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1

Inleiding

1.1

Introductie grondprijsbeleid

Het gemeentelijke grondprijsbeleid gaat over de methode om grondprijzen te bepalen en
over de hoogte van de grondprijzen zelf. Het uitgangspunt van het grondprijsbeleid is dat
wordt uitgegaan van de marktwaarde van de grond. In bepaalde gevallen kan
(gemotiveerd) worden afgeweken van dit principe. De voorliggende nota gaat in op te
hanteren grondprijzen voor de verschillende functies zoals woningbouw,
bedrijventerreinen, kantoren, detailhandel etc. Op basis van de Nota Grondprijsbeleid
2014 kan de gemeente Hellevoetsluis in een vroegtijdig stadium van de planontwikkeling
transparante en marktconforme afspraken maken over de grondprijs. In deze inleiding
wordt het doel en de functionaliteit van de Nota Grondprijsbeleid uiteengezet.
1.2

Aanleiding

Het is wenselijk om de uitgangspunten vast te stellen voor de grondprijsbepaling bij de
uitgifte van grond door de gemeente Hellevoetsluis. Het vaststellen van de Nota
grondprijsbeleid dient de volgende belangen:
1. Uniformiteit en objectiviteit: gelijksoortige zaken worden gelijk behandeld;
2. Transparantie: zowel naar marktpartijen, burgers als het bestuur wordt inzicht
geboden in de grondprijzen die de gemeente hanteert en de wijze waarop deze
tot stand komen;
3. Draagvlak: de hiervoor genoemde onderdelen, openheid, uniformiteit en
objectiviteit, verhogen de aanvaardbaarheid van de gehanteerde prijzen.
Deze belangen zien we ook terug in het kader van de Grondexploitatiewet, welke per 1
juli 2008 in werking is getreden. Hierbij is het voor de bepaling van de opbrengsten in een
exploitatieplan van belang dat de gemeente Hellevoetsluis moet aangeven welke
uitgifteprijzen zij in rekening brengen voor de percelen met toegedachte
bouwplanmogelijkheden die in het exploitatieplan zijn opgenomen. Daarnaast werken de
uitgifteprijzen op basis van opbrengstpotentie door in de exploitatiebijdragen. Door iedere
locatie die wordt ontwikkeld aan te sluiten op een vastgelegd prijzenkader wordt
vermeden dat er een schijn van willekeur bestaat. Een uniform, objectief en transparant,
goedgekeurd grondprijsbeleid is dan ook in dit kader een vereiste.

1.3

Beleidskader

1.3.1

Convenant en Handreiking Gemeentelijk grondprijsbeleid woningbouw

In het jaar 2001 verscheen de Rijksnota Grondbeleid. Met deze nota is de discussie over
het gemeentelijk grond(prijs)beleid aangezwengeld. In het verlengde van de Rijksnota
Grondbeleid werd in hetzelfde jaar (2001) een convenant gesloten tussen de
Rijksoverheid (VROM), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de
Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM) en het
Nederlands Verbond van Bouwbedrijven (NVB). De partijen kwamen onder meer overeen
om de grondprijs voor woningbouw in de marktsector middels de residuele
grondwaardebepaling te berekenen, om zo te komen tot de beste
prijs/kwaliteitverhouding voor nieuwbouwwoningen.
Deze methodiek ondersteunt bovendien het principe dat de grondprijs van de bouwgrond
wordt bepaald door de waarde van de woning en niet omgekeerd, namelijk dat de
woningprijs afhankelijk is van de hoogte van de grondprijs. Het convenant had een
looptijd tot en met 2004. In 2005 en 2009 is dit convenant geëvalueerd waarbij is
gebleken dat vrijwel alle gemeenten wel in de geest van het convenant werken, maar het
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niet allemaal expliciet gebruiken. Wel is er een toename te zien van het aantal
gemeenten dat de residuele grondwaardemethode hanteert. Door alle betrokken partijen
is besloten geen nieuw convenant te sluiten.
1.3.2

Reiswijzer Gebiedsontwikkeling

Door het ministerie van VROM is in samenwerking met de NEPROM, VNG, IPO en het
ministerie van Binnenlandse zaken de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling (2011) opgesteld
waarin de vraag centaal staat hoe marktpartijen bij gebiedsontwikkeling betrokken
kunnen worden. De reiswijzer beschrijft hoe het proces van samenwerking gestalte kan
krijgen. Ook komt de actuele stand van zaken van de toepassing van Europese
regelgeving bij gebiedsontwikkeling aan bod, in het bijzonder het aanbestedingsrecht en
de regels omtrent staatssteun.
1.3.3

Aanbestedingsbeleid

Voor de relatie met het aanbestedingsbeleid verwijzen we naar het inkoop- en
aanbestedingsbeleid gemeente Hellevoetsluis 2014.
1.3.4

Gemeentelijk grondbeleid

Een noodzakelijke randvoorwaarde voor een effectief grondbeleid is dat het ruimtelijk
beleidskader helder is. De invulling van de rol die de gemeente Hellevoetsluis wil
innemen in de ruimtelijke processen en het gebruik van de publiekrechtelijke
instrumenten daarbij, zoals bestemmingsplan, onteigening en Wvg, vindt plaats in de
kaderstellende Nota Grondbeleid. Dit kan beschouwd worden als de kapstok, ofwel het
richtsnoer voor nadere uitwerkingen van onderdelen. Aangezien de nota grondbeleid niet
meer actueel is, zal deze nota op termijn herzien moeten worden.
1.4

Status Nota Grondprijsbeleid

De Nota Grondprijsbeleid is een openbaar stuk. Middels het vast te stellen Nota
Grondprijsbeleid worden afnemers van grond op transparante wijze geïnformeerd over de
van toepassing zijnde grondprijzen en grondprijsmethodieken. Binnen de gemeente
Hellevoetsluis is de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid belast met de uitvoering
van de Nota Grondprijsbeleid en met het bepalen van de grondprijzen voor de uitgifte van
gronden. De Nota Grondprijsbeleid is kaderstellend voor de wijze waarop grondprijzen
worden berekend, en voor de hoogte van de grondprijzen. De grondprijzen in de Nota
Grondprijsbeleid zijn derhalve richtprijzen. Om flexibel om te kunnen gaan met
(specifieke) omstandigheden en marktontwikkelingen kan de gemeente Hellevoetsluis
besluiten dat het benodigd is maatwerk te leveren voor een (specifieke) ontwikkeling.
Aanpassingen en uitzonderingen op de gehele context van de Nota Grondprijsbeleid zijn
dan ook mogelijk. Bij substantiële aanpassingen aan de Nota Grondprijsbeleid zal de
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid het College van B&W een voorstel tot
aanpassing doen.
1.5

