (gekoppeld aan de CBS-indexcijfers) of, indien de regionale
waardeontwikkeling hierom vraagt, aangepast worden aan de marktwaarde boven de geldende
index.
10. De voorwaarden waaronder grondverkopen plaatsvinden zijn opgenomen in de Algemene
gronduitgiftevoorwaarden gemeente Olst-Wijhe.
11. Het college kan in een uitgiftebesluit gemotiveerd afwijken van de in deze Grondprijzenbrief
opgenomen grondprijzen of bandbreedte waarin de grondprijzen zich bevinden. De raad wordt
hierover geïnformeerd.
*)

Bruto Vloer Oppervlakte (BVO) de oppervlakte van een ruimte (of ruimtes) gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de
scheidingsmuren of buitenmuren die de ruimte (of ruimtes) omhullen.
**) Floor space index (f.s.i.): de verhouding tussen het oppervlak uitgedrukt in m² BVO van het gebouwde object en de oppervlakte van
de bijbehorende kavel van het gebouwde object.

Voorbeeld grondprijsberekening met toepassing van een fsi
Voorbeeld: Grondprijsberekening bij fsi > 1
Kavelgrootte
2.000 m² grond
Oppervlakte gebouw
2.750 m² BVO (meerdere verdiepingen)
Grondprijs
€ 200 per m²
Grondwaarde (fsi < 1) 2.000 m² grond x € 200 /m² = € 400.000
Grondwaarde (fsi > 1) 2.750 m² BVO x € 200 /m² = € 550.000

Comparatieve methode
In de Nota Grondbeleid 2018 - 2021 is vastgelegd dat de grondprijzen in onze gemeente hoofdzakelijk met
de comparatieve 3 oftewel de vergelijkingsmethode worden bepaald.
• De redenen dat voor de comparatieve methode is gekozen zijn: de systematiek is eenvoudig en
transparant;
• in onze en omliggende gemeenten zijn voldoende referentie-uitgiften aanwezig die vaak tevens
residueel 4 zijn getoetst, bepaald of getaxeerd;
• veelal wordt gewerkt met een bandbreedte waarbinnen de grondprijzen zich bevinden, waardoor nadere
vaststelling van de grondprijs residueel kan worden getoetst.
3

Bij comparatieve grondprijsbenadering worden gehanteerde grondprijzen vergeleken met buurgemeenten en gemeenten uit de regio.
De residuele benadering legt een relatie tussen de waarde van de grond en de daarop te realiseren bebouwing. Residueel rekenen
legt hiermee een directe relatie tussen de bouwmogelijkheden, de commerciële waarde, de bouwkosten, de bijkomende kosten en de
grondwaarde van een onroerend goedobject. Door de commerciële waarde te verminderen met de bouwkosten en de bijkomende
kosten resteert de waarde van de grond.

4
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Hiernaast zijn er gerenommeerde bureaus die de grondprijzen monitoren en analyseren, zoals onder andere
het NVM, Stadskwadraat en Metafoor.
In de gemeente Olst-Wijhe worden de gronden tegen marktconforme grondprijzen (richtlijn commissie BBV)
uitgegeven. Bij een marktconform prijsbeleid wordt rekening gehouden met het economisch draagvlak van
een te realiseren bestemming en functie.
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A. Bouwkosten
Bouwkosten en aanbesteding algemeen
In het 1e kwartaal van 2021 zien wij een stijging van zowel de bouwkosten als ook van de
aanbestedingsindex. Deze stijging zet fors door in het 2e kwartaal 2021. Dit heeft alles te maken met de
steeds stijgende prijzen voor grondstoffen en bouwmaterialen. De bouwkosten- (+1,38%, verwachte
jaarstijging 2021 ongeveer 2,2%) en aanbestedingsindex (+ 2,82%, verwachte jaarstijging 2021 ongeveer
2,7%) laten beiden in het 2e kwartaal van 2021 een sterke stijging zien. In 2020 was er ook een stijging waar
te nemen maar die was redelijk gelijkmatig verdeeld over het jaar.
Bouwkosten- en aanbestedingsindex

