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Nu anticiperen op de
mogelijke gevolgen van
de coronacrisis
Dat de coronacrisis mogelijk tot een recessie zal leiden die (laatcyclisch) overgaat in een bouwcrisis kan grote gevolgen hebben voor de voortgang van de gebiedsontwikkelingen, voor de financiële resultaten en voor de koers die
gemeenten en alle andere partijen in de ruimtelijke kolom gaan volgen. Wat zijn die gevolgen voor gebiedsontwikkelingen en welke risico’s lopen gemeenten? En hoe daarop te anticiperen?

Guido Mertens1
De coronacrisis is uiteraard bovenal een
gezondheidscrisis, maar ook de sociaalmaatschappelijke en economische neveneffecten zijn enorm. Ook in de gebiedsontwikkeling is het sentiment zelden zo drastisch
gewijzigd. Nog geen twee maanden geleden
was heel ontwikkelend Nederland hard aan
het werk om de wooncrisis te lijf te gaan.
We komen woningen tekort en er zijn grote
zorgen over de betaalbaarheid en de kwaliteit
van de woningen die gerealiseerd worden.
En plots is er de dreiging dat de pandemie
tot een recessie zal leiden, die (laatcyclisch)
overgaat in een bouwcrisis. Dit kan grote
gevolgen hebben voor de voortgang van de
gebiedsontwikkelingen, voor de financiële
resultaten en voor de koers die gemeenten en
alle andere partijen in de ruimtelijke kolom
gaan volgen. Maar wat zijn die gevolgen voor
de gebiedsontwikkelingen en waar zitten de
grote risico’s voor gemeenten? Hoe kunnen ze daar via beleid en bedrijfsvoering op
anticiperen?

de gevolgen zullen zijn. Maar eigenlijk was
dat bij de vorige crisis niet anders. In het
begin werden de gevolgen bijvoorbeeld onderschat, waardoor gemeenten de eerste jaren
nauwelijks maatregelen namen. De crisis
duurde echter voort en de gevolgen voor de
bouw werden steeds duidelijker voelbaar. De
houding werd daardoor steeds negatiever en
eindigde in een teneur van een blijvend ingestorte markt. Bouwgronden zouden niet meer
verkocht kunnen worden en woningprijzen
zouden niet meer teruggaan naar het niveau
van voor 2008. Veel bouwplannen werden
uitgesteld of zelfs helemaal stil gelegd. De
gebiedsontwikkeling stond in het teken van
afwaarderen en inkrimpen en de toekomst
zou liggen in kleinschalige ontwikkelingen.
Dit is achteraf een belangrijke oorzaak gebleken van het moeizaam op gang krijgen van de
woningbouw toen bij het herstel na de vorige
crisis bleek dat er slechts sprake was van de
uitgestelde vraag naar woningen. En dat is
nu precies zo, want hoewel je de wooncrisis
bijna zou vergeten is die natuurlijk niet plots
verdwenen.

Weer een crisis
De vorige crisis in gebiedsontwikkelingen
is nog niet lang geleden. In de jaren 2008 tot
en met 2013 lag de oorsprong in de krediet-/
euro-/vastgoedcrisis en nu dus in een gezondheidscrisis. Wat de huidige crisis lastiger lijkt
te maken dan de voorgaande is dat de omstandigheden nu zo uniek zijn dat niemand goed
kan voorspellen hoe lang, diep en ingrijpend

