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Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waartoe zij zijn verstrekt.  
Indien u daarover inhoudelijk meer wilt weten kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar  
van onze gemeente (Wet Bescherming Persoonsgegevens, artikel 33 en 34) 

 

 

 

 

 

 

 

Beste mevrouw Van der Heijden, 

 

In antwoord op uw brief van 4 januari 2017 vindt u hieronder de beantwoording van 

uw schriftelijk gestelde vragen over de berekeningen van de residuele 

grondwaarden die als uitgangspunt zijn gehanteerd bij de grondverkopen zoals 

genoemd in de memo die ter inzage lag. 

 

Voor de volledigheid hebben wij dit memo, dat afgelopen december naar de 

raadsleden werd gestuurd, nogmaals vertrouwelijk bij de griffie ter inzage gelegd. 

 
Vraag 1 
Graag ontvangen wij de berekeningen van de residuele grondwaardes die als 
uitgangspunt zijn gehanteerd bij de grondverkopen die in vorenbedoeld memo zijn 
genoemd. 
 
Antwoord  
 
Donkhof 
Voor de berekening van de bouwkosten van deze woningen is gebruik gemaakt 

van het Bouwkostenkompas. Een printscreen van de uitdraaien van destijds, zijn 

bij de griffie vertrouwelijk ter inzage gelegd voor de raadsleden. 

Het Bouwkostenkompas geeft drie categorieën aan voor de bouwkosten (basis, 

laag en hoge bouwkosten). Destijds is ingeschat dat Van Wanrooij met hun 

concept  lage bouwkosten zou hebben. Dit kwam neer op € 606,91 per m2-bvo. 

Bijkomende kosten zijn 22,6% hiervan (ook op basis van Bouwkostenkompas). 

Hierdoor kwamen de geraamde bouwkosten op € 122.051 per woning (excl. btw). 

Residueel leidde dit tot een grondprijs van € 40.218 voor een tussenwoning en  

€ 49.233 voor een hoekwoning. Bij zestien woningen dus in totaal een 

grondwaarde van ongeveer 679.500. Wordt echter uitgegaan van de 

  

Mevrouw L. van der Heijden 

p/a Norbertusplein 2 

5251 EE VLIJMEN 

  

ONS KENMERK:  00496963 

UW KENMERK:  HT201701 

UW BRIEF VAN:  4 januari 2017 

BEHANDELD DOOR:  Harrie Verhoeven 

ONDERWERP:  vragen art. 61 Rvo over residuele grondwaarden 

AANTAL BIJLAGEN:  1 

DATUM:  31 januari 2017 

VERZ.  31 januari 2017 



Ons kenmerk 00496963 

Onderwerp vragen art. 61 Rvo over residuele grondwaarden 

Datum 31 januari 2017 

Pagina 2 van 3 

 

 

basisbouwkosten (€ 705,38 per m2-bvo), dan wordt ceteris paribus uitgekomen op 

een grondwaarde van ongeveer € 362.500.   

Gezien de overeengekomen grondprijs van € 615.000 kan worden gesteld dat de 

grondprijs zeer markconform is. 

In 2014 werd de tussenwoning ingeschat op een VON-prijs van € 196.000. In 

werkelijkheid varieerden deze prijzen (in 2016 kwamen o.a. prijzen voor van  

€ 192.000 en € 198.000). De hoekwoningen waren destijds ingeschat op  

€ 207.000, maar zijn uiteindelijk voor een hoger bedrag verkocht.  

 

Bruneilaan  
Ook voor de berekening van de bouwkosten in de Bruneilaan is gebruik gemaakt 

van het Bouwkostenkompas. Een aparte bijlage bevat hiervan de printscreens en 

ook deze ligt voor de raadsleden vertrouwelijk bij de griffie ter inzage. 

Conform de methodiek zoals hierboven bij Donkhof werd beschreven, is bij dit 

project uitgekomen op een residuele grondprijs van € 625.000. 