Ontwikkeling materiaal- en personeelskosten
BDB.nl

bouwkostenko mpas.nl
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De linker grafiek laat de ontwikkeling zien van de bouwkosten- en aanbestedingsindex over de periode 2e
kwartaal 2019 tot en met 2e kwartaal 2021. Duidelijk is waar te nemen dat in het 1e en 2e kwartaal de
bouwkosten en aanbestedingen ten opzichte van 2020 fors zijn gestegen. Deze stijging is al ingezet in het
4e kwartaal van 2020. Stadkwadraat geeft aan dat de bouwkostenindex in augustus 2021 een jaar-op-jaarstijging laat zien van 4% en de aanbestedingsindex een stijging van 7%. Hiermee liggen de werkelijk
bouwkosten in augustus 2021 voor een aannemer 11% hoger dan een jaar geleden (augustus 2020). Per
ultimo 2021 verwacht Stadkwadraat een stijging van respectievelijk 4% en 8% waardoor het uiteindelijk
product 12% duurder zal uitpakken dan de prijs per 1-1-2021.
De rechter grafiek laat het verloop in percentage zien van de materiaal- en personeelskosten. Hoewel de
personeelskosten vanaf het 1e kwartaal 2021 ten opzichte van het 4e kwartaal 2020 een dalende lijn laten
zien, geven de materiaalkosten een behoorlijk stijgende trend aan, welke trend in het 4e kwartaal van 2020
is ingezet. De stijging van de materiaalkosten van het 1e naar het 2e kwartaal 2021 bedroeg ongeveer 1,9%,
de stijging van juni naar juli 2021 bedroeg ruim 2,5%. De inschatting is dat de schaarste van bouwmaterialen
zich in de tweede helft van 2021 zal voorzetten. Mogelijk neemt deze schaarste in de loop van 2022 af maar
dit is nog onduidelijk.
Hiernaast zullen duurzaamheidsmaatregelen, zoals gasloos bouwen en andere energie beperkende
maatregelen en aangescherpte BENG-eisen (bijna energieneutraal bouwen) de bouwkosten blijvend
beïnvloeden. In combinatie met de grote vraag naar nieuwbouwwoningen wordt een verdere toename van
de bouwkosten verwacht van ongeveer 2,2% (Metafoor, 2e kwartaalbericht 2021). Ook wordt, net als in
2020, verwacht dat energiebesparende maatregelen, met hogere aanvangsinvesteringen, worden
terugverdiend door lagere energielasten tijdens de levensduur van de opstal. Op langere termijn zal
waarschijnlijk de voortschrijdende techniekverbetering voor de realisatie van deze duurzaamheidsmaatregelen voor een afvlakking van deze kosten gaan zorgen.