Aansprakelijkheid

Aan de inhoud van de Nota Grondprijsbeleid is uiterste zorg besteed. De gemeente
aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor type-, druk- en zetfouten. Voor
nadere informatie over de inhoud van de Nota Grondprijsbeleid en over grondprijzen kunt
u zich wenden tot de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid van de gemeente
Hellevoetsluis.
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2

Rekenmethodiek

2.1

Methodisch kader

Het uitgangspunt bij de bepaling van grondwaarden zijn marktconforme grondprijzen (dit
betekent dat niet de absolute maximalisatie van de grondopbrengst inzet is van beleid,
maar de optimalisatie per functie). Met uitzondering van de uitgiften van grond met opstal
geldt in het algemeen voor de grondwaarden, dat:
- de grond in bouwrijpe staat wordt geleverd;
- deze geschikt is voor de beoogde bestemming qua bodemgeschiktheid en;
- er geen sprake is van bijzondere belemmeringen (erfdienstbaarheden e.d.).
Specifieke kosten die door de gemeente Hellevoetsluis gemaakt moeten worden zullen
worden doorbelast. Hierdoor ontstaat een budgettair neutrale ondergrens van de
grondprijs voor de gemeente.
2.2

Berekeningsmethoden

2.2.1

De comparatieve methode

2.2.1.1 De comparatieve methode bij bepaling van de grondprijs
De grondprijs wordt vastgesteld aan de hand van de waarde van vergelijkbare stukken
grond. Deze methode wordt veelal als aanvulling op andere methoden of als toets
gebruikt. Soms wordt aan de hand van objectieve maatstaven zoals bereikbaarheid en
functionaliteit een meer exacte waarde bepaald. Belangrijke referenties zijn gerealiseerde
transacties. Het risico bestaat dat vergeten wordt wat de oorspronkelijke (residueel
bepaalde) uitgangspunten waren. In veel gemeenten wordt de comparatieve methode
voor de uitgifte van particuliere kavels gebruikt.
2.2.1.2 De comparatieve methode bij bepaling van parameters
Naast de grondprijsbepaling zelf kan de comparatieve methodiek tevens worden
gehanteerd om parameters, welke benodigd zijn bij de berekening van de grondprijs, vast
te stellen. Gedacht kan worden aan referentieprojecten om de verkoopprijs, huurprijs, het
aanvangsrendement, bouwkosten of andere parameters vast te stellen.
2.2.2

Kostprijsmethode

De meest oorspronkelijke methode ter berekening van de grondprijs gaat uit van alle
kosten bij elkaar die gemaakt moeten worden om de grond als bouwgrond te kunnen
aanbieden, verdeeld naar alle te realiseren functies conform de richtlijnen van de VNG
‘Grondkosten woningbouw’ (het zogeheten Bruine Boekje). De kostprijs varieert per
locatie en bestemming. De kostprijs kan fungeren als minimum grondprijs wanneer
bijvoorbeeld de residuele methode gehanteerd wordt.
2.2.3

Vaste grondprijs per woning

De grondprijs per woning of vierkante meter kan een vaste waarde betreffen. Dit kan op
basis van de gemiddelde minimale kostprijs of op basis van de werkelijke kostprijs,
afhankelijk van de functie. Voor met name sociale woningbouw werken veel gemeenten
nog met het oude Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) waarin een vaste grondprijs
werd gehanteerd bij de berekening van het subsidiabele bedrag. Dat bedrag is door de
jaren heen steeds geïndexeerd. Voor zorgwoningen schrijft het College Bouw de
grondprijzen voor. Voor sociale woningbouw wordt in veel gemeenten gewerkt met een
vast bedrag per kavel. Dit om tot huren te komen die vallen binnen de maximale
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huursubsidiegrens. Dit leidt vaak tot grondprijzen die beneden de kostprijs liggen. Deze
prijzen verschillen per gemeente.

2.2.4

Residuele grondwaardemethode

De gemeente Hellevoetsluis hanteert bij het bepalen van de grondprijzen de residuele
grondwaardemethode. Deze benadering geniet de voorkeur van marktpartijen, de VNG
en het Ministerie van VROM (Convenant gemeentelijk grond(prijs)beleid bij gronduitgifte
aan marktpartijen in relatie tot woningkwaliteit, 19 december 2001). Een nadere
uiteenzetting over grondprijzen en methoden is te vinden in de Handreiking voor
gemeentelijk grondprijsbeleid bij woningbouw (Ecorys-Vastgoed, april 2006).
De residuele grondwaarde wordt berekend door de investeringskosten (bouw- en
ontwikkelingskosten) in mindering te brengen op de commerciële waarde
(verkoopwaarde; vrij op naam-prijs) van het gerealiseerde vastgoed. Voor de residuele
benadering is inzicht in bouwkosten(ontwikkeling) en kennis daarover van belang, de
bijkomende kosten en wat daaronder wordt verstaan en de winst- en risicopercentages
die gehanteerd mogen worden. Schematisch kan de volgende figuur gehanteerd worden:

BTW
Opbrengsten

Winst & risico

Kosten

(excl. BTW)

Bijkomende
kosten

(excl. BTW)

Waarde
onroerend
goed

Bouwkosten

Bouw- en
bijkomende
kosten

Grondwaarde
(residueel)

