
“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  8 november 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  mr. ing. B.J. Sijbom en B.M.J. Eshuis 

Voor informatie:  Frank Dorenbusch, Ruimtelijke en economische ontwikkeling  

Onderwerp:  Behandeling Perspectiefnota Grondexploitaties 2013 in Commissie 
Algemeen (29 oktober 2013) 

 

1. Aanleiding 

In de commissie Algemeen op 29 oktober 2013 is gediscussieerd over het raadsvoorstel 

“Vaststellen Perspectiefnota Grondexploitaties 2013”. In de raadsvergadering is gevraagd naar 

een lijstje met grondprijzen van omliggende gemeenten en zijn opmerkingen geplaatst over de 

mogelijke effecten van een verlaging van de grondprijzen. 

Daarnaast is er gevraagd naar een onderbouwing van het bedrag van het geraamde 

eindresultaat van € 2.211.506 zoals genoemd op blz. 14 van de perspectiefnota. 

Daarnaast is er een foute telling geconstateerd op blz. 2 van bijlage 2 “exploitatieopzet de 

Braak west.”  

2. Inhoudelijke mededeling 

 
Aanpassingen 

Het geraamde resultaat op blz. 14 van de perspectiefnota is aangepast naar € 2.126.507 en 

sluit daarmee aan op de onderbouwing vermeld in de kolom eindresultaat van bijlage 1. 

De foute telling van bijlage 2 Exploitatieopzet de Braak West is aangepast. 

Genoemde fouten hebben geen consequenties voor het raadsvoorstel. 

 
Grondprijzen 

 

Bijgevoegd is een overzicht van de grondprijzen 2013 van de omliggende gemeenten voor 

woningbouw en voor bedrijventerreinen. 

Zoals in de perspectiefnota grondexploitaties is verwoord bevinden de grondprijzen in Hof van 

Twente zich aan de onderkant van de regionale markt. Dit geldt voor zowel woningbouw als 

voor bedrijventerreinen. 
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Het bedrijventerrein Zenkeldamshoek betreft geen gemeentelijke grondexploitatie maar een 

bedrijventerrein dat middels een Publiek Private Samenwerking wordt gerealiseerd. 

 

In de commissie is gesproken over een mogelijke grondprijsverlaging en de gevolgen daarvan. 

 

Wij constateren dat de grondprijs in Hof van Twente zich bevindt aan de onderkant van de 

regionale markt. 

De woningmarkt heeft in zijn algemeenheid veel meer met vertrouwen in de economie te 

maken dan met grondprijzen. 

De eerste signalen dat de woningmarkt de bodem heeft bereikt zijn de afgelopen maanden 

door diverse instanties afgegeven. 

De grootste problematiek is op dit moment de verkoop van de eigen woning en de verkrijging 

van een hypotheek. 

 

Wij hebben de termijnen verruimd  tussen de koopovereenkomst en de notariële akte tot 

zestien maanden, waarmee wij de kopers ruim de tijd geven om hun bestaande woning te 

verkopen. Ook onderzoeken wij de mogelijkheid om  kavels uit te geven in erfpacht om 

daarmee het verkrijgen van een hypotheek te vergemakkelijken. 

Daarnaast kent de gemeente voor de doelgroepen de mogelijkheid om in aanmerking te 

komen voor een starterslening en de mogelijkheid van een lagere kavelprijs bij kavels tot     

150 m².  

 

Het effect van een prijsverlaging met bijvoorbeeld € 10,-  per m²  heeft een verlaging van het 

geraamde eindresultaat voor de gronden in exploitatie met ca. € 400.000 tot gevolg. 

Het effect voor de te ontwikkelen exploitaties de Marke III en de Esch III komt uit op een 

verlaging van de resultaten van ca.  € 900.000 aan minder inkomsten. 

Daarmee is het directe effect van een prijsverlaging van € 10,-  per m² een vermindering van 

de exploitatieresultaten voor de gemeentelijke grondexploitaties van € 1,3 mln.  

Voor sommige exploitaties kan dit leiden tot een exploitatietekort dat ten laste moet worden 

gebracht van de reserve grondexploitatie. 

 

De beschikbaarheid van kavels in de diverse kernen biedt ook veel kansen. 

De komende tijd kunnen (deel)plannen kleinschalig en flexibel worden opgepakt. Daarbij kan  

worden ingespeeld op de wensen van de toekomstige bewoners. 

Middels de realisatie van een eigen woning hebben toekomstige bewoners nu ook heel veel 

mogelijkheden om in te spelen op de kansen op het gebied van duurzaamheid. 

 

3. Samenvattend 

 

Wij zijn op dit moment geen voorstander van een grondprijsverlaging omdat de effecten 

beperkt zullen zijn. Wel zullen de beschikbare instrumenten nadrukkelijker bekend worden 

gemaakt  bij potentiële kopers. 

 

 

 

 

 