B. Woningbouw
Woningprijzen versus bouwkosten
De aanhoudende krapte op de woningmarkt heeft een prijs opstuwend effect op de woningprijsontwikkeling.
De afgelopen jaren zijn de woningprijzen harder gestegen dan de bouwkosten. Dit is nu nog steeds het
geval. In theorie resulteerde dit in het 2e kwartaal van 2021 in sterke grondwaardestijgingen van ongeveer
22,3%. De werkelijk prijsstijging van grond is echter conform het Kadaster op basis van geregistreerde
transacties ongeveer 6%. Wat betreft de woningbouw en woningbouwproductie waren 2020 en 2021 een
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turbulente jaren. Daarom wordt hier wat dieper op de materie ingegaan. Ten aanzien van de woningmarkt
spelen onder ander de volgende aandachtspunten een rol:
• (consumenten) vertrouwen in de woningmarkt;
• stijgende woningprijzen;
• economische effecten;
• effecten coronacrisis en
• groei bouwproductie.
Vertrouwen in de woningmarkt
Het consumentenvertrouwen is van groot belang voor de woningmarkt. Het is niet alleen een kwestie van
kúnnen kopen, maar vooral ook van wíllen kopen. Als consumenten geen vertrouwen hebben in de
ontwikkelingen op de woningmarkt, zullen zij een voorgenomen aankoop van een woning uitstellen of er
geheel vanaf zien.
Zes op de tien Nederlanders vindt het een ongunstige tijd om een huis te kopen. Niet eerder waren
consumenten daar zo uitgesproken over. Ruim 80 % van de Nederlanders voorziet verder stijgende
huizenprijzen. Bijna 60 % denkt dat de situatie om een huis te kopen eerder verslechtert dan verbetert.
Toch blijft volgens de Eigenhuis Marktindicator het algemene consumentenvertrouwen in de woningmarkt
positief gestemd.
De aanhoudende huisprijsstijging versterkt het woningmarktsentiment. Volgens De Funda-index draagt de
groeiende waarde van het woningbezit bij aan het optimisme onder verkopers. Hier staat tegenover dat
degenen die een woning willen kopen, hun kansen op woningaanschaf juist zien slinken naarmate de
huizenprijzen verder stijgen. Door de aanhoudende prijsstijging en het karige woningaanbod vrezen
potentiële kopers buiten de boot te vallen en verliezen zij de hoop op succes. Vooralsnog domineert het
effect van de eerste groep, de verkopers, zodat het algehele vertrouwen toeneemt.
tenvertrouwen woningmarkt
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Coronacrisis
De coronacrisis en de daarop getroffen financiële overheidsmaatregelen voor ondernemers in de
achterliggende periodes hebben ervoor gezorgd dat de werkloosheid niet snel oploopt. Sterker nog, de
vraag naar personeel is nog niet eerder zo hoog geweest als nu. Per 1 oktober 2021 zijn de meeste
financiële overheidsmaatregelen vervallen. Het is nog niet duidelijk welk effect dit zal hebben op de
ondernemers en consumenten. De steunmaateregelen van de overheid zorgden er mede voor dat de
consument gunstig gestemd was in het 1e en 2e kwartaal van 2021.
Als gevolg van het beperken van overheidssteun aan bedrijven en consumenten kunnen bepaalde nadelige
effecten ontstaan. Dit zou kunnen betekenen dat de vraagkant een beperkende factor voor productiegroei in
de bouw wordt. Een afnemende vraag remt de productie van nieuwbouwwoningen bij projectbouw omdat
projectbouw vaak pas start als minimaal 70% van de woningen verkocht is.
De afgelopen jaren was vooral de aanbodzijde van de woningbouw de beperkende factor. Schaarste aan
bouwlocaties en sinds het tweede achtereenvolgende jaar ook de stikstofmaatregelen beperkten de afgifte
van vergunningen. In de hiervoor opgenomen grafiek is het verloop van het consumentenvertrouwen in de
periode 2e kwartaal 2019 t/m 2e kwartaal 2021 opgenomen. Uit deze grafiek blijkt dat het
consumentenvertrouwen in het 2e en 3e kwartaal 2020 in een dieptepunt zat (reden hiervoor was een te
verwachten rentestijging en minder gunstige koopomstandigheden (laag aanbod)). In het 4e kwartaal 2020
nam het consumentenvertrouwen weer toe, waarna deze begin 2021 ietwat daalt.
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Stijgende woningprijzen
De woningmarkt wordt gemiddeld genomen steeds krapper. Nog niet eerder was de markt zo krap als nu.
De combinatie van voortdurende spanning op de woningmarkt, veroorzaakt door een toenemende vraag,
laag aanbod en lage hypotheekrente, zorgen ervoor dat de woningprijzen blijven stijgen. De stijging tussen
3e kwartaal 2020 en 2e kwartaal 2021 bedroeg circa 19,9%.
Het aantal te koop staande woningen is ten opzichte van 2020 met 53,8% afgenomen en het aantal
verkochte woningen met 11,8% gedaald. Hier staat tegenover een nog steeds toenemende vraag naar
koopwoningen als gevolg van demografische ontwikkelingen (toename aantal huishoudens) en een
afnemende toegang van midden- en hogere inkomens tot sociale huurwoningen. Hier hebben met name
starters op de woningmarkt last van.
Op basis van onderzoek dat in het 2e kwartaal van 2021 is uitgevoerd door Stadkwadraat (“Prognose
parametersgebiedsontwikkeling 2021, update medio 2021”) kunnen de volgende oorzaken van de
aanhoudende druk op de woningmarkt worden genoemd (ABN AMRO: “Woningmarkt monitor april 2021”):
• een tekort aan nieuwbouwwoningen;