Ook nu is nog geen sprake van een serieuze
bouwcrisis. Aangezien de gevolgen in de
bouw meestal pas later voelbaar worden zou
dat, net als in de vorige crisis, tot onderschatting op dit moment kunnen leiden. Wanneer
we dat deze keer voorkomen, kunnen we wellicht ook voorkomen dat de paniek toeslaat,
mochten de gevolgen toch weer langer duren
en duidelijker voelbaar worden.
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Het is de conjunctuur
Misschien is het wel zo dat we nooit goed
kunnen voorspellen hoe lang en ingrijpend
een crisis zal duren. Misschien moeten we
juist daarom ook vertrouwen blijven houden
in het principe van de economische conjunctuur, waarin periodes van sterkere groei
(hoogconjunctuur) en periodes van tragere
(laagconjunctuur) of zelfs negatieve groei
(crisis), gevolgd door een weer aantrekkende
marktvraag (herstel) elkaar afwisselen. Eigenlijk weten we ook wel dat de economie zo
al heel lang werkt; het gaat nooit altijd slecht
en ook nooit altijd goed. Wanneer we dus
gaan kijken naar de gevolgen van de huidige
crisis voor de gebiedsontwikkelingen, dan
doen we er goed aan om dit serieus op te pakken zonder in paniek te raken. Gebiedsontwikkeling vergt nu eenmaal een lange adem.
Situatievergelijking
Wat deze crisis echt anders zou kunnen maken dan de vorige is de uitgangspositie om de
crisis in te gaan. Gemeenten bleken tijdens de
vorige crisis nog verbazingwekkend goed in
staat te zijn om de grote financiële verliezen
in de grondbedrijven op te vangen. De voorspellingen dat een groot deel van de gemeenten een artikel 12-status zou bereiken door de
verliezen in de grondbedrijven bleken niet uit
te komen. Dit terwijl de financiële verliezen
nog groter waren dan waar in de voorspellingen van uit werd gegaan. Die veerkracht zou
ditmaal wel eens beduidend minder kunnen
zijn. Gemeenten hebben het water financieel
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aan hun lippen staan en ieder zuchtje ruimte
lijkt de afgelopen jaren wel uit de begroting
geperst te zijn, waardoor een extra verlies
vanuit grondexploitaties direct de gemeente
financieel kopje onder zou kunnen laten
gaan.
Maar er zijn ook positieve zaken te noemen
in de situatievergelijking. Gemeenten hebben
hun bouwprogramma’s in de grondexploitaties nu beter onderbouwd en op vraagbehoefte gebaseerd; de grootste luchtbelprogramma’s zijn er wel uitgehaald. Een ander
positief punt is dat vrijwel alle gemeenten nu
met een veel lager rentepercentage (conform BBV-voorschrift) moeten rekenen in
hun grondexploitaties, waardoor eventuele
vertragingen doorgaans veel minder invloed
hebben op het financieel resultaat van de
grex.
Nu anticiperen
Het is lastig om te anticiperen op iets wat je
nog niet goed kan inschatten. Toch zullen we
dat nu moeten doen. De paniek regeert nu
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(nog) niet en we kunnen dus logisch nadenken en plannen maken. We doen er goed aan
om gelaagd te anticiperen. Daarbij zou het
volgende als uitgangspunt genomen kunnen
worden:
• continuïteit op langetermijnvisie houden;
• voor het maken van voorspellingen
verschillende scenario’s in beeld brengen;
• flexibiliteit bewaren voor de uitvoering en
de bedrijfsvoering.
Continuïteit op langetermijnvisie houden
Wanneer we accepteren dat er conjunctuurgolven optreden binnen de lange doorlooptijden die gebiedsontwikkelingen vergen,
hoeven we niet te snel langetermijndoelen
op diverse prioritaire thema’s los te laten,
evenals de hoofdlijnen van de visie die de
gemeente heeft om deze doelen te bereiken.
Daarbij kan gedacht worden aan doelen als
het oplossen van de wooncrisis, de energietransitie, de klimaatadaptatie, gezondheid en
mobiliteit. Het doorvoeren van grote veranderingen in gevoerde strategieën zou zoveel
mogelijk vermeden moeten worden of zou

in ieder geval zeer goed doordacht moeten
plaatsvinden, met telkens de langetermijndoelen voor ogen. Het zou enorm helpen als
dit bij alle overheidslagen gedaan wordt. Het
zou verkeerd zijn als bijvoorbeeld provincies uit angst weer gemeenten op slot gaan
zetten. Wat overheden in ieder geval zouden
moeten doen is regie voeren in de ontwikkelketen. Voer gesprekken met corporaties,
ontwikkelaars en iedereen die dagelijks actief
is met woningbouw en andere ontwikkelprojecten. Signaleer vroegtijdig waar het fout
dreigt te gaan.
In dit kader past ook een visie hoe overheden
het realiseren van langetermijndoelen kunnen gebruiken om nu een eventuele terugslag
in de nieuwbouw van woningen te compenseren voor partijen in de ontwikkelketen.
Daarbij kunnen overheden en woningcorporaties mogelijk anticyclisch investeren.
Denk bijvoorbeeld aan extra stimulatie van
woningrenovaties ten behoeve van duurzaamheidsambities. Een ander voorbeeld is
de oprichting van een woonfonds, waarbij
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Het zal niet makkelijk zijn om visie, strategie
en beleid op de hoofdlijnen vast te houden. Er zal zeker een beweging komen die
pleit voor een puur faciliterende rol van de
gemeente in gebiedsontwikkelingen, wijzend
op de financiële risico’s die gemeenten lopen
bij een mogelijk actievere rol. Risicomijding
zien we als reactie steeds terugkomen bij
tegenslag. Deze beweging gaat echter te
makkelijk voorbij aan de maatschappelijke
risico’s die een gemeente loopt wanneer ontwikkelingen niet opgepakt worden en aan de
indirecte financiële risico’s die daarmee voor
de gemeente gemoeid zijn.