2.2.4.1 Waarde onroerend goed
De waarde van het onroerend goed is de vrij-op-naam-prijs (VON) of de
beleggingswaarde van een object. De waarde die wordt toegekend aan woningen wordt
vergeleken op basis van de volgende bronnen:
- raadplegen lokale makelaars
- historische reeksen woningbouwprijzen (Hellevoetsluis) Kadaster
- internet research: sites als Funda, Nikki, etc.
De waarde van het onroerend goed wordt excl. BTW meegenomen in de berekeningen.
2.2.4.2 Bouwkosten
De bruto bouwkosten zijn alle kosten die betrekking hebben op het nieuw te bouwen
vastgoed. De bouwkosten hangen onder andere af van het kwaliteitsniveau en de
bruto/netto verhouding (vormfactor). Hoe minder opslagen t.o.v. het wonen (netto) versus
het totaal inclusief constructie, galerijen etc. (bruto) hoe goedkoper de woning is. Een
andere bepalende factor is de diepte/breedte verhouding. Bouwkosten worden altijd
weergegeven per vierkante meter Bruto Vloer Oppervlak. De berekening van BVO
vierkante meters staat beschreven in de NEN 2580.
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Internetsites waarop kengetallen per woningtype staan beschreven, zijn:
- www.bouwkosten-online.nl
- www.bouwkosten.nl
- www.bouwkostenkompas.nl
Let op: bouwkosten dienen te allen tijden berekend te worden voor de specifieke locatie
en het specifieke woningbouwproject.
2.2.4.3 Bijkomende kosten
De bijkomende kosten van een object bestaan onder meer uit Voorbereidings- en
begeleidingskosten zoals honorarium architecten en overige adviseurs, heffingen en
leges, verzekeringen, aanloopkosten, financieringskosten, afkoopprijsstijging, risicoverrekeningen,
onvoorziene
uitgaven,
onderhoudskosten
verworven
terrein,
veiligheidscoördinator en coördinatie van de verschillende disciplines. Deze kosten zijn
per project specifiek. De bijkomende kosten worden als percentage over de bouwkosten
genomen. Als bandbreedte wordt een range van 20% tot 35% als gemiddeld gehanteerd.
2.2.4.4 Winst en risico
Een onderdeel van de bijkomende kosten zijn de kosten voor winst en risico die door
private partijen worden gemaakt. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden in afzetrisico
bij de uitvoering (leegstand), risico dat de aanbesteding tegenvalt en winst op de
realisatie. Als bandbreedte voor het winst- en risicopercentage wordt een range van
tussen de 5% en 8% over de bouwkosten aangehouden. De bandbreedte van 5% en 8%
is onderdeel van de voorgaand benoemde bandbreedte van 20% tot 35% bijkomende
kosten.
2.2.4.5 Uitgangspunten bij de bepaling van bouw- en bijkomende kosten
Onder de all-in bouw- en bijkomende kosten worden de bouw- en installatiekosten
(inclusief vaste voorzieningen zoals bijvoorbeeld bij woningen een keuken en badkamer)
plus
bijkomende
kosten
zoals
begeleidingskosten,
honoraria
adviseurs,
financieringskosten, afkoopprijsstijging, algemene kosten (AK)/winst en risico verstaan.
Bij de berekeningen worden de volgende uitgangspunten gehanteerd;
 Het Bouwbesluit;
 NEN 2580; Oppervlakten en inhouden van gebouwen - Termen, definities en
bepalingsmethoden voor de vloeroppervlakten en inhouden van gebouwen of
delen daarvan;
 NEN 2631; Investeringskosten van gebouwen - Begripsomschrijvingen en
indeling van alle kosten die noodzakelijk zijn voor de realisering van het gebouw
opgesomd, de investeringskosten;
 NEN 2634; Termen, definities en regels (systematiek) voor het overdragen van
gegevens over kosten- en kwaliteitsaspecten voor bouwprojecten, clustering van
kostengegevens.
2.3

Prijsontwikkeling

Bij onderhandelingen, prijsafspraken, grondreserveringen en dergelijke wordt door de
gemeente duidelijk vermeld welk prijspeil de grondprijzen hebben en, indien van
toepassing, op welke wijze de overeengekomen grondprijs de volgende jaren wordt
berekend. Uitgangspunt is een prijsontwikkeling van grondprijzen overeenkomstig de
grondexploitatie waartoe de betreffende gronden behoren.
Als indexatiepercentage voor grondexploitaties baseert de gemeente Hellevoetsluis zich
op meerjarige historisch gerealiseerde percentages omtrent kostenstijging en
opbrengststijging. Aangezien een GREX een samenstelling is van meerdere kosten- en
opbrengstenposten met meerdere afzonderlijke indexatiepercentages (te denken valt aan
de BDB-index, de CPI-index) is een meerjarig indexatiepercentage aangehouden. Voor
kortlopende projecten wordt een index van 1,75% gehanteerd, voor langdurende
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projecten een percentage van 2,25%. Naast voornoemde richtlijnen voor
indexatiepercentages, blijft het toepassen hiervan maatwerk i.r.t. het betreffende project.
Voor de indexatie van berekeningen en grondprijzen zullen, indien van toepassing, de
volgende indexen worden gehanteerd:

Tabel 2.1

Bronnen ten behoeve van indexatie

Grondprijzen

CPI (consumentenprijsindex)

Bouwkosten

BDB index (Bureau Documentatie Bouwwezen)

VON prijzen woningbouw

NVM cijfers regio Brielle Goeree (Hellevoetsluis)

Huurprijzen en bruto aanvangsrendementen van

ROZ/IPD jaarindex

functies met commerciële doeleinden

2.4

Uitgangspunten grondprijsbeleid

Alle grondprijzen die in de Nota Grondprijsbeleid vermeld worden zijn exclusief BTW en
kosten koper. VON-prijzen in de woningbouw zijn inclusief BTW. Het uitgangspunt bij
grondverkoop is dat de grond bouwrijp wordt geleverd aan de afnemer. De
bodemkwaliteit is hierbij geschikt voor de bestemming. Afwijkingen hieromtrent zijn in
onderling overleg mogelijk.
Op niet-bouwrijpe grond is overdrachtsbelasting van toepassing.
2.5

Moment van berekenen

De grondprijs wordt in concrete gevallen vastgesteld op het moment van het sluiten van
een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) of een grondafname / Realisatieovereenkomst
(ROK). Dit is het moment waarop bepaald dient te worden of de overeen te komen
grondprijs marktconform is. Na het sluiten van de overeenkomst wordt de
overeengekomen grondprijs (prijspeildatum) bepaald middels de daadwerkelijke VONprijzen op basis waarvan de opstallen in de markt worden gezet. De bedoeling van dit
kader is ervoor te zorgen dat de contante waarde van de overeengekomen grondprijs in
het kader van de grondexploitatie op peil blijft.
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3