• de lage hypotheekrente;
• toestroom van kapitaal als gevolg van negatieve spaarrente;
• stijgende vraag naar woningen buiten de stad;
• laag aanbod van woningen (rond mei 2021 stond het laagste aantal woningen te koop);
• afschaffing overdrachtsbelasting voor starters; en
• verruiming van financieringsmogelijkheden hypotheekaanvraag.
Op basis van de hiervoor benoemde punten heeft de ABN AMRO voor 2021 een prijsstijging ingeschat van
circa 12,5% voor een gemiddelde koopwoning en voor 2022 een wordt een prijsstijging verwacht van circa
5% (ABN AMRO: “Woningmarkt monitor juli 2021). Voor huurwoningen geldt eigenlijk hetzelfde. De
Rabobank heeft een prognose voor de huursector afgegeven van een stijging van bijna 11% voor 2021 en
4,7% voor 2022 (Rabobank: “Dubbele groeicijfers huizenprijzen 2021 verwacht voor bijna alle Nederlandse
regio’s – Kwartaalbericht Woningmarkt” d.d. 8 juni 2021). De Nederlandse Bank (DNB) voorziet voor het 3e
en 4e kwartaal 2021 een stijging van 10% en voor 2022 een stijging van 5,5% (DNB: “meer subsidies helpen
starters niet” d.d.17 juni 2021).
Economische effecten
Nieuwbouw is extra gevoelig voor economische krimp. Nieuwbouw is vergeleken met bestaande bouw extra
gevoelig voor de economische onzekerheid. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat er een langere periode
zit tussen de aankoop en het daadwerkelijk betrekken van de woning. De huidige woning moet hierdoor
langer worden aangehouden. Dit geeft extra risico’s met betrekking tot de verkoopprijs van de ‘oude’
woning, zeker in tijden van financiële onzekerheid (baanzekerheid).
Als ook het aanbod van bestaande woningen de komende tijd door de coronacrisis toeneemt, zullen
huizenzoekers hierdoor vaker voor een bestaande woning kiezen in plaats van voor een nieuwbouwwoning.
Eind 2e kwartaal 2021 constateert NVM echter een woningtekort. Een woningzoekende heeft op dit moment
de keuze uit gemiddeld minder dan twee woningen en bij rijwoningen uit minder dan één. Dit geeft een
duidelijke krapte aan die al geruime tijd speelt.
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Mensen blijven langer in hun woning zitten en het aanbod is sterk gekrompen waardoor de prijzen van de
bestaande woningen blijft stijgen. Zie ook hiervoor de analyse onder “Stijgende woningprijzen”.
Effecten coronacrisis
Als gevolg van coronavirus zijn de onzekerheden groot en zijn er ook scenario’s denkbaar waarin de
economie sterker krimpt met als gevolg een verdere afname van nieuwbouw. De onzekerheden met
betrekking tot beëindiging (per 1-1-2022 geheel) van de overheidsmaatregelen en de ontwikkeling van het
coronavirus blijven. De onzekerheidsmarge rondom de ramingen in dit vooruitzicht blijft dan ook groter dan
gebruikelijk. Gevolgen kunnen onder andere zijn een toenemende werkeloosheid, verslechterde financiële
situatie voor consumenten en ondernemers en toename van bouwkosten nieuwbouw waardoor renovatie
bestaande woning aantrekkelijker is. Tot slot kunnen dalende prijzen van bestaande woningbouw zorgen
voor een afnemende interesse in nieuwbouwwoningen omdat de prijs van nieuwbouwwoningen hoger
uitkomt dan de prijs van bestaande woningbouw. Zie ook hierna onder “Prijzen blijven stijgen”.
Groei bouwproductie/stijgende bouwkosten
Hogere bouwkosten/bouwproductie zetten de marges (tijdelijk) onder druk. Alhoewel de hiervoor benoemde
onzekerheden gelden, is er toch sprake van een lichtpuntje. De verwachting is dat in 2022, na twee jaar van
lichte krimp, de bouwproductie licht (2%) zal stijgen (zie onderstaande grafiek). Met name wordt hier
gekeken naar de afgifte van het aantal bouwvergunningen en de verwachte investeringen in vastgoed ná de
pandemie.
Na twee jaar van beperkte krimp groeit de bouwproductie in
2022 weer
Volumeont wikkeling product ie bouwsector (% j aar op j aar)
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De stijgende bouwkosten betreffen momenteel hoofdzakelijk de hout-, staal- en kunststofproducten doordat
de vraag naar deze producten wereldwijd erg hoog is. Oorzaak hiervan was dat de bouwproductie tijdens de
pandemie niet stagneerde. De producenten hadden juist rekening gehouden met stagnatie waardoor de
productie (van met name hout) op een lager niveau kwam te liggen. Voor staal geldt dat met name in China
de vraag toenam ten behoeve van de autoindustrie. Voor lokaal geproduceerde producten als beton en
cement is de prijsstijging veel beperkter. Naast de belemmering in de levering van bouwmaterialen bestaat
een groot personeelstekort in de bouwsector (20 % van de ondernemers geeft dit aan). ING verwacht dat
deze belemmeringen begin 2022 zullen afnemen. In de volgende grafiek zijn genoemde belemmeringen van
2015 tot en met half 2021 weer gegeven.
Belemmeringen door tekort aan materiaal nog beperkt
% Nederlandse bouwers met product iebelemmeringen door
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Tot slot blijkt uit onderzoek van ING dat ongeveer de helft van de bouwbedrijven voornemens zijn de
prijsstijgingen door te berekenen in de prijzen van de vastgoedproductie. Bij langlopende projecten waarvoor
