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Voorwoord 

Voor u ligt mijn afstudeerverslag "W ooncorporaties & projectontwikkeling; een dyna
misch document als ondersteunend instrument". Dit verslag, dat in de periode juli 2001 
t/m oktober 2002 geschreven is, heeft geresulteerd in een procedure-handboek m.b.t. het 
projectontwikkelingsproces van woningbouw. Het vormt de afronding van mijn oplei
ding bouwkunde, afstudeerrichting vastgoedbeheer, aan de Technische Universiteit 
Eindhoven. 

De afstudeerperiode zelf is een bijzondere tijd geweest door het feit dat ik naast het af
studeren ook werkzaam ben geweest bij De Kleine Meierij. Hierdoor heeft het onder
zoek weliswaar wat }anger geduurd dan gepland, maar ik heb op deze wijze veel kennis 
opgedaan over het handelen van een (non-profit) projectontwikkelaar. Dit is me dermate 
goed bevallen dat ik me hierin ook verder wil ontwikkelen. 

Tot slot wil ik bij deze de afstudeercommissie bedanken voor de begeleiding van mijn 
werkzaamheden tijdens deze periode en natuurlijk ook woningstichting De Kleine Meie
rij voor het mogelijk maken van dit onderzoek. In het bijzonder wil ik bedanken de afde
ling Projecten voor de nodige informatie en Kees van der Meeren voor de begeleiding. 

Mark Titulaer 

November 2002 
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Corporaties houden zich niet meer alleen bezig met de bouw en exploitatie van sociale 
huurwoningen. Sinds de verzelfstandiging vormt het risicodragend ontwikkelen van 
vastgoed een nieuwe activiteit om hun maatschappelijke functie en financiele continuY
teit veilig te stellen. Deze ondememende activiteit zal van overheidswege wel altijd bin
nen het kader van hun sociale taak moeten vallen. Risicobeheersing vormt daarbij een 
prioriteit en dat begint bij het beheersen van het projectontwikkelingsproces. 

Binnen de afdeling Projecten van woningstichting De Kleine Meierij (DKM) bestaat de 
behoefte meer inzicht te krijgen in het projectontwikkelingsproces met als doel het pro
ces beter te kunnen beheersen. Deze behoefte komt voomamelijk voort uit het feit dat 
het proces bij een deel van de projecten niet naar wens verloopt of is verlopen. Oorzaak 
hiervan moet enerzijds gezocht warden in het complexer warden van het proces en het 
verlies en overdracht van kennis binnen de af de ling. Door de beschikking te hebben over 
een ondersteunend instrument, in de vorm van een procedure-handboek, ziet de DKM 
mogelijkheden het proces beter te kunnen beheersen. 

Dit onderzoek richt zich dan oak op het inzichtelijk maken van de verschillende fasen 
binnen het projectontwikkelingsproces. Op basis van verkregen informatie is een dyna
misch document ontwikkeld dat als ondersteunend instrument kan gaan dienen. 

Voor het onderzoek is de volgende probleemstelling geformuleerd: 
Op welke wijze dienen wooncorporaties hun projectontwikkelingsproces te 
structureren? 

De doelstelling van het onderzoek is: 
Het structureren van het projectontwikkelingsproces door het maken van een 
dynamisch document dat als ondersteunend instrument zal dienen voor 
wooncorporaties teneinde het projectontwikkelingsproces beter te kunnen 
beheersen. 

Het verslag bestaat in feite uit twee delen. In het eerste deel wordt een studie verricht om 
te komen tot het ondersteunende instrument. Hiervoor is als eerste het projectontwikke
lingsproces beschreven zoals dat bekend is uit de profitsector. Vervolgens is bekeken of 
het krachtenveld waarin corporaties vastgoed ontwikkelen wijzigingen met zich mee
brengt m.b.t. dit projectontwikkelingsproces. Deze afwijkende aspecten zijn geYmple
menteerd in het proces. Hieruit volgde het stroomschema dat als onderlegger is gebruikt 
voor de ontwikkeling van het dynamische document. 
Dit ontwikkelde document vormt het tweede deel van het onderzoek. Tot slot is het 
document getoetst op volledigheid en bruikbaarheid aan een tweetal praktijksituaties. 

In het eerste deel van het onderzoek is gestart met het in beeld brengen van het project
ontwikkelingproces inclusief alle regelende en sturende activiteiten die een projectont
wikkelaar tijdens het proces uitvoert. De volgende fasen kunnen warden onderscheiden: 

1. Pre-initiatieffase: 4. Planontwikkeling 
2. Initiatieffase 5. Realisatiefase 
3. Locatieverwervingsfase 6. Verkoopfase 
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De tweede stap genomen in bet onderzoek beeft betrekking op bet kracbtenveld waarin 
corporaties vastgoed ontwikkelen. Deze wijkt op enkele onderdelen af van die van een 
projectontwikkelaar. Naast de wet- en regelgeving waarmee iedere projectontwikkelaar 
te maken beeft, moet de corporatie namelijk ook rekening bouden met randvoorwaarden 
die voortkomen uit bet feit dat zij een toegelaten instelling is. Deze additionele wet- en 
regelgeving is toegelicbt, alsmede de motieven en sterke en zwakke punten van project
ontwikkeling die bieruit zijn voortgevloeid. 
Het werkterrein van de woningcorporaties is in de Nota Wonen omschreven als: 
- werkzaam op het gebied van wonen, woondiensten en woonmilieus. 

Binnen dit afgebakende werkterrein bebben corporaties twee kerntaken: 
1. de zorg voor buisvesting van mensen met een kwetsbare positie op de woningmarkt; 
2. bet bijdragen aan de duurzaamheid en leefkwaliteit van woongebieden. 

De activiteiten die corporaties binnen dit domein ontplooien, moeten niet gericbt zijn op 
bet bebalen van winst, maar op bet realiseren van maatscbappelijke prestaties. Ze moe
ten dus een substantieel en causaal verband bebben met de kerntaken. 
De regelgeving geeft aan dat corporaties zicb niet zonder meer op de markt voor nieuw
bouw koopwoningen en commercieel vastgoed mogen begeven. De scbeidslijn tussen 
wat wel en wat niet is toegestaan, blijft ecbter vaag. Concluderend uit gevoerde gesprek
ken blijkt dan ook dat bet in de praktijk neerkomt op een sterke motivering bij te nemen 
initiatieven. 
De motieven van wooncorporaties om vastgoed buiten de sociale sector te ontwikkelen, 
zijn van uiteenlopende aard maar zullen altijd samenhangen of voortvloeien uit de 
boofddoelstelling van corporaties. Er zijn in boofdzaak vier motieven die in bet spel 
kunnen zijn: 

bij woningen zijn dat: 
rendementsverbetering; 
invloed gebiedskwaliteit; 
doorstroming; 
verbetering van de marktpositie van bet eigen bezit. 

bij bedrijfsruimten zijn dat: 
rendementsverbetering; 
invloed gebiedskwaliteit; 
invloed bestemming; 
voorwaarde om te mogen ontwikkelen. 

Tevens is de vergelijking met een projectontwikkelaar gemaakt. Hieruit zijn een aantal 
sterke en zwakke punten voortgekomen. De sterke punten die corporaties t.o.v. de pro
jectontwikkelaars bebben komen voornamelijk voort uit bet feit dat ze al een lange peri
ode bestaan en actief zijn binnen bun vaste werkgebied, m.a.w. ze bebben een goede 
bestaande relatie met gemeente, kennis van de lokale woningmarkt, ze kunnen zowel 
sociale buurwoningen als <lure koopwoningen ontwikkelen, etc. De zwakke punten beb
ben met name betrekking op bet feit dat projectontwikkeling pas een relatief korte tijd 
een activiteit is van corporaties, m.a.w. bebben corporaties doorgaans minder kennis en 
deskundigbeid m.b.t. bet proces en beerst er nog geen ontwikkelaarscultuur. 

Tot slot van de inventarisatie is bekeken welke vormen kunnen worden onderscbeiden 
die corporaties banteren om bun projectontwikkelingsactiviteiten te organiseren. In 
boofdlijnen zijn er 4 organisatievormen te onderscbeiden, te weten: 
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1. Projectontwikkelingsafdeling binnen de eigen organisatie; 
2. Projectontwikkelingsbedrijf als aparte rechtspersoon; 
3. Samenwerking met marktpartijen; 
4. Inhuren van deskundigheid. 
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De huidige trend in corporatieland is het, vanuit een fusie van corporaties, oprichten van 
een projectontwikkelingsbedrijf. Bij deze fusies blijven de deelnemende corporaties 
veelal intact als woonbedrijf, maar komt er een centrale organisatie voor back office ac
tiviteiten, waaronder projectontwikkeling. Projectontwikkeling wordt dan vaak als een 
zelfstandige werkmaatschappij neergezet in de holding of alliantie. Deze fusies zijn ge
richt op het aanpakken van grote investeringsopgaven, het innemen van strategische po
sities, het creeren van draagvlak voor innovatie en projectontwikkeling en het realiseren 
van schaalvoordelen. Verwachting is <lat deze trend van professionalisering zich blijft 
voortzetten. Dit komt mede door de minder stringente regelgeving en de verwachting dat 
corporaties binnen afzienbare tijd geen fiscaal voordeel meer kunnen behalen uit haar 
ontwikkelingsactiviteiten. 

Na implementatie van stap twee in het projectontwikkelingsproces is een stroomschema 
gemaakt <lat als onderlegger heeft gediend voor het op te zetten instrument. Resultaat 
hiervan is geweest <lat het projectontwikkelingsproces uit de profitsector aangepast is 
door enkele fasen inhoudelijk te wijzigen en door een extra fase aan het proces toe te 
voegen. Inhoudelijk is de voomaamste wijziging geweest het toevoegen van de inschat
ting van het maatschappelijk rendement als onderdeel van de haalbaarheidsanalyse. De 
corporatie als non-profit ontwikkelaar neemt <lit, in tegenstelling tot een profit ontwikke
laar, als randvoorwaarden op in haar ontwikkelingsinitiatieven. Daamaast is gebleken 
<lat een strategieplanningsfase ontbreekt in het proces voor corporaties. Belangrijkste 
activiteit hierin is <lat in deze fase de ontwikkelaar een volledig overzicht opstelt van alle 
sturende en regelende activiteiten die hij achtereenvolgens nog moet ontplooien in de 
planontwikkeling. 
Door het aanbrengen van deze aanpassingen is het proces inzichtelijker weergegeven 
door de structuur van het proces te verduidelijken. Naast het vinden van de juiste struc
tuur voor het proces moet het document ook ondersteunend kunnen werken. Daarvoor is 
elke fase inhoudelijk beschreven aan de hand van de volgende items: 

Proceseigenaar 
Verantwoordelijke 
Doel 
Tijdstip 

• Onderleggers 
• Beslisdocument 
• Inhoud 

- Wie voert de fase uit? 
- Wie is de overdrachtbeheerser? 
- Wat is het doel van de fase? 
- Wanneer vindt de uitvoering van de werkzaarnheden plaats? 
- Welke hulpmiddelen zijn er ter beschikking? 
- Welke rapportage vormt het beslisdocument? 
- Beschrijving van de te ondememen acties? 

In elke fase van het proces is een verantwoordelijke functionaris bepaald. Deze proces
eigenaar (PE) is verantwoordelijk voor het goed doorlopen van deze fase. Hierbij kan hij 
gebruik maken van de ondersteunende afdelingen binnen de corporatie. De overdracht
beheersers (OB) is bij de overgang van de ene naar de andere fase verantwoordelijk voor 
een goede overdracht. De overdrachtbeheerser toetst de kwaliteit van het geleverde 
werk, let hierbij met name op de geschiktheid voor een goed vervolg in de volgende fase 
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en cbeckt de efficiency. Een en antler beeft geresulteerd in bet onderstaande procesmo
del, met proceseigenaren (PE), overdracbtbebeersers (OB) en ondersteuners. 