Woningbouw

3.1

Vrije markt

3.1.1

Koopsector

Het uitgangspunt voor de grondwaardebepaling van koopwoningen is de residuele
grondwaardeberekening, behoudens de verkoop van vrije kavels. De residuele methode
geldt voor zowel grondgebonden als meergezinswoningen.
Vrije kavels
De grondprijs voor de verkoop van vrije kavels is aan de hand van historisch
gerealiseerde prijzen en referentieprojecten bepaald.
De Ravense Hoek biedt een goede indicatie voor het prijspeil van gerealiseerde vrije
kavels in Hellevoetsluis. Op die locatie werden medio 2012-2013 vrije kavels
aangeboden, waarvan de gemiddelde prijs per m² rond € 300.- lag. Op basis van
referentieprojecten is gekeken naar de regio Voorne-Putten (gemeenten Westvoorne,
Brielle, Bernisse, Spijkenisse en Hellevoetsluis). Op grond van de referenties wordt een
bandbreedte aangehouden van € 250 tot € 500 per m2 kavel. De bandbreedte, die
relatief groot is, is tot stand gekomen omdat de prijs per vierkante meter kavel sterk
afhankelijk van de grootte van de kavel, ligging, en bebouwingsmogelijkheden is.
De bandbreedte van € 250 tot € 500 per m2 kavel is van toepassing op een
kaveloppervlak tot 750 m2, vanaf 750 m2 m2 is een verlaging van toepassing van 50%
op de waarde conform de bandbreedte.
Koopwoningen
In het geval van koopwoningen worden voor het project, waarvoor de residuele
grondwaarde wordt bepaald, de vrij-op-naam-prijzen (von-prijzen, excl. BTW), die voor
dat object op die specifieke locatie maximaal haalbaar zijn in de markt, bepaald door
middel van referentieobjecten. Hiervan worden dan de bouw- en bijkomende kosten van
dat specifieke object afgetrokken, waarna de residuele grondwaarde resteert. In de
volgende tabellen worden de bandbreedtes gegeven voor zowel bruto vloeroppervlaktes
(in BVO) en kavelgroottes die als randvoorwaarde dienen voor de markthaalbaarheid van
de door de gemeente opgestelde prijsstelling per typologie.
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Typologie

Vorm-

Bandbreedte

Bandbreedte

factor

BVO

Kavel

Vrije kavel

Vrijstaand

VON-prijs

Kavelprijs

Bandbreedte

per m2

Grondwaarde

Maatwerk

€ 250

Maatwerk

€ 500

0.85

165

300

€ 395.000

€ 333

€ 100.000

0.85

200

400

€ 495.000

€ 300

€ 120.000

0.85

160

200

€ 325.000

€ 420

€ 84.000

0.85

200

260

€ 390.000

€ 350

€ 91.000

0.85

135

130

€ 260.000

€ 453

€ 59.000

0.85

185

170

€ 325.000

€ 323

€ 55.000

Patiowoning

0.85

110

150

€ 255.000

€ 560

€ 84.000

0.85

150

170

€ 295.000

€ 417

€ 71.000

Rijwoning

0.85

105

100

€ 220.000

€ 600

€ 60.000

0.85

140

130

€ 270.000

€ 469

€ 61.000

Rijwoning

0.85

100

70

€ 190.000

€ 585

€ 41.000

MGE

0.85

135

120

€ 253.000

€ 441

€ 53.000

Appartement

0.75

80

€ 185.000

€ 43.000

0.75

160

€ 390.000

€ 117.000

2^1 kap

Geschakeld

3.1.2

Huursector

De grondprijs zal worden vastgesteld aan de hand van de residuele methode. De
kostprijs geldt hierbij als ondergrens. De huur van de woningen zal worden vastgesteld
door referentieprojecten. De huurwaarde zal worden berekend aan de hand van een
nader vast te stellen marktconform bruto aanvangsrendement.

Meergezinswoningen

Grondgebonden woningen
3.2

Sociale woningbouw

Sociale woningbouw kan bestaan uit sociale koopwoningen en sociale huurwoningen
(voor zowel koop als huur geldt dat het zowel meergezins als grondgebonden woningen
kunnen betreffen).
Vaste grondprijs
De gemeente Hellevoetsluis hanteert een vaste grondprijs van € 20.000,- per woning, Dit
bedrag is gebaseerd op een regionale benchmark van gehanteerde prijzen voor sociale
woningbouw. Er is gekozen voor een vaste grondprijs, in plaats van een residuele
benadering, omdat anders de bereidheid tot sociale woningbouw of de kwaliteit ervan zal
afnemen.
3.3

Erfpacht

De gemeente Hellevoetsluis biedt de optionele mogelijkheid om in erfpacht uit te geven.
Omdat bouwkavels die tegen de lage vaste grondprijs zijn uitgegeven vrijwel altijd pas op
de lange termijn (ruimschoots na vijftien jaar) onttrokken worden aan de sociale
woningbouw kan uitgifte van grond voor sociale woningbouw in erfpacht ook een optie
zijn. Langs die weg kan het waardeverschil tussen gereduceerde en marktconforme
prijzen op termijn gegarandeerd ten goede komen aan de gemeentekas en houdt de
gemeente de greep op de bestemming van de grond bij toekomstige herontwikkeling van
de locatie.

Nota Grondprijsbeleid 2014
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Met de handhaving van erfpacht blijft het (bloot) eigendom van de grond bij de gemeente
waarvoor zij een vergoeding ontvangt (erfpachtcanon). De voorwaarden tot
erfpachtuitgifte zijn te vinden in de “Algemene bepalingen voor de uitgifte in voortdurende
erfpacht 2002”, van de gemeente Hellevoetsluis. (bijlage 4)

12

Nota Grondprijsbeleid 2014

4

Commercieel vastgoed

4.1

Bedrijventerreinen

Voor bedrijventerreinen wordt een onderscheid gemaakt tussen grote (nieuw uit te geven
bedrijventerreinen) en kleine “plukken” grond in de directe nabijheid van bestaande
bedrijvigheid.
Voor de grote uitleggebieden wordt de comparatieve methode gehanteerd, op basis van
een marktconforme m2-prijs per terreinoppervlak. Ingeval een kavel wordt uitgegeven
waarbij de oppervlakte van de opstal (BVO) groter is dan de m2 van de kavel, kan de
uitgifteprijs per m2 BVO worden gerekend.
Voor overige plukken grond die binnenstedelijk liggen in de gemeente Hellevoetsluis
wordt bij voorkeur de residuele methode gehanteerd.
Er wordt een onder- en bovengrens aangegeven voor een marktconforme prijs per m2
BVO. Hierbinnen kan de grondprijs worden vastgesteld door referentieprojecten en de
residuele methode. Bij de residuele methode kan gebruik worden gemaakt van een Bruto
Aanvangsrendement om de waarde van het onroerend goed te berekenen.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

Showrooms;

Opslagruimten;

Watergebonden bedrijvigheid;

Aandeel kantoorfunctie: voor de toepassing van de grondprijs voor bedrijventerrein
geldt een maximum aandeel kantoormeters van 30%. Voor de kavels met meer dan
30% aan kantoormeters kan de onderkant van de bandbreedte voor kantoren worden
aangehouden.
Er kan een minimum aantal BVO gehanteerd worden of beneden een bepaald aantal m2
BVO kan met het aantal m2 terrein gerekend worden. Op deze wijze wordt intensief
ruimtegebruik gestimuleerd. Er bestaat tevens de mogelijkheid om van erfpacht gebruik
te maken.
4.1.1