al prijsafspraken zijn gemaakt is deze doorberekening niet mogelijk, waardoor de marge van met name de
grotere bouwbedrijven onder druk blijven staan.
Bouwvergunningen
Met betrekking tot bouwvergunningen en verwachtingen wordt het volgende aangegeven door ING
(“Woningbouw: Herstel aantal nieuwbouwwoningen in 2022” d.d. 8-6-2021):
• het aantal afgegeven bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt alweer bijna anderhalf jaar;
• het Economisch Bureau van ING verwacht voor 2021 nog een verdere krimp van het aantal gebouwde
woningen tot 68.000 (verwachting in 2020 was van 63.000) maar een herstel in 2022 naar 70.000
nieuwbouwwoningen;
• prijsstijgingen van bouwmaterialen zetten verdere opwaartse druk op de verkoopprijzen van
nieuwbouwwoningen.
Meer nieuwbouwwoningen in 2022
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In 2020 zijn 14% meer bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen afgegeven. Het aantal afgegeven
vergunningen stijgt daarmee al bijna anderhalf jaar lang. Ondanks de stikstofproblematiek en de
coronacrisis neemt het aantal vergunningen toe. Er zijn voldoende bouwlocaties beschikbaar waar gebouwd
kan worden en projectontwikkelaars en ambtenaren kunnen, ondanks “social distancing” en thuiswerken,
toch de benodigde procedures doorlopen. Ook draagt de stimulering van de centrale overheid bij door
middel van extra investeringen (450 miljoen euro voor 2021) en de besluitvorming tot versnelling van de
ontwikkeling van verschillende grote woningbouwlocaties.
In onderstaande grafiek geeft de ING een historisch overzicht van de in de afgelopen jaren afgegeven
bouwvergunningen.
Aantal bouwvergunningen blijft doorgroeien
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De verwachting is dat in 2021 68.000 (1.320 minder dan in 2019) en in 2022 70.000 nieuwbouwwoningen
worden opgeleverd.
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Stabilisering woningmarkt
Het Centraal Planbureau (CPB) ging in 2018 uit van de verwachting dat, na een aantal onstuimige jaren, de
woningmarkt zou stabiliseren. Dit blijkt niet het geval te zijn. Deze trend is een internationaal verschijnsel.
Het aantal transacties bestaande woningbouw in het 2e kwartaal 2021 is met circa 12% gedaald ten opzichte
van het 2e kwartaal 2020. De prijs van een bestaande woning is over dezelfde periode gestegen met circa
21%. Voor nieuwbouwwoningen zijn deze percentages respectievelijk plus circa 23% en prijsstijging plus
9%. (Bron: “Metafoor Kwartaalbericht Q2 2021”).
De conclusie is dat geen sprake is van stabilisering, maar dat er sprake is van krapte in de woningmarkt.
Prijzen blijven doorstijgen
Eind 2020 kostte een gemiddelde nieuwbouwwoning bijna € 450.000. Prijzen van nieuwbouw lagen
daarmee in het vierde kwartaal van 2020 8,7% hoger dan een jaar eerder. Deze prijsstijging is in lijn met
de prijsstijgingen van bestaande woningen.
NVM heeft becijferd dat de gemiddelde prijs van bestaande woningbouw in het 2e kwartaal van 2021
€ 410.000 bedraagt (stijging 7,3% in het 1e kwartaal 2021). Begin oktober 2021 is deze prijs al gestegen
naar circa € 420.000. Hiermee wordt aangetoond dat de prijs van bestaande woningbouw lager is en
aantrekkelijker lijkt dan de prijs voor nieuwbouwwoningen (stijging in 2e kwartaal was 9%). De verwachting is
dat door de stijgende woningbouwkosten de stijging van de prijs voor nieuwbouw zal toenemen waardoor
naar verwachting het verschil tussen bestaand en nieuw nog groter wordt.
In 2018 en 2019 stegen de prijzen van nieuwbouw nog veel harder dan van bestaande woningen. Ook de
kostprijs inclusief de winstmarge en exclusief de grondprijs is hard gestegen maar minder dan de
verkoopprijzen van nieuwbouw. Vooral grond is dus duurder geworden (ING).
De volgende grafiek van ING laat de ontwikkeling van de nieuwbouwprijzen sinds 2017 goed zien.
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Verkoopprijs bestaande versus nieuwbouwwoning
De gemiddelde verkoopprijs van nieuwbouw per m² is in het tweede kwartaal 2020 met circa 7,5% gestegen
ten opzichte van dezelfde periode in 2019 (NVM). De gemiddelde verkoopprijs van nieuwbouw bedroeg
€ 450.000 in het tweede kwartaal 2021. Dit is circa 9% toename in vergelijking met een jaar eerder (NVM
2021). Hiermee lagen deze prijzen aanzienlijk hoger dan de gemiddelde prijs van de bestaande woningbouw
(€ 410.000 NVM 2021). Bijzonder is wel dat de woningen die zijn verkocht gemiddeld zijn verkocht tegen
een verkoopprijs die gemiddeld 8,2 % hoger ligt dan de originele vraagprijs voor de woning.
De gemiddelde prijs per m² bij bestaande woningbouw bedroeg in het 2e kwartaal van 2021 gemiddeld
€ 3.397 (1e kwartaal 2021 € 3.164) = + 7,38%. Deze prijs was in het 2e kwartaal van 2020 nog circa € 2.800
per m² in de bestaande woningbouw. Dus een forse stijging in het 2e kwartaal 2021 van ongeveer 18% ten
opzichte van het 2e kwartaal in 2020,
Verwacht wordt dat de prijsstijging over 2021 uitkomt op circa 10 -11% ten opzichte van 2020. Voor 2022
wordt een stijging verwacht van 4,7 – 5,5% (Rabobank en DNB, juni 2021). Inmiddels heeft de Rabobank in
Grondprijzenbrief 2022 (55793-2021)