Voor de Bruneilaan is de uiteindelijke verkoopprijs € 12.500  lager dan het bedrag 

van deze residuele grondwaarde. Uit het uitgevoerde onderzoek naar 

verkeerslawaai bleek immers dat het geluidsniveau hoger is en dat daardoor de 

gevels van zwaardere isolatie moeten worden voorzien. Verder liggen er diverse 

kabels en leidingen door het te verkopen perceel (gas, elektra, water, cai, etc.). 

Omdat boven deze kabels en leidingen niet gebouwd kan/mag worden, is het 

bouwplan aangepast en krijgen twee woningen een losse garage in plaats van een 

aangebouwde berging. Deze twee zaken zorgen voor een kostenverhoging in de 

bouw (van circa € 30.000) en heeft geleid tot een verlaging van de verkoopprijs 

met € 12.500. De uiteindelijke grondprijs bedraagt daardoor € 612.500. 

 
Geerpark 
Het gaat om zes woningen in fase 1a en 36 woningen in fase 1b. In fase 1a heeft 

dit geresulteerd in een grondopbrengst van € 384.000 en dat is een grondprijs per 

kavel van € 64.000. In fase 1b was de grondprijs € 1.907.628 en dat betekent een 

grondprijs van bijna € 53.000 per kavel. Voor een onderbouwing van deze waarde 

(residueel benaderd) wordt verwezen naar de taxatie van het terrein die ook bij de 

griffie vertrouwelijk ter inzage ligt voor de raadsleden. 

 
Geerpark, fase 1c 
Door een extern bureau (Fakton) is een taxatie van de grondwaarde uitgevoerd 

door een residuele benadering, uitgesplitst naar type woning. In de 

onderhandelingen met de ontwikkelende partij is slechts het bedrag per 

woningtype gewijzigd, maar is vastgehouden aan het totaalbedrag, woningaantal 

per type en totale oppervlakte uitgeefbaar terrein. Ter kennisneming ligt ook deze 

taxatie vertrouwelijk bij de griffie ter inzage.   

 
De Grassen, 1e fase 
Ook hier is volgens het residuele systeem de grondprijs bepaald en ligt er een 

exemplaar van deze berekening bij de griffie vertrouwelijk ter inzage voor de 

raadsleden. De verkoop betreft 53 koopwoningen die een opbrengst hebben 

gegenereerd van € 3.311.684 en 23 beleggershuurwoningen met een opbrengst 
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van 920.000. Het totaal van deze opbrengsten komt daarmee op € 4.231.684 en 

de gemiddelde opbrengst per kavel is € 55.680. 

 

Vraag 2 
Tenslotte worden wij graag geïnformeerd over het tijdstip waarop de wethouder 
invulling geeft aan zijn toezegging om nog eens te kijken naar de aantallen 
vierkante meters verkochte grond zoals die in het eerder bedoelde memo zijn 
genoemd. 
 
Antwoord  

Graag informeren we u hierbij meteen over het aantal vierkante meters verkochte 

grond per plan, zoals genoemd in de eerdere memo en voldoen daarmee aan de 

toezegging. 

 
Donkhof 
Na kadastrale inmeting van de zestien woningen blijkt een totaaloppervlakte van 
2.928 m2 uitgeefbaar terrein. In de eerder genoemde memo is abusievelijk een 
lager aantal uitgeefbare meters opgenomen.  
Echter bij het bepalen van de residuele waarde tijdens het onderhandelingsproces 
is wel van de  juiste oppervlakte uitgegaan. Het verschil tussen het genoemde 
aantal vierkante meters in de memo en het werkelijk getransporteerde aantal 
vierkante meters heeft dan ook geen rol gespeeld bij de bepaling van de residuele 
grondwaarde van deze woningen. 
 
Bij de overige plannen die in de memo worden genoemd is het aantal verkochte 
m2 juist.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

het college van Heusden, 

de secretaris, de burgemeester, 

  

mr. H.J.M. Timmermans drs. J. Hamming 

 
 


