
 

Nota Grondprijsbeleid 2022 
Deel A Openbaar 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Nota grondprijsbeleid 2022      

 

 2 

 
 
Inhoud 
 
Deel A Openbaar 
 

0. Samenvatting      3     
1. Inleiding      5 
2. Economisch beeld                                        6    ` 
3. Wonen       7     
4. Overige vastgoedmarkten    11    
5. Uitgangspunten grondprijsbepaling    13    
6. Vormen van uitgiften, proces en voorwaarden  16 
7. Grondprijzen       21   

  
 
Deel B Geheim 
 

8. Grondprijzen vrije sector woningen   33    
9. Grondprijzen commerciële functies    36   
10. Uitzonderingen      39    

 
 
 
 
 
 
  



Nota grondprijsbeleid 2022      

 

 3 

SAMENVATTING 
 
De gemeenteraad stelt jaarlijks een Nota Grondprijsbeleid vast, waarin de kaders zijn 
opgenomen voor de grondprijzen van bouwrijpe grond ten behoeve van verschillende functies 
zoals woningbouw, kantoren, bedrijventerreinen, detailhandel, horeca, maatschappelijke 
voorzieningen, etc. Door het vaststellen van de Nota Grondprijsbeleid 2022 stelt de 
gemeenteraad de kaders vast waarbinnen het college van burgemeester en wethouders 
bevoegd is tot de uitgifte van grond. Deze nota is een uitwerking van de uitgangspunten 
omtrent gronduitgiften en grondprijzen welke zijn opgenomen in de Kadernota Grondbeleid.  
 
De Europese regelgeving ter voorkoming van onrechtmatige staatssteun bepaalt dat 
overheden alleen grond mogen verkopen voor een marktconforme prijs. De in juni 2016 
vastgestelde Mededeling van de Europese Commissie inzake staatssteun bevat voorwaarden 
waaronder bij grondtransacties sprake is van marktconformiteit. In de wet Markt en Overheid 
is door Nederland verder invulling gegeven aan de Europese richtlijnen. In Almere worden 
grondprijzen primair residueel bepaald. Bij deze methode wordt de grondwaarde bepaald 
door de marktwaarde van te realiseren vastgoed te verminderen met de bouw- en 
bijkomende kosten, tezamen ook wel stichtingskosten genoemd. Wat resteert (het residu) is 
de grondwaarde. Met deze systematiek is de grondprijs “marktvolgend” en per saldo 
“neutraal”. Dit betekent dat de grondprijs geen invloed heeft op de prijs van vastgoed (zoals 
woningen) en dat ontwikkelingen niet worden gestimuleerd of belemmerd. 
 
De kaders en het beleid zoals vastgelegd in deze nota dienen ertoe om gronduitgiften te 
toetsen aan de uitgangspunten en ondergrenzen. De raad geeft daarmee een mandaat aan 
het college om binnen deze kaders gronduitgifte-overeenkomsten af te sluiten. In deel A van 
deze nota worden de contextuele ontwikkeling geschetst met nadruk op de vastgoedmarkten. 
Ook wordt ingegaan op de theoretische en praktische uitgangspunten die de basis vormen 
onder de kaders. In deel B, het geheime deel, zijn de specifieke ondergrenzen voor 
grondprijzen en quotes en bandbreedtes opgenomen. Iedere gronduitgifte moet voldoen aan 
deel A en deel B. Indien de gemeente voornemens is een gronduitgifte te doen die hieraan 
niet voldoet, is expliciete besluitvorming door de raad vereist. 
 
Na het uitbreken van de Coronapandemie in 2020 heeft het virus ook een zware wissel 
getrokken op de economische ontwikkeling in de eerste helft van 2021. Maar door het op 
gang komen van de vaccinaties en hiermee gepaard gaande versoepelingen van de 
coronamaatregelen, lijkt de economie weer op te leven in de tweede helft van 2021. Dit 
manifesteert zich in de vorm van een groei van de consumptie en een afname van de 
werkloosheid. Door de steunmaatregelen van de overheid zijn de effecten op de 
vastgoedmarkten relatief beperkt gebleven. Logischerwijs heeft de pandemie het grootste 
effect gehad op de winkel- en horecaruimte, wat zichtbaar is in de vorm van meer leegstand 
en aanbod. Corona laat weinig of geen effecten zien op de overige commerciële 
vastgoedmarkten, zoals bedrijfsruimte en logistiek vastgoed. Door met name de 
aanhoudende lage rente en het woningtekort, laat de woningmarkt historische prijsstijgingen 
zien.    
  
Het grondprijsbeleid is zoveel als mogelijk openbaar en opgenomen in deel A van deze nota. 
Maar indien openbaarheid nadelig kan zijn voor de gemeente is net als in voorgaande jaren 
gekozen voor vertrouwelijkheid en plaatsing in deel B van deze nota.  
 
Hieronder zijn de belangrijkste wijzigingen in het grondprijsbeleid 2022 samengevat: 
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Wijziging Achtergrond en motivering 

1. Grondprijzen zijn 
geactualiseerd op 
basis van 
marktontwikkelin
gen 

Op basis van de marktontwikkelingen (VON-prijzen en 
bouwkosten) en de grondposities van de gemeente, worden 
ondergrenzen aangepast indien nodig.  
Rekening houdend met de kenmerken van de minst gunstige 
kavels die de gemeente in bezit heeft en de uiteenlopende 
scenario’s die mogelijk zijn voor het komende jaar 
(waaronder een stijging van de bouwkosten in combinatie 
met een daling woningprijzen) is ervoor gekozen om de 
ondergrenzen niet volledig aan te passen aan het 
marktniveau c.q. slechts te indexeren.   

2. Vaste 
grondprijzen zijn 
geïndexeerd met 
1,8% op basis van 
de CPI 

Om te voorkomen dat grondopbrengsten dalen door 
geldontwaarding, worden prijzen geïndexeerd met een 
inflatiecijfer.  
De vaste grondprijzen zijn geïndexeerd met 1,8%, evenals de 
ondergrens voor uitgiften voor (semi) commerciële uitgiften.  
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1. INLEIDING 
 
Ieder jaar stelt de gemeente de Nota Grondprijsbeleid vast, waarin actuele kaders voor de 
grondprijzen van bouwrijpe grond zijn beschreven. Die kaders geven een representatief beeld 
van het marktniveau van de grondprijzen en vormen daarmee de maatstaf voor grondprijzen 
die bij de gronduitgifte worden gehanteerd. De Nota Grondprijsbeleid bevat een beschrijving 
van de relevante marktontwikkelingen en beleidsaanpassingen op het gebied van 
grondprijsbepaling ten behoeve van alle relevante bestemmingscategorieën.  
 
Functies Nota Grondprijsbeleid 
In de eerste plaats vormt de Nota Grondprijsbeleid een werkkader en systematiek met 
uitgangspunten en randvoorwaarden om marktconforme grondprijzen te bepalen voor 
uitgiftes van grond. In de nota wordt toegelicht hoe de systematieken werken, en in welke 
situaties welke randvoorwaarden en uitgangspunten relevant zijn. De systematiek biedt 
differentiatiemogelijkheden zodat kan worden ingespeeld op verschillende situaties en 
projecten. Hierbij kan gedacht worden aan verschillende functies, gebouwtypologieën en 
ontwikkelingen in nieuwe wijken en de bestaande stad.  
 
De tweede functie van de Nota Grondprijsbeleid is een startpunt bij het opstellen van een 
grondexploitatie om een zo goed mogelijke prognose van de te verwachten opbrengsten te 
maken. Mede aan de hand van die prognose wordt dan beoordeeld of het programma of plan 
financieel haalbaar is. Omdat plannen meestal een langere looptijd kennen, moet de op basis 
van de grondprijzen gemaakte opbrengstprognose robuust zijn en een zo betrouwbaar 
mogelijk beeld van de opbrengstpotentie geven. Hoe verder die ramingen in de toekomst 
liggen, hoe globaler de opbrengstraming is en andersom.  Wijzigingen die via de Nota 
Grondprijsbeleid op de grondprijzen worden doorgevoerd kunnen daarmee directe invloed 
hebben op vooral de opbrengstenramingen op korte termijn in de grondexploitaties. Bij de 
jaarlijkse herziening van het MPGA, waarin alle afzonderlijke grondexploitaties zijn 
gecumuleerd, worden mogelijke financiële effecten van wijzigingen in het grondprijsbeleid 
direct zichtbaar. In het MPGA is voor 2022 een minimale grondwaardestijging voorzien van 
generiek 1,5%. De in de Nota Grondprijsbeleid 2022 gehanteerde indexatie van 1,8% voor de 
vaste grondprijzen komt hier nagenoeg mee overeen en heeft daarom geen financiële 
gevolgen op het MPGA van 2022. 
 
De derde functie van de Nota Grondprijsbeleid is een mandaat van de gemeenteraad voor het 
college om binnen de kaders van deze nota overeenkomsten te sluiten.   
 
In hoofdstuk 2 worden de macro-economische ontwikkelingen beschreven. Deze vormen het 
momentum voor en de context waarin de vastgoedmarkten zich begeven. In de hoofdstukken 
3 en 4 worden de ontwikkelingen op de vastgoedmarkten beschreven.  Vervolgens wordt in 
hoofdstuk 5 beschreven welke uitgangspunten worden gehanteerd bij het bepalen van 
grondprijzen en hoe het uitgifteproces verloopt (hoofdstuk 6).  In hoofdstuk 7 wordt per 
bestemming beschreven hoe de grondprijzen worden bepaald en, voor zover openbaar, welke 
onder- en bovengrenzen worden gehanteerd. 
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2. ECONOMISCH BEELD 
 
Na de economische krimp van ruim 9% in september 2020, lijkt de Nederlandse economie zich 
te hebben herpakt in de tweede helft van 2021. Over het tweede kwartaal van 2021 
rapporteerde het CBS een groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP) van 9,7% op 
jaarbasis. Deze groei werd, naast een toegenomen consumptie door de overheid, vooral 
gerealiseerd door een toename van consumptie door huishoudens en het handelssaldo. In lijn 
met dit positieve economische beeld, zijn er minder werklozen dan een jaar geleden en 
minder faillissementen. In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van het BBP weergegeven, 
en is te zien dat het niveau van het BBP zich bijna heeft hersteld tot het niveau van 2019.  
 

  
Figuur 2.1 Ontwikkeling van het BBP (bron: CBS 2021) 

 
In de augustusraming van het Centraal Planbureau (CPB) prognosticeert het 
onderzoeksinstituut een economische groei van 3,8% voor 2021, er vanuit gaande dat er geen 
nieuwe beperkende maatregelen worden ingevoerd. Ondanks het afbouwen c.q. wegvallen 
van de steunmaatregelen wordt slechts een lichte toename van de werkloosheid verwacht. 
Voor 2021 en 2022 wordt een groei van het BBP verwacht van respectievelijk 3,8% en 3,2%. 
 
Halverwege 2021 lijkt sprake van een behoorlijke consensus ten aanzien van de 
verwachtingen. Zo verwacht het onderzoeksbureau van Rabo een verdere economische groei 
in 2021 en 2022 van respectievelijk 3,5% en 3,7%. ING gaat in de raming van september uit 
van groeicijfers van 4% en 3,4%.  
 
Zoals in iedere hoogconjunctuur, lijkt er weinig oog te zijn voor risico’s. Er zijn, naast Corona, 
echter ook duidelijke risico’s te benoemen ten aanzien van de economische ontwikkeling en 
de bovengenoemde ramingen. In de CPB Risicorapportage Financiële Markten 2021 worden 
onder meer de volgende macro-economische risico’s benoemd:  
 

• Nederlandse banken zijn nog goed gekapitaliseerd, mogelijke risico’s spelen 
voornamelijk in andere Europese landen.  