Minimale grondprijs bedrijventerrein

Er is, met een gemiddelde beeldkwaliteit voor ogen, gerekend met bouw- en bijkomende
kosten in het zogenaamde basissegment. Voor kavels ten behoeve van traditioneel
gemengde bedrijvigheid betekent dit het rekenen met bouw- en bijkomende kosten ter
hoogte van gemiddeld circa € 550 per m2 bvo.
Voor bedrijfsruimte is een verhouding van 90% tussen de verhuurbare vloeroppervlakte
en de bruto vloeroppervlakte gebruikelijk. Deze vormfactor dient als uitgangspunt in de
waardebepaling.
De grondprijs is verder afhankelijk van de kwaliteit van de bebouwing (hoogwaardiglaagwaardig), de ligging van de kavel (zichtlocatie of niet) en het soort gebruik (aandeel
kantoorvloer, perifere detailhandel). Voor een referentie geven we hieronder de
uitkomsten van de residuele waardeberekening.
Referentie 1: kavels t.b.v. watersportservice
 huurniveau
:
 vormfactor
:
 bruto-aanvangsrendement
:
 bouw- en bijkomende kosten
:

€ 58 per m2 vvo
0,9
8,0%
€ 550

Op basis van deze uitgangspunten resulteert een grondwaarde van € 103 per m2.
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Referentie 2: kavels met een aandeel kantoorvloer van circa 30%
 huurniveau
:
€ 75 per m2 vvo
 vormfactor
:
0,9
 bruto-aanvangsrendement
:
8,0%
 bouw- en bijkomende kosten
:
€ 550
Op basis van deze uitgangspunten resulteert een grondwaarde van € 234 per m2.
Meerdere referenties zijn denkbaar, maar de grondprijzen voor kavels met een
gedeeltelijke kantoorfunctie, alsook de kavels voor watersportservice met een
hoogwaardige verschijningsvorm, kavels op een zichtlocatie of bestemd voor perifere
detailhandel, liggen normaal gesproken rond het niveau van de referenties.
Indien de hoeveelheid uit te geven terrein groter is dan het aantal m2 BVO (de floor
space index is kleiner dan 1) dan wordt afgerekend over het aantal m2 terrein.
Op basis van deze uitgangspunten is een bandbreedte grondprijs van € 100 tot € 235
per m2 realistisch (exclusief BTW, prijspeil 2014).
4.2

Kantoren

De grondprijs voor kantoren, ook wel commercieel vastgoed genoemd, wordt residueel
bepaald. De commerciële waarde van een project is de maximale waarde die een
belegger kan betalen voor een object, rekening houdend met de minimale
rendementseisen die de ontwikkelaar aan een object stelt. Deze wordt bepaald door de
aanvangshuur per m2 verhuurbaar vloeroppervlak (vvo) te delen door het bruto
aanvangsrendement (BAR). De te hanteren BAR is voornamelijk afhankelijk van de
locatie en de kwaliteit van het commerciële vastgoed.
Er wordt een onder- en bovengrens aangegeven voor een marktconforme prijs per m2
BVO. Hierbinnen kan de grondprijs worden vastgesteld door referentieprojecten en de
residuele methode. Bij de residuele methode kan gebruik worden gemaakt van een Bruto
Aanvangsrendement. De methoden worden hieronder uitgeweid:

Aan de hand van referenties kan een marktconforme onder- en bovengrens
worden vastgesteld van de grondprijs per m2 BVO. Hierbij kan een minimum
aantal BVO gehanteerd worden of beneden een bepaald aantal m2 BVO kan met
het aantal m2 terrein gerekend worden. Op deze wijze wordt intensief
ruimtegebruik gestimuleerd. Er wordt uitgegaan van m2 BVO in plaats van m2
VVO zodat ondernemers gestimuleerd worden de gebouwen efficiënt in te
richten. Ook op deze wijze wordt intensief ruimtegebruik gestimuleerd.
Binnen de marktconforme bandbreedte wordt de grondprijs op residuele basis
vastgesteld. Middels referentieprojecten zal de huur comparatief worden vastgesteld. Aan
de hand van een nader te bepalen marktconform bruto aanvangsrendement kan de
waarde van het kantoor worden bepaald. Na vermindering van de stichtingskosten kan
de grondwaarde in beeld worden gebracht.
4.2.1

Minimale grondprijs kantoren

De grondprijs van een locatie met een kantoorbestemming wordt bepaald door het type
kantoorgebouw dat gerealiseerd zal worden. Zowel de grootte als de vorm van het
gebouw zijn van invloed op de hoogte van de bouwkosten. De huuropbrengsten hangen
in de eerste plaats samen met de kwaliteit van de locatie, en zijn afhankelijk van het
niveau van afwerking ofwel de uitstraling van het gebouw. Voor een tweetal referenties
geven we hieronder de uitkomsten van de residuele waardeberekening.
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Rekenvoorbeeld 1: Rechthoekig 1-laags gebouw met plat dak van 370 m2 bvo
 huurniveau
:
€ 150 per m2 vvo
 vormfactor
:
0,85
 bruto-aanvangsrendement
:
7,25%
 bouw- en bijkomende kosten
:
€ 1.450
Op basis van deze uitgangspunten resulteert een grondwaarde van € 309 per m2.
Rekenvoorbeeld 2: Vierkant 4-laags gebouw met plat dak van 2.650 m2 bvo
 huurniveau
:
€ 130 per m2 vvo
 vormfactor
:
0,85
 bruto-aanvangsrendement
:
6,5%
 bouw- en bijkomende kosten
:
€ 1.025
Op basis van deze uitgangspunten resulteert een grondwaarde van € 675 per m2.
Er is een scala aan andere verschijningsvormen mogelijk, zoals een kleiner vrijstaand
kantoorgebouw met meerdere bouwlagen en een, als gevolg van de kwaliteit van de
locatie, enigszins lager huurniveau, maar de grondwaarden van deze andere
referentiepunten liggen in de regel boven het niveau van de eerste referentie.
Indien de hoeveelheid uit te geven terrein groter is dan het aantal m2 BVO (de floor
space index is kleiner dan 1) dan wordt afgerekend over het aantal m2 terrein.
Op basis van deze uitgangspunten is een bandbreedte grondprijs van € 300 tot € 675
per m2 BVO realistisch (exclusief BTW, prijspeil 2014).
4.3

Detailhandel

De residuele grondprijsmethode zal worden toegepast, middels een Bruto
Aanvangsrendement. Er wordt een onder- en bovengrens aangegeven per m2 VVO.
Hierbinnen wordt middels referenties de grondprijs vastgesteld.
4.3.1