gemeenten en/of provincies vanuit zo’n fonds
woningen kunnen kopen om benodigde
voorverkooppercentages in nieuwbouwprojecten te halen.
Gewenst grondbeleid
Ook voor het grondbeleid is het van belang
dat op basis van de langetermijnvisie gehandeld blijft worden. Welk grondbeleid past nu
goed? Het is altijd belangrijk om goed na te
denken over de inzet van je financiële middelen en je ambtelijke capaciteit. Dat geldt
echter nog extra in tijden dat die middelen
verder onder druk staan. Hierbij past een
grondbeleid dat gemeenten een afwegingskader geeft waarlangs ze kunnen meten welke
maatschappelijke en integrale financiële impact een bepaalde ontwikkeling heeft en hoe
dat past bij de ambities en mogelijkheden
van de gemeente. Dit afwegingskader helpt
bij het maken van keuzes tussen investeringen (inclusief gebiedsontwikkelingen) en
hoe die ontwikkelingen uitgevoerd moeten
worden. Op die wijze kun je doelgericht
investeren.
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Voorspellingen op basis van verschillende
scenario’s
Voor het maken van nieuwe plannen of
het bijsturen van huidige plannen zullen
voorspellingen gemaakt moeten worden. Dat
is een hele uitdaging. Ten eerste geldt dit al
voor de inschatting aan welk programma
behoefte is. Ook hier geldt in eerste instantie
dat de langetermijnvisies op hoofdlijnen
niet direct verlaten moeten worden. De
woningen die een paar maanden geleden nog
zo dringend nodig waren, zijn dat nu nog
steeds en dat zijn ze (op termijn) ook nog in
het geval dat op enig moment de concrete
marktinteresse wegvalt. Een terughoudende
markt zal met name het gevolg zijn van
slechte economische omstandigheden en
niet van het wegvallen van de wens om zelfstandig te gaan wonen. Natuurlijk zal er wel
goed gekeken moeten worden naar wat de
consument echt wil, maar ook hier is het van
groot belang dat niet te verwarren met een
kortetermijncrisisreactie. Denk bijvoorbeeld
aan de vraag of consumenten echt op de
langere termijn massaal in miniwoningen in
dure steden willen wonen.
Een zo mogelijk nog grotere uitdaging
ligt voor ons bij het maken van financiële
ramingen voor de grondexploitaties. Hoe
ga je een voorspelling maken van de nog te
verwachten kosten en opbrengsten in een
grondexploitatie over vele jaren als niemand
al echt goed weet hoe de wereld er over een