 

• De Nederlandse overheidsschuld is door de steunpakketten sterk gestegen, net als in 
heel Europa, maar het risico op een nieuwe eurocrisis is lager dan in 2012. Het 
besmettingsrisico bij verschillende overheden liep in het voorjaar 2020 kort op en 
daalde daarna weer op het niveau van voor 2008. Het risico wordt gedempt door het 
inzetten van een Europees herstelfonds van 750 miljard euro. De voornaamste risico’s 
vormen Zuid-Europese landen die al hoge overheidsschulden hadden vóór de 
coronacrisis, vooral als de rentes op staatsobligaties snel gaan stijgen. Ook een 
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toenemend aantal faillissementen kan de overheidsschulden verder doen stijgen, door 
bijvoorbeeld het niet terugbetalen van leningen en het niet betalen van (uitgestelde) 
belastingverplichtingen. 

 

• De zoektocht naar rendement op alle kapitaalmarkten gaat gepaard met risico’s. Een 
grote hoeveelheid (spaar)geld lijkt zowel op aandelenmarkten als op obligatiemarkten 
terecht te komen. Maar ook structurele factoren zoals vergrijzing en het ruime 
monetaire beleid zorgen voor een lage rente. De lage rente zet de solvabiliteitspositie 
van verzekeraars en pensioenfondsen verder onder druk. Daarnaast groeit onder meer 
als gevolg van de sterke regulering van de bankensector de sector van niet-bancaire 
financiële intermediairs (NFBI) gestaag. 

 

• Ook de Nederlandse huizenmarkt blijft oververhit. De prijsontwikkelingen worden 
voornamelijk gedreven door een beperkt aanbod en een lage rente. Hierdoor lopen 
huishoudens het risico op hoge schulden. Op dit moment zijn er echter geen data 
voorhanden die deze potentiële risicogroepen laten zien. Bij een prijscorrectie op de 
huizenmarkt kunnen nieuwe kwetsbare groepen van huishoudens met hoge schulden 
onder water komen te staan. In vergelijking met 2008 zijn deze potentieel kwetsbare 
groepen kleiner. 
(Bron: CPB Risicorapportage Financiële Markten 2021) 
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3. WONINGMARKT 
 
3.1 Actueel marktbeeld 
 
Ondanks de flinke dip in de ontwikkeling van de wereldeconomie in 2020, zijn de 
woningprijzen met recordpercentages gestegen tot en met het tweede kwartaal van 2021  
Makelaarsvereniging NVM rapporteerde over het tweede kwartaal van 2021 een stijging van 
19,9% van de gemiddelde transactieprijs ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. 
In absolute zin komt de gemiddelde prijs van een verkochte woning op € 410.000 (NVM 
rapportage woningmarkt tweede kwartaal 2021). Door het beperkte woningaanbod is het 
aantal transacties echter beperkt, waardoor er vaak flink wordt overboden.  
Ook de prijsindex bestaande koopwoningen (CBS), welke een beeld geeft van de 
waardeontwikkeling van alle koopwoningen, laat een vergelijkbare ontwikkeling zien. Over de 
maand juli rapporteerde het CBS een stijging van de index met 16,3% ten opzichte van juli 
2020. Daarnaast constateerde het CBS vanaf mei een opvallende afname van het aantal 
verkochte woningen.  
 

 
Figuur 3.1: prijsindex bestaande koopwoningen CBS 

 
Op regionaal niveau zijn grote verschillen in prijsontwikkeling zichtbaar. Regio’s die in de 
afgelopen jaren grote prijsstijgingen hebben laten zien, zoals Amsterdam, hebben door de 
slechte betaalbaarheid nu te maken met de kleinste prijsstijgingen. Flevoland daarentegen 
laat door de relatief goede betaalbaarheid ten opzichte van Amsterdam de grootste 
prijsstijging zien (16,7%).  
 

 
Figuur 3.2: ontwikkeling huizenprijsindex op jaarbasis per provincie (Bron: CBS/Kadaster/Rabo) 

 
Sterk stijgende woningprijzen hoeven niet het gevolg te zijn van “euforie” onder potentiële 
kopers van woningen. Uit de zogenaamde “Eigen Huis Marktindicator” komt naar voren dat 
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zes op de tien Nederlanders het een ongunstige tijd vindt om een huis te kopen. 
Desalniettemin stijgen de woningprijzen met recordpercentages.  
Blijkbaar is de nood hoog, en is men bereid om concessies te doen en veel te bieden. 
Daarnaast biedt de lage rente, vanuit het perspectief van de maandelijkse lasten, de 
mogelijkheid om veel te bieden. Door de lage rente blijven de maandlasten van de nieuwe, 
duurdere woning vaak lager dan de maandlasten bij de eerdere, goedkopere woning.  Dit 
principe stimuleert “overbieden” en is de drijvende kracht achter de recente prijsstijgingen. 
Er wordt dus steeds meer geboden op basis van maandlasten dan op basis van een realistische 
waarde. Zolang de rentevaste periode voortduurt en de woning niet verkocht wordt, hoeft dit 
geen probleem te zijn.Ook de prijzen van beleggershuurwoningen worden gestuwd door de 
grote koopbereidheid, welke primair wordt veroorzaakt door de lage rente. Vooral in en rond 
de grote steden draagt de vraag vanuit beleggers bij aan de stijging van de prijs van 
koopwoningen.   
 
3.2 Verwachtingen korte termijn 
 
Voor wat betreft de toekomst van de woningmarkt is de consensus duidelijk: prognoses laten 
een gematigde stijging van de prijzen zien in 2022, waarbij direct wordt opgemerkt dat de 
onzekerheid groot is. Daarom hebben veel partijen naast een basisscenario, ook een negatief 
en een positief scenario. Risico’s die in het negatieve scenario naar voren komen zijn onder 
andere nieuwe virusvarianten, oplopende rentes, economisch herstel en werkloosheid. Wat 
het effect zou zijn van een hogere rente op de woningprijzen is niet exact te becijferen. Maar 
het is niet ondenkbaar dat bij een rentestijging een deel van de prijsstijging van de afgelopen 
jaren teniet wordt gedaan.   
Voor 2021 en 2022 verwacht Rabobank een voortzetting van de prijsstijging, maar wel een 
geleidelijke afkoeling (Kwartaalbericht q3 woningmarkt):  
• In de maanden januari tot en met juli wisselden ruim 7 procent meer huizen van eigenaar 

dan in dezelfde periode vorig jaar.  
• Sinds Nederlanders jonger dan 35 jaar geen overdrachtsbelasting meer hoeven te betalen 

voor huizen tot 400.000 euro nemen zij een iets groter deel van de woningaankopen voor 
hun rekening, maar de stijging is bescheiden 

• Voor heel 2021 verwachten we in totaal zo’n 231.000 transacties, iets minder dan vorig 
jaar. Voor 2022 gaan we uit van een daling van de verkopen naar 211.000 huizen 

• Voor 2021 en 2022 wordt een gemiddelde prijsstijging verwacht van respectievelijk 
10,9% en 4,6%.  

(Bron: Rabobank, Kwartaalbericht q3 woningmarkt) 

 
Almere 
Zoals eerder toegelicht laat het marktbeeld voor Almere in 2021 een grote psijsstijging zien, 
weinig aanbod en een korte verkooptijd.  De ontwikkeling van de transactieprijs per vierkante 
meter laat een stijging zien van ruim 22%, de grootste regionale prijsstijging in het tweede 
kwartaal van 2021 (NVM/Brainbay, Transactiecijfers NVM regio Almere, 2e kwartaal 2021).  
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Figuur 3.3: transactieprijsontwikkeling per vierkante meter t.o.v. jaar daarvoor (bron: NVM) 

 

 
 
Figuur 3.4: ontwikkeling van de verkooptijd in dagen  (Bron: NVM) 

 
Vrije sector huurwoningen  
Door de krapte op de woningmarkt en de steeds slechtere betaalbaarheid van koopwoningen, 
neemt ook de vraag naar huurwoningen een vlucht. Huren zijn gestegen in lijn met VON-
prijzen, net als de beleggingswaarde van een huurwoning. Tot 2021 lag deze 
beleggingswaarde van huurwoningen in Almere vaak onder die van een soortgelijke 
koopwoning. In de meeste gevallen werd tussen de 95% en 100% betaald van de VON-prijs. 
Vanaf 2021 wordt voor een huurwoning in Almere gemiddeld rond de 100% van de VON-prijs 
betaald. Uitgezonderd zijn locaties of woningtypes die beleidsmatig weliswaar wenselijk, maar 
vanuit het oogpunt van de belegger minder courant zijn.  
 
Nieuwbouwwoningen 
In tijden van hoogconjunctuur stijgen de prijzen van nieuwbouwwoningen vaak sneller dan 
die van bestaande koopwoningen. Dit principe is ook nu zichtbaar als deze worden vergeleken. 
Over het eerste kwartaal van 2021 rapporteerde het CBS een prijsstijging van 16,9% voor 
nieuwbouwwoningen. Voor bestaande koopwoningen was de prijsstijging in dezelfde periode 
11,3%. Een blik op onderstaande grafiek maakt duidelijk dat de prijsontwikkeling van 
nieuwbouw verband houdt met de gerealiseerde economische groei. Hoe groter deze groei, 
hoe groter het verschil in prijsstijging tussen bestaande en nieuwe woningen.  
 

 
 
Figuur 3.5: prijsontwikkeling van bestaande en nieuwbouwwoningen (Bron: CBS/Kadaster)   

 
De snelle prijsstijgingen van woningen maken het probleem van betaalbaarheid voor met 
name de middengroepen steeds groter. Het verschil tussen de maximale hypotheek en de 
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marktprijs wordt steeds groter. De maximale hypotheek is voor een huishouden met een 
inkomen aan de bovenkant het middensegment (in de Woonvisie bepaald op € 55.000) 
ongeveer € 264.000 zonder inbreng van eigen vermogen. Dat verandert nauwelijks, terwijl de 
verkoopprijzen sterk oplopen. In de bestaande bouw worden eengezinswoningen in Almere 
thans vanaf ca. € 300.000 aangeboden, waarbij in de regel de transactieprijzen hoger 
uitkomen. In de nieuwbouw gaat de VON-prijs van eengezinswoningen al snel ruim over de 
€ 400.000 heen. Dit groeiende gat tussen bestedingsmogelijkheden en marktprijs bemoeilijkt 
de zoektocht naar effectieve instrumenten om de betaalbaarheid van eengezinswoningen 
voor middeninkomens te bevorderen, waaraan in het kader van het Actieplan Betaalbaarheid 
wordt gewerkt. 
 
3.3 Ontwikkelingen op de lange termijn 
 
Voor een belangrijk deel wordt de lange termijnontwikkeling van de woningmarkt bepaald 
door de bevolkingsontwikkeling. Deze ontwikkeling leidt tot een behoefte aan bepaalde typen 
woningen op bepaalde locaties. Primos stelt jaarlijks een prognose hiervoor op met een 
doorvertaling naar woningbehoefte. Woningbehoefte zou kunnen worden gekwalificeerd als 
de “latente” vraag naar woningen.  
Tot en met 2034 neemt het aantal huishoudens in Nederland naar verwachting met 849.000 
toe. Als daarbij onderscheid wordt gemaakt naar type huishouden dan bestaat deze toename 
voor 4% uit eenoudergezinnen, 15% paren, 11% gezinnen en voor liefst 70% uit 
alleenstaanden. Er is sprake van grote regionale verschillen. Voor de regio Amsterdam wordt 
een toename van de bevolking voorzien. Voor Almere betekent dit een verdere toename van 
de woningbehoefte, waarbij de uiteindelijke vraag sterk afhangt van de afweging van 
woningkopers die Almere als één van de opties zien.  
 

 
Figuur 3.6: voorspelling Primos groei aantal huishoudens (ABF/Primos 2021) 

 
Deze groei van het aantal huishoudens zal zijn weerslag hebben op de vraag naar woningen. 

Vanuit het perspectief van de woningbehoefte, is aannemelijk dat Almere zich relatief sterk 

zal positioneren..  
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4. OVERIGE VASTGOEDMARKTEN 
 
Ondanks de maatregelen van de overheid om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, 
zoals thuiswerken, zijn de effecten op de Nederlandse kantorenmarkt beperkt gebleven. 
Ondanks minder vraag en een lager beleggingsvolume, zijn het aanbod en de 
rendementseisen redelijk stabiel gebleven (NVM Kantoren in cijfers 2021).  
 
