
 
 

Bijlage 2  toelichting op de herziening van de grondexploitaties in 2014 incl. een overzicht van 
de grondprijzen (alle prijzen zijn exclusief 21 % BTW) 

   
V/d Pavert (Berghseweg) Varsselder/Velthunten 

- Kosten bouw- en woonrijpmaken zijn geactualiseerd en vallen iets lager uit; 
- Inmiddels zijn 6 kavels uitgegeven, nog 6 kavels te gaan waarvoor de kavelprijs wordt aangepast 

m.n. voor 2 grotere kavels met  als gevolg een vermindering van de opbrengsten; 
- het exploitatieresultaat blijft als enige van de grondcomplexen voordelig en nagenoeg gelijk. 

 
Na vaststelling van de grondexploitatie zullen de volgende grondprijzen worden gehanteerd: 

 
Grondprijzen Vd Pavert Varsselder  

Verkaveling nr. oppervlakte kavelprijs 

2^1 kap 7 292 49.640,00 

2^1 kap 8 276 46.920,00 

2^1 kap 9 260 44.200,00 

2^1 kap 10 237 40.290,00 

2^1 kap 11 397 59.550,00 

2^1 kap 12 398 59.700,00 

 
Eskopje Varsseveld 

- Kosten bouw- en woonrijpmaken zijn geactualiseerd en laten een geringe stijging zien; 
- Van de 16 kavels voor uitgifte voor particulieren zijn er nog 6 uit te geven. De huidige gehanteerde 

grondprijs past niet meer bij de huidige marktwaarde, ook om reden dat het hier grotere kavels  be-
treft; aanpassing geeft een vermindering van de opbrengst; 

- verlaging van de grondprijs en verdere uitfasering met als gevolg meer rentekosten, geven een 
verdere verslechtering van het exploitatieresultaat.   

 
Na vaststelling van de grondexploitatie zullen de volgende grondprijzen worden gehanteerd: 

 

Grondprijzen Eskopje Varsseveld 

Verkaveling nr. oppervlakte kavelprijs 

vrijstaand 3 738 99.630,00 

vrijstaand 5 568 82.360,00 

vrijstaand 8 580 84.100,00 

vrijstaand 9 566 82.070,00 

vrijstaand 11 596 86.420,00 

half-vrijstaand 2 379 62.535,00 

 
Essenkamp Varsseveld 

- Kosten bouw- en woonrijpmaken zijn geactualiseerd en vallen door versobering lager uit, daarnaast 
kan er geen planschade meer worden geclaimd; 

- Er zijn tot nu toe slechts 5 kavels uitgegeven van de van oorsprong 24 geplande bouwkavels, in het 
kader van de woonvisie waren er 8 voor uitgifte al doorgeschoven na 2020, derhalve wordt geen 
rekening meer gehouden met de opbrengsten uit dit plandeel. Deze locatie valt overigens ook bui-
ten het terrein van de voormalige Essenkampschool. Daarnaast worden voor de overige de kavels 
de prijs aan de huidige marktsituatie aangepast, dit heeft als gevolg dat de het voordelig resultaat 
om slaat naar een verlies. 

 
Na vaststelling van de grondexploitatie zullen de volgende grondprijzen worden gehanteerd: 
 

Grondprijzen Essenkamp Varsseveld 

Verkaveling nr. oppervlakte kavelprijs 

2^1 kap 1 282 46.530,00 

2^1 kap 2 238 39.270,00 

2^1 kap 3 238 39.270,00 

2^1 kap 4 238 39.270,00 

2^1 kap 5 238 39.270,00 

2^1 kap 6 290 47.850,00 

2^1 kap 9 239 39.435,00 

2^1 kap 10 239 39.435,00 

2^1 kap 11 235 38.775,00 

2^1 kap 12 253 41.745,00 



 
 

 