Minimale grondprijs winkels

De winkelligging is in hoge mate bepalend voor zowel het huurniveau als het
leegstandsrisico, en daarmee voor de prijs van de grond. Ligt de locatie op de beste
routing in het belangrijkste winkelcentrum, dan komen de meeste passanten voorbij en is
de huur van het winkelpand het hoogst. Voor een tweetal referenties geven we hieronder
de uitkomsten van de residuele waardeberekening.
Rekenvoorbeeld 1: Rechthoekig 2-laags modern gebouw van 442 m2 bvo
 huurniveau
:
€ 200 per m2 vvo
 vormfactor
:
0,85
 bruto-aanvangsrendement
:
7,50%
 bouw- en bijkomende kosten
:
€ 1.370
Op basis van deze uitgangspunten resulteert een grondwaarde van € 897 per m2.
Rekenvoorbeeld 2: Vijf winkelunits van in totaal 546 m2 bvo in een goedlopend
winkelcentrum met bovengelegen appartementen
 huurniveau
:
€ 280 per m2 vvo
 vormfactor
:
0,85
 bruto-aanvangsrendement
:
7,50%
 bouw- en bijkomende kosten
:
€ 1.055
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Op basis van deze uitgangspunten resulteert een grondwaarde van € 2.118 per m2.
Op basis van deze uitgangspunten is een bandbreedte grondprijs van € 897 tot €
2.118 per m2 BVO realistisch (exclusief BTW, prijspeil 2014).

4.4

Sport, recreatie & leisure

Leisure is een verzamelterm voor commerciële vrijetijdsvoorzieningen, die activiteiten
aanbieden om de consument te vermaken. Leisure voorzieningen kenmerken zich door
enerzijds verscheidenheid en anderzijds verwevenheid met andere functies. Het gaat
bijvoorbeeld om amusementsvoorzieningen, sportvoorzieningen en culturele en
uitgaansvoorzieningen, die op commerciële wijze worden geëxploiteerd. Dit betekent dat
de gebruiker entree betaald voor toegang tot deze voorzieningen. Te denken valt aan
functies als een kartbaan, bowling, golfbaan, automatenhal, snookercentrum, tropisch
zwemparadijs, squashbanen, fitnesscentrum, jachthaven, bioscoop etcetera. Bovendien
is sprake van een winstoogmerk.
Leisure-voorzieningen kenmerken zich dus door een enorme verscheidenheid en door
een verwevenheid met andere functies. Bij het bepalen van de grondprijzen bij leisureprojecten zal allereerst worden gekeken of het project of delen van het project kunnen
worden aangemerkt als regulier vastgoed, te weten bijvoorbeeld als detailhandel of hotel.
Indien dit niet mogelijk is voor het project of delen ervan, zal maatwerk geleverd moeten
worden. Die delen van het vastgoed die daadwerkelijk als “leisure” kunnen worden
aangemerkt, zullen in beginsel via de residuele grondwaardeberekening worden
gewaardeerd. Gelet op de grote verscheidenheid van functies binnen het begrip “leisure”
kan er geen bandbreedte van de grondprijzen worden aangegeven.
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5
5.1

Overige grondprijzen

Maatschappelijke voorzieningen

Onderscheid tussen commercieel en niet-commercieel (definitief vast laten stellen door
College).

Voorbeelden van niet-commerciële functies zijn:

overheidsvoorzieningen, bijvoorbeeld: brandweerkazerne, politiebureau,

onderwijsvoorzieningen, bijvoorbeeld: basisschool, middelbare school,

grootschalige medische voorzieningen: ziekenhuis, sanatorium, (para)medische
beroepen gevestigd in een door een stichting zonder winstoogmerk geëxploiteerd
gezondheidscentrum, verzorgings- en verpleegtehuizen,

sociaal-culturele
voorzieningen:
gesubsidieerde peuterspeelzalen
(niet
commercieel), welzijnsvoorzieningen, religieuze voorzieningen, niet-commerciële
culturele voorzieningen

Tot de categorie commerciële functies worden onder andere gerekend:
(para)medische beroepen die solitair zijn gevestigd dan wel zijn gevestigd in een
medisch centrum dat niet door een stichting zonder winstoogmerk wordt
geëxploiteerd, particuliere peuterspeelzalen en kinderdagverblijven (commercieel) en
opleidingsinstituten, sportscholen, commerciële sportcomplexen, voorzieningen voor
geprivatiseerde nutsbedrijven, medische en paramedische functies zoals artsen,
fysiotherapeuten, apothekers en dergelijke.
In eerste instantie worden voor niet-commerciële en commerciële functies de
grondprijzen op residuele basis vastgesteld. Indien het politiek & maatschappelijk
gewenst is kan hiervan worden afgeweken. Wanneer de uitkomst beneden de kostprijs
ligt dan kan een vaste prijs per m2 gehanteerd worden: de maatschappelijke
grondwaarde. Indien de residuele waarde boven de kostprijs ligt zal de residuele waarde
als grondprijs gelden.
5.2

(Snipper) Groen- en reststroken

Bij het bepalen van een uitgifteprijs voor een perceel gemeentegrond wordt zoveel
mogelijk aansluiting gezocht bij de waarde ervan in het economisch verkeer. Daarbij
wordt een gedifferentieerde tarifering voorgestaan, dat wil zeggen dat in principe per
perceel een prijs wordt bepaald. Om aan bovengemeld uitgangspunt te kunnen voldoen
wordt de uitgifteprijs gerelateerd aan een waarde die door een onafhankelijke deskundige
wordt vastgesteld. Conform “Richtlijnennotitie voor de uitgifte van snippergroen 2009”,
gemeente Hellevoetsluis.
5.3

Parkeren

De grondprijs voor parkeervoorzieningen wordt, met uitzondering van de
parkeervoorzieningen die bij de maatschappelijke voorzieningen (niet-commercieel)
horen, via maatwerk, afhankelijk van de bijbehorende functie, bepaald. Hierbij geldt wel
de beperking dat het bouwen van parkeervoorzieningen geen negatieve invloed mag
hebben op de grondopbrengst van het totale project waar de parkeervoorzieningen deel
van uitmaken.
Bij nieuwbouw dient altijd aan de gemeentelijke parkeernorm te worden voldaan. De
parkeerplaatsen dienen dan verkocht of verhuurd te worden aan de bewoners/ huurders
van het object. Bij woningen wordt de grondprijs van parkeren in het geval van een eigen
parkeerplaats bij de residuele benadering inbegrepen. De grondwaarde van parkeren is
zodoende verdisconteerd in de grondwaarde van de woning. Het realiseren van
additionele parkeerplaatsen boven de gemeentelijke parkeernorm dient te worden
verrekend conform de residuele berekeningmethode.
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5.4