4.1 Kantoren 
 
In Almere is het marktbeeld niet wezenlijk anders dan voor het hierboven geschetste beeld 
voor Nederland. Huurniveaus, aanbod en opname zijn redelijk vergelijkbaar zijn met 2019.  
 

 
Figuur 4.1: opname kantoorruimte Nederland (bron: Van Westrhenen Voerman Bedrijfshuisvesting 2021)   

 
Uit de marktrapportage van Van Westrhenen Voerman Bedrijfshuisvesting  (Kantorenmarkt 
Almere 2021) komt naar voren dat de grootste deel van het aanbod voor rekening komt van 
het gebied Randstad. Ondanks de dynamiek in dit gebied, is er nog steeds sprake van veel 
structurele leegstand.  
 
4.2 Bedrijfsruimtes 
 
In 2020 heeft de landelijke markt voor bedrijfsruimte een positiever beeld laten zien dan in 
2019, ondanks de Coronacrisis. Door de toename van online winkelen, is de vraag naar 
logistiek vastgoed en units voor opslag gestegen. Er is met name vraag naar kleinere units, 
terwijl het aanbod van grotere distributiecentra juist een stijging liet zien. Dit werd 
veroorzaakt door relatief veel op risico gebouwde grote distributiecentra, welke deels 
onverhuurd zijn gebleven (NVM Stand van zaken commercieel vastgoed 2021). 
 
De Almeerse markt voor bedrijfsruimte heeft een positief beeld laten zijn ten opzichte van de 
landelijke ontwikkeling. Er is een grote vraag naar alle typen bedrijfsruimte, waaronder 
logistiek vastgoed, en er ontstaat een krapte in alle segmenten. In 2020 is meer bedrijfsruimte 
opgenomen dan in 2019, waarbij het grootste deel van de opname zich voltrok op 
Stichtsekant.   
 

 
Figuur 4.2 Opname bedrijfsruimte Nederland (Van Westrhenen Voerman 2021) 
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4.3 Detailhandel en horeca 
 
Winkelruimte en horeca zijn sectoren die sterk worden beïnvloed door het economisch 
sentiment en zijn erg omzetafhankelijk. Sinds de Coronacrisis worden omzetten mede sterk 
beïnvloed door maatregelen om het virus te beteugelen. Tijdelijke sluitingen van horeca zijn 
de meest ingrijpende maatregel met verstrekkende gevolgen voor de omzet. Deze “tijdelijke” 
maatregelen hoeven echter geen gevolgen te hebben voor de ontwikkeling van de 
grondwaarde.  Voor de grondwaarde wordt gekeken naar een trendmatige ontwikkeling op 
basis van een langere periode. Deze trendmatige ontwikkeling laat voor winkelruimte en 
horeca een vergelijkbaar beeld zien ten opzichte van 2019. Het aanbod blijft ruim en 
huurniveaus laten vooralsnog geen grote veranderingen zien. Langere periodes van 
zogenaamde “lockdowns” kunnen wel tot meer faillissementen leiden en uiteindelijk 
structurele gevolgen hebben voor de vastgoedmarkten in deze sectoren.  
 
Winkelomzetten zijn in 2020 hard geraakt door de Coronamaatregelen. De groei van de omzet 
in het online winkelen, is ten koste gegaan van de omzet van reguliere winkels. Ondanks de 
steunmaatregelen, hadden veel winkels moeite om het hoofd boven water te houden. 
Desalniettemin is volgens de NVM de leegstand van winkels gedaald van 8,1% naar 7,6% . 
Naast een redelijk op peil gebleven opname van winkelruimte, heeft ook meer transformatie 
hieraan bijgedragen (NVM, Stand van zaken commercieel vastgoed 2021).  
 
In dezelfde NVM-rapportage is te lezen dat in Almere sprake is van een leegstand van 9%, een 
stijging ten opzichte van 2019. Het aantal transacties was lager, en er was sprake van een 
“moeizame markt”.  
 
Volgens het CBS is de horeca in 2020 met 33,9% gekrompen door de gedwongen sluitingen en 

beperkingen door Corona. Ook in de horeca hebben de steunmaatregelen slechts gedeeltelijk 

het wegvallen van de omzet kunnen opvangen.  Halverwege 2021 zijn veel maatregelen weer 

ongedaan gemaakt, en lijkt de horecasector weer te herstellen. Voor heel 2021 verwacht ING 

(Outlook Horeca 2021) een groei van tussen de 10% en 15%. Pas in 2022 wordt volledig herstel 

tot het niveau van vóór de pandemie verwacht.   
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5. UITGANGSPUNTEN GRONDPRIJSBEPALING  
 
In dit hoofdstuk worden de algemene uitgangspunten voor grondprijsbepaling benoemd. 
Deze gelden voor zowel wonen als commerciële bestemmingen.   
 
5.1 Algemene uitgangspunten 
 
Almere voert een functionele grondprijspolitiek. Dit houdt in dat de waarde van de grond 
gerelateerd is aan de daarop te realiseren bestemming. Bij het bepalen van de prijs van 
bouwrijpe grond voor de diverse bestemmingen hanteert Almere de volgende algemene 
uitgangspunten: 

• Bij uitleggebieden wordt grond “fiscaal bouwrijp” geleverd en is de bodem milieu 
hygiënisch geschikt voor het toekomstige gebruik. 

• In bestaande gebieden kan, als dit vanuit fiscale regelgeving noodzakelijk is, ook in de 
sfeer van overdrachtsbelasting geleverd worden. Hierin zal de gemeente een afweging in 
haar belang maken.  

• Grondprijzen worden primair genormeerd residueel bepaald: marktwaarde minus bouw- 
en ontwikkelkosten is grondwaarde. Hierbij wordt gerekend met marktconforme, 
genormeerde kosten en opbrengsten waarbij wordt uitgegaan van optimaal gebruik van 
de kavel (bebouwing en gebruik opstal). Als residueel reken niet mogelijk is, bijvoorbeeld 
door het ontbreken van bepaalde stichtingskosten of marktconforme opbrengsten door 
te weinig of geen transacties in de markt, dan kan bijvoorbeeld comparatief worden 
gerekend, waarbij wordt gekeken naar de opbrengst van de meest vergelijkbare 
gronduitgiften. 

• In de residuele benadering wordt rekening gehouden met de actuele bouwvoorschriften.  

• De realisatie van het vastgoed is mogelijk tegen een redelijke verhouding van 
marktwaarde en stichtingskosten; 

• De grondprijs wordt per relevante meeteenheid van de bestemming berekend (per m² 
kavel, gebruiksoppervlakte of bruto vloeroppervlakte, per parkeerplaats of per woning) 1; 

 
Uitzondering op deze regel vormen de gronden die onder de Ontwikkelregels van Oosterwold 
vallen. Het bestuur heeft ervoor gekozen om deze ontwikkeling binnen een separaat kader te 
plaatsen vanwege de bijzondere uitgangspunten. Deze kennen een eigen grondprijskader dat 
niet in deze nota is opgenomen. Uiteraard zijn de wettelijke uitgangspunten ook van 
toepassing op Oosterwold.  
 
5.2 Tenderbeleid 
 
Bij de uitgifte van grond voor projectmatige ontwikkelingen, is een tender het uitgangspunt. 
Onder het begrip tender verstaan we alle vormen van gronduitgifte waarbij meerdere partijen 
in de gelegenheid zijn een bieding uit te brengen, zoals openbare aanbestedingen, prijsvragen 
en meervoudig ondershandse aanbestedingen. Bij een tender kunnen alle geïnteresseerden 
marktpartijen meedingen en kan worden gestuurd op kwaliteit en grondopbrengsten. Eén-
op-één onderhandelingen vormen de uitzondering. Er kunnen echter argumenten zijn om bij 
uitzondering toch te kiezen voor een één-op-één onderhandeling/uitgifte, bijvoorbeeld bij 
gronduitgifte aan woningcorporaties of het inlossen van historische bouwclaims. In de 
Kadernota Grondbeleid zijn de belangrijkste uitgangspunten voor gronduitgiften en tenders 
beschreven. 
De wijze waarop de tenderprocedure vorm krijgt, staat vrij en kan geschieden op verschillende 
manieren, zoals het verlenen van een concessie, het aangaan van een concurrentiegericht 

 
1 De bepaling van de hoeveelheid vindt plaats op basis van de definities en bepalingsmethoden zoals vastgelegd in NEN 2580. 
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dialoog, een prijsvraag of door middel van een (onderhandse) aanbestedingsprocedure. Bij 
een tenderprocedure kan naast het bieden van een grondprijs ook sprake zijn van het vragen 
van een zogenaamde inschrijfvergoeding (ook wel entree-vergoeding). 
Bij een projectopdracht/ontwikkelingsplan (onderdeel van de Integrale Aanpak 
Gebiedsontwikkeling) wordt beschreven waarom voor de betreffende manier van uitgeven is 
gekozen.  
 
Voor zogenaamde “schaarse functies”, zoals een supermarkt, brandstofverkooppunten en 
fastfood op strategische locaties, wordt grond uitsluitend door middel van tenders 
uitgegeven. Bij dergelijke functies is sprake van een grote interesse vanuit de markt, en is het 
belangrijk dat alle geïnteresseerden kunnen meedingen en het tenderproces transparant is. 
Aan de keuze voor een tenderprocedure voor deze bestemmingen ligt ten grondslag dat voor 
deze (schaarse) uitgiften Almere op de locatie-eisen, bereikbaarheid en kwaliteit kan sturen. 
Daarnaast draagt het toepassen van de tenderprocedure en het , in samenhang met de 
overige eisen, bij aan de te realiseren beleidsdoelstellingen en optimalisatie van de 
grondopbrengst.  
 
In de Kadernota Grondbeleid is een overzicht opgenomen met de mogelijke uitgiftevarianten 
en de voor- en nadelen. 
 
5.3 Ondergrenzen grondprijzen 
 
Bij het bepalen van de grondprijs is de residuele benadering het uitgangspunt. Deze mag niet 
lager liggen dan de minimale grondquote of ondergrens zoals die, per bestemming, functie of 
locatie, is vastgelegd in deze nota. 
Er worden ondergrenzen gehanteerd voor grondprijzen welke variëren per bestemming en 
locatie. Deze ondergrenzen zijn bepaald op basis van zowel marktconformiteit als 
“kostendekkendheid” voor de gemiddelde kosten om tot een uitgifte te komen. Daar waar 
het gaat om “zuivere marktfuncties”, zoals koopwoningen, is deze ondergrens geen één-op-
één afspiegeling van de markt. Een grondprijs boven dit minimum is dus niet per definitie 
marktconform.  
De ondergrens is een langjarig minimum dat op de middellange termijn, ook bij reguliere 
conjuncturele schommelingen, gerealiseerd moet kunnen worden voor de betreffende locatie 
en bestemming. Daarnaast is dit minimum ook de bodemprijs voor de meest ongunstige 
kavels in het gebied. Om deze redenen ligt de onderkant van de bandbreedte lager dan de 
grondopbrengsten die op dit moment in het betreffende gebied worden gerealiseerd. 
Voor alle niet-woonfuncties die per vierkante meter BVO worden afgerekend geldt een 
generieke ondergrens van € 177 per m² BVO. Deze grens is gebaseerd op de gemiddelde 
kosten om tot bouw en woonrijpe grond te komen.  Voor overige functies gelden verschillende 
ondergrenzen of wordt per geval, op basis van de totale kosten, een (kostendekkende) 
ondergrens bepaald. In uitzonderlijke gevallen kunnen de kosten van bouw- en woonrijp 
maken toch hoger uitkomen dan de gemiddelde generieke ondergrenzen, wat duidelijk moet 
worden bij calculaties voor de uitgifte/grondexploitatie. In dat geval kan de uitgifte alleen 
plaatsvinden als er vooraf expliciete bestuurlijke besluitvorming plaatsvindt over de dekking 
van deze kosten. Als er sprake is van een grondexploitatie, dan worden de genoemde kosten 
en opbrengsten hierin opgenomen.   
Bij tijdelijke verhuur van kavels gelden de ondergrenzen niet, maar staan de algemene 
principes van marktconformiteit en kostendekkendheid voorop. Dat ondergrenzen niet van 
toepassing zijn, komt voort uit het feit dat een businesscase voor verhuur vanuit een andere 
situatie met andere uitgangspunten wordt aangevlogen. Alhoewel er geen standaard 
ondergrenzen van toepassing zijn, wordt ieder voorstel voor verhuur door de 
mandaathouders voor uitgiften beoordeeld op marktconformiteit, kostendekkendheid en 
“uitlegbaarheid”. Daarmee wordt onder andere bedoeld dat er voor een huurder geen 
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voordeel ontstaat  ten opzichte van de prijs voor de koper bij verkoop, dat alle uitgiften in 
verhuur onderling consistent zijn en dat eventuele voordelen bij verlenging van de 
exploitatietermijn bij de gemeente terecht komen.   
Voor sociale huurwoningen van toegelaten instellingen worden vaste grondprijzen 
gehanteerd.  
 