25

gemeente

Olst-Wijhe
p

::...0

,,,,>

4

haar “kwartaalbericht Woningmarkt” d.d. 13-9-2021 (“Huizen in twee jaar tijd naar verwachting 28 procent
duurder”) haar verwachting bijgesteld. De Rabobank verwacht een stijging van de bestaande woningbouw
met 14,4% (was 11%) in 2021 en in 2022 een stijging van 11,5% (was 4,6%).
Grondwaarde woningbouwkavels
Een interessant gegeven is dat het Kadaster een landelijk onderzoek heeft uitgevoerd naar grondwaarden
Met betrekking tot de grondprijs van woningbouwkavels heeft het Kadaster geconstateerd dat in het 2e
kwartaal van 2021 de grondprijsstijging circa 6% (gemiddelde prijs € 507,14/m² bouwkavel) bedraagt ten
opzichte van het 1e kwartaal 2021. Maken wij een vergelijking met het 2e kwartaal 2020 dan is deze stijging
11,8% in het 2e kwartaal 2021. Hierbij moet er rekening mee worden gehouden dat dit een landelijke
prijsstijging betreft, die behoorlijk wordt beïnvloed door de schaarste in de grote steden.

C

Commercieel vastgoed

Algemeen
In de eerste twee kwartalen van 2021 waren er nog steeds beperkende maatregelen in het kader van de
coronapandemie van toepassing. Dit resulteerde in bedrijven en horeca die verplicht (deels) moesten sluiten
of hun bedrijfsvoering moesten aanpassen. Daarnaast konden bedrijven gebruik maken van verleende
overheidssteun. Deze overheidssteun is vooralsnog beperkt tot en met 31 december 2021. Wat de effecten
daarvan zijn in 2022 is op dit moment nog niet duidelijk. Ten aanzien van de verwachtingen prijsontwikkeling
geeft Stadkwadraat et volgende beeld:

...

..
..