Pre
initiatief 

Initiatief 

()R 

Locatie
verwerving 

Ondersteuning van afdelingen binnen de woningcorporatie 

Strategie
planning 

Plan
ontwikkeling 

Verkoop 

()R 

Om te bezien of bet ontwikkelde document volledig en bruikbaar is, is bet document 
getoetst aan een tweetal praktijksituaties bij de DKM, te weten: 
Casestudie 1. - 14 dure koopwoningen, Scbuurkerkpad te Berlicum. 
Casestudie 2. - 15 zorgwoningen, Mariaoord te Rosmalen. 

Realisatie 

Uit de praktijktoets is duidelijk naar voren dat bet document bruikbaar is. Het document 
laat zien dat er in de bestaande werkwijze binnen de DKM verbeteringen kunnen worden 
doorgevoerd met betrekking tot de overdracbt van een project, voortgangbewaking en 
inteme en exteme communicatie. De toets beeft ook uitgewezen dat er enkele aspecten 
waren die nog toegevoegd moesten worden aan bet document, in bet bijzonder aan enke
le beslisdocumenten. 

conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat na de bijstelling bet document bruikbaar en volledig is, 
en daarmee toepasbaar in de praktijk. Gebleken is dat bet goed functioneren van bet 
dynamiscb document als ondersteunend instrument tweeledig is: 
1. Het werkt als bulpmiddel voor de ontwikkelaar tijdens bet proces; 
2. Het gebruik ervan bevordert een soepele en tijdbesparende overdracbt van bet 

project op de afdeling casu quo werkgroep. 

In deze vorm is bet document bruikbaar voor woningcorporaties van verscbillende 
grootte en structuur zolang de uitvoering maar gescbiedt in eigen bebeer. 

Aanbevelingen 
Bij toepassing van bet instrument dient de nodige aandacbt te worden besteed aan de 
implementatie van bet document in de organisatie zelf. Het document moet namelijk 
consequent gebruikt word en door de gebele organisatie (lees: af delingen en person en 
werkzaam met projectontwikkelingsactiviteiten). 

Tot slot strekt de aanbeveling om bet document te digitaliseren in een werkprocesmodel. 
Het document kan zo eenvoudig worden aangepast of uitgebreid met overige gestan
daardiseerde procedures m.b.t. in- en uitgaande documenten, vergaderingen, werkbe
sprekingen, matrixen, etc. 
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Corporaties hebben eenjarenlange ervaring opgedaan wat betreft het initieren en realise
ren van bouwprojecten. Het accent werd in het verleden gelegd op de bouw van gesubsi
dieerde, betaalbare huurwoningen. Dat was vanzelfsprekend, omdat er na de Tweede 
Wereldoorlog sprake was van woningnood. Het Rijk stelde daarbij de omvangrijke,jaar
lijkse sociale-woningbouwprogramma's vast, waarbij de uitvoering in handen lag van de 
wooncorporaties. Het ging om grote gesubsidieerde projecten, waarbij de locatie, de 
kosten en de kwaliteit werden gereguleerd vanuit de overheid. Risico's werden gedekt 
door de overheid. 

Tot eind jaren tachtig hielden de corporaties zich nog alleen bezig met het bouwen van 
gesubsidieerde koopwoningen en het exploiteren van sociale huurwoningen. Sinds mid
den j aren negentig zijn de banden tussen de corporaties en de overheid doorgesneden 
(brutering) en moeten de corporaties hun "eigen broek" ophouden. Als gevolg van de 
verworven zelfstandigheid en de grotendeels afgeschafte subsidies zijn corporaties het 
afgelopen decennium op zoek gegaan naar nieuwe inkomstenbronnen. Dit heeft geresul
teerd in allerlei commerciele nevenactiviteiten rond wonen en huren, zoals onder andere 
het aanbieden van hypotheken, makelaardij en woonhuisverzekeringen, woonzorgpak
ketten en projectontwikkeling. Van deze activiteiten is projectontwikkeling wel de meest 
risicovolle activiteit. 
Door de terugtredende overheid en daarmee de versterkende marktwerking is het ont
wikkelen van bouwprojecten projectontwikkeling geworden. Projectontwikkeling is, 
zoals in het onderzoek zal blijken, meer dan alleen het initieren en uitvoeren van bouw
projecten. Het proces is voor corporaties vele malen complexer geworden. Door de toe
nemende complexiteit van het proces is ook het risico in kwaliteit, tijd en geld toegeno
men. En juist het beheersbaar houden van deze te lopen risico's is essentieel voor corpo
raties. Want er wordt van overheidswege nog steeds geeist dat de middelen die in deze 
sector zijn vergaard ook in de toekomst goed worden gebruikt. Met andere woorden, 
corporaties zullen de projectontwikkeling, alsmede hun andere ondememende activitei
ten van welke aard dan ook, nog altijd in het kader van hun sociale kemtaak moeten ver
antwoorden. 
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Woningstichting De Kleine Meierij (DKM) heeft ca. 3.500 verhuureenheden in exploita
tie en is daarmee een middelgrote woningstichting in 's-Hertogenbosch. DKM is een 
vooruitstrevende corporatie die de vrijheid die zij heeft gekregen in haar bedrijfsvoering 
ten volle benut. Zij tast met haar nevenactiviteiten de grenzen af van het toelaatbare. Zo 
ook met haar projectontwikkelingsactiviteiten. Projectontwikkeling behoort reeds enige 
jaren tot de activiteiten van DKM. Sinds twee jaar bestaat er een afdeling Projecten bin
nen DKM die zich, naast grootschalige renovatieprojecten, bezighoudt met de ontwikke
ling van hoofdzakelijk woningen in alle financieringscategorieen eventueel in combina
tie met commercieel vastgoed ofbijzondere bebouwing. 
Binnen deze afdeling bestaat de behoefte meer inzicht te krijgen in het projectontwikke
lingsproces met als doel het proces beter te beheersen. Deze behoefte komt voomamelijk 
voort uit het feit dat het proces bij een deel van de projecten niet naar wens verloopt of is 
verlopen. Hierbij moet gedacht worden aan het niet compleet hebben van benodigde in
formatie, onvoldoende bewaking van de voortgang, het onvoldoende anticiperen op de 
stappen die in het ontwikkelingstraject genomen moeten worden, etc. Oorzaak hiervan 
moet enerzijds gezocht worden in het complexer worden van het proces en anderzijds in 
het verlies en overdracht van kennis binnen de af de ling. Door de beschikking te hebben 
over een ondersteunend instrument, in de vorm van een procedure-handboek, ziet DKM 
mogelijkheden het proces beter te kunnen beheersen. 

1.2 Omschrijving van bet onderzoek 

Zoals vorenstaande beschreven is, houden wooncorporaties zich niet meer alleen bezig 
met de bouw en exploitatie van sociale huurwoningen. Sinds de verzelfstandiging vormt 
het risicodragend ontwikkelen van woningen en commercieel vastgoed een nieuwe 
activiteit om hun maatschappelijke functie en financiele continuYteit veilig te stellen. 
Deze ondememende activiteit zal van overheidswege wel altijd binnen het kader van 
hun sociale taak moeten vallen. Risicobeheersing vormt daarbij een prioriteit en dat 
begint bij het beheersen van het projectontwikkelingsproces. 
In dit onderzoek zullen de verschillende fasen binnen de projectontwikkeling inzichtelijk 
worden gemaakt. Er zal worden onderzocht over welke informatie een corporatie moet 
beschikken en welke sturende en regelende activiteiten de corporatie moet ondememen 
om de inhoudelijke fasewerkzaamheden van een project planmatig te laten verlopen. 
Alleen dan is het proces beheersbaar en is de corporatie in staat gefundeerde beslissin
gen te nemen. Op basis van verkregen informatie wordt vervolgens een dynamisch do
cument ontwikkeld dat als ondersteunend instrument kan gaan dienen. 
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De volgende probleemstelling wordt geformuleerd: 
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Op welke wijze dienen wooncorporaties hun projectontwikkelingsproces te 
structureren? 

Om de probleemstelling goed te kunnen beantwoorden zal eerst een antwoord gevonden 
moeten worden op de volgende deelvragen: 

Hoe ziet het projectontwikkelingsproces uit de profitsector eruit, welke stappen 
worden genomen en welke informatie is in welke stap vereist? 
Welke risico's herbergt het projectontwikkelingsproces en waar liggen de beslispun
ten voor de organisatie? 
Met welke randvoorwaarden heeft het proces te maken? 
Met welke randvoorwaarden moeten woningcorporaties vastgoed ontwikkelen? 
In welk opzicht verschilt het non-pofit ontwikkelingsproces met die van het 
ontwikkelingsproces uit de profitsector? 

Doelstelling 
De volgende doelstelling wordt geformuleerd: 

Het structureren van het projectontwikkelingsproces door het maken van een 
dynamisch document dat als ondersteunend instrument zal dienen voor 
wooncorporaties teneinde het projectontwikkelingsproces beter te kunnen 
beheersen. 

1.3 Onderzoeksopzet 

T~t$mg 
\!lnJQlllnl!Jlient, L ~i$ihl. J,•1---l►•1 

L..........--~------'--' 

Figuur I. Onderzoeksopzet 

BJJnenen 
van instrument 
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Het onderzoek richt zich sec op de ontwikkeling van een vastgoedproject, in hoofd
zaak woningen, in eigen beheer; 
De procesbeschrijving behelst alle fasen waarbij de projectontwikkelaar intensief 
betrokken is. M.a.w. van pre-initiatieftot uitvoering; 
Het onderzoek heeft plaatsgevonden voor de implementatie van de herziende versie 
van het bouwbesluit en de woningwet. 

leeswijzer 
Hoofdstuk 2 vormt een introductie van het vakgebied projectontwikkeling. Beschreven 
wordt wat projectontwikkeling is, wat een projectontwikkelaar doet en welke actoren 
een rol spelen in het projectontwikkelingsproces. 

Daar aansluitend op wordt in hoof dstuk 3 het projectontwikkelingsproces beschreven dat 
bekend is uit de profitsector. Deze procesbeschrijving zal duidelijk maken over welke 
informatie een projectontwikkelaar moet beschikken en welke sturende en regelende 
activiteiten hij in elke fase moet ondememen. Daamaast komt ook de wet- en regelge
ving met betrekking tot vastgoedontwikkeling uitgebreid aan de orde. 
Na het lezen van voorgaande hoofdstukken moet duidelijk zijn hoe het projectontwikke
lingsproces verloopt en wat de rol van de projectontwikkelaar daarin is. 

Hoofdstuk 4 gaat vervolgens in op de randvoorwaarden waaraan woningcorporaties ge
bonden zijn bij het ontwikkelen van vastgoed (buiten de sociale sector). Tevens wordt 
aandacht besteed aan de motieven en de sterke en zwakke punten van woningcorporaties 
bij projectontwikkeling en de bestaande organisatievormen voor deze activiteit. 

In hoof dstuk 5 word en alle corporatie gerelateerde zaken die van invloed zijn op het 
ontwikkelingsproces uit de profitsector, geYmplementeerd in dit proces. Beschreven 
wordt per fase waar het proces moet worden aangepast. Het resultaat hiervan vormt het 
dynamisch document dat als los deel aan het verslag is toegevoegd. 