5.4 Marktconformiteit 
 
De Europese regelgeving ter voorkoming van onrechtmatige staatssteun bepaalt dat gronden 
moeten worden uitgegeven tegen een marktconforme prijs. De in juni 2016 vastgestelde 
Mededeling van de Europese Commissie inzake staatssteun bevat voorwaarden waaronder 
bij grondtransacties sprake is van marktconformiteit. In de wet Markt en Overheid is door 
Nederland verder invulling gegeven aan de Europese richtlijnen. Overheden mogen grond 
alleen verkopen tegen marktconforme prijzen. Door gebruik te maken van (een combinatie 
van)  objectieve marktinformatie, benchmarking, tenders, uitschrijven van competities en het 
laten uitvoeren van taxaties door onafhankelijke deskundigen kan marktconformiteit worden 
gewaarborgd. Deze werkwijze maakt het mogelijk om per locatie specifieke uitgangspunten 
te hanteren die recht doen aan situatie en de feitelijke marktwaarde. Op deze manier wordt 
onder andere rekening gehouden met de verschillen per vastgoedsegment, de ligging, het 
type bebouwing en de vraag of het om een nieuwe wijk of een inbreidingslocatie gaat.  
 
Grondprijzen worden primair residueel bepaald. Bij deze methode wordt de grondwaarde 
bepaald door de marktwaarde van te realiseren vastgoed te verminderen met de bouw- en 
bijkomende kosten, tezamen ook wel stichtingskosten genoemd. Wat resteert (het residu) is 
de grondwaarde. De marktwaarde is bij koopwoningen de VON-prijs, en bij vrije 
sectorhuurwoningen of commercieel vastgoed de beleggingswaarde op basis van de 
gekapitaliseerde opbrengstwaarde (huur). Met deze systematiek is de grondprijs 
“marktvolgend” en per saldo “neutraal”. Dit betekent dat de grondprijs geen invloed heeft op 
de prijs van vastgoed en dat ontwikkelingen niet worden gestimuleerd of belemmerd. Prijzen 
van vastgoed kunnen namelijk niet worden verhoogd door de grondprijs omdat het residu 
nooit hoger kan zijn dan het verschil tussen de opbrengsten en de kosten. Als het niet mogelijk 
is om een residuele grondwaarde te bepalen dan kan in bijzondere gevallen voor een 
alternatieve, toegestane methode worden gekozen waarmee de marktconformiteit kan 
worden aangetoond.   
 
Marktconformiteit in relatie tot bestemming en bouwvolume 
Zoals gezegd wordt de grondwaarde bepaald door de toegestane bestemming en het 
maximale bouwvolume. Als bij de uitgifte specifieke privaatrechtelijke afspraken worden 
gemaakt over bestemming of bouwvolume, dan is het vanuit de marktconformiteit nodig om 
voorwaarden op te nemen voor het geval de gemaakte afspraken niet worden nageleefd of 
het verzoek komt om deze te herzien. Dit is het geval bij wijziging van een overeengekomen 
bouwplan en bestemmingswijziging. In die gevallen moet worden teruggevallen op de 
bouwenvelop en de uitgiftevoorwaarden om de financiële consequenties te bepalen. Deze 
voorwaarden zijn primair vastgelegd in de modelovereenkomsten en algemene 
verkoopvoorwaarden. Per geval kunnen aanvullende voorwaarden worden opgenomen om 
de marktconformiteit bij uitgifte en daarna (bij eventuele wijzigingen) te waarborgen.  
 
Anti-speculatieregelingen 
Bij marktconforme uitgiften kan ervoor gekozen worden om bijzondere bepalingen op te 
nemen om speculatie na uitgifte tegen te gaan. In de Algemene Voorwaarden 2019 zijn de 
volgende voorwaarden opgenomen welke kunnen worden toegepast: 

• Zelfbewoningsplicht 

• Verbod op doorverkopen 
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• Nabetalingsregeling bij doorverkoop 

• Bijbetalingsregeling bij bestemmingswijziging 
 
Bij marktcontraire uitgiften, zoals middeldure huur en sociale huur, wordt de grond voor een 
lagere prijs uitgegeven met afspraken over functie en gebruik. Daarom worden altijd 
voorwaarden opgenomen om de oorspronkelijke functie te behouden, dan wel de 
marktconforme grondwaarde na functiewijziging in rekening te kunnen brengen.  
 
5.5 Fiscaliteit 
 
Voor de gemeente Almere geldt in veel gevallen nog een bijzondere fiscale regeling ten 
aanzien van de ontwikkeling en verkoop van “maagdelijke gronden”. Deze gronden zijn aan te 
merken als een bouwterrein in de zin van artikel 11 lid 4 van de Wet op de omzetbelasting 
1968. Op grond van de analoge toepassing van paragraaf 17 lid 4 van de Toelichting 
Overgangsbeschikking Omzetbelasting 1968 is over deze gronden geen omzetbelasting 
verschuldigd. In het grondprijsbeleid is uitgegaan van de verkoop van maagdelijke gronden. 
De grondprijzen, zoals opgenomen in het grondprijsbeleid, gaan daarom uit van een 
vrijstelling van BTW. In geval van de verkoop van niet maagdelijke grond waarvoor geen 
vrijstelling geldt (reguliere BTW grond), worden de grondprijzen voor woningen geacht 
inclusief BTW te zijn. Voor commerciële en maatschappelijke bestemmingen worden de 
grondprijzen in dat geval geacht exclusief BTW te zijn. Als deze grond in gebruik wordt 
genomen voordat de juridische levering daarvan heeft plaatsgevonden, dan vervalt conform 
wettelijke regelgeving de vrijstelling van BTW. De grond zal in dat geval bij de definitieve 
bestemming alsnog moeten worden belast met BTW. Ook als aan maagdelijke grond een 
tijdelijke bestemming wordt gegeven, bijvoorbeeld als tijdelijke parkeerplaatsen of woningen, 
kan dit gevolgen hebben voor de vrijstelling van BTW. Alle grondprijzen zijn exclusief 
eventueel verschuldigde overdrachtsbelasting. 
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6. VORMEN VAN UITGIFTE, PROCES EN VOORWAARDEN   
 
In dit hoofdstuk worden diverse technische aspecten van gronduitgifte behandeld: de diverse 
verschijningsvormen, het uitgifteproces en overige uitgiftevoorwaarden. Ook wordt de 
afwijkende situatie bij particulier opdrachtgeverschap (PO) behandeld. 
 
6.1 Vormen van uitgifte  
 
Eigendom 
In Almere is eigendomsoverdracht de gebruikelijke uitgiftevorm bij de uitgifte van bouwrijpe 
grond. Via uitgifte in eigendom kunnen uitgiftevoorwaarden gesteld worden en 
privaatrechtelijke  beperkingen worden opgelegd.  Uitgangspunt bij de verkoop van gronden 
is dat de marktrisico’s voor de afzet van de gronden bij de afnemer van de grond behoren te 
liggen. De Algemene Verkoopvoorwaarden 2019  definiëren de condities waaronder uitgifte 
van bouwrijpe grond plaatsvindt. 
 
Erfpacht 
Erfpacht is een zakelijk recht, dat de erfpachter het recht geeft om grond te gebruiken tegen 
betaling van een marktconforme vergoeding, de zogenaamde canon. De gemeente geeft 
alleen grond in erfpacht uit, in plaats van verkoop, als hiermee een gemeentelijk belang wordt 
gediend. Dit is bijvoorbeeld het geval bij maatschappelijke functies.  Per geval zal dit worden 
afgewogen door de gemeente. 
In Almere heeft de erfpachter de keuze om de jaarlijkse canon te betalen dan wel deze 
canonverplichting af te kopen. In de Kadernota Grondbeleid Almere  is vastgelegd dat de 
gemeente een selectief maatschappelijk erfpachtbeleid hanteert met als doel eigenaar van de 
grond te blijven zodat grip wordt gehouden op het specifieke gebruik zoals dit in de 
erfpachtovereenkomst is vastgelegd. Erfpacht wordt ook ingezet om op strategische locaties 
grip op de grondpositie te behouden. De erfpachtcanon (of de afkoopsom) wordt berekend 
op basis van de marktconforme grondwaarde en het voor dat jaar vastgestelde 
canonpercentage.  
In de Algemene Erfpachtvoorwaarden van 2013 is bepaald dat de hoogte van de 
erfpachtcanon wordt bepaald aan de hand van het (jaarlijks) door burgemeester en 
wethouders vast te stellen canonpercentage over de in de erfpachtovereenkomst aangegeven 
waarde van de onroerende zaak (contractuele grondwaarde). Ook de looptijd van de erfpacht 
wordt in de overeenkomst bepaald. Op basis van de Algemene Erfpachtvoorwaarden kan de 
gemeente de canon elke tien jaar na vestiging van de erfpacht herzien door middel van de 
door de gemeente op te stellen nieuwe waardering van de contractuele grondwaarde met als 
peildatum het begin van het nieuwe tijdvak.  
Als de erfpachter het erfpachtrecht wil omzetten naar koop en de gemeente besluit om daar 
aan mee te werken/haar medewerking aan te verlenen omdat dit in haar belang is,  is sprake 
van verkoop van het blote eigendom van een reeds verleend zakelijk recht. Bij eigendom dat 
belast in met erfpacht hangt de waarde van het bloot eigendom en het erfpachtrecht zeer 
nauw samen met de erfpachtvoorwaarden. Zodoende is het niet mogelijk om een standaard 
grondwaarde te formuleren, die bij verkoop van een bloot eigendom van toepassing zijn. De 
inhoud van de erfpachtovereenkomst en de van toepassing zijnde voorwaarden zijn leidend. 
Indien de erfpachtvoorwaarden en de inhoud van de erfpachtovereenkomst het toelaten, 
wordt afgerekend op basis van de actuele marktwaarde. De waarde die het erfpachtcontract 
vertegenwoordigt, vormt daarbij de ondergrens zodat er geen tekort ontstaat ten opzichte 
van de boekwaarde.  
 
Opstalrecht/erfdienstbaarheid 
Volgens de wet is een opstalrecht een zakelijk recht om in, op of boven een onroerende zaak 
van een ander gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben of te 
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verkrijgen. Een erfdienstbaarheid is een last waarmee een onroerende zaak - het dienende 
erf - ten behoeve van een andere onroerende zaak - het heersende erf - is bezwaard.  
Bij het vestigen van een opstalrecht of een erfdienstbaarheid kan door de eigenaar die het 
recht verleent een tegenprestatie worden bedongen, zoals het betalen van een geldsom door 
degene ten gunste van wie het recht wordt gevestigd, de zogenaamde retributie. Indien bij 
bestaande gebouwen door een aanpassing en of uitbreiding een opstalrecht of 
erfdienstbaarheid gevestigd moet worden op eigendom van de gemeente, dan zal daar door 
de gemeente een marktconforme vergoeding voor gevraagd worden. Hierbij moet gedacht 
worden aan bijvoorbeeld balkons, bronnen voor WKO installaties, vetvangputten, 
vlaggenmasten, overstekken en of overbouwen etc. 
 
