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Geachte voorzitter,
Deloitte Real Estate heeft in opdracht van het Rijk, VNG ,IPO en het Vakberaad Gemeentefinancién (de
provinciale toezichthouders) onderzoek gedaan naar de financiéle effecten van de crisis op de gemeentelijke
grondbedrijven. Deloitte heeft dit gedaan op basis van de jaarrekening 2012. Hierbij bieden wij u de onderzoeksresultaten aan.
De belangrijkste conclusies van Deloitte zijn de volgende:
Gemeenten hebben als gevolg van de vastgoedcrisis in hun grondbedrijf reeds flinke verliezen moeten
nemen. De opbrengstramingen van de gemeenten zijn naar verwachting toch nog te optimistisch zodat
ook voor de komende jaren nog aanvullende verliezen zijn te verwachten.
•
Eén van de belangrijkste risico's is dat er druk blijft bestaan op de hoogte van de gemeentelijke grond-

•

prijzen.

Uitkomsten onderzoek gemeentelijke grondbedrijven 2013:
Uitkomsten
Verlies
Winstverdamping
Totaal

2010 € mld
0,

1

0,3
0,4

2011 € mld
1,4
0,4
1,8

2012 € mld

later € mld

totaal € mld

0,7 tot 2,7

4,0 tot 6,0

1,1

0,0
1,1

De financiéle resultaten van de gemeentelijke grondbedrijven zijn sterk afhankelijk van marktontwikkelingen.
Uit de marktanalyse blijkt dat de woningmarkt siechter is dan gemeenten hadden verwacht op de volgende
aspecten. Het aantal gebouwde woningen is veel lager dan het langjarig gemiddelde. Ook zijn er in 2012
minder bouwvergunningen dan ooit afgegeven. Dit is een belangrijke indicator voor te verwachten afzet van
bouwrijpe grond en toont dat de bouwproductie op korte termijn naar verwachting niet zal herstellen. Er blijft
druk bestaan op de hoogte van de gemeentelijke gronduitgifteprijzen. Uitgangspunt is de residuele grondwaarde; daling van de verwachte verkoopprijs van de nieuwbouwwoningen leidt dat tot een lagere grondopbrengst. Er worden meer huurwoningen en kleinere/goedkopere woningen gebouwd in plaats van dure
woningen waar gemeenten relatief veel op verdienen AI deze ontwikkelingen kunnen een negatief effect
hebben op de resultaten van de grondbedrijven, voornamelijk door latere en lagere grondopbrengsten.
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Ook in Zeeland blijkt dat de gemeenten verliezen hebben genomen, dat toevoegingen hebben plaatsgevonden aan voorzieningen voor verliesgevende exploitaties en dat toekomstige winsten verdampt zijn. Een deel
van de verliezen is te herleiden tot het afwaarderen van gronden zonder vastgesteld ruimtelijk plan. Dit als
gevolg van aanscherping van de regelgeving door de commissie BBV.
In 2012 hebben de Zeeuwse gemeenten voor circa € 32,8 miljoen verlies genomen. Hier staat tegenover dat
voor bijna € 6,8 miljoen in 2012 winst genomen is. Daarnaast is er voor een bedrag van € 17,7 miljoen aan
toekomstige winst verdampt.

Situatie Zeeland
2011 € mln

Verlies
Winstverdamping
Totaal

21,8
19,0
40,8

2012 € mln
32,8
17,7
50,5

In het algemeen kan gesteld worden dat de Zeeuwse gemeenten op dit moment de financiele gevolgen van
de grondexploitatie nog kunnen opvangen. Dit betekent niet dat er ook in de toekomst geen gemeenten in de
problemen kunnen komen. Een aantal gemeenten kent een forse terugverdienopgave terwijl de prognose
voor de toekomstige opbrengsten onzeker is. Zo blïjkt bijvoorbeeld uit het onderzoek dat Vlissingen een gemeente is met een hoge boekwaarde voor in exploitatie genomen bouwgrond. Daarnaast zijn Middelburg en
Tholen gemeenten met een hoge boekwaarde voor niet in exploitatie genomen bouwgrond. In de bijiage
staat de cijfermatige informatie die betrekking heeft op de grondexploitatie van de Zeeuwse gemeenten.
Voor gemeenten met PPS-projecten ( Publiek Private Samenwerking) op het gebied van grondexploitatie
zoals Goes en Hulst bestaan eveneens risico's. Analyse van grondexploitaties ondergebracht in deze deelnemingen valt buiten de reikwijdte van dit onderzoek.