In hoofdstuk 6 wordt het instrument getoetst aan een tweetal praktijksituaties. Doel hier
van is om te bezien ofhet document volledig en bruikbaar is, m.a.w. toepasbaar is in de 
praktijk. Aan de hand van de resultaten wordt bezien ofhet document reeds goed werkt 
of dat bijstelling vereist is. 

Tot slot volgt in hoofdstuk 7 een weergave van de conclusies en aanbevelingen. Het 
hoofdstuk beschrijft de conclusies ten aanzien van het document en doet aanbevelingen 
over het gebruik van het document. 
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2. Projectontwikkeling 

Alvorens wordt ingegaan op het projectontwikkelingsproces, zal eerst het begrip pro
jectontwikkeling worden gedefinieerd en de activiteiten van de projectontwikkelaar 
worden beschreven. 

2.1 Wat is projectontwikkeling? 

In de brochure 'Bouwen aan wederzijds begrip' omschreef de Neprom' eindjaren 
zeventig projectontwikkeling als: 

'Het complex van activiteiten dat zich afspee/t v66r, tijdens en na het produceren van 
bouwwerken. Kenmerkend voor projectontwikkeling is dat binnen een gei'ntegreerde 
organisatie een veelvoud van problemen wordt opge/ost, die voorheen separaat en 
veelal na e/kaar werden opgelost. Daardoor worden evenwichtiger oplossingen en een 
beter resultaat bereikt. ' 

In een van de eerste Nederlandse studies .over projectontwikkeling, van de hand van drs 
ir A.P. Dreimuller2, wordt projectontwikkeling gedefinieerd als: 

'Het door een organisatie opsporen van een behoefte aan bouwproducten en het vervo/
gens voor eigen rekening en risico nemen en handhaven van initiatieven tot een bouw
proces in enge zin. En we/ zodanig, dat zich in onderlinge samenhang en gefaseerd de 
voorbereiding, de uitvoering en de bege/eiding vo/trekken. ' 

Vastgoedprojecten hebben in bovenstaande omschrijvingen een hele brede betekenis: het 
kan gaan om een enkelvoudig gebouw maar ook om integrale gebiedsontwikkelingen. 
Uit bovenstaande omschrijvingen komen de essentiele kenmerken van 
projectontwikkeling naar voren: 

De projectontwikkelaar ontwikkelt en realiseert marktconforme vastgoedconcepten 
voor eigen rekening en risico; 
De projectontwikkelaar maakt daarbij de vertaling van een veronderstelde of 
aangetoonde marktvraag naar te realiseren vastgoed; 

• Daarbij is sprake van een integrale betrokkenheid bij het 
projectontwikkelingsproces, van initiatief tot en met ingebruikstelling; 

• De projectontwikkelaar is opdrachtgever in het projectontwikkelingsproces en is 
verantwoordelijk voor het procesmanagement en het resultaat. 

Doordat de projectontwikkelaar vastgoed ontwikkelt en realiseert voor een nog onbe
kende afnemer loopt hij net als iedere andere ondememer die op voorraad produceert 
ondememersrisico. Daamaast echter heeft de projectontwikkelaar te maken met een spe
cifiek vastgoedrisico dat het gevolg is van de lange voorbereidingstijd die de realisatie 
van vastgoed kent. In die tussenliggende periode kunnen de marktomstandigheden dras
tisch wijzigen. Vastgoedinvesteringen zijn namelijk een afgeleide van de marktvraag. 
De behoefte aan gebouwen op een bepaalde locatie ontstaat onder invloed van processen 
van demografische, economische en maatschappelijke aard. De projectontwikkelaar 
tracht de ruimtebehoefte op te sporen en er zo goed mogelijk op in te spelen. De combi
natie van dit specifieke vastgoedrisico en de omvang van de investeringen die gemoeid 
zijn met de ontwikkelingen van vastgoedprojecten vereisen grote deskundigheid en fi
nanciele draagkracht van de projectontwikkelaar. 

1 Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappij 
2 Zie de literatuurlijst. 
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2.2 Betrokken actoren bij bet ontwikkelingsproces 

Er zijn vele partijen actief op de vastgoedmarkt zoals onderstaande figuur laat zien. 
Voor het ontwikkelingsproces zijn er zes die, naast de ontwikkelaar, daarin een vooraan
staande rol spelen, te weten: 

Figuur 2. Actoren in bet projectontwikkelingsproces 

De overheid 
De overheid heeft tot taak regulerend op te treden. In die hoedanigheid is de overheid in 
alle drie bestuurslagen, rijk, provincie en gemeente, op meer of minder directe wijze be
trokken bij de totstandkoming en de instandhouding van vastgoed, meer in het bijzonder 
op het gebied van Ruimtelijke Ordening en de economische ordening. 
Het zwaartepunt van de uitvoerende bevoegdheden inzake de RO ligt bij de gemeente. 
De bouwvergunning, grondexploitatie en met name het bestemmingsplan zijn daarbij de 
belangrijke instrumenten voor de gemeente. Het bestemmingsplan bepaalt niet alleen de 
bestemming en functie van terreinen, maar bevat tevens de voorschriften aangaande het 
ruimtegebruik. Daarmee heeft zij de sleutel in handen voor de ontwikkelingen die zij in 
haar gemeente wil toestaan. 

Kapitaalverschaffers 
Met de ontwikkeling van vastgoed zijn grote geldbedragen gemoeid. Door de grote kapi
taalbehoefte zijn de financieringsmogelijkheden dan ook cruciaal voor de mogelijkheden 
om vastgoed te ontwikkelen. Omdat een ontwikkelaar voor deze hoge bedragen bijna 
altijd een beroep moet doen op exteme financiers, is er dan ook een essentiele rol weg
gelegd voor de kapitaalverschaffers. Kapitaalverschaffers kunnen onder andere banken 
en particulieren zijn. Ze zijn overigens pas gei'nteresseerd als het rendement van hun 
geldinvestering hoger is dan dat wat ze elders zouden kunnen krijgen. 

De bouwers 
De volgende categorie spelers zijn de bouwers. Zij zijn de partij die het project daad
werkelijk realiseren. Hun betrokkenheid kan verschillende vormen aannemen. Van tradi
tioneel, d.w.z. via een aanbesteding tot een bouwteam. 
De bouwers kan men onderscheiden in bouwondememers en aannemers. Bouwonder
nemers ontwikkelen en bouwen voor eigen rekening en risico, en zijn als ontwikkelaars 
in vrijwel alle fases actief. Aannemers bouwen in opdracht van derden en zijn in het al
gemeen slechts betrokken bij de fysieke realisatie van het project voor een opdrachtge
ver. 

13 



\ ('f !l!tU' 

De makelaar 
Naast het managen en taxeren van vastgoed is de bemiddelende rol van de makelaar de 
meest bekende. Dit is de meest traditionele rol van de makelaar, het tot stand brengen 
van overeenkomsten ter zake van onroerend goed. Daarnaast treedt de makelaar wel 
eens op als adviseur voor ontwikkelaars. Door zijn kennis van de markt wordt de make
laar dan in een vroeg stadium bij het ontwikkelingsproces betrokken. 

De ontwerpers 
De ontwerpers, met name stedenbouwkundige en architecten, zijn de vijfde categorie 
betrokkenen. Hun rol is het vertalen van het programma en de visie op een locatie in 
bouwmassa' s. 

De gebruiker 
Als laatste categorie spelers zijn daar de gebruikers. Dit kunnen huurders van kantoor
of winkelruimte ofbewoners van huur- ofkoopwoningen zijn. 

14 
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In dit hoofdstuk zal het projectontwikkelingsproces worden beschreven zoals men dat 
kent uit de profitsector. In deze beschrijving zullen de verschillende fasen binnen de pro
jectontwikkeling inzichtelijk worden gemaakt. Duidelijk wordt over welke informatie 
een projectontwikkelaar moet beschikken en welke sturende en regelende activiteiten de 
projectontwikkelaar moet ondememen. 
In de bestudeerde literatuur worden verschillende fasen onderscheiden: 

De een spreekt over de stappen orientatiefase, risicoanalysefase, voorbereidingsfase, 
contractfase, uitvoeringsfase, opleveringsfase en evaluatiefase; 
De antler over verwerving/acquisitie, initiatief, ontwikkeling, realisatie, verkoop/ 
verhuur en gebruik. 

Inhoudelijk spreken ze allemaal over hetzelfde traject alleen worden er verschillende 
benamingen aan de fasen gegeven. 
Figuur 3 geeft het totale vastgoedproces van een vastgoedobject weer. Het projectont
wikkelingsproces is daar weer een afgeleide van. Dit zijn de fasen van pre-initiatief tot 
en met de verkoop. In de praktijk zullen de verschillende fasen zoals hieronder weerge
geven niet zo strikt gescheiden zijn. Ze lopen vloeiend in elkaar over en zullen soms ook 
door elkaar heen lopen. Om het proces beter te kunnen bestuderen worden de fasen apart 
behandeld. De procesbeschrijving beperkt zich tot de fasen waarbij de projectontwikke
laar intensief betrokken is. Dit zijn de grijs gekleurde vlakken in onderstaande figuur. 

Pr-e-initia.tief 

Initiati¢f 

Lo.catieverwet¥ing 

Planontwikkelin~, 

Juri;disch 

Realisering 

[ 

Verhum/ verkoop 

Beheer & Exploitatie 

Figuur 3. Het vastgoedproces3 
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3 Gebaseerd op: Kohnstamm, P.P., Vismans, P.A.R.J . (2000), Organisatie van de vastgoedsector, Bouwen en Opdracht
gevers Stichting PAS, Amsterdam 
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De pre-initiatieffase gaat vooraf aan het daadwerkelijke initiatief en vormt in feite de 
fase waarin de ontwikkelingsmogelijkheden worden ontdekt. Deze ontwikkelingsmoge
lijkheden kunnen zich op verschillende wijze• aandienen: 

Door het zelf opsporen van nieuwe productiemogelijkheden door het verzamelen 
van informatie uit vakbladen, kranten, rondrijden, etc.; 
Door het verkrijgen van een tip of aanbod uit het relatienetwerk waarmee contacten 
worden onderhouden zoals makelaars, gemeente, aannemers etc. 
Door het mee doen aan prijsvragen. 

De projectontwikkelaar bekijkt in deze fase of de ontdekte ontwikkelingsmogelijkheid in 
eerste instantie een realistisch gehalte heeft. Met andere woorden er worden een aantal 
fundamentele zaken5 als eigendom, oppervlak, bestemmingsplan, etc. onderzocht die een 
eventuele ontwikkeling in de weg zouden kunnen staan. Op basis van verkregen infor
matie uit dit basisonderzoek kan de projectontwikkelaar een eerste oordeel geven over 
het plan. 
Daamaast wordt in deze fase de voor de besluitvorming te stellen randvoorwaarden/ uit
gangspunten bepaald en marktverkenningen verricht. Deze marktverkenningen zijn erop 
gericht aanwezige huisvestingsbehoeften in gemeenten op te sporen. 