Verhuur 
In bepaalde gevallen kan de gemeente ervoor kiezen eigendommen (tijdelijk) te verhuren, 
eventueel gecombineerd met een zogenaamd afhankelijk recht van opstal als hier door de 
huurder een (tijdelijk) gebouw op wordt gerealiseerd. Dit zal met name zo zijn indien dit in 
het kader van het behouden van toekomstige regie een voordeel oplevert. Maar ook bij 
maatschappelijke of laagwaardige bestemmingen of bij tijdelijk gebruik kan deze vorm van 
uitgifte uitkomst bieden.  
 
Bruikleen 
Het in bruikleen geven van grond wordt incidenteel toegepast in situaties waarin voor kortere 
duur, ten behoeve van bijvoorbeeld de realisering van een weg of bouwwerk, grond 
beschikbaar wordt gesteld. Het in bruikleen geven vindt om niet plaats onder de voorwaarde 
dat de wederpartij de grond teruggeeft nadat de overeengekomen periode is verstreken. De 
gemeente blijft eigenaar van de uitgeleende grond. Ook wordt bruikleen toegepast om kleine 
braakliggende percelen tussen uitgegeven PO-kavels aan omwonenden om niet in gebruik te 
geven voor het gebruik van bijvoorbeeld een moestuin. De grond moet aan de gemeente terug 
geleverd worden in de staat waarin de gemeente het heeft uitgegeven. Op het moment dat 
er een koper interesse heeft in dat perceel en een overeenkomst wenst aan te gaan, wordt de 
bruikleen beëindigd. 
 
6.2 Gronduitgifteproces 
 
Via een grondreserveringsovereenkomst wordt het recht verkregen om de grond af te nemen 
als een plan verder is uitgewerkt. Omdat de gemeente via een grondreservering aan een 
wederpartij exclusiviteit verleent, vloeit uit het sluiten van zo’n overeenkomst de verplichting 
tot het betalen van een reserveringsvergoeding voort. Voor particulier opdrachtgeverschap 
(PO) gelden specifieke en in sommige gevallen afwijkende regels (zie paragraaf PO).  
 
Reservering met RO-procedure 
In de meeste gevallen past een ontwikkeling in het vigerende bestemmingsplan. Als dat niet 
het geval is, dan moet een zogenaamde Ruimtelijke Ordeningsprocedure (RO-procedure) 
worden doorlopen. Er wordt alleen een reserveringsovereenkomst op basis van een RO-
procedure gesloten, als de gemeente de betreffende ruimtelijke ontwikkeling (waar de RO-
procedure betrekking op heeft) wenselijk acht na een belangenafweging. Het wenselijk achten 
van de ontwikkeling, staat echter los van de uitkomst van de RO-procedure. Dit neemt enige 
tijd in beslag (langer dan een jaar, met name door participatie) en daarvoor volstaat de 
reguliere reserveringstermijn niet. Hoeveel langer de periode moet zijn, hangt af van het 
specifieke project en de te doorlopen procedure. Daarom wordt voor een 
reserveringsovereenkomst(en) met een RO-procedure een termijn gehanteerd tussen de 12 
en 36 maanden. 
Op basis van de specifieke situatie en bijvoorbeeld de vraag bij wie het initiatief ligt, zal per 
geval een inschatting worden gemaakt van de benodigde termijn. In uitzonderlijke gevallen 
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kan de reservering tot in totaal 48 maanden worden verlengd, als dit noodzakelijk is voor de 
RO-procedure.  Per reservering zal, op basis van de specifieke omstandigheden, worden 
afgewogen hoe wordt omgegaan met de reserveringsvergoeding De kosten van de RO-
procedure liggen in principe bij de initiatiefnemer achter het project. De kosten van de RO-
procedure liggen in principe bij de initiatiefnemer van het project.    
 
Reguliere reservering 
Bij reguliere reserveringsovereenkomsten geldt een reserveringsperiode van één jaar. Daarbij 
gelden de volgende uitgangspunten: 
1. De reserveringstermijn start vanaf ingangsdatum reserveringsovereenkomst en eindigt na 

twaalf maanden of zoveel eerder bij sluiting van de koopovereenkomst.  
2. De reserveringsvergoeding moet binnen drie maanden na ingangsdatum van de 

reserveringsovereenkomst zijn betaald. 
3. Indien binnen 3 maanden na ingangsdatum reserveringsovereenkomst toch wordt 

afgezien van reserveren, leidt dat, indien is overgegaan tot betaling van de 
reserveringsvergoeding, tot creditering van de reserveringsvergoeding.  

4. De reeds betaalde reserveringsvergoeding wordt bij notarieel transport verrekend met de 
koopprijs.  

 
Er geldt een generieke reserveringsvergoeding van 5% van de grondprijs, behalve voor 
particulier opdrachtgeverschap en voor kavels voor commerciële bestemmingen. Bij 
particulier opdrachtgeverschap wordt een reserveringsvergoeding gehanteerd van 2,5% van 
de grondprijs.  
 
In de praktijk is gebleken dat het toepassen van de 5% reserveringsvergoeding bij de 
reservering van grote bouwkavels voor commerciële functies een drempel kan vormen. Het 
bedrijf moet in deze fase namelijk ook investeren in de bouwplanontwikkeling. Daarom wordt 
de reserveringsvergoeding bepaald op basis van onderstaande systematiek.  
 

 
 
Figuur 6.1 Reserveringsvergoeding kavels commerciële functies 

 
Bovenstaande systematiek leidt tot het volgende reserveringsvergoedingen voor kavels voor 
commerciële bestemmingen.  
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Schema 6.2 Reserveringsvergoeding bij kavels voor commerciële bestemmingen 
 
In uitzonderlijke gevallen kan, in het belang van de gemeente, ook voor niet-commerciële 
functies, een afwijkende afspraak worden gemaakt. 
 
6.3 Overige voorwaarden uitgifte  
 
Indexering  
In onder meer koop, erfpacht en huurovereenkomst worden afspraken gemaakt over de 
indexering van de overeengekomen grond- of huurprijzen. Als basis voor de indexering wordt 
de Consumentenindex prijzen alle huishoudens gehanteerd.  
 
Boeterente  
Op grond van Europese regelgeving wordt een boeterente van 8 procent in rekening gebracht 
als de koopprijs niet tijdig wordt betaald.  
 
Ondergrondse inzameldepots 

Indien in grondexploitatiegebieden appartementen worden gerealiseerd, wordt hier voor de 

afvalinzameling gekozen voor ondergrondse inzameldepots (OID’s) in plaats van 

rolcontainers. Deze OID’s worden aangelegd in het openbaar gebied. Omdat er hierdoor in 

het appartementencomplex geen afvalberging meer nodig is waar de afvalcontainers 

worden opgeslagen, wordt voor de aanleg van deze OID’s een bijdrage gevraagd bij de koop 

van de grond voor het appartementencomplex. De bijdrage bedraagt € 3.500,- per te 

plaatsen OID. Het aantal te plaatsen OID’s hangt af van het aantal te realiseren 

appartementen, de capaciteit van de te plaatsen OID en hoeveelheid afvalfracties die hierin 

worden verzameld. 

In onderstaand schema zijn vergoedingen, rentes en ondergrenzen voor huren opgenomen. 
  

Vergoeding Vergoeding   

Canonpercentage 4,0% 

Retributie 4,0% 

Huur 5,0% 

Huurprijzen zendmasten Tenminste € 4.000 

Huurprijs apparaatskast Tenminste € 2.500 

Boeterente  8,0% 

Indexering contracten  Minimaal CPI 

Vergoeding ondergronds inzameldepot € 3.500 

Schema 6.3 tarieven en ondergrenzen 
 
6.4 Particulier opdrachtgeverschap (PO) 
 
Via een reserveringsovereenkomst verkrijgt een particuliere opdrachtgever een recht om de 
grond af te nemen. Omdat de gemeente via een reserveringsovereenkomst exclusiviteit 
verleent, vloeit uit het sluiten van deze overeenkomst de verplichting voort tot het betalen 
van een reserveringsvergoeding. Voor PO-kavels bedraagt de reserveringsvergoeding 2,5% 
van de koopprijs van de grond. Bij het sluiten van een reserveringsovereenkomst voor een PO-
kavel gelden verder de volgende regels: 
1. Met het aangaan van de reserveringsovereenkomst wordt direct € 1.000,- 

inschrijfvergoeding in rekening gebracht. 
2. De reserveringstermijn start vanaf de ingangsdatum van de reserveringsovereenkomst en 

eindigt na twaalf maanden of zoveel eerder bij sluiting van de koopovereenkomst. 
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3. De reserveringsvergoeding moet binnen 3 maanden na ingangsdatum van de 
reserveringsovereenkomst zijn betaald. De inschrijfvergoeding wordt verrekend met de 
te betalen reserveringsvergoeding.  

4. Wordt binnen 3 maanden na ingangsdatum van de reserveringsovereenkomst afgezien 
van de reservering, dan leidt dit tot creditering van de reserveringsvergoeding indien is 
overgegaan tot betaling van de reserveringsvergoeding. De  betaalde inschrijfvergoeding 
wordt nimmer gecrediteerd. 

5. De reeds betaalde reserveringsvergoeding wordt bij notarieel transport verrekend met de 
koopprijs van de kavel. 

 
Bij PO-kavels kan het voorkomen dat een aspirant-koper wil overstappen naar een andere 
kavel (ruilen). Bij PO-kavels wordt daaraan in beginsel meegewerkt door de gemeente. De 
door de aspirant-koper voldane inschrijfvergoeding of reserveringsvergoeding wordt 
verrekend met de verschuldigde reserveringsvergoeding bij het aangaan van de nieuwe 
reserveringsovereenkomst voor de nieuwe kavel. Dit betekent dan ook dat de eerste 
reserveringsovereenkomst wordt beëindigd.  Aan de aspirant-koper wordt een bedrag van € 
1.000,- excl. BTW voor administratiekosten in rekening gebracht. De termijnen zoals genoemd 
in de 1e reserveringsovereenkomst, blijven gehandhaafd. Wenst de aspirant-koper met het 
ruilen van een kavel te starten met nieuwe termijnen, dan wordt eveneens de 1e 
reserveringsovereenkomst beëindigd en een nieuwe reserveringsovereenkomst aangegaan. 
In dat geval vindt er geen verrekening plaats van de inschrijfvergoeding of de 
reserveringsvergoeding met de verschuldigde reserveringsvergoeding voor de nieuwe kavel.   
Als de aspirant-koper van een PO-kavel een uitbreiding wenst van de kavel en dit voor de 
gemeente ook wenselijk en fysiek mogelijk is, wordt voor de extra oppervlakte de actuele 
grondprijs per vierkante meter in rekening gebracht. Daarnaast wordt € 1.000,- excl. BTW 
voor administratiekosten in rekening gebracht.  
Als de aspirant-koper van een PO-kavel de kavel wenst te splitsen of twee PO-kavels wil 

samenvoegen, en dit voor de gemeente ook wenselijk en fysiek mogelijk is, kan de gemeente 

hieraan meewerken. Het samenvoegen of splitsen van een kavel kan een herberekening van 

de koopprijs met zich meebrengen. Ook wordt € 1.000,- excl. BTW voor administratiekosten 

in rekening gebracht.  
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7. GRONDPRIJZEN 
 
In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe de eerder beschreven marktontwikkelingen worden 
vertaald in grondprijzen voor specifieke segmenten. Concrete grondprijzen worden alleen 
vermeld als deze niet vertrouwelijk zijn. Vertrouwelijke grondprijzen zijn opgenomen in deel 
B van deze nota.  
 