Hierna wordt op hoofdlijnen ingegaan op deze cijfers en wordt een en ander toegelicht.
Retail-vastgoed
Voor het retail-vastgoed wordt over heel 2021 door de Rabobank (“Vastgoed bereidt zich voor op uitdaging
ná corona” d.d. 24 juni 2021) verwacht dat de prijsontwikkeling van dagelijkse winkels (supermarkten et
cetera) zal stijgen, maar dat niet-essentiële winkels een onder inflatoire prijsontwikkeling zal laten zien. Deze
niet-essentiële winkels zijn tijdens de pandemie langere periodes dicht geweest, wat uiteindelijk terug te zien
is in de marktwaarde van nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast blijft de e-commerce een belangrijke trend
binnen de sector. Een bandbreedte van -/-2,0 % tot +2,0 % is daarom een inschatting van de
waardeontwikkeling binnen de brede retailsector.
Kantoren
Stadkwadraat geeft aan dat door het dringende overheidsadvies om thuis te werken de vraag naar kantoren
momenteel laag is (ING-rapport “Licht herstel van utiliteitsbouw ná flinke krimp beging coronacrisis” d.d.
8 juni 2021). Er zijn echter nog weinig huurcontracten opgezegd (Rabobank “Vastgoed bereidt zich voor op
uitdaging ná corona” d.d. 24 juni 2021). Door de onzekerheid rondom corona hebben veel bedrijven hun
aflopende contracten in 2020 flexibel verlengd. Zodra werknemers weer terugkeren naar kantoor, zal naar
verwachting een inhaalslag plaatsvinden wat betreft de vraag naar kantoorruimte (Dynamis: “Vraag naar
kantoorruimte in het MKB minder geraakt door coronacrisis” d.d. 2 maart 2021).
De transactieprijzen van de kantoren zijn in het eerste kwartaal van 2021 blijven stijgen (CBS:
“Transactieprijzen commercieel vastgoed verder toegenomen” d.d. 24 juni 2021). De verwachting van
Stadkwadraat is dat de waarde van kantoren zich over heel 2021 ontwikkelt binnen een bandbreedte van
1,0% tot 3,0%.
Bedrijfsruimten
Cijfers van CBS en het Kadaster geven aan dat bedrijfsruimten en industriepanden de coronacrisis qua
transactieprijzen goed hebben doorstaan, sprake is van stijgende verkoopprijzen van dit specifieke vastgoed
(Rabobank: “Vastgoed bereidt zich voor op uitdaging ná corona” d.d. 24 juni 2021). Bedrijfsruimten, met
name het logistieke vastgoed, blijven in trek door de versnelling van de digitalisering van de markt.
Stadkwadraat stelt de gestelde bandbreedte ten opzichte van 2021 wel bij (dit was 0,0% - +2,0%). De
inschatting van Stadkwadraat is dat de stijging over heel 2021 gemiddeld binnen een bandbreedte van 1,0%
tot 3,0% ligt. De waardestijging van specifiek logistiek vastgoed kan hier nog boven liggen.
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Bouwkosten commercieel vastgoed
De bouwkosten van commercieel vastgoed zijn in het afgelopen jaren gestegen. Deze stijging is ook
doorgezet in het 1e en 2e kwartaal 2020 als gevolg van de coronacrisis. De grote stijging is grotendeels
veroorzaakt door verstoorde mondiale productieketens als neveneffect van de pandemie. Hoge prijzen voor
bouwmaterialen reflecteren weinig aanbod in relatie tot de wereldwijde vraag. Dit heeft uiteindelijk, net als bij
nieuwbouwwoningen, een opdrijvend karakter van de bouwkosten voor commercieel vastgoed.
PAS en PFAS
In mei 2019 deed de Raad van State uitspraak over het zogenoemde Programma Aanpak Stikstof (PAS).
Als gevolg hiervan is nu minder ruimte voor stikstof-uitstotende activiteiten in de buurt van beschermde
Natura 2000-gebieden. Hiernaast ondervinden bouwbedrijven problemen vanwege PFAS (poly- en
perfluorakylstoffen) in de grond. Een maatregel die PFAS met zich meebrengt is onder andere dat vanaf
oktober 2019 in Nederland geen grond meer verplaatst mag worden zonder PFAS-rapport. Hiervoor moet de
te verplaatsen grond op aanwezigheid van PFAS worden onderzocht. Het gevolg hiervan kan zijn dat de
woningprijzen sterker stijgen als gevolg van toenemende schaarste op de woningmarkt met een toename
van onderzoek- en transportkosten. Het blijft in zijn algemeenheid moeilijk om het effect van PAS en PFAS
te voorspellen. Zeker is dat aannemers rekening houden met deze factor en kosten opdrijvend werkt in het
werk waarmee deze kosten onderdeel zijn van de eerder aangegeven bouwkostenstijging.
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Bijlage 3

Grondprijsontwikkeling Nederland en de regio Olst-Wijhe

Landelijk
In deze bijlage is nader ingegaan op de landelijke grondprijsontwikkeling aan de hand van de door De
Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM) gepubliceerde kwartaalcijfers die tevens een
trend laten zien.
In het volgende schema, figuur 2 “Prijsontwikkeling 1e helft 2021 (NVM)” is weer gegeven hoe de markttrend
zich landelijk heeft ontwikkeld in de eerste twee kwartalen van 2021.