maand uitziet? Het is zoiets als vragen om
een wiskundige vergelijking met alleen maar
variabelen op te lossen. Toch zal dat mogelijk
van gemeenten gevraagd gaan worden bij de
begroting 2021 en de jaarrekening 2020. Er
dreigen daardoor direct zeer forse herwaarderingen en verliezen genomen te moeten
worden omdat de jaarlijkse actualisatie van
de grondexploitaties zal worden getoetst op
plausibiliteit. De gemeente zal dan moeten
aantonen dat de onderbouwingen van de
ramingen van de kosten en de opbrengsten
in de grondexploitatie aannemelijk zijn.
Gezien de vele onzekerheden dreigen hierbij
veel onderbouwingen te sneuvelen, waardoor grondexploitaties bijgesteld dienen te
worden naar wat wel aannemelijk gemaakt
kan worden. Vasthouden aan langetermijnvisies in onderbouwingen en ramingen wordt
daarmee feitelijk al onmogelijk gemaakt. De
vraag is of we hier met elkaar een modus in
kunnen vinden en of we hier landelijk sturing
aan kunnen geven. Mogelijk zouden we
aansluiting kunnen zoeken bij de methodiek
die ook het Centraal Planbureau hanteerde
toen men de economische impact van het
coronavirus in 2020 en 2021 onderzocht.2 In
plaats van een prognose kwam het CPB met
vier mogelijke scenario’s en bijbehorende
gevolgen voor de economie. Het zou een
overweging kunnen zijn om ook bij prognoses van grondexploitaties van een aantal
mogelijke scenario’s uit te gaan.
Flexibiliteit binnen kaders voor de uitvoering
en bedrijfsvoering
In ieder geval zullen we actieplannen klaar
moeten maken voor de bedrijfsvoering van
de grondexploitaties. Tijdens de vorige crisis
in de jaren 2008-2013 hebben gemeenten hier
te lang mee gewacht. Het gevolg was dat de
boekwaarden (het geïnvesteerd vermogen)
van grondexploitaties ongecontroleerd
opliepen. In vier à vijf jaar tijd verdubbelden
destijds de boekwaarden, aldus Nieuwsuur.3
Hierdoor nam het risico steeds verder toe
dat er financiële verliezen zouden worden
geleden, waardoor uiteindelijk toch paniekvoetbal ontstond. Niet alleen de druk om af te
waarderen neemt dan immers toe, ook loopt
de druk dan op om ‘gronden terug te verkopen aan de boer’ en om vooral ook als overheid geen nieuwe investeringen meer te doen
in die risicovolle gebiedsontwikkelingen.
Gemeenten, ontwikkelaars en investeerders
kunnen nu de tijd gebruiken om logisch na te
denken over welke stappen zij willen nemen
bij het optreden van verschillende scenario’s
en welke middelen ze daarvoor vrij kunnen
maken. In de verschillende scenario’s kan dan
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Verder is een grondbeleid wenselijk dat de
gemeentelijke rol in de gebiedsontwikkeling
situationeel bepaalt, eveneens door middel
van een afwegingskader. Bepaal situationeel
hoeveel regie er nodig is door de gemeente en
wie het beste de productierol van de grondexploitatie op zich kan nemen. Iedere rol heeft
voor- en nadelen en deze dienen dan ook
goed afgewogen te worden om te bekijken
welke rol het beste aansluit bij een gewenste
of mogelijk zelfs noodzakelijke ontwikkeling.
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aangegeven worden hoe ver de boekwaarde
kan oplopen, welke investeringen wel en niet
gedaan kunnen worden en op welke kosten
bespaard kan worden.
Speciale aandacht daarbij verdienen de apparaatskosten. Dat is een kostenpost waarop
toch al vaak lastig grip te krijgen is, maar die
in een crisis al helemaal uit de hand kan lopen als er niet heel nadrukkelijk op gestuurd
wordt. De BBV geeft overigens ruimte om
kosten ook niet in de grondexploitatie op te
nemen, maar rechtstreeks ten laste van de
exploitatie van de gemeente te laten komen.
Apparaatskosten zouden daar een goed
voorbeeld van kunnen zijn. Interessant zou
zijn om te onderzoeken of het BBV-technisch
mogelijk is om apparaatskosten alleen door
te rekenen aan grondexploitaties voor zover
deze dat kunnen dragen, dus tot aan het
omslagpunt naar een verliesgevende grondexploitatie toe.
Een factor die naar alle waarschijnlijkheid
binnenkort voor extra problemen en financiele druk gaat zorgen bij gemeenten is de door
de commissie BBV voorgeschreven veel te
onvoorzichtige wijze van tussentijds winstnemen via de Percentage Of Completion-me28

thode. Hierdoor zijn gemeenten verplicht om
via deze methode tussentijds winst uit hun
grondexploitaties te halen. Het gaat daarbij
om winsten die nog lang niet waren gerealiseerd en die slechts op papier bestonden. Bij
bijstellingen van de grondexploitaties, die
nu zeer denkbaar zijn, kunnen deze winsten
heel snel verdwijnen. Het probleem daarbij
is dat de tussentijdse winsten dan ook weer
teruggeboekt moeten worden, waardoor dus
extra verliezen optreden. Een hard gelag voor
gemeenten die het water financieel toch al
tot hun lippen hebben staan.
Ten slotte verdient ook het risicomanagement nu al extra aandacht. Een goed risicomanagement bestaat uit zowel inventarisatie
van risico’s als sturing en beheer daarop.
Door telkens opnieuw af te wegen hoe met
risico’s en beheersmaatregelen kan worden
omgegaan, wordt voorkomen dat risico’s ons
gewoon overkomen. Voor de inventarisatie
van risico’s zou het goed zijn als dat landelijk
en/of regionaal gecoördineerd wordt om zo
gemeenten te ondersteunen bij het benoemen van mogelijke risico’s en het inschatten
van de impact ervan. Om te voorkomen dat
gemeenten op basis van halve informatie
beslissingen nemen over gebiedsontwikke-

lingen zou het ook van absolute meerwaarde
zijn om tegenover financiële risico’s bij het
laten doorgaan van een gebiedsontwikkeling ook maatschappelijke en (directe en
indirecte) financiële risico’s te zetten bij het
niet laten doorgaan of zwaar vertragen van
die gebiedsontwikkeling. Mogelijk zijn die
risico’s nog groter waardoor het ook op deze
gronden verstandiger kan zijn om door te
gaan met een ontwikkeling.
Noten
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