Zoals gezegd worden grondprijzen residueel berekend. Hierbij wordt de marktwaarde van het 
te realiseren vastgoed verminderd met de bouw- en bijkomende kosten (tezamen ook wel 
stichtingskosten genoemd). Wat resteert is de residuele grondwaarde. In deze rekensom is de 
hoogte van de stichtingskosten daarom van belang. 
 
7.1 Bouwkosten 
 
Bouwend Nederland gaat voor 2021 uit van een stijging van de bouwkosten van 6,7%, 
waarmee de stijging lager is dan voorgaande jaren. Onderstaande figuur van Bouwend 
Nederland geeft inzicht in de bouwkostenontwikkeling zoals deze door ingewijden is 
gerapporteerd.   
 

 
 
Figuur 7.1: ontwikkeling bouwkosten (bron: Bouwend Nederland 2021) 
 

  
 
7.2 Grondprijzen wonen  
 
Ondergrenzen  
Zoals hierboven al is toegelicht, is de woningmarkt van Almere gedifferentieerd waarbij de 
verschillen in marktwaarden zich onder andere laten verklaren door bouwjaar, ligging, 
bereikbaarheid en woningtypes. Op wijk- of stadsdeelniveau zijn per woningtype echter wel 
vaak duidelijke gemiddelden in marktwaarden zichtbaar. Daarom worden voor het 
grondprijsbeleid woningmarktgebieden en woningtypes onderscheiden en wordt vervolgens 
per woningmarktgebied en woningtype ondergrenzen voor grondprijzen bepaald. 
Deze ondergrens per uitgeefbare eenheid moet voor alle kavels in het betreffende deelgebied 
gerealiseerd kunnen worden, maar voor de meeste kavels ligt de residuele grondwaarde 
hoger. Zoals eerder toegelicht, is de ondergrens dus niet een afspiegeling van de gemiddelde 
of vaste grondwaarde voor een deelgebied. De minimale grondprijs in een gebied wordt naast 
een ondergrens voor de marktconformiteit ook gebruikt om te borgen dat er  efficiënt wordt 
verkaveld. 
Voor de grondexploitaties (waarin kosten en opbrengsten van gebiedsontwikkelingen zijn 
opgenomen) wordt de ontwikkeling van de minimumprijzen gebruikt voor 
opbrengstprognoses, indexaties en actualisaties.   
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Via het grondprijsbeleid kan de gemeente beperkt invloed uitoefenen op de prijsontwikkeling 
op de woningmarkt voor nieuwbouwwoningen. Voor de segmenten die van belang zijn voor 
de bereikbaarheid voor gezinnen met lagere inkomens stuurt de gemeente in programma’s 
voor zover dit mogelijk/wenselijk is. De marktwaarde van nieuwbouw koopwoningen wordt 
bepaald aan de hand van de vrije verkoopwaarde, de zogenaamde VON-prijs.  
 
Huurwoningen 
De grondwaardebepaling van een (vrije sector) huurwoning wordt gebaseerd op de 
beleggingswaarde. Bij de bestemming “vrije sector huurwoning” hoort de verplichting om de 
woning voor minimaal 15 jaar als huurwoning te exploiteren. Met behulp van deze 
beleggingswaarde wordt de residuele grondprijs berekend.  
 
Bij het bepalen van de grondprijzen voor huurwoningen wordt aangesloten bij de manier 
waarop beleggers naar hun belegging kijken en hun vrije sector huurwoningen waarderen. 
Hiermee wordt de ontwikkeling van beleggershuurwoningen mogelijk gemaakt. Daar staat 
tegenover dat de woningen  voor een periode van minimaal vijftien jaar moeten worden 
verhuurd. Bij een uitgifte met de bestemming “huurwoning” wordt standaard een verbod 
voor tijdelijke verhuur opgenomen. Er wordt bij de berekening van de grondwaarde namelijk 
gerekend met uitgangspunten die horen bij reguliere verhuur (conform huurwetgeving) van 
een beleggers-huurwoning. 
De beleggingswaarde van huurwoningen in Almere lag medio 2021 rond 100% van de VON-
prijs. In de afgelopen jaren is dit percentage gestegen. Doordat er veel kapitaal belegd moest 
worden in de afgelopen jaren, is het rendement op de meest populaire locaties (zoals 
Amsterdam) gedaald en zijn beleggers op zoek naar locaties waar meer rendement kan 
worden gemaakt. Almere is een van de mogelijke alternatieven in deze zoektocht. In de 
praktijk blijken goed bereikbare locaties, bij stations, populair te zijn en het beste aan te 
sluiten op het profiel van de huurders. Op dergelijke locaties kan de beleggingswaarde boven 
de 100% van de VON-prijs liggen.  Residuele grondprijzen liggen in de huidige markt dus vaak 
op hetzelfde niveau als grondprijzen van koopwoningen.   
 
Middeldure huurwoningen/betaalbare huurwoningen 
Middeldure huurwoningen hebben een huur boven de liberalisatiegrens, maar onder de 
€1.042. Bij het berekenen van de grondprijs wordt altijd expliciet aangegeven hoe lang de 
minimale exploitatietermijn is en welke maximale huur(stijging) mag worden toegepast.  
 
Sociale huurwoningen toegelaten instellingen 
De grondprijzen voor sociale huurwoningen gelden alleen voor  sociale huurwoningen (met 
een huur tot maximaal € 752,33 in 2021) die geëxploiteerd worden door toegelaten 
instellingen (oftewel woningcorporaties) die participeren in de prestatieafspraken die met de 
gemeente Almere zijn gemaakt. Daarop zijn de algemene voorwaarden voor sociale 
huurwoningen van toepassing. Die voorwaarden verplichten tot verhuur als sociale 
huurwoning gedurende een periode van 30 jaar. Met de woningcorporaties zijn daarnaast 
prestatieafspraken  gemaakt over onder andere de nieuwbouw van sociale huurwoningen.  
Voor 2022 zijn de uitgangspunten en de methodiek voor de bepaling van de grondprijzen voor 
sociale huurwoningen gehandhaafd. Bij sociale huurwoningen is er geen sprake van een 
rechtstreeks verband tussen de hoogte van de aanvangshuur en de stichtingskosten. Daarom 
geldt alleen de maximale aanvangshuur als maatgevend criterium bij het vaststellen van de 
grondprijs. De in tabel 7.2 vermelde huurgrenzen zijn prijspeil 2021 omdat de grenzen voor 
2022 nog niet bekend zijn. Eind 2021 zullen de huurgrenzen voor 2021 bekend worden 
gemaakt. In 2021 zijn deze nader bekend te maken grenzen van toepassing voor het 
grondprijsbeleid.  
In onderstaande tabel zijn de grondprijzen voor sociale huurwoningen opgenomen. De 
grondprijzen zijn conform de CPI index met  1,5% verhoogd ten opzichte van 2020. Omdat er 
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geen eengezinswoningen worden gerealiseerd met een huur onder de kwaliteitsgrens, is deze 
categorie niet opgenomen.  
 

  Huurgrens Grondprijs EGW     Grondprijs MGW 

Kwaliteitskortingsgrens  €    442,46     €       12.606  

Aftoppingsgrens laag  €   633,25   €    16.687   €       14.672  

Aftoppingsgrens hoog  €    678,66  €    22.474   €       19.529 

Huurtoeslaggrens  €    752,33   €    28.157   €       21.647  

 
Tabel 7.2 Grondprijzen sociale huurwoningen 2022 (incl. BTW, uitgaande van niet-17.4 gronden) 

In vergelijking met het landelijke beeld kenmerkt de samenstelling van sociale huurwoningen 
in Almere zich door weinig huurwoningen kleiner dan zestig vierkante meter in het 
huursegment tot de aftoppingsgrens laag. Overigens geldt in Almere dat ook woningen tussen 
de zestig en tachtig vierkante meter in meerderheid onder de aftoppingsgrens hoog worden 
verhuurd (niet klein, wel goedkoop). 
Uit de Monitor nieuwbouw sociale huurwoningen blijkt dat de mediane landelijke grondprijs 
voor een eengezinswoning € 25.652 incl. BTW en voor een meergezinswoning € 20.933 incl. 
BTW bedraagt. In vergelijking daarmee zijn de bestaande grondprijzen voor sociale 
huurwoningen in Almere voor meergezinswoningen relatief laag en vormt de grondprijs geen 
belemmering voor de bouw van meergezinswoningen  
 
Sociale huurwoningen door derden 
Bij sociale huurwoningen door derden (niet-toegelaten instellingen of niet-participerende 
toegelaten instellingen) gelden residueel bepaalde, marktconforme grondprijzen die hoger 
liggen dan de grondprijzen voor corporaties waar prestatieafspraken mee zijn gemaakt.. Dit 
geldt ook voor studentenwoningen.  
Wel is in het grondprijsbeleid de mogelijkheid opgenomen om voor marktpartijen die sociale 
huurwoningen realiseren en “sociaal” verhuren (zoals corporaties dit doen), onder strikte 
voorwaarden, een lagere residuele grondprijs te hanteren dan in gevallen waarin deze 
afspraken niet zijn gemaakt. Deze voorwaarden hebben onder andere betrekking op de 
hoogte van de huur(stijging), de toewijzing en de minimale exploitatietermijn. Deze moeten 
privaatrechtelijk worden vastgelegd. Er zal ook rekening gehouden worden met het feit dat 
er niet wordt geparticipeerd in de prestatieafspraken.  
Voor niet-marktpartijen die sociale woningen ontwikkelen voor speciale doelgroepen maar 
geen toegelaten instelling zijn of niet participeren in de prestatieafspraken (denk aan niet-
commerciële zorgaanbieders die zorgwoningen bouwen), kunnen in bijzondere gevallen de 
corporatievoorwaarden worden toegepast. Hiervoor geldt dat het DAEB (Diensten van 
Algemeen Economisch Belang) moet worden verantwoord en dat de afwijkende grondprijs 
residueel moet worden verantwoord.  
 
Zorgwoningen (markthuurwoningen) 
Door de scheiding van wonen en zorg worden woningen voor zorgbehoevenden beschouwd 
als reguliere woningen. Indien bestuurlijk gewenst en residueel uitlegbaar en financieel 
haalbaar, kan er bij zorghuurwoningen rekening gehouden worden met hogere 
stichtingskosten. Hiervoor wordt, indien hiervoor bestuurlijk draagvlak is, maatwerk 
toegepast. Hierbij moet vanwege staatssteunregels volledig worden verantwoord waarom 
een lagere grondprijs noodzakelijk is. Dit kan alleen door een uiteenzetting van (hogere) 
kosten en (lagere) opbrengsten.  
Door de dynamiek in de zorg en de nieuwe huisvestingsopgaven wordt op dit moment een 
programmering ontwikkeld voor zorgwoningen. Jaarlijks wordt onderzocht of de nieuwe 
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manieren waarop zorg en huisvesting worden gefinancierd een aanpassing van het beleid 
noodzakelijk maken. Tot nog toe is dat niet noodzakelijk gebleken.  
 
Betaalbare koopwoningen  
De verdere stijging van huren en huizenprijzen in 2020 doen de vraag naar betaalbare, en als 
gevolg daarvan ook kleine koopwoningen stijgen. Vooral starters hebben moeite om een 
geschikte woning te kopen. De kaders van het grondprijsbeleid bieden geen 
aanknopingspunten om de grondprijs anders te bepalen dan marktconform residueel.  Via het 
actieplan betaalbaarheid wordt invulling gegeven aan het in de woonvisie gesignaleerde 
vraagstuk van betaalbaarheid van nieuwbouwwoningen.  
 
Projectmatige bouw 
Voor de bepaling van de grondprijzen voor projectmatige woningen gelden er minimale 
grondprijzen en/of grondquotes die voor een woningbouwlocatie in het betreffende 
prijsgebied op basis van de verschillende woningtypes en segmenten zijn bepaald. . Bij de 
uitgifte wordt met behulp van de residuele waardebepaling de grondwaarde voor het 
specifieke bouwplan bepaald. Die residuele waarde kan in beginsel nooit leiden tot een lager 
resultaat dan de functionele grondprijs.  
 