3.2 Het Initiatief 

Deze procesfunctie vervult een centrale rol. Een belangrijke rol, omdat de initiatiefue
mers bepalen wat er in Nederland gebouwd wordt. 
Zoals reeds naar voren is gekomen kan het initiatief op verschillende wijze tot stand 
komen. Wat ook de aanleiding is voor het initiatief, als het basisonderzoek een ontwik
kelingsmogelijkheid aangeeft wordt in deze fase de eerste globale ideeen over de locatie, 
product, prijs en doelgroep geformuleerd. De projectontwikkelaar geeft op basis van 
verkregen informatie uit het basisonderzoek een eerste oordeel over het plan. Hij zal 
keuzes moeten maken over wat er wordt ontwikkeld. Deze keuzes kunnen beperkt zijn 
als blijkt dat uit het basisonderzoek een aantal randvoorwaarden gevonden zijn die de 
keuze van het vastgoed be'invloedt. Wanneer er geen beperkende randvoorwaarden zijn 
met betrekking tot het vastgoed dat ontwikkeld gaat worden, hangt de keuze af van zo
wel subjectieve als objectieve criteria. Subjectieve zaken als ervaring en persoonlijke 
voorkeuren hebben in de praktijk een grote invloed op de keuze van het te ontwikkelen 
vastgoed. Objectieve criteria om keuzes te maken kunnen zijn: 

De opbrengst van verschillende projectsoorten; 
De doelstelling en capaciteit van de organisatie. 

Elk project geeft een antler rendement. Voor een ontwikkelaar is het belangrijk om te 
weten hoe de verschillende mogelijkheden zich qua opbrengst ten opzichte van elkaar 
verhouden. Dit is zelfs een voorwaarde wanneer winstmaximalisatie wordt nagestreefd. 
De keuze van het vastgoedsegment kan naast het rendement afhankelijk zijn van de 
doelstelling en capaciteit van de organisatie. Zaken als bouwwijze, architectuur, specia
lisme, marktontwikkelingen etc. hebben betrekking op de doelstellingen van de organi-

4 Taak en plaats van de projectontwikkelaar in het bouwproces, EIB ( 1980) 
5 Zie bijlage A, inventarisatielijst basisonderzoek; bewerking van de checklist uit het afstudeerverslag: Swinkels, S., 
(2000), Pre-initiatiefl acquisitiefase binnen de woningbouw-projectontwikkeling, TU/e, Eindhoven. 
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satie. Daamaast is de capaciteit (mankracht en financiele middelen) van de organisatie 
een belangrijke keuzefactor voor het type vastgaed en omvang van projecten. De ont
wikkelaar moet ontwikkelingsactiviteiten aangaan die qua tijd en financien kunnen war
den beheerst. Samenvattend zijn daelstellingen mogelijk met betrekking tot: 

Het type vastgaed en de mate van specialisatie; 
De fasen van het vastgoedproces waartae men zich beperkt; 

• De hoeveelheid en grootte van projecten; 
• De architectuur, bouwwijze etc.; 
• De marktontwikkelingen; 
• Het kopen of zelf verwerven van kennis; 
• Investeringsmagelijkheden. 

Als bekend is wat en waar kan worden gebouwd, kunnen er berekeningen worden ge
maakt met betrekking tot de financiele haalbaarheid van het project. Hiervoor wordt een 
ruimtestudie gemaakt, waarbij de altematieven vaor invulling van de locatie naast elkaar 
warden gezet en kasten, apbrengsten en marges worden doorberekend. Omdat veel fac
toren nog niet bekend zijn in dit stadium, wordt gewerkt met ervaringscijfers. De bere
keningen hebben voor alle vastgoedsegmenten dezelfde opbauw: 

Verwervingskosten; 
Bouw- en woonrijp maken; 

• Bauwkosten; 
Honararia adviseurs; 

3.2.1 Risicoprofiel 

Bijkamende kosten; 
Financieringskosten; 
Opbrengst. 

Wanneer bekend is wat, waar en met welke opbrengsten en kosten een project kan wor
den ontwikkeld, moet ter afsluiting van de initiatieffase het risico in beeld worden ge
bracht. Hiervaor wordt per altematief een risicaprofiel gemaakt. Het risicoprofiel bestaat 
uit een overzicht van alle risicofactoren uit het projectontwikkelingsproces. De volgende 
risicafactoren6 horen daar zeker bij: 

Ontwikkelingsrisico 's 
Ontwikkelingsrisica's hebben betrekking op het risico dater geen of onvaldoende op
brengsten staan tegenaver de gemaakte kasten. Als een project vaortijdig wordt afgebla
zen blijven de gemaakte kosten ongedekt. Ondanks dat dit risico inherent is aan project
ontwikkeling, moet toch een zeker percentage gehaald worden van projecten die wel 
doargang vinden om gemaakte kosten van eerdere niet geslaagde initiatieven te kunnen 
dekken. 

Politiek risico 
Overheden worden bestuurd door periodiek gekozen demacratische organen die be
leidswijzigingen kunnen eisen ten apzichte van reeds gemaakte afspraken. 

Aankooprisico 
Het risica zit in de hoogte van het bod en het stellen van de juiste randvoorwaarden. Een 
te laag bod kan betekenen dat het perceel aan je neus vaorbij gaat en het project hele
maal niet gerealiseerd kan worden. Een te haag bod kan grote risico ' s met zich mee 
brengen vaar de afzet. Uiteindelijk moet de verwervingsprijs verrekend worden in de 

6 Op basis van literatuur en gevoerde gesprekken. 
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stichtingskosten waardoor een te hoog verkoop- of huurniveau vol gt of een te lage winst 
of verlies wordt gerealiseerd. 

Procedurele risico 's 
Het risico betreft hier de mogelijkheid dat de benodigde vergunningen voor het plan niet 
of niet op tijd verkregen kunnen worden. Wanneer bijvoorbeeld bestemmingsplannen of 
vrijstellingsprocedures in de vertraging komen vanwege bezwaarprocedures, heeft dit 
uiteraard de nodige consequenties voor de fasering en dus het eindsaldo. Daamaast kan 
het tevens consequenties hebben voor de organisatie. W anneer een groot deel van de 
plannen in de "wacht" staat, bestaat het risico namelijk dat deze plannen in dezelfde pe
riode tot ontwikkeling moeten worden gebracht. Wat een piekbelasting voor de 
organisatie met zich meebrengt. 

Parameters 
De parameters rente en kosten- en opbrengstenstijgingen zijn altijd kritisch bij project
ontwikkeling. Standaard moeten er een aantal scenario's gemaakt worden met zowel uit
slagen naar boven als naar beneden. Zeker bij marktontwikkelingen waarin kosten en 
opbrengsten explosief stijgen, is een goede inschatting hiervan essentieel. Hoe beter de 
inschatting van de tijd des te nauwkeuriger de aannames zullen zijn. 

Afzetrisico 
Het afzetrisico is in eerste instantie te omschrijven als de kans dat de afzet niet overeen
komt met eerdere aannamen. Dit betekent dat een goed marktonderzoek cruciaal is of 
een project een financieel debacle wordt of een succes. In tweede instantie schuilt in de 
factor tijd een groot risico. Ook al is het marktonderzoek goed uitgevoerd, als het traject 
tussen het marktonderzoek en de verkoop cq verhuur te lang is kan de vraag naar het 
project inmiddels gewijzigd zijn. Aangezien de RO-procedures langdurig zijn en de tijd 
hiervoor moeilijk (of vrijwel niet meer) in te schatten is, moet dit risico niet worden on
derschat. Zaak is om de planontwikkelingsfase zo kort mogelijk te houden. 

Fiscale- en financieringsrisico 's 
De financiering alsmede de fiscale constructies kunnen ook een risico inhouden. Aller
eerst moet vastgesteld worden of een project ilberhaupt gefinancierd kan worden. Is de 
financiering rond dan kunnen er alsnog problemen ontstaan met toegezegde kredieten 
door opgetreden vertragingen. Het is dan de vraag of deze kredieten alsnog worden ver
strekt als het nodig is en de geplande liquiditeiten ook op het juiste moment beschikbaar 
zijn. Om niet achteraf op onaangename verrassingen te stuiten is het ook zaak de juiste 
fiscale constructie te hanteren m.b.t. onroerend goed aankopen en samenwerkingsver
banden. 

3.2.2 Beslispunt en -document 

Alle aspecten die reeds zijn beschreven, zijn van belang bij de beoordeling of de pro
jectontwikkelaar een project door wil laten gaan of niet. De beslissing om door te gaan 
met een project zal gebaseerd worden op een haalbaarheidsanalyse. Samen met een pro
jectdefinitie vormt de haalbaarheidsanalyse het beslisdocument van de initiatieffase: het 
initieel plan. 
Samengevat bestaat de analyse uit de volgende onderdelen: 
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Een goed beeld van de vraag en het aanbod in de beoogde vastgoedmarkt; 
Een inschatting van het financieel rendement; 
Een inschatting van de mogelijkheden om de nodige vergunningen te verkrijgen; 
Een inschatting van de benodigde tijd om het project te realiseren; 
De mogelijkheden om het project te financieren; 
Vaststelling van het risicoprofiel. 

Om een goed beeld te krijgen van de benodigde investeringen in relatie tot de opbrengst 
en risico's moeten de uitkomsten van bovenstaande aspecten op elkaar worden afge
stemd. Doordat bepaalde aannames betrekking hebben op een later stadium in het proces 
zijn deze niet voor honderd procent betrouwbaar. Daarom moeten er altijd varianten met 
verschillende aannames worden geanalyseerd. Dit biedt namelijk de mogelijkheid de · 
consequenties van verschillende scenario's voor de haalbaarheid van het project door te 
rekenen. Een algemene uitspraak over wanneer een project wel of niet doorgang vindt, 
kan niet gegeven worden. Daarvoor is er een te grote diversiteit aan projecten. 

3.3 Locatieverwerving 

Zoals blijkt uit voorgaande paragraaf, ontstaat in veel gevallen een initiatief in samen
hang met een beoogde ofbeschikbare locatie. De te verwerven locatie kan bestaan uit 
grond, een te slopen of te herontwikkelen object. Daarbij kan de grond in eigendom 
worden verworven of in erfpacht worden uitgegeven. 
Hoe het ook zij, voor verdere planontwikkeling is zekerheid over een beschikbare en 
geschikte locatie en over de kosten en tijd die gemoeid zijn met de verwerving daarvan 
noodzakelijk. Voorprojecten met enige omvang moet een verwervingsplan worden 
opgesteld. Hierin wordt het tijdstip, tempo van verwerving en het aankoopprijsbeleid 
vastgelegd. De aankoop van grond is namelijk een grote investering en niet zonder 
risico. Wantjuist de locaties die interessant zijn om vastgoed op te ontwikkelen moeten 
vaak nog een bestemmingswijziging ondergaan. 
Het verwervingsplan kan per locatie verschillen. Zijn de planologische ontwikkelingen 
goed in te schatten zoals bij toekomstige uitleglocaties, dan zal er sprake zijn van een 
vroegtijdige verwerving door marktpartijen (koopovereenkomst). Dit leidt wel tot hoge 
rentelasten maar geeft zekerheid ten aanzien van grondposities wanneer de grond 
'warm' komt te liggen. Wanneer het (afzet)risico bij de verkopende partij groot is wordt 
veel gebruik gemaakt van optieovereenkomsten. De beschikbaarheid van de locatie 
wordt dan in een vroeg stadium geregeld door een eventuele betaalde optie op de grand 
te nemen. De feitelijke verwerving vindt dan plaats wanneer alle benodigde vergunnin
gen verkregen zijn. 