Bijzondere thema’s en uitzonderingen

5.4.1

Motorbrandstofverkooppunten

De grondwaarde zal worden bepaald aan de hand van de REN-methodiek. De genoemde
REN-methode definieert een aantal kenmerken van benzinestations aan de hand
waarvan op een objectieve manier de mogelijke omzet (mogelijke doorzet in aantal liters
brandstof) bepaald kan worden. Op basis van marktgegevens en DCF-berekeningen kan
een landelijk stelsel van kengetallen worden gegeven, waarmee de berekende
"geobjectiveerde" omzet vertaald kan worden in een taxatie van de waarde in het
economische verkeer. Bron: Vraagbaak waardebepaling in het kader van de Wet WOZ.
De waarde van het motorbrandstofpunt zal hierbij worden bepaald aan de hand van het
aantal verkochte liters brandstof. Een standaard kavelgrootte is het uitgangspunt bij de
REN-methodiek. Naast de REN-methodiek kan tevens de DCF-methodiek worden
gehanteerd. Indien de ondernemer meer grond wenst wordt dit aantal m2
vermenigvuldigd met de voor het motorbrandstofverkooppunt bepaalde grondprijs per m2
terrein.
5.4.2

Functiemenging

Per afzonderlijke functie wordt de grondprijs bepaald door middel van de voor deze
functie geldende methode. Cumulatief resulteert dit in de grondprijs.
5.5

Overige commerciële doeleinden

Voor alle overige commerciële doeleinden, die niet afzonderlijk in deze Nota
Grondprijsbeleid zijn beschreven, wordt de grondwaarde op residuele wijze vastgesteld.
De kostprijs geldt hierbij als ondergrens.
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Bijlage 1: Overzicht grondprijzen

Vermelde prijzen zijn exclusief BTW prijspeil 2014
Woningbouw
Vrije markt (per m2 kavel)
Vrije kavel
Vrijstaand
2^1 kap
Geschakeld
Patiowoning
Rijwoning
Rijwoning MGE

€ 250 - € 500
€ 300 - € 333
€ 350 - € 420
€ 323 - € 453
€ 417 - € 560
€ 469 - € 600
€ 441 - € 585

Sociale woningbouw vaste grondprijs

€ 20.000,-

Commercieel vastgoed
Bedrijventerrein
Kantoren
Detailhandel
Sport, recreatie en leisure

€ 100 tot € 235 per m2 uitgeefbaar
€ 300 tot € 675 per m2 BVO
€ 897 tot € 2.118 per m2 BVO
residueel te bepalen

Overige grondprijzen
Maatschappelijke voorzieningen
(Snipper)groen en reststroken
Parkeren
Overig
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residueel te bepalen, mogelijkheid tot vaste
grondprijs
vaststelling door onafhankelijk deskundige
residueel te bepalen
residueel te bepalen
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Bijlage 2: Methoden van grondprijsbepalingen

Een overzicht wordt gegeven van de grondprijsmethodieken welke van toepassing zijn in
deze Nota Grondprijsbeleid. Tevens wordt uiteengezet op welke wijze de grondprijs bij de
betreffende methoden berekend moet worden.
De residuele methodiek
De waarde van de grond wordt in essentie afgeleid van de opbrengsten en kosten van de
bestemming die daarop wordt gerealiseerd, waarbij de residuele waarde het verschil is
tussen de VON-prijs of huurwaarde en de stichtingskosten.
Woningbouw
Koopwoningen
De residuele grondwaarde van koopwoningen wordt berekend door de verkoopprijs
inclusief BTW te verminderen met de BTW, de bouwkosten en de bijkomende kosten. Bij
appartementen wordt steeds vaker een gebouwde parkeervoorziening gerealiseerd. De
parkeerplaatsen worden vervolgens bij de woning verkocht. De waarde van de
parkeerplaats wordt, indien dit nog niet het geval is, opgeteld bij de waarde van de
woning. Van de residuele grondwaarde van de woning moet vervolgens de
stichtingskosten van de parkeerplaats afgetrokken worden.
Tabel 0.1

Berekening residuele grondwaarde bij koopwoningen

Methodiek

Berekening

Verkoopprijs per woning (VON-prijs)
BTW

BTW = (VON-prijs / 121%) * 21%

Bouwkosten
Bijkomende kosten

Prijs per m2 BVO * aantal m2 BVO
-

Totale bouwkosten * percentage bijkomende kosten

Residuele waarde

Bij aanleg van gebouwd parkeren:
VON-prijs per parkeerplaats

Bij verkoopprijs woning toevoegen

Bouwkosten per plaats
Bijkomende kosten

Totale bouwkosten garage / aantal parkeerplaatsen
-

Bouwkosten per plaats * percentage bijkomende kosten

Residuele grondwaarde

Huurwoningen
De residuele grondwaarde van huurwoningen wordt op eenzelfde wijze berekend als de
grondwaarde van koopwoningen. In plaats van de VON-prijs wordt hier echter uitgegaan
van de huurwaarde. Deze wordt berekend door de bruto jaarhuur te delen door het bruto
aanvangsrendement.

20

Nota Grondprijsbeleid 2014

Tabel 0.2

Berekening residuele grondwaarde bij huurwoningen

Methodiek

Berekening

Jaarhuur per woning
Bruto Aanvangsrendement (BAR)

Maandhuur exclusief servicekosten * 12
/

Huurwaarde per woning

Marktconform vaststellen
Jaarhuur per woning / BAR

Huurwaarde per woning
Bouwkosten

Prijs per m2 BVO * aantal m2 BVO

Bijkomende kosten

-

Totale bouwkosten * percentage bijkomende kosten

Residuele waarde

Bij aanleg van gebouwd parkeren:
Waarde per parkeerplaats

Jaarhuur inclusief parkeren bepalen aan de hand van

Bouwkosten per plaats

Totale bouwkosten garage / aantal parkeerplaatsen

referentieprijzen. Parkeren wordt zo bij de huurwaarde inbegrepen

Bijkomende kosten

-

Bouwkosten per plaats * percentage bijkomende kosten

Residuele grondwaarde

Overige functies (niet-woonfuncties)
Bij o.a. winkels en kantoren kunnen de grondprijzen op residuele wijze worden
vastgesteld. De huurwaarde wordt hierbij verminderd met de stichtingskosten. Het residu
is de grondwaarde. De huurwaarde wordt bepaald door de jaarhuur te delen door het
bruto aanvangsrendement. Bij de aanleg van parkeervoorzieningen op het eigen terrein
wordt de waarde van de parkeerplaatsen verdisconteerd in de huurprijs.
Tabel 0.3