Appartementen 
De grondwaardebepaling voor appartementen vindt op residuele basis plaats. Aan het 
bepalen van de grondwaarde per m² BVO/GO ligt de veronderstelling van een efficiënte 
verkaveling ten grondslag. Indien de daaruit voortvloeiende grondwaarde minder bedraagt 
dan de grondwaarde op basis van de kaveloppervlakte en functionele ondergrens voor het 
betreffende woningmarktgebied, zal laatstgenoemde waardebepaling maatgevend zijn en als 
ondergrens gelden.  
Bij een overbouwing van grond van de  gemeente (bijvoorbeeld in de vorm van een balkon), 
wordt per vierkante meter buitenruimten principe dezelfde grondwaarde in rekening 
gebracht als omgerekend per vierkante meter  in rekening is gebracht voor de woningen. 
Iedere vierkante overbouwing leidt immers tot een extra vierkante meter vloeroppervlakte 
voor de woning.  
 
Particulier opdrachtgeverschap 
De grondslagen voor de waardebepaling van bouwgrond voor particulier opdrachtgeverschap 
zijn gelijk aan die voor projectmatige woningbouw. Per kavel wordt, op basis van het 
maximaal mogelijke/toegestane bouwvolume wat is vastgelegd in het kavelpaspoort, de 
residuele grondprijs bepaald.  
 
Parkeren bij woningen  
De koper van een bouwkavel voor woningen die niet onder de categorie betaalbaar vallen, 
twee-onder-een-kap woningen, vrijstaande woningen en (sociale huur)appartementen is 
verplicht voldoende parkeerplaatsen voortvloeiend uit het bouwplan op het uitgegeven 
terrein aan te leggen. Indien dat niet mogelijk is moet koper het bouwplan aanpassen. Dit kan 
gedaan worden door bijvoorbeeld minder of andere woningen te maken of het plan aan te 
passen zodat een gebouwde parkeervoorziening gerealiseerd kan worden. Mocht het vanuit 
de gemeente niet wenselijk zijn dat het bouwplan wordt aangepast, dan kan de koper de 
gemeente verzoeken de benodigde parkeerplaats(en) in openbaar gebied aan te leggen. 
Indien het mogelijk en wenselijk is om de parkeerplaatsen in het openbare gebied aan te 
leggen, brengt de gemeente een afkoopsom voor de aanleg en beheer van die parkeerplaats 
in rekening van minimaal € 2.647 per parkeerplaats. Als de te realiseren parkeeroplossing ten 
koste gaat van uitgeefbaar terrein, zal aan de koper de geldende grondprijs voor uitgeefbare 
grond in rekening worden gebracht in plaats van afkoopsom voor parkeren in het openbaar 
gebied. In bestaande stedelijke gebieden en bij stedelijke vernieuwing zijn de kosten van het 
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realiseren van extra parkeerplaatsen doorgaans hoger. Per geval zal de kostprijs worden 
bepaald en doorgerekend aan de afnemer.  
 
Woningbouw in de bestaande stad / stedelijke vernieuwing 
Als een project niet in een nieuwbouwwijk maar in de bestaande stad wordt gerealiseerd, dan 
zijn er vaak specifieke omstandigheden die andere uitgangspunten vergen. De residuele 
methodiek zoals deze in deze nota is omschreven, biedt voldoende ruimte om rekening te 
houden met specifieke uitgangspunten die horen bij de bestaande stad. Als er bijvoorbeeld 
sprake is van hogere bouwkosten, door bijvoorbeeld een kleinere bouwplaats of een 
geïntegreerd bouwplan, dan kan hier, tot op zekere hoogte, rekening mee worden gehouden. 
Op deze manier vormt het beleid een adequaat instrumentarium voor de ontwikkelingen en 
uitdagingen van het komende decennium.  
 
7.3 Grondprijzen overige bestemmingen  
 
Ondergrenzen  
Voor bestemmingen die in BVO worden afgerekend geldt een generieke ondergrens van € 177 
per m² BVO. Deze ondergrens moet kostprijsdekkend zijn omdat een indirecte subsidie via de 
grondprijs in principe niet is toegestaan. Per bestemming zijn specifieke ondergrenzen 
bepaald welke niet lager mogen zijn.   
 
Grondprijzen kantoorruimte 
Kantoorruimte wordt residueel afgerekend per vierkante meter BVO. Hierbij is een hogere 
floor space index (FSI) dan 1 het uitgangspunt, en wordt per geval gekeken of er voldoende 
parkeerplaatsen worden gerealiseerd op de kavel. Kantoren op goed bereikbare locaties 
verschillen in veel opzichten van kantoren op minder goede locaties. Bouwvorm, 
parkeeroplossing, kwaliteitsniveau verschillen en daarmee ook de bouwkosten. Omdat de 
huurniveaus en beleggingswaarden sterk verschillen, kunnen grondprijzen uiteenlopen en 
wordt de grondwaarde per geval residueel bepaald.   
 
Grondprijzen bedrijfsruimte  
Grondprijzen voor bedrijfsruimte variëren sterk per locatie en type vastgoed, in lijn met de 
uiteenlopende vormen van bedrijvigheid. De locatiekeuze van bedrijven hangt van veel 
verschillende factoren en criteria af. In de eerste plaats zijn het harde bedrijfseconomische 
factoren, die een direct (kwantificeerbaar) effect hebben op de kosten en baten van het 
bedrijf (onder andere transportkosten, arbeidskosten of toegang tot een afzetmarkt). Soms 
speelt voor een bedrijf de mogelijkheid om via het vestigen in de buurt van andere 
gelijksoortige bedrijven agglomeratievoordelen te kunnen behalen een rol. Deze voordelen 
kunnen ontstaan uit kennisdeling, gemeenschappelijk gebruik van voorzieningen of het 
gemakkelijk kunnen aantrekken van geschikt personeel. Via de segmentering van de 
bedrijventerreinen wordt hierop ingespeeld. Daarnaast spelen ook ‘zachte’ factoren, zoals de 
kwaliteit van de woon- of leefomgeving of de houding van de gemeente een rol.   
De bandbreedte zoals die voor de verschillende bedrijventerreinen geldt, is afgeleid van het 
segment waarop het aanbod primair is gericht. De ondergrens is de functionele grondprijs 
voor de betreffende functie en geldt als minimale opbrengstwaarde. De bovengrens definieert 
indicatief de maximale grondprijs die op basis van residuele grondwaardebenadering en 
specifieke eigenschappen van de locatie, respectievelijk de kavel behaald kan worden. 
Bedrijfsverzamelgebouwen kennen in de regel een hogere huuropbrengst en hiervoor worden 
specifieke parameters gehanteerd. Bij het segment logistiek is als uitgangspunt gehanteerd 
dat het aandeel kantoren < 10% van het totale aantal m² BVO bedraagt en kan rekening 
worden gehouden met tijdelijke vloeren en een tijdelijk hogere FSI. Bij modern gemengd is in 
de bandbreedte rekening gehouden met maximaal 30% van het BVO kantoor tot de in een 
aantal bestemmingsplannen geboden ruimte van 50% van het totaal kantoorhoudend. De 
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bandbreedte indiceert de waardeverschillen die tussen de verschillende bedrijventerreinen 
en tussen kavels op een bedrijventerrein ontstaan als gevolg van ligging en structuur van de 
kavel. Bedrijfsruimte wordt in principe afgerekend per vierkante meter kavel.  
 
Grondprijzen detailhandel 
De belangrijkste kenmerken van de structuur van de detailhandel van Almere zijn 
fijnmazigheid van winkelvoorzieningen voor dagelijkse behoeften en het stadscentrum als hét 
centrale winkelcentrum. Voor de detailhandel is op basis van de huurniveaus een onderscheid 
aangebracht tussen het kernwinkelapparaat in Almere Stad en de rest van Almere. De 
gehanteerde bandbreedte biedt de mogelijkheid in te spelen op de specifieke eigenschappen 
van de locaties in de verschillende centra. Voor supermarkten gelden afzonderlijke prijzen. De 
uitgifte ten behoeve van nieuwe supermarkten vindt in beginsel via tenders plaats. 
 
Grondprijzen horeca 
Het type horeca en de locatie zijn bepalend voor de grondprijs. De gevolgen van de 
marktontwikkelingen wisselen per horecabranche. Dit kan leiden tot een bijstelling van de 
grondprijs, zowel naar boven als naar beneden. Grondprijzen voor horeca worden altijd op 
maat bepaald. Bij de horeca wordt een onderscheid gemaakt in fastfood, hotels en overige 
horeca. De uitgifte van bouwgrond voor nieuwe fastfood voorzieningen vindt plaats via 
tenders. Ligging, locatie en situering in het gebouw (begane grond of op verdieping) zijn van 
grote invloed op het rendement en daarmee de grondprijs voor horecavoorzieningen. Daarom 
kent deze functie een grote bandbreedte, die de ruimte biedt om bij de grondprijsbepaling zo 
goed mogelijk met de situationele factoren rekening te kunnen houden.  
Uitgifte van hotels vergt maatwerk. Voor de uitgifte ten behoeve van hotels is de 
grondwaarde vooral afhankelijk van de locatie maar andere kenmerken kunnen een rol 
spelen. De prijs- en omzetontwikkelingen in de hotelmarkt zijn conjunctuurgevoelig. Bij het 
bepalen van de waarde, en dus ook van de grondprijs, wordt daarom rekening gehouden met 
de verwachtingen op de wat langere termijn. De waarde van een hotel, en dus ook de 
grondprijs, is gebaseerd op het langjarig gemiddelde en de toekomstverwachtingen. De 
grondprijzen voor hotels worden residueel bepaald. De bandbreedte dient in dit kader te 
worden beschouwd als adviestabel. Van invloed op de grondprijs zijn onder andere de 
volgende elementen: 

• indeling in het stersegment op basis van kamergrootte; 

• segment waarin het hotel opereert; 

• de te verwachten te realiseren kameropbrengsten en bezettingsgraad; 

• ligging van het hotel ten opzichte van het (openbaar) vervoerknooppunten; 

• de stichtingskosten van de opstallen. 
 
Grondprijzen leisure 
Leisure is een breed begrip waar zeer uiteenlopende commerciële functies geschaard worden, 
zoals commerciële sport- en ontspanningsfaciliteiten, muziekzalen, bioscopen en wellness. De 
grondwaardebepaling voor leisure is onder andere afhankelijk van de intensiteit van het 
grondgebruik. Wanneer het bestemmingsplan een floor space index van meer dan 1 toelaat, 
geldt als uitgangspunt de grondprijs per vierkante meter BVO, anders geldt de grondprijs per 
vierkante meter kaveloppervlakte. Op strategische locaties wordt als uitgangspunt 
gehanteerd dat de grond in erfpacht worden uitgegeven. 
 
Grondprijzen maatschappelijke voorzieningen 
Ook bij maatschappelijke voorzieningen wordt een marktconforme residuele grondprijs 
gehanteerd. 
Bij de bepaling van de grondprijzen voor maatschappelijke voorzieningen wordt een 
onderscheid gemaakt tussen zuiver maatschappelijke voorzieningen en commerciële 
maatschappelijke voorzieningen.  
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Zuiver maatschappelijke voorzieningen zijn voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het 
maatschappelijk functioneren van een stad, niet-commercieel zijn en gerealiseerd worden 
met publieke middelen. Daarbij wordt in de meeste gevallen teruggevallen op een ondergrens 
omdat er geen sprake is van commerciële activiteiten. In sommige gevallen zijn private 
partijen verantwoordelijk voor de maatschappelijke voorziening en wordt onder 
marktwerking geopereerd. Voorbeelden hiervan zijn ziekenhuizen. Voor zorgvoorzieningen 
die uit de Wet Langdurige Zorg worden gefinancierd, wordt aangesloten bij de 
grondcomponenten zoals deze in de vergoedingen zijn opgenomen. Voor extensieve 
maatschappelijke voorzieningen, zoals sportvelden en jeugdvoorzieningen, met een grote 
ruimtebehoefte, kan een lagere prijs per vierkante meter kavel worden gehanteerd. Voor deze 
laatste categorie worden specifieke voorwaarden opgenomen voor het gebruik en wordt bij 
voorkeur verhuur of erfpacht voor bepaalde tijd toegepast. De bovengrens is indicatief. 