ikkeling t.o.v. Jaar
.
eerder(%)
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to
15°'

20%
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30%

De NVM geeft landelijk, de volgende kengetallen voor het 2e kwartaal 2021 aan:
Aantal verkochte woningen
: 34.253 woningen
Ontwikkeling verkopen t.o.v. een jaar eerder
: -11,8%
Aantal woningen te koop
: 15.491
Te koop staande woningen t.o.v. een jaar eerder
: -53,8%
Gemiddelde verkoopprijs
: € 410.000
Prijsontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
: + 19,9%
Krapte (aantal bestaande woningen waaruit men kan kiezen)

: 1,3

Regio
De gemeente Olst-Wijhe is door NVM ingedeeld in de regio Raalte e.o. Met betrekking tot de onderstaande
grafieken is gekeken naar het cijfermateriaal, voortschrijdend vanaf het 3 kwartaal 2014 tot en met het 2e
kwartaal van 2021.
Uit de cijfers blijkt dat, ten opzichte van het eerst halfjaar in 2020, de landelijk stijging van de woningprijzen
tot € 410.000 (vraagprijs) 19,9 % gemiddeld in het eerste halfjaar van 2021 is gestegen. Naar verwachting
zal deze stijging nog iets hoger uitvallen in de tweede helft van 2021 (begin oktober 2021 is deze prijs al
opgelopen naar ongeveer € 420.000).
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In het volgende schema, figuur 2 “Prijsontwikkeling 1e helft 2021 (NVM)” is weer gegeven hoe de markttrend
zich landelijk heeft ontwikkeld in de eerste twee kwartalen van 2021.
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Marktstemmingsindicator: geeft de totale omzet aan (som van de prijzen van de verkochte woningen).
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Om een vergelijking te maken met grondprijzen in de regio is een onderzoek uitgevoerd naar de huidige
grondprijzen bij de buurgemeenten.
Om de prijzen die de verschillende gemeentes hanteren voor dergelijke kavels te kunnen vergelijken, is in
deze notitie uitgegaan van prijs die per vierkante meter gevraagd wordt voor bouwkavels met de veel
voorkomende oppervlakte van 400 tot 600 m².
Alle hierna genoemde prijzen betreffen prijzen per vierkante meter voor 2021, exclusief 21% btw, kosten
koper, tenzij anders vermeld.
Prijspeil 2021:
Verkoopprijs per m² van vrije kavels voor woningbouw
Gemeente Olst-Wijhe
€ 200,- tot € 245,Gemeente Dalfsen
€ 258,- tot € 289,Gemeente Deventer
€ 230,- tot € 330,Gemeente Ommen
€ 200,- tot € 290,Gemeente Raalte
€ 265,- tot € 275,Gemeente Zwolle
€ 260,- tot € 600,Verkoopprijs per m² van kavels voor bouw sociale koopwoningen
Gemeente Olst-Wijhe
€ 190,- tot € 245,Gemeente Dalfsen
€ 192,- tot € 201,Gemeente Deventer
grondprijs residueel bepaald per locatie
Gemeente Ommen
geen informatie
Gemeente Raalte
geen informatie
Gemeente Zwolle
geen informatie
Verkoopprijs per m² van kavels op bedrijventerreinen
Gemeente Olst-Wijhe
€ 90,- tot € 125,Gemeente Dalfsen
€ 79,- tot € 118,Gemeente Deventer
€ 90,- tot € 185,Gemeente Ommen
€ 90,- tot € 125,Gemeente Raalte
€ 110,- tot € 125,Gemeente Zwolle
€ 135,- tot € 215,Verkoopprijs per m² voor groenstroken/reststroken
Gemeente Olst-Wijhe
€ 70,- en € 35,- en € 140,Gemeente Dalfsen
€ 95,Gemeente Deventer
€ 75,- en € 112,50
Gemeente Ommen
geen informatie
Gemeente Raalte
geen informatie
Gemeente Zwolle
€ 100,Het is bij opmaak van deze notitie nog onduidelijk in hoeverre de onderzochte gemeenten de verkoopprijzen
van gemeentegrond in 2022 gaan aanpassen aan de ontwikkeling van de prijzen van bouwgrond die in
Nederland nog steeds een stijging laat zien.
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