Berekening residuele grondwaarde bij niet-woonfuncties

Methodiek

Berekening

Jaarhuur

Huur per m2 (verhuurbaar- of winkelvloeroppervlak * aantal m2
VVO of WVO

Bruto Aanvangsrendement (BAR)

/

Totale huurwaarde

Marktconform vaststellen
Jaarhuur / BAR

Totale huurwaarde
Bouwkosten
Bijkomende kosten

Prijs per m2 BVO * aantal m2 BVO
-

Totale bouwkosten * percentage bijkomende kosten

Residuele waarde

Bij aanleg van (gebouwd) parkeren:
Waarde parkeren

Jaarhuur inclusief parkeren bepalen aan de hand van
referentieprijzen. Parkeren wordt zo bij de huurwaarde inbegrepen

Bouwkosten
Bijkomende kosten

Aantal parkeerplaatsen * bouwkosten per plaats
-

Bouwkosten * percentage bijkomende kosten

Residuele grondwaarde
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Bijlage 3: Begripsbepalingen
Bouwkosten
Bouwkosten zijn kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten
behoeve van de realisering van een bouwproject tot en met de oplevering van het
gebouw. De bouwkosten omvatten directe en indirecte bouwkosten.
(Reed Business, (Her) bouwkosten, 2009)
Bouwrijp maken
Het in zodanige toestand brengen van een terrein dat er op gebouwd kan
worden. Het verwijderen van obstakels, zowel boven- als ondergronds,
grondwerk, aanleg drainage, aanleg riolering, aanleg kabels en leidingen,
kunstwerken en verharding (bouwstraten).
Bijkomende kosten
Deze kosten omvatten onder andere: Voorbereidings- en begeleidingskosten
zoals honorarium architecten en overige adviseurs, heffingen en leges,
verzekeringen,
aanloopkosten,
financieringskosten,
risico-verrekeningen,
onvoorziene
uitgaven,
onderhoudskosten
verworven
terrein,
veiligheidscoördinator en coördinatie van de verschillende disciplines. (Reed
Business, (Her) bouwkosten, 2009)
Bruto Aanvangsrendement (BAR)
Het bruto aanvangsrendement (BAR) is de theoretische huur (op tijdstip t=0)
gedeeld door de marktwaarde (v.o.n.) en wordt als percentage uitgedrukt.
(ROZ/IPD, Definitielijst, 2007)
Bruto markthuurwaarde
De bruto markthuurwaarde is de jaarhuur voor het gehele object, welke op het
meetmoment in de markt behaald kan worden volgens de opgave van de
taxateur, uitgaande van een optimale marketing en verhuur aan de meest
biedende gegadigde. Hierop worden eventuele huurconcessies, zoals huurvrije
perioden en bijdragen in de inrichting, niet in mindering gebracht. (ROZ/IPD,
Definitielijst, 2007)
Bruto Vloeroppervlak (BVO)
De oppervlakte, gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande
scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten
omhullen. Metingen vinden plaats op basis van NEN 2580. Hierbij dienen
oppervlakten van schalmgaten en vides met een groter oppervlak dan 4m2 niet
mee te worden genomen. (ROZ/IPD, Definitielijst, 2007)
Directe bouwkosten
Bouwkundige
werken
inclusief
bodemvoorzieningen
en
fundering,
gebouwinstallaties en vaste inrichtingen. (Reed Business, (Her)bouwkosten,
2009)
Gebruiksoppervlakte (GBO)
De oppervlakte waarvoor wordt ingeschat dat deze nuttig gebruikt kan worden.
De gebruiksoppervlakte wordt berekend aan de hand van NEN 2580. De totale
oppervlakte binnen de wanden van de woning, het BVO, wordt hierbij verminderd
met de volgende oppervlaktes: grondoppervlak van dragende wanden, oppervlak
van videa en trapgaten, indien groter dan 4m2, oppervlaktes met een vrije hoogte
van lager dan 1,5m2, grondoppervlak van afzonderlijke constructies groter dan
0,5m2, grondoppervlak van leidingschachten, indien groter dan 0,5m2 en nissen
kleiner dan 0,5 m2.
(Architectenweb, 2008)
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Grondproductiekosten
Grondproductiekosten bestaan uit de verwervingskosten, sloopkosten, kosten
voor bouw- en woonrijp maken, de kosten van infrastructuur (directe ontsluiting),
rentekosten en overige kosten als management.
(Ministerie van VROM, Locatiekeuzes bij woningbouw, 2004)
Indirecte bouwkosten
Algemene bouwplaatskosten, algemene bedrijfskosten, winst en risico.
(Reed Business, (Her) bouwkosten, 2009)
Investeringskosten
Met de investeringskosten worden alle kosten bedoeld die gemaakt worden om
een gebouw te realiseren, exclusief de grondkosten. (Brink Groep,
Investeringskosten woningbouw, 2009)
Verhuurbaar Vloeroppervlak (VVO)
Het verhuurbaar oppervlak van een object is het gebruiksoppervlak vermeerderd
met de “correctie glaslijn”. Deze correctie wordt berekend door van de
raamopeningen in de buitenbegrenzingen de afstand tussen de meetlijn voor de
netto-vloeroppervlakte en de binnenkant van het glas op 1,5m boven de vloer te
bepalen en te vermenigvuldigen met de breedte van deze glasopeningen. De
meting vindt plaats op basis van NEN 2580. Hierbij dienen oppervlakten van
schalmgaten en vides met een groter oppervlak dan 4m2 niet mee te worden
genomen, maar tevens dienen de ruimten voor verticaal transport en (eventueel)
ruimten voor (gemeenschappelijk) sanitaire ruimten, horizontaal verkeer en
installaties in mindering te worden gebracht. (ROZ/IPD, Definitielijst, 2007)
Verkoop Vloeroppervlak
De Verkoop Vloeroppervlak (VVO in winkels) is dat deel van het BVO dat als
winkel in gebruik is. Met andere woorden: het voor de klant zichtbare en vrij
toegankelijke winkelgedeelte. Het is de oppervlakte van een winkel in m2,
waartoe tevens etalages, vitrines, paskamers etc. gerekend worden. Dat deel in
de winkel waar de consument werkelijk kan komen (uitgezonderd het magazijn).
Winkel Vloeroppervlak (WVO)
Zie de definitie van verhuurbaar vloeroppervlak.
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Bijlage 4: Algemene bepalingen voor de uitgifte in Erfpacht
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