Grondprijs zuiver maatschappelijke voorzieningen  

• Grondprijs reguliere maatschappelijke voorzieningen : € 177 per m² BVO als 
startpunt en hoger indien er aanleiding is om residueel te rekenen (zoals 
aansluiten bij NHC bij WLZ of WMO gefinancierde voorzieningen).  

• Bandbreedte extensieve maatschappelijke voorzieningen: € 26 tot € 100 per m² 
kavel, afhankelijk van de mate van extensief gebruik. 

Er is ook een categorie van commerciële maatschappelijke voorzieningen die nodig of 
gewenst zijn maar die beperkt of niet afhankelijk zijn van “faciliterend beleid” van de 
gemeente.  Voorbeelden hiervan zijn kinderdagverblijven, tandartsen, fysiotherapeuten en 
theaters. 

Grondprijs commerciële maatschappelijke voorzieningen 
Residueel bepaald met een ondergrens van € 177 per m² BVO.  

Indien het bestemmingsplan een FSI van meer dan 1 toelaat, geldt als uitgangspunt de 
grondprijs per vierkante meter BVO, anders geldt in principe de grondprijs per vierkante meter 
kaveloppervlakte. 
 
Zorg en wonen  
Bij zorg kan er sprake zijn van uiteenlopende functies en grondprijzen. Door de scheiding 
tussen wonen en zorg is de oude situatie, met veel “bejaardentehuizen”, omgezet naar een 
systeem met (zorg)huurwoningen en verpleegtehuizen. Er is sprake van een woning als er een 
huisnummer beschikking wordt afgegeven, de woning een eigen bel en brievenbus aan de 
straat heeft en als er een huurcontract is. Zorg (huur)woningen die voldoen aan deze criteria 
worden gezien als reguliere huurwoningen. De grondwaarde wordt residueel bepaald (zie 
grondprijs markthuurwoning). Als het gaat om een sociale huurwoning van één van de 
corporaties die participeren in de samenwerkingsafspraken dan zijn de grondprijzen sociale 
huurwoningen van toepassing.   
Voor zwaardere categorieën zorg (verpleegtehuis, verzorgingstehuis, ook wel intramurale 
zorg, gefinancierd met onder andere WLZ), wordt huisvesting en zorg gecombineerd (en uit 
één budget gedekt) en is geen sprake van woningen. Voor deze categorie wordt in principe de 
benadering gehanteerd zoals omschreven bij “zuivere maatschappelijke voorzieningen”. 
Daarbij is het relevant hoe de zorg en huisvesting zijn gefinancierd en hoe hoog de normatieve 
vergoeding is voor de grond. Voorwaarde is wel dat het gaat om “reguliere WLZ zorg” en dat 
bewoners, naast de eventueel verplichte reguliere bijdrage, geen extra vergoeding betalen. 
Per geval wordt op basis van deze uitgangspunten maatwerk toegepast.  
Voor zorginstellingen die (semi)commercieel opereren met allerlei extra voorzieningen of 
luxe, zoals zorghotels, en die een extra vergoeding/bijdrage bovenop de wettelijke bijdrage 
hanteren, wordt per geval residueel gerekend met een commerciële benadering.  
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Figuur 7.3 Categorisering zorg en wonen  

 
Parkeren 
Indien door het realiseren van extra bouwvolume of het veranderd en daarmee intensiever 
gebruik van het vastgoed meer parkeerplaatsen benodigd zijn (additionele parkeerbehoefte) 
maar daarin niet kan worden voorzien op eigen terrein, kan additionele grond worden 
uitgegeven als dit mogelijk en voor de gemeente wenselijk is. Voor het bepalen van de 
grondprijs van de additionele uitgifte wordt rekening gehouden met het extra bouwvolume 
of het veranderd of intensiever gebruik dat aanleiding was voor de additionele uitgifte. 
Uitgangspunt bij een reguliere ontwikkeling/uitgifte waarbij tevens parkeerplaatsen nodig 
zijn, is dat de initiatiefnemer in de basis zelf zorg draagt voor de realisering van een afdoende 
de parkeeroplossingen op eigen terrein. Mocht dat niet lukken dan zal de mogelijkheid van 
additionele uitgifte onderzocht worden.   
Bij een additionele uitgifte voor parkeren in bestaande stedelijke gebieden liggen de kosten 
voor de aanleg van parkeerplaatsen gemiddeld hoger. Dit heeft te maken met bijvoorbeeld 
de aanpassingen in bestaande infrastructuur en het verleggen van kabels en leidingen. Ook 
de opbrengsten kunnen hoger zijn. Per geval zal op basis van maatwerk een berekening 
worden gemaakt van de specifieke kosten en opbrengsten, en de residuele grondprijs worden 
bepaald.  
Bij verdiept gebouwd parkeren zijn de stichtingskosten mogelijk hoger dan de opbrengsten. 
Als dit het geval is dan is de grondwaarde nihil. Voor overige (bebouwde) parkeeroplossingen 
(half verdiept en op maaiveld) wordt met behulp van de in tabel 7.4 genoemde bandbreedten 
de grondprijs bepaald. Het parkeren bij detailhandel/horeca/supermarkten en wonen vormt 
een uitzondering op tabel 7.4. De prijs hiervoor wordt in beginsel afgestemd op de uitgifteprijs 
voor de detailhandel of wonen (zie hiervoor ‘parkeren bij woningen’). De achterliggende 
gedachte hierbij is dat deze functies onlosmakelijk zijn verbonden met de parkeergelegenheid.  
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Functie 
Ondergrens 

Indicatieve 
bovengrens 

Kantoor maaiveld 
stadsdeelcentra € 3.550  € 12.500  
Kantoor maaiveld overige 
gebieden € 800  € 5.000  
Overige 
voorzieningen/functies € 1.000  € 3.500  
Afkoop parkeren openbaar 
gebied € 2.647  € 5.000  
Afkoop parkeren openbaar 
gebied bestaande stad € 2.647      - 

Schema 7.4 Grondprijzen voor parkeerfuncties 

 
Agrarische bestemmingen en infrastructuur 
De grondprijzen voor deze functies dienen, met uitzondering van de agrarische 
bedrijventerreinen, voornamelijk als grondslag voor de uitgifte in tijdelijk gebruik via huur of 
(geliberaliseerde) pacht. Omdat de grondwaarde erg afhankelijk is van het specifieke 
grondgebruik, is gekozen voor een grote bandbreedte voor zowel landbouwgrond als grond 
voor glastuinbouw. De grondprijs voor agrarische bedrijventerreinen wordt toegepast voor 
extensieve ruimte vergende (recreatieve) functies. De voor infrastructuur gedefinieerde 
bandbreedte geldt voor de verkoop van gronden door andere overheden voor de realisering 
van infrastructuur. 
 
 

Functie 
Ondergrens 
per m² kavel 

Indicatieve 
bovengrens 
per m² kavel 

Landbouwgrond en 
glastuinbouw  € 11  € 26  
Hobbymatige 
paarden/veeweide/ 
uitloopweide manege € 13  € 25  

Agrarische bedrijventerrein € 91  € 115  

Infrastructuur € 1 € 5 
Schema 7.5 Grondprijzen agrarische bestemmingen 

 
Particuliere en commerciële initiatieven voor energievoorzieningen 
Door de energietransitie wordt steeds meer geïnvesteerd in alternatieve energie. Dat 
betekent dat meer grond separaat wordt uitgegeven voor onder meer windmolens, 
zonnevelden en warmte en koude opslag (WKO’s). Er blijkt een grote mate van diversiteit te 
zijn tussen de initiatieven, zoals de aard van het initiatief, de aanwending van de energie, de 
financiering en het eigendom. Daarom geldt voor bestaande stedelijke gebieden zonder 
grondexploitatie een ondergrens van € 146 per vierkante meter kavel, net als bij 
nutsvoorzieningen, en wordt per aanvraag/project de grondwaarde bepaald.   De vorm van 
de uitgifte (eigendom of zakelijk recht) kan verschillen en hangt onder meer af van de vraag 
of de voorziening tijdelijk is en grenst aan eigendom van de initiatiefnemer.  
In gebieden met een grondexploitatie geldt een ondergrens van € 177 per vierkante meter 
kavel.   
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Grondprijzen additionele uitgiften in gebieden zonder grondexploitatie 
De gemeente Almere ontvangt regelmatig vragen van bewoners over tuinvergroting. Waar 
mogelijk wil de gemeente tegemoet komen aan de vraag van bewoners om gemeentegrond 
grenzend aan hun eigendom te kopen voor een tuinvergroting. Tuinvergroting kan alleen als 
de aanvrager eigenaar is van het aangrenzende perceel met woning. Ook is niet iedere locatie 
geschikt om een tuin uit te breiden. Denk bijvoorbeeld aan belangrijke leidingen die 
ondergronds lopen, waardoor de strook bereikbaar moet blijven. De gemeente maakt 
bovendien onderscheid in tuinvergrotingen in de bestaande stad (dat zijn gebieden waar geen 
actieve grondexploitatie is) en tuinvergroting van een bouwkavel binnen gebieden die nog in 
ontwikkeling zijn. Voor deze laatste gebieden geldt ook een andere prijs, namelijk het tarief 
van woningbouw voor de betreffende locatie.  
 
De volgende grondprijzen hebben betrekking op onder meer de gronduitgifte ten behoeve 
van tuinuitbreidingen, nutsbedrijven en entree-uitbreidingen bij portiekwoningen in de 
bestaande stad. Voor uitbreidingen ten behoeve van commerciële en maatschappelijke 
functies wordt de grondprijs bepaald aan de hand van maatwerk. Daarbij wordt de waarde 
van de uitbreiding alsmede het effect van de uitbreiding op de bestaande object in 
ogenschouw genomen.  
 
Voor tuinuitbreidingen in de bestaande stad geldt het uitgangspunt dat de verkoopopbrengst 
minimaal kostendekkend is. De grond wordt niet bouw- en woonrijp opgeleverd in een 
bestaand gebied, wat een drukkend effect heeft op de kostprijs. De oppervlakte is vaak 
kleiner, wat weer een kostprijsverhogend effect heeft voor de uitgifte. Uiteraard dient de 
grondwaarde ook uitlegbaar te zijn in relatie tot de marktwaarde. In 2021 wordt in gebieden 
zonder grondexploitatie een grondprijs gehanteerd van € 146 per m² (exclusief eventuele 
belastingen).   
 
Grondprijzen additionele uitgiften in gebieden met grondexploitatie  
Voor kavelvergrotingen voor wonen in bestaande woongebieden met grondexploitatie, 
worden grondprijzen gehanteerd die in lijn zijn met de gemiddelde grondprijzen bij uitgiften 
in het betreffende gebied.  Hieronder zijn de grondprijzen opgenomen voor de gebieden die 
nog in ontwikkeling zijn: 

• Poort West: € 458 euro per m² 
• Noorderplassen West: € 469 euro per m² 
• De Laren: € 419 euro per m² 
• DUIN: € 1060 euro per m² 
• Nobelhorst: € 447 euro per m² 
• Vogelhorst: €419euro per m² 
• Overgooi: €358 euro per m² 
• Indische buurt: €419 euro per m² 
• Stripheldenbuurt: €419 euro per m² 
• Sieradenbuurt: €419 euro per m²  

Het moment van aanvragen is overigens bepalend voor de te hanteren grondprijs. Dit heeft 

tot gevolg dat aanvragen uit 2021 die worden toegekend worden verkocht tegen het tarief uit 

de grondprijzennota 2021. Aanvragen die worden gedaan in 2022 worden bij toekenning 

verkocht tegen het tarief uit deze nota. 