Voor wat betreft het aankoopprijsbeleid moeten er afspraken vastgelegd zijn voor de te 
voeren verwervingsonderhandelingen. Iedere partij hanteert zijn eigen variabelen om te 
bepalen wat de grond voor hem waard is. De waarde van grond is relatief en zal per 
(markt)situatie verschillen. Anders dan bij de meeste producten is bij grond de relatie 
met de productiekosten beperkt. De prijzen voor grond richten zich naar de opbrengsten 
en rendementen van de (toekomstige) gebruikers van de grond. Wat grond waard is ver
schilt per partij. De ontwikkelaar zal de marktkansen inschatten van de toekomstige ge
bruikers. Zijn doel is het verschil tussen verkoopprijs van een project en kostprijs zo 
groot mogelijk te houden. 
Deze commerciele benadering voor de berekening van de grondwaarde staat bekend als 
de residuele grondwaardeberekening. Deze waardemethode bepaalt de waarde van grond 
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door de mogelijke marktwaarde van het onroerende goed of de opbrengsten van de be
bouwing te kapitaliseren en hier de kosten voor de bouw en de winstmarge vanaf te 
trekken. Ook voor deze fase geldt als beslisdocument de haalbaarheidsstudie. In deze 
studie is namelijk aangegeven wat de maximale bieding mag zijn waarvoor de grond of 
het object kan worden aangekocht. 
In het geval de gemeente partij is moet het aankoopprijsbeleid worden afgestemd op de 
gemeente. Op het moment dat ontwikkelaar en gemeente met elkaar in onderhandeling 
over de grondprijs gaan, zullen er tevens afspraken worden gemaakt over de verdeling 
van de activiteiten die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van de betreffende locatie. 
Doorgaans neemt de gemeente de werkzaamheden als het bouwrijp maken, de aanleg 
van de infrastructuur en de inrichting van de openbare ruimte voor haar rekening en 
zorgt de ontwikkelaar voor de realisering van de gebouwen. Deze taakverdeling is een 
belangrijk gegeven voor het bepalen van de grondprijs. Aan de zijde van de gemeente 
zal het namelijk zo moeten zijn <lat de boekwaarde en de kosten van verwerving, de in
frastructuur en de inrichting van de openbare ruimte gedekt moeten worden door de op
brengsten uit de grondverkoop. 
Zoals vorenstaande is beschreven betekent dit voor de ontwikkelaar dat de bouwkosten 
en de grondkosten, vermeerderd met een redelijke winst in evenwicht moeten zijn met 
de geprognotiseerde onroerend goed waarde. De verbindende schakel vormt hier de 
grondwaarde, zoals onderstaande figuur laat zien. 

Figuur 4. Grondwaarde als verbindende schakel 
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Bron: Wigmans, G., (1995), grondbeleid en marktorientatie: risicobeheersing in de grondexploitatie 
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De gemeente hanteert in tegenstelling tot de ontwikkelaar geen "backward pricings
methode". Zij gebruikt hiervoor vaak de dynamische eindwaardemethode. Deze metho
de geeft inzicht in de te maken grondkosten. Deze kostprijs kan de gemeente beschou
wen als minimumprijs voor verkoop van het betreffende perceel. 
Ook hanteert de gemeente, vaak bij woningbouw, vaste percentages (grondquote) ge
koppeld aan het type vastgoed en financieringscategorie. Hoe hoger de opbrengst voor 
de ontwikkelaar des te hoger de grondprijs wordt. 

3.4 Planontwikkeling 

De belangrijkste actoren in de planontwikkelingsfase zijn de initiatiefnemer en de ge
meente. De gemeente neemt, als regisseur, een belangrijke rol in de planontwikkeling in, 
maar haar betrokkenheid varieert no gal. Van partner in een co-ontwikkeling ( denk aan 
PPS-constructies, vaak in herstructureringsgebieden) tot voorwaarden stellend in een 
bestemmingsplan of een stedenbouwkundig plan. 
Of een project succesvol is hangt af in welke mate er in wordt geslaagd op het juiste 
moment, op de juiste plaats een gebouw met de juiste financiele condities op de markt te 
brengen. Genoemde aspecten bepalen dus in belangrijke mate het te behalen succes van 
een project. De ontwikkelingsfase kan daarom in vier1 onderling samenhangende deel
gebieden worden gesplitst: 

De markttechnische planontwikkeling; 
De bouwkundige planontwikkeling; 
De juridische planontwikkeling; 
De financiele planontwikkeling. 

De planontwikkeling is een iteratief subproces binnen het projectontwikkelingsproces, 
waarbij genoemde onderdelen in verschillende stappen doorlopen worden en continue 
interactie en onderlinge afstemming plaatsvindt. 

3.4.1 Markttechnische planontwikkeling 

De markttechnische planontwikkeling bestaat uit een marktverkenning en het daarop 
gebaseerde programma van eisen (PvE). 
In de initiatieffase wordt ook al gekeken naar de markttechnische haalbaarheid van het 
plan, maar met de insteek of er voor het bedachte vastgoed in eerste instantie een afzet
mogelijkheid bestaat. Zoals beschreven, wordt dit gedaan op ervaring en eigen onder
zoek van de projectontwikkelaar. Indien uit de ervaringsgegevens in het initieel plan ge
concludeerd kan worden dat het plan doorgang kan vinden en de grond in bezit is, is een 
uitgebreid en nader marktonderzoek een absolute voorwaarde. Dit kan de ontwikkelaar 
zelf doen of, wat vaak voorkomt bij vastgoedontwikkeling in onbekende regio's of vast
goedsegmenten, uitbesteden aan gespecialiseerde bureau's. Een te ontwikkelen plan be
tekent immers een (grote) investering met (grote) financiele risico's. De marktverken
ning moet dus een gedegen inzicht verschaff en in de markttechnische haalbaarheid van 
het initiele plan. Daarvoor zullen zeker de volgende aspecten aan de orde moeten ko
men: 

7 Basisprincipes projectontwikkeling, Neprom Leergang Projectontwikkeling 1999 
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Afzetmogelijkheid; 
De prijsstelling; 
Het ontwerp; 

• De doelgroep; 
Locatiekwaliteit; 

• Prijs-kwaliteitverhouding; 
• Marktbenadering; 
• Concurrentie. 
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Atbankelijk van de specifieke situatie bestaat een marktverkenning niet altijd uit dezelf
de onderwerpen. Bij elk vastgoedsegment ligt bet accent op verschillende onderwerpen. 
Bij de woningbouw zijn de locatie en bet ontwerp vaak bet meest bepalend voor de af
zetmogelijkheden. Bij winkels is de ligging de centrale factor en bij kantoorgebouwen 
en bedrijfruimten zullen vooral de bereikbaarheid, de prijsstelling en de uitstraling van 
bet project de aandachtspunten zijn. 
Overigens is een marktverkenning niet alleen nuttig voor de ontwikkelaar om te weten te 
komen ofhet project markttechnisch haalbaar is, bet kan tevens de gemeente overtuigen 
van de vraag naar dergelijke projecten. 
Wanneer de onderzoeksresultaten bekend zijn, kan er een Programma van Eisen voor bet 
project worden geformuleerd. Een PvE is te omschrijven als een geordende verzameling 
van eisen en wensen die de huisvestingsbehoefte weergeeft. Het eisenpakket bestaat in 
hoofdzaak uit drie onderdelen8

: 

Randvoorwaarden; 
Karakteristiek van te huisvesten doelgroep; 
Eisen aan bet gebouw en terrein. 

Het Programma van Eisen ontwikkelt zich van grof naar fijn, conform de stappen van 
SO naar Bestek. In elke ontwerpfase wordt bet getoetst op de uitgangspunten en 
haalbaarheid. Het programma van eisen dient dus als referentiekader tot bet einde van 
bet proces en vormt voor de planontwikkelingsfase een beslisdocument. Dit houdt in dat 
een onvolledig PvE uiteindelijk leidt tot een minder goed beheersbaar proces en tot 
financieel nadeel. 
Op grond van bet ontwikkelde "basis" programma van eisen kan de verdere 
planontwikkeling plaatsvinden. 

3.4.2 Bouwkundige planontwikkeling 

Voor de bouwkundige planontwikkeling wordt in tegenstelling tot de overige onderdelen 
veelvuldig gebruik gemaakt van exteme adviseurs. Dit heeft te maken met de expertise 
die nodig is voor bet ontwerpproces en de bouwvoorbereiding. De ontwikkelaar kiest in 
deze fase namelijk een architect die uiteindelijk het ontwerp (bestek en tekeningen) moet 
afleveren. De bouwkundige planontwikkeling moet leiden tot een gedetailleerde om
schrijving van het project, die als basis dient voor de bouwopdracht aan de aannemer. 

Het ontwerpproces vormt dus een belangrijk onderdeel van de planontwikkeling. De 
fasen in het ontwerpproces bepalen namelijk tevens de fasering van de totale 
planontwikkeling. De volgende fasen kunnen worden onderscheiden: 

8 Broek v.d ., R, Matheeuwsen, M, Wijnhoven, A, (1995), Bouwen in eigen beheer: enige overwegingen om te bouwen met 
een kopersvereniging, afstudeerverslag HMB, Tilburg. 

22 



) ni•1:1trl ! 

1. Initiele schetsen van de ontwikkelaar; 
2. Schetsontwerp van architect 
3. Voorlopig ontwerp van architect; 
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4. Informatie verzamelen van opmerkingen van gemeentelijke diensten en adviseurs; 
5. Definitief ontwerp; 
6. Bestektekeningen en bestek; 
7. Verkooptekeningen; 
8. Werktekeningen. 

Vaak niet genoemd in ontwerpprocessen maar wat toch een belangrijk onderdeel van het 
ontwerpproces vormt, zijn de initiele schetsen van de ontwikkelaar. Op grond van on
derzoek, ervaring en/ of voorkeuren heeft de ontwikkelaar zelf al een visie ontwikkeld 
over de gewenste vorm van het project. Om de architect een goed beeld te geven van wat 
gewenst is op de betreffende locatie, maakt de projectontwikkelaar schetsen van zijn 
ideeen. Aandachtspunten hierbij zijn: 

Uitstraling van het vastgoed; 
Gewenste kwaliteit; 
Orientering van het vastgoed (situering, entree, bezonning, etc); 
Flexibiliteit van het ontwerp; 
Omvang van het vastgoed; 
Bouwmethode, -wijze, -tijd; 
Wensen van de doelgroep; 
Nadere eisen omtrent milieu, veiligheid, duurzaarnheid etc. 

De overige fasen worden in bijlage I toegelicht. 
Naast het ontwerpproces zijn aspecten van belang, als: keuze architect en adviseurs, de 
bouwvoorbereiding en de bouwaanvraag. 

Keuze architect 
Het is voor een ontwikkelaar zaak om een architect te vinden die ontwerpen maakt die 
hem aanspreken en het best aansluiten bij het PvE. De keuze van een architect zal af
hankelijk zijn van een of een combinatie van de volgende aspecten: 

Uit het relatienetwerk (o.a. reciprociteit). 
Aansprekende ontwerpen; 
Specifieke organisatiecapaciteiten; 
Volgend uit een prijsvraag; 

In veel gevallen kiest een ontwikkelaar een architect binnen zijn relaties. De architect zal 
gevraagd worden op basis van het PvE een visie te geven van het project. Wanneer blijkt 
dat de architect "begrijpt" wat er gevraagd wordt, kan de opdracht gegeven worden. 

De bouwvoorbereiding 
Belangrijke onderdelen van de bouwvoorbereiding vormen de grond-, civiele- en milieu
onderzoeken. Grondonderzoek is nodig voor sonderingen. Vastgesteld moet worden 
welke fundering moet worden toegepast. Civiele onderzoeken zijn nodig in verband met 
het bouw- en woningrijp maken van de locatie. Milieuvraagstukken behoren ook tot de 
bouwvoorbereiding. Het betreft hier vooral onderzoek naar geluidsoverlast en bodem
verontreiniging of ingeval van een bestaand object onderzoek naar schadelijke stoffen. 
Voor zover hier nog geen onderzoek naar is verricht, zal dit in deze fase alsnog moeten 
gebeuren. 
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3.4.3 Juridische planontwikkeling 
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Een cruciale rol is weggelegd voor de juridische planontwikkeling. Dit deelgebied bevat 
namelijk onderdelen waar de ontwikkelaar weinig tot geen invloed op uit kan oefenen. 
Het betreft bier zaken op publiekrecbtelijk gebied, zoals de ruimtelijke ordeningsaspec
ten en zaken op privaatrecbtelijk gebied zoals raamovereenkomsten met gemeente, 
samenwerkingverbanden met andere marktpartijen, buur- en koopcontracten etc. 
Beide gebieden zullen uitgebreid bebandeld worden. Te beginnen met de publiekrecbte
lijke onderwerpen waarmee een projectontwikkelaar te maken krijgt. Dit zijn dus alle 
aspecten m.b.t. de ruimtelijke ordening, die weer te splitsen zijn in een onderdeel ver
gunningen en een onderdeel RO-procedures. 