Of gemeenten in staat zijn toekomstige verliezen op te vangen, is afhankelijk van een combinatie van factoren, zoals de omvang van het geinvesteerd vermogen in grondposities, het gemeentelijk saldo van de
grondexploitaties, de regionale woningmarkt, de omvang van de algemene reserve en de financiéle speelruimte die de begroting nog biedt.
Daarnaast gaan gemeenten die ondanks de malaise op de woningmarkt nog winst weten te behalen op hun
grondactiviteiten daar straks vennootschapsbelasting over betalen. Zeeuwse gemeenten verwachten nog
voor € 76,8 miljoen aan positieve resultaten te behalen. Deloitte verwacht dat gemeenten het nemen van
verliezen uitstellen om ze te kunnen middelen met toekomstige winsten. Gemeenten die nu hun verliezen al
nemen kunnen die straks niet meer aftrekken van de winst.
De huidige beleidslijn bij gemeenten die te maken krijgen met een negatieve algemene reserve als gevolg
van het nemen van verliezen op hun grondposities is dat ze ervoor moeten zorgen dat hun algemene reserve binnen de meerjarenbegroting positief wordt. Lukt dat niet dan komt de gemeente onder preventief toezicht van de provincie te staan en kan de provincie de periode voor het positief krijgen van de reserve maximaal verlengen tot 10 jaar. Ziet een gemeente daar ook geen mogelijkheden toe dan kan een gemeente
beroep doen op artikel 12 Fvw. Tekorten in de grondexploitatie kunnen niet vanzelfsprekend op het gemeentefonds worden afgewenteld. Dit betekent dat van de gemeente een grote eigen inspanning wordt verwacht.
De artikel 12—inspecteur kan de fondsbeheerders bijvoorbeeld voorstellen om het OZB-tarief van deze
gemeente te verhogen tot 140% van het Iandelijk gemiddelde en/of de periode om de algemene reserve
weer positief te krijgen te verlengen.

Het college van GS heeft alle Zeeuwse regio's gestimuleerd woningmarktafspraken te maken om een goed
werkende woningmarkt te krijgen, om in te spelen op de demografische veranderingen en om te voldoen aan
de vereisten van de "ladder voor duurzame verstedelijking" (art. 3.1.6 Bro). Alle Zeeuwse regio's hebben
inmiddels regionale woningmarktafspraken opgesteld. Hierin zijn de woningbouw- en herstructureringsplannen opgenomen die passen binnen de regionale behoefte. De uitvoering van de woningmarktafspraken
wordt mede ondersteund door de subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen.
De woningmarktafspraken worden regelmatig geactualiseerd en gemonitord aan de hand van de actuele
ontwikkelingen.
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Gezien de onzekerheden in de markt en de verwachting dat ook voor de komende jaren nog verliezen te
verwachten zijn zullen we de grondexploitatie nauwgezet blijven volgen.

Hoogachtend,

gedeputeerde

'A W-Sm**cretaris
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Gemeente

Provincie

Aantal
inwoners
1-jan-13

Borsele
Goes

Zeeland
Zeeland

Kapelle

Zeeland
Zeeland

Middelburg
Noord-Beveland

Zeeland
Zeeland

Reimerswaal
Schouwen-Duiveland

Zeeland
Zeeland

Sluis

Zeeland

Terneuzen
Tholen
Veere

Zeeland
Zeeland

Vlissingen

Zeeland

Hulst

Totaal Nederland:

Zeeland

22.676
36.921
27.632
12.398
47.768
7.522
21.704
34.151
23.892
54.742
25.540
21.959
44.502

Algemene reserve

Algemene reserve

Voorziening
verliesgevende
complexen

grondbedrijf

grondbedrijf

grondbedrijf

2011

2012

3.965.000
2.914.000
731.700
1.905.000

grondexploitatie
gerelateerde

grondexploitatie
gerelateerde

reserves en

reserves en

grondbedrijf

voorzieningen
2012

2.190.000
3.483.000
696.000
1.905.000
1.206.000
563.000
2.026.000
5.690.000
331.000
989.000
1.281.000
2.082.000
2.121.000
24.563.000

563.000
4.217.000
2.330.000
477.520
590.000
1.315.000
444.749
1.698.000
21.150.969

32.000
18.806.000
45.614.000

1.401.000
20.728.000
58.531.538

804.227.062

513.878.606

4,249.226.408

4.613.409.023

246.000
31.000
3.076.000
3.343.000

Overige aan

Voorziening
verliesgevende
complexen

2011

3.978.000
4.652.000
153.000
11.075.000
222.000

Overige aan

voorzieningen
2011

2012

921.000

950.000

444.000

1.400.000

4.230.000
-

153.000
21.281.000
222.000
185.000

3.078.000
7.253.538

DELOIrrE data grondexploitatie 2012
De kolom boekwaarde betreft de netto boekwaarde. Dit wil zeggen, de boekwaarde zoals die op de balans staat ( bruto boekwaarde minus verliesvoorzieningen).

22.000

770.000
216.000

860.000
233.000

1.943.000

2.398.000

357.000

308.000

4.673.000

6.149.000

897.639.254

853.422.992

Nietin exploitatie
Gemeente

Borsele
Goes

Huist
Kapelle

Middelburg
Noord-Beveland
Reimerswaal

Schouwen-Duiveland
Sluis

Terneuzen

Tholen
Veere
Vlissingen

(Bouw)grond in

(Bouw)grond in

genomen gronden

Niet in exploitatie
genomen gronden

exploitatie (BIE)

exploitatie (BIE)

(NIEGG)

(NIEGG)

2011

2012

(1.225.000)
11.047.856
10.824.000
651.000
41.793.000

(1.990.000)
12.252.000
11.623.800
1.713.000
51.391.000
3.372.844
953.654
10.923.000
4.352.528
8.285.185
2.483.000
5.819.221
102.777.000
213.956.232

(113.766)
(2.451.521)
9.064.000
4.001.032
9.642.326
2.039.000
2.281.772
92.255.000
179.808.699

8.197.974.893

8.769.516.300

2011

2012

1.625.000
12.010.364
1.421.500

1.138.000
10.382.000

4.541.000
63.900.000
3.350.863

4.770.000
43.813.000
123.500

(1.789.231)
10.789.000
2.036.500
6.897.837
21.302.000
10.009.661
8.282.000
144.376.494

(1.268.975)
5.373.000
861.126
4.178.369
24.191.000
8.822.546
8.551.000
110.934.566

3.530.505.593

2.519.434.798

Verwachte
totaalresultaat

Verwachte
totaalresultaat

Nog te maken

Nog te realiseren

negatieve

positieve

kosten totaal

grondexploitaties
(toekomstige
verliezen)

grondexploitaties
(toekomstige
winsten)

2012

opbrengsten totaal
(netto contante
waarde)
2012

8.165.000
55.189.000
3.722.700
17.400.000
228.000.000
16.254.037
17.881.000
16.831.000
7.467.773
18.644.000
10.058.000
7.864.643
164.530.000
572.007.153

16.186.000
87.141.000
16.315.700
23.900.000
373.000.000
22.683.961
26.081.000
32.733.000
13.650.838
26.347.000
30.036.000
13.240.151
258.073.000
939.387.650

1.400.827
20.728.000
30.871.827

3.060.000
76.817.075

21.767.829.001

32.595.976.693

4.039.436.081

2.729.404.378

(netto contante
waarde)

2012

153.000
8.531.000

3.000

56.000

2012

11.436.000
15.071.000
onbekend
onbekend
34.333.000
2.064.000
5.023.000
3.952.000
1.123.075
755.000
onbekend