Publiekrechteliike zaken 

Alle vergunningen en ruimtelijke plannen op alle niveau's kennen bun eigen procedure. 
Ze bebben ecbter een procedure gemeen, namelijk de openbare voorbereidingsprocedu
re. Deze komt voort uit de Algemene Wet Bestuursrecbt afdeling 3.4. In principe bete
kent dat, dat: 

Een aanvraag of ontwerp voor een besluit in bet openbaar ter inzage wordt gelegd; 
De stukken openbaar zijn; 
Vooraf bekendbeid wordt gegeven aan de ter inzage legging; 
Belangbebbenden bun zienswijze naar voren kunnen brengen; 
lngeval van een aanvraag, recbt van wederboor. 

Vergunningen 
De ontwikkeling van vastgoed is aan een grote boeveelbeid regels gebonden. Voordat er 
gebouwd mag worden moet de ontwikkelaar tal van vergunningen zien te bemacbtigen. 
De meest voorkomende vergunningen die de ontwikkelaar in zijn bezit moet bebben zijn 
de: 

Bouwvergunning; 
Sloopvergunning; 
Monumentenvergunning; 
Milieuvergunning; 
Ontbeffing geluidsnormen. 

Bouwvergunning 
Wanneer alle adviezen9 zijn verwerkt in bet ontwerp en bet plan techniscb volledig is 
uitgewerkt kan een bouwvergunning worden aangevraagd. 
De woningwet en de gemeentelijke bouwverordening regelen de procedure10 die gevolgd 
moet worden bij de aanvraag van een bouwvergunning. Daamaast is de procedure van 
belang voor zowel de projectontwikkelaar als voor de belangbebbende (i.v.m. zienswij
zen) bij de aanvraag. 
Wanneer de aanvraag ontvangen en compleet is, beeft de gemeente 13 weken de tijd om 
een beslissing te nemen op de aanvraag. Het betreft bier een fatale termijn: indien zij 
niet beslissen binnen dertien weken dan is de bouwvergunning van recbtswege verleend. 
In bijzondere situaties kan deze termijn nog eens met 13 weken worden verlengd. Is er 

9 Zie bijlage B, ambtelijke diensten en exteme adviseurs 
10 Zie bijlage C, bouwvergunningsprocdure + in te dienen stukken 
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voor de aanvraag vrijstelling van bet bestemmingsplan nodig, dan gelden deze termijnen 
niet. Op de vrijstellingsprocedure wordt verderop in deze paragraaf uitgebreid ingegaan. 

De ministerraad heeft op 18 j anuari 2002 ingestemd met bet voorstel voor een Woon wet 
(de herziende Woningwet). Deze wet, die in werking zal treden op 1 januari 2003, ver
sterkt de zeggenschap van bewoners over bun woning en woonomgeving en herschikt de 
taken en verantwoordelijkheden van de bij bet wonen betrokken instellingen en organi
saties. 
Met de wijziging van de Woningwet wordt ook de bouwvergunningsprocedure voor een 
gedeelte veranderd. De te volgen bouwvergunningsprocedure wordt door deze verande
ring in de wet afhankelijk van bet soort bouwwerk en heeft tevens invloed op de manier 
waarop de indiener van een bouwaanvraag te maken krijgt met welstand. In bijlage D 
wordt deze verandering nader beschreven. 

Sloopvergunning 
Voor alle opstal die verwijderd moet worden van 10 m3 of meer moet een sloopvergun
ning worden aangevraagd. Daarbij moet aangegeven worden hoe de sloop zal plaatsvin
den en wat er met de materialen gebeurt. Ook zal er onderzocht moeten worden of er 
gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. 
Bij de beoordeling wordt tevens bekeken of bet te slopen object geen waarde heeft voor 
de gemeenschap. B& W beslissen over een aanvraag om sloopvergunning binnen dertien 
weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen. Zij kunnen bun beslissing eenmaal 
voor ten hoogste dertien weken verdagen. 

M onumentenvergunning 
Voor bouwactiviteiten aan of bij een Rijks- of Gemeentelijk Monument is een monu
mentenvergunning nodig. Dit geldt niet voor gewoon onderhoud maar wel weer voor 
ondergeschikte en/ ofkleine inteme wijzigingen. De procedure die hierbij moet worden 
gevolgd staat weergegeven in bijlage E en duurt voor een gemeentelijk monument 
maximaal 28 weken en voor een rijksmonument maximaal 50 weken mits er geen be
zwaar wordt aangetekend. 

Milieuvergunning 
Om te bekijken of de grond vervuild is, zal een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld 
moeten worden om de emst en de mate van eventueel aanwezige vervuiling te bepalen. 
Dit is in veel gemeenten een vereiste wanneer bet bouwplan groter dan een bepaald aan
tal m2 is, deze grens ligt veelal op 50 m2

• De uitvoering en de rapportage van bet bodem
onderzoek moeten voldoen aan de voorschriften zoals beschreven in de NEN 5740. 
Bij bet indienen van de bouwaanvraag moet dit rapport worden bijgevoegd. Is er sprake 
van vervuiling dan moet in bet rapport tevens de wijze van verwijdering staan. Dit rap
port wordt sinds 01-01-2002 alleen door de gemeente goedgekeurd en niet meer door de 
provincie. De procedure duurt maximaal 13 weken. Als uiteindelijk alle maatregelen zijn 
genomen vindt er nog controle plaats door de milieudienst. 

Ontheffing geluidsnormen 
Als onderdeel van de milieuvergunning behoort ook de ontheffing van geluidsnormen. 
Het Bouwbesluit geeft de normen aan die aan bet geluidsniveau van binnen en buiten 
een gebouw worden gesteld. Die normen geven aan dat wanneer de geluidsbelasting op 
de gevel groter is dan 50 dB(A) er geen vergunning mag worden verleend. Om de norm 
te halen zijn allerlei maatregelen mogelijk zoals meer afstand tussen de geluidsbron 
( vaak auto's) en bet gebouw, geluidsbron afzwakken ( minder auto's) of ander materiaal 
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(asfalt) toepassen. Zijn deze maatregelen in allerlei opzichten (financieel, technisch, etc.) 
niet haalbaar, dan kan de gemeente ontheffing krijgen op gestelde normen. De vergun
ning wordt echter pas verleend indien aangetoond is dat de geluidsbelasting binnen het 
gebouw niet groter is dan 35 dB(A). 

Voor specifieke gebouwen zal de projectontwikkelaar speciale vergunningen moeten 
aanvragen, te denken valt aan Hinderwet, inrit- en lozingsvergunningen. Er bestaan legio 
vergunningen in Nederland, maar in de meeste bestemmingsplannen is goed geregeld 
wat op welke plaatsen gerealiseerd kan worden. 

RO-procedures 
Binnen de Nederlandse overheid hebben alle drie bestuurslagen hun eigen planningsmo
gelijkheden op het gebied van de ruimtelijke ordening. 
Het Rijk stel nationale ruimtelijke plannen vast. De ministerraad kan voor bepaalde as
pecten van het nationale ruimtelijk beleid plannen vaststellen in de vorm van structuur
schetsen, structuurschema's en concrete beleidsbeslissingen. Nadat een ieder in de gele
genheid is geweest om een zienswijze over de plannen kenbaar te maken, moeten de 
plannen door het parlement worden behandeld en krijgen daardoor de status van Plano
logische Kembeslissing (PKB). Deze plannen zijn algemeen van aard. Zij geven een 
beleid aan. Echter voor zover zij concrete aanwijzingen geven in een bepaald geval 
wordt dat onderdeel van een plan aangemerkt als een besluit en is beroep op de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State mogelijk. 

De provincie maakt provinciale ruimtelijke plannen. Provinciale staten kunnen voor een 
of meer gedeelten of voor het gehele gebied van de provincie een streekplan vaststellen, 
waarin de toekomstige ontwikkeling in hoofdlijnen wordt aangegeven. Gedeputeerde 
staten bereiden deze plannen voor. Nadat iedereen in gelegenheid is geweest om een 
zienswijze over een ontwerp streekplan kenbaar te maken, is vaststelling door provincia
le staten aan de orde. Ook een streekplan is algemeen van aard. Het geeft het ruimtelijk 
beleid van de provincie aan. Echter voor zover zij concrete aanwijzingen geven in een 
bepaald geval wordt dat onderdeel van het streekplan aangemerkt als een besluit en is 
beroep op de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State mogelijk. Gedepu
teerde staten keurt ook de gemeentelijke bestemmingsplannen goed. 

In gemeenten wordt het ruimtelijke beleid neergelegd met twee wettelijk geregelde 
planvormen, namelijk het structuurplan en het bestemmingsplan. 

Structuurplan 
Het structuurplan geeft het ruimtelijk beleid voor de gemeente of een deel daarvan weer. 
Dit wordt gedaan door de dienst Ruimtelijke Ordening binnen de gemeente. Het plan is 
juridisch niet bindend, maar wel politiek en beleidsmatig. Door het hoge abstractieni
veau en de mate van globaliteit is er sprake van een redelijke mate van flexibiliteit. Ove
rigens heeft niet elke gemeente een structuurplan. 

Bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan is het enige juridisch bindende ruimtelijk plan. In een bestem
mingsplan wordt voor een plangebied de bestemming van de grond aangegeven, voor
schriften voor de bebouwing, het gebruik van de grond en als dat nodig is creeert het een 
aanlegvergunningenstelsel voor het uitvoeren van bepaalde werken of werkzaamheden. 
Voor veel gebieden binnen een gemeente bestaat nog geen bestemmingsplan, te denken 
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valt aan binnenstedelijke gebieden en onbebouwde gebieden. Is er wel sprake van een 
bestemmingsplan dan bestaat deze uit drie delen: 
1. Plankaart; 
2. Beschrijving en nadere voorschriften betreffende de bestemmingen; 
3. Toelichting. 

Op <lit moment is er nog sprake van een drietal hoof dvormen van bestemmingsplannen, 
te weten: 

Een globaal bestemmingsplan met uitwerkingsverplichting: <lit is een vlekkenplan 
met gebiedsbestemmingen, die door B& W binnen de looptijd van het plan moeten 
worden uitgewerkt in een of meer uitwerkingsplannen; 
Een globaal eindplan: <lit is ook een vlekkenplan met gebiedsbestemmingen, maar 
omdat het niet behoeft te worden uitgewerkt is er sprake van een rechtstreekse 
bouwtitel. Dit betekent <lat een bouwaanvraag indien die in overeenstemming is met 
het globaal eindplan verleend moet worden en als zodanig dus een rechtstreekse 
bouwtitel heeft. Deze planvorm wordt gekozen als men een grote mate van flexibili
teit wenst; 
Een gedetailleerd bestemmingsplan: hieruit kan per perceel worden afgeleid wat de 
bestemming en de bouw- en gebruiksmogelijkheden zijn; er is sprake van een recht
streekse bouwtitel. 

Wanneer de bouwaanvraag niet binnen het huidige bestemmingsplan valt, zijn er twee 
mogelijkheden om de bouwaanvraag alsnog toe te kennen. De gemeente verleent vrij
stelling of er vindt een bestemmingsplanwijziging plaats. 

Vrijstelling 
Van de bepalingen van een bestemmingsplan kan vrijstelling worden verleend met 3 
soorten vrijstellingen: 
1. Vrijstelling volgens artikel 15 WRO: <lit zijn "binnenplanse" vrijstellingen, vrij

stellingsmogelijkheden voor kleine afwijkingen van de bepalingen uit het bestem
mingsplan; 

2. Vrijstelling volgens artikel 17 WRO: tijdelijke vrijstelling voor maximaal 5 jaar; 
3. Vrijstelling volgens artikel 19 WRO: permanente vrijstelling voor projecten. 

De laatste vrijstellingsmogelijkheid, artikel 19 WRO, is de meest toegepaste vrijstel
lingsprocedure. Met deze vrijstellingsprocedure kan vrijstelling gegeven worden voor 
projecten van een garage tot een hele woonwijk. Vanaf 3 april 2000 is een nieuwe artikel 
19-procedure in werking getreden, de zelfstandige projectprocedure (zpp) genaamd. 
Voor het verlenen van vrijstelling is -mits het geldende bestemmingsplan niet ouder is 
dan 10 jaar- geen voorbereidingsbesluit of een ontwerpbestemmingsplan meer noodza
kelijk. Dit in tegenstelling tot de 'oude' artikel 19-procedure waar die koppeling met het 
bestemmingsplan nog wel aanwezig was. Dit wil overigens niet zeggen <lat deze vrijstel
ling zonder motivering verleend wordt. Voor de realisering van een bouwplan kan de 
gemeenteraad (bevoegdheid) pas vrijstelling verlenen van het bestemmingsplan, mits het 
ingediende bouwplan is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing. Hieronder 
wordt bij voorkeur een gemeentelijk structuurplan verstaan. Is deze niet voorhanden, dan 
moet in ieder geval worden ingegaan op de relatie met het geldende bestemmingsplan. 
De zpp met bij behorende termijnen staat vermeld in bijlage F. 
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Wordt er geen vrijstelling verleend omdat bijvoorbeeld het bestemmingsplan ouder is 
dan 10 jaar of de gemeente besluit andere ontwikkelingen mee te nemen, dan moet er 
een bestemmingsplanprocedure worden gestart. 
Een bestemmingsplan wordt door de gemeente zelf of, in geval van uitbesteding, door 
een adviesbureau opgesteld. Omdat de bepalingen van een bestemmingsplan grote ge
volgen kunnen hebben, is er een zware procedure gekoppeld aan het herzien van het be
stemmingsplan. In bijlage G staat de volledige procedure beschreven. 
Reeds eerder is in de locatieverwervingsfase vermeld dat percelen grond die aangekocht 
zijn door de projectontwikkelaar vaak nog een bestemmingswijziging moeten onder
gaan. Deze wijzigingsprocedure is voor de projectontwikkelaar dan ook cruciaal. Niet 
alleen de uitkomst moet gunstig uitpakken maar ook het besluitvormingstraject dient 
snel te verlopen. De mogelijke bezwaarprocedures in de herzieningsprocedure kunnen 
namelijk veel tijd kosten. Hierdoor kunnen grote renteverliezen ontstaan ofkunnen wij
zigingen in de markt optreden. Met als gevolg grote financiele risico 's. Al heeft de pro
jectontwikkelaar weinig invloed op deze procedures, hij kan toch enkele voorzieningen 
treffen waardoor bezwaren vermeden kunnen worden. Hierbij moet gedacht worden aan 
het bei"nvloeden van alle betrokken partijen11 door middel van een goede presentatie te 
geven, de juiste personen te benaderen etc. 

Planschade 
Planologische maatregelen kunnen de gebruiks- en bouwmogelijkheden van een gebied 
in sterke mate wijzigen. Indien de waarde of de exploitatie van een woning ofbedrijf 
door een planologische maatregel in negatieve zin wordt bei"nvloed is sprake van schade 
als bedoeld in artikel 49 WRO, de zogenaamde planschade. Dit artikel geeft aan, dat er 
in een aantal gevallen door de gemeenteraad planschade kan worden toegekend, name
lijk als ten gevolge van: 
1. De bepalingen van een bestemmingsplan; 
2. Een vrijstellingsbesluit, waarmee wordt afgeweken van een bestemmingsplan; 
3. De aanhouding van een beslissing op een bouw- of aanlegvergunning in verband 

met een genomen voorbereidingsbesluit of een in procedure zijnde bestemmings
plan; 

4. Besluiten ten behoeve van de uitvoering van projecten van bovengemeentelijk be
lang; 

5. Aanwijzingen van de minister van VROM of van gedeputeerde staten omtrent de 
inhoud van een bestemmingsplan; 

6. Een Koninklijk Besluit waarin wordt bepaald dat de WRO niet van toepassing is op 
een werk of werkzaamheid ten behoeve van de landsverdediging. 

De eerste drie punten komen het meest voor en zijn in de praktijk echt van belang. De 
anderen zijn uitzonderingen. Deze planschadeprocedure duurt vanaf de start tot het be
sluit gemiddeld 1,5 jaar. Wordt er vervolgens beroep aangetekend en zelfs in hoger be
roep gegaan dan kan de procedure in totaal wel 5 jaar duren. 

Bij gemeenten is er sprake van een toenemende vloed van aanvragen12 om planschade
vergoeding. Gemeenten zijn daarom op zoek naar mogelijkheden voor afwenteling van 
die schade. De VNG is van mening dat gemeenten uitdrukkelijk de bevoegdheid moeten 
krijgen om planschade door te berekenen aan degene (lees: projectontwikkelaars) die 

11 Zie bijlage B. 
12 Ten Have, mr. T., Thoonen, mr. ing. J.J . (2000), Risicoana/yse planschade 2000 
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profijt hebben van de planwijziging. Het gaat daarbij met name om planwijzigingen 
waarbij de gemeente slechts formele mogelijkheden creeert om de ontwikkeling tot 
stand te brengen, maar verder geen of nauwelijks voordelen voor haar eigen beleid reali
seert. 

Privaatrechteliike zaken 

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op het opstellen en afsluiten van contracten cq. 
overeenkomsten. De projectontwikkelaar sluit voortdurend overeenkomsten met diverse 
partijen waaruit verbintenissen voortvloeien. Daarbij komt hij veel in aanraking met al
gemene voorwaarden en standaard contracten, zoals met architecten en diverse advi
seurs. 
Voor de ontwikkelaar zijn er in tijd twee type overeenkomsten te onderscheiden, name
lijk overeenkomsten waarbij de bouwvergunning nog niet is verleend en overeenkom
sten waarbij dit wel het geval is. Met andere woorden wel of geen zekerheid, hier moet 
zeker rekening worden gehouden bij het sluiten van overeenkomsten. Enkele aandachts
punten zijn daarbij: 

De betaling indien het project geen doorgang vindt; 
Het moment van betaling; 
De regeling als de omvang van het project wijzigt; 
Afspraken over inschakeling van derden; 
Wie doet wat en wanneer; 
Hierarchie en samenwerking tussen betrokken partijen. 

Aankoop onroerend goed 
De eerste belangrijke overeenkomst die de projectontwikkelaar sluit is het koopcontract 
voor de aankoop van de grond cq. gebouw. Bij de aankoop van het onroerend goed heeft 
zowel de projectontwikkelaar als de verkopende partij verplichtingen. Algemeen gesteld 
heeft de projectontwikkelaar een onderzoeksplicht en de verkoper een informatieplicht. 
Die informatieplicht betekent dat de verkoper verplicht is de bij hem bekende gebreken, 
grondvervuiling e.d., zaken die een extra kostenpost kunnen opleveren voor de project
ontwikkelaar, mede te delen aan de projectontwikkelaar. De onderzoeksplicht betekent 
dat de projectontwikkelaar in ieder geval de volgende zaken moet onderzoeken: 

Eigendomsgrenzen; 
Erf dienstbaarheden of andere bebouwingsbeperkingen; 
Claims van derden; 
Huur- of pachtrechten; 
Status van het milieu. 

In paragraaf 4.2 zijn al verschillende koopovereenkomsten behandeld. Een overeen
komst kan in feite op drie manieren kan plaatsvinden, namelijk als: 

Onvoorwaardelijke aankoop: contract zonder voorwaarden; 
Aankoop met opschortende bepalingen: levering van het onroerend goed vindt plaats 
nadat gestelde bepalingen of voorwaarden zijn vervuld; 
Aankoop met ontbindende voorwaarden: levering van het onroerend goed vindt 
plaats nadat ontbindende voorwaarden zijn vervallen; 

Een projectontwikkelaar zal trachten een contract met ontbindende voorwaarden te slui
ten. De positie van de projectontwikkelaar is namelijk met dit contract een stuk zekerder 
gesteld. Hij kan namelijk onder bepaalde voorwaarden van de koop afzien. Hiervoor 
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wordt vaak een financieringsvoorbehoud en een vergunningsvoorbehoud gemaakt zodat 
de projectontwikkelaar, ingeval hij de financiering niet rond krijgt of de bouwvergun
ning niet verleend wordt, van de koop af kan. 

Indien de projectontwikkelaar grond koopt van de gemeente, wordt vaak een ontwikke
lingsovereenkomst gesloten. Doel van een ontwikkelingsovereenkomst is het vastleggen 
van de uitgangspunten waaraan een te starten opdracht zal dienen te voldoen. Deze ont
wikkelingsovereenkomst kan gevolgd worden door een overeenkomst die meer gericht 
is op het vastleggen van realisatieplichten en grondverkoop, bijv een exploitatieovereen
komst. Al deze overeenkomsten met soortgelijke benamingen hebben gemeen dat, in 
tegenstelling tot bijv. een akte van levering, de inhoud net zo divers is als de projecten 
waar om het gaat. Er is echter wel een aantal constante aandachtsgebieden vast te stellen 
die bij elke ontwikkelingsovereenkomst weer aandacht vergen. In bijlage H staat deze 
lijst van aandachtspunten weergegeven. 

Contracten met adviseurs 
In de planontwikkelingsfase staan de overeenkomsten met de architect en diverse advi
seurs centraal. De architect wordt nu ingeschakeld op het moment dat er nog geen ze
kerheid heerst ofhet project doorgang zal vinden. Er vinden dan ook altijd onderhande
lingen plaats over het honorarium. Voor de overeenkomst tussen architect en project
ontwikkelaar wordt vaak de SR 1997 gehanteerd of vormt deze de basis van de overeen
komst. Tegenwoordig beperkt de rol van de architect zich steeds vaker tot het estheti
sche proces. Er is dan ook vaak sprake van een gedeeltelijke opdracht (bijv. alleen be
stek, bestek- en verkooptekeningen en standaard details). Hierbij moet gelet worden of 
het honorarium inclusief of exclusief lichtdrukken en overige verschotten zijn. Dit kan 
namelijk aan het eind van het ontwerpproces nog een flinke post zijn. Daamaast is het 
verstandig om de samenwerkings- en beeindigingsmogelijkheden helder vast te leggen: 
wat gebeurt er als er geen overeenstemming wordt bereikt met de afdelingen van de ge
meente, etc. 
Met de raadgevende adviseurs die in het ontwerpproces betrokken worden, worden ook 
weer prijsonderhandelingen gevoerd. Deze groep adviseurs kunnen in overleg met de 
architect gekozen worden. 

Wanneer de overeenkomsten met architect en adviseurs gesloten zijn, kan worden nage
dacht over wie het plan gaat uitvoeren en hoe het verkocht zou kunnen worden. De 
overeenkomsten met de makelaar, het reclamebureau en de notaris worden vervolgens 
gesloten. 

reclamebureau 
Voordat de makelaar het project kan verkopen zal er verkoopmateriaal gemaakt moe
ten warden. Hiervoor wordt een reclame/ marketing bureau benaderd. Deze zorgen 
voor alle mogelijke middelen die aan de verkoop bij kunnen dragen zoals brochures, 
mailing, advertenties, etc. De omvang en kwaliteit hiervan is zeer belangrijk en zal 
per project moeten worden bekeken. Meestal wordt een budget afgesproken voor het 
maken van proefmateriaal, waama een bedrag wordt vastgesteld voor het totale ver
kooppakket. 

makelaar 
Wat betreft de makelaar zijn er afspraken te maken, betreffende de verkoop, courtage 
en wijze van betaling. Er moet in de overeenkomsten duidelijk gemaakt worden: 
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•water verkocht wordt (doelgroep moet bepaald kunnen worden); 
• wat de makelaar precies verkoopt, ofwel tot hoever zijn werkzaamheden reiken; 
• welke activiteiten de ontwikkelaar zelf ontplooit; 
• of er nog andere makelaars worden ingeschakeld; 
• hoogte van courtage. 

notaris 
De notaris is verantwoordelijk voor bet opstellen van koop- en aannemingscontracten 
en de daaruit voortvloeiende leveringsakten. Ook zal hij bij de verkoop van apparte
menten een splitsingsakte moeten maken. Voor woningbouw geldt dat er veelal ge
bruik wordt gemaakt van contracten waarvan bet model goedgekeurd is door een 
waarborgfonds. Elke aanvulling of wijziging op de contractvorm behoeft een goed
keuring vooraf door bet waarborgfonds. 

aannemer 
Uiteindelijk zal bet project uitgevoerd moeten worden. Er zijn twee hoofdvormen te 
onderscheiden voor de selectie van de aannemer die bet project moet realiseren. De 
projectontwikkelaar kan in een vroeg stadium een aannemer uitnodigen in een bouw
team. De aannemer kan zo alvast meedenken over de wijze waarop bet ontwerp bet 
beste uitgevoerd kan worden. Deze vorm is aantrekkelijk en verstandig wanneer bet 
te bouwen gebouw een hoge technische moeilijkheidsgraad kent. 
De projectontwikkelaar kan ook besluiten voor bet project een aanbesteding te hou
den. Deze aanbesteding kan openbaar, met voorafgaande selectie, onderhands of on
derhands na selectie volgens de regels uit de UAV '8913

• 

Daamaast bestaat de mogelijkheid dat de projectontwikkelaar slechts een aannemer 
een prijsaanbieding laat doen. In dat geval laat de projectontwikkelaar de aannemer 
een afstandsverklaring ondertekenen. Hierdoor is de projectontwikkelaar vrij om een 
andere aannemer te selecteren bij vastlopende onderhandelingen. 
De aannemer die bet werk moet uitvoeren kan op verschillende wijze worden gecon
tracteerd. In hoofdzaak vallen te onderscheiden: 
-de aannemingsovereenkomst: de ontwikkelaar geeft hierin als opdrachtgever op
dracht aan een aannemer bet werk te bouwen; 
-de turnkey-overeenkomst: de ontwikkelaar verplicht zich ten opzichte van een afne
mer geheel gebruiksklaar te leveren en met bijbehorende ondergrond aan de afnemer 
in eigendom ter beschikking te stellen. 

De aannemingsovereenkomst is een overeenkomst die de wetgever heeft geregeld zij 
bet zeer ruw en heeft slechts te maken met de uitvoering van bet ontworpen project. 
De aannemer neemt bet werk aan op basis van een aan hem beschikbaar gesteld be
stek met tekeningen. Alhoewel aannemingsovereenkomsten niet schriftelijk behoe
ven te worden aangegaan, is bet wel regel <lat opdrachten voor grotere werken op 
schrift worden gesteld. Daarin behoeven de volgende onderwerpen regeling: 
I. wat wordt er gebouwd en tegen welke prijs; 
2. datum van aanvang en oplevering alsmede korting indien zulks niet tijdig ge-

schiedt; 
3. aansprakelijkheid en garanties; 
4. verzekeringen; 
5. ketenaansprakelijkheid; 

13 Unifonne Administratieve Voorwaarden 1989, voor de uitvoering van werken. 
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De tumkey-overeenkomst is wettelijk onbekend en valt binnen de regels van alge
meen contractenrecht en waarvoor geen vastomlijnd begrip omtrent de inhoud be
staat. Gesteld kan worden dat deze overeenkomst gebruikt wordt voor door project
ontwikkelaars volledig ontwikkelde projecten waarbij ten behoeve van de uiteindelij
ke verwerver eveneens de bijbehorende ondergrond verkopen en de realisatie geheel 
voor hun rekening en risico doen verrichten opdat een geheel voor ingebruikname ge
reed project ontstaat met van tevoren vastgestelde prestatie-eisen. De verwervende 
partij betaalt daarvoor de turnkey-prijs. 

3.4.4 Financiele planontwikkeling 

De financiele planontwikkeling tenslotte, betreft de raming van kosten, baten, financiele 
risico's en projectrendement en loopt als een rode draad door de hele planontwikkeling 
been. De financiele haalbaarheid moet voortdurend worden getoetst aan de investerings
prognoses, de geplande huur- en koopniveau's en de ontwikkelingen aan de vraagzijde 
van de markt. Daamaast worden mogelijke constructies ter financiering van het project 
geanalyseerd op bruikbaarheid en gevolgen voor het rendement. Alle financiele analyses 
vinden intern plaats, met uitzondering van de bouwkostenbegroting. Deze wordt in nau
we samenwerking met de aannemer uitgevoerd. 

In een schema kan het als volgt worden weergegeven: 

Om te bepalen wat er gefinancierd moet worden, is het nodig om een begroting op te 
stellen van de kosten en de opbrengsten van een project. Een dergelijke begroting dient 
als een van de uitgangspunten voor het al dan niet ontwikkelen van een project. In de 
initiatieffase is al een voorzet gegeven van een dergelijke begroting, echter nog geba
seerd op ervaringscijfers per m2 en m3. Naarmate het proces vordert worden de cijfers 
steeds nauwkeuriger met als uiteindelijke begroting de stichtingskostenbegroting. De 
stichtingskostenbegroting omvat het geheel aan kosten waar de ontwikkelaar mee te ma
ken krijgt. Zo ook de posten die de ontwikkelaar eventueel deelt met de gemeente, zoals 
straatmeubilair, infrastructuur etc. Kortom alle ramingen en ervaringscijfers die tot nu 
toe zijn gebruikt, zijn nu vervangen door exacte kostencijfers. Deze kostencijfers worden 
vervolgens afgezet tegen de verwachte opbrengsten. Een projectontwikkelaar heeft na
melijk niets aan een stichtingskostenopzet zonder vermelding van opbrengsten. 
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Vanuit financieringsoogpunt kan in het ontwikkelingsproces een drietal fasen worden 
onderkend en twee mogelijkheden worden onderscheiden. 
De financieringsfasen zijn de verwervings-, de verkoop- en de bouwfase. En wat betreft 
het moment van financieren kan voor de woningbouw m.b.t. de wijze van financiering 
de volgende mogelijkheden worden onderscheiden: 
1. verkoop op tekening en; 
2. projectfinanciering. 

Bij de verkoop op tekening, koopt de toekomstige gebruiker/ eigenaar de woning(en) 
vanaf de verkoopbrochure van de projectontwikkelaar. Voor de projectontwikkelaar is 
deze methode aantrekkelijk omdat op deze wijze een positieve geldstroom kan ontstaan. 
Wanneer in een woningbouwproject een grote hoeveelheid woningen is verkocht voor
dat de bouw is aangevangen, financieren de uiteindelijke kopers een groot deel van de 
bouwkosten. De financien die door de ontwikkelaar moeten worden geinvesteerd tot aan 
het moment van transport worden dan bepaald door: 
• de voorbereidingskosten; 
• de verwervingskosten en; 

de verkoopkosten. 

De financiering in de voorbereiding zal bijna altijd met eigen middelen door de project
ontwikkelaar zelf moeten worden verzorgd. Afuankelijk van de marktomstandigheden 
van dat moment, zal pas na het verkrijgen van de bouwvergunning "voorverkoop" aan 
een gebruiker/ eigenaar plaats kunnen vinden. 
In de verwervingsfase worden grondposities gekocbt of geopteerd. Hierbij is van belang 
of er een goedgekeurd bestemmingsplan aanwezig is en of de aanvang van de realisatie 
van het project in een niet al te verre toekomst hgt. Kopers van individuele woningen 
spelen in deze fase namelijk nog geen rol. De projectontwikkelaar moet bij vertragingen 
in de RO-procedures zelf de renteverliezen dragen. 
De benodigde investeringen kunnen nu worden uitgerekend. Het bedrag kan dan worden 
gefinancierd door een bandelsbank, een gespecialiseerde bank of door andere instellin
gen. 

Projectfinanciering 
De projectontwikkelaar kan ook vanaf de verwervingsfase van een project een financier
der aantrekken. Deze methode wordt gekenscbetst als projectfinanciering. Bij deze fi
nancieringsovereenkomst tussen projectontwikkelaar en bankinstelling, krijgt de bankin
stelling (gespecialiseerd in bouwfinancieringen) een zekerheid op de grond. De bank 
financiert dan bet benodigde bedrag tot aan de verkoop, dus aankoop-, voorbereidings-, 
verkoop- en (gedeeltelijke) bouwkosten. Daarbij wenst de bank te ontvangen: 

rente over geleend bedrag; 
risicopremie over bet verkooprisico; 
een gedeelte van bet projectrendement. 

3.4.5 Besllspunten en -documenten 

Wanneer de planontwikkeling afgerond is en de bouwvergunning verleend is, zijn er 
reeds verschillende "go/ no go "-beslissingen genomen door de ontwikkelaar. Bij de vier 
onderdelen waaruit de planontwikkeling bestaat, behoren de volgende beslisdocumen
ten: 
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Markttechnische planontwikkeling: 
- beslisdocument - Programma van Eisen 

• Juridische planontwikkeling: 
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- beslisdocument- indiening bouwvergunning (incl. gerelateerde vergunningen) 
en gunningsadvies/ contract (architecten, adviseurs en aannemer); 

• Bouwkundige planontwikkeling: 
beslisdocumenten - SO, VO, DO, bestektekeningen en bestek; 

Financiele planontwikkeling: 
beslisdocumenten - stichtingskostenbegroting en financieringsadvies. 

Zoals beschreven is, moet de planontwikkelingsfase gezien worden als een iteratief pro
ces, waarbij genoemde onderdelen in verschillende stappen doorlopen worden en conti
nue interactie en onderlinge afstemming plaatsvindt om tot de definitieve documenten te 
komen. Dit moet zorgvuldig worden gedaan, omdat dit de laatste fase is in het proces 
waarin wijzigingen t.o.v. het initieel plan kunnen worden doorgevoerd zonder al te grote 
uitgaven te hoeven doen. Er is bij de planontwikkeling dus sprake van meerder beslis
momenten die niet te bundelen zijn in een document. 

3.5 Verkoop 

Volgend uit figuur 1 (bladzijde 9) is de verkoopfase de laatste fase in het projectontwik
kelingsproces. Echter, in de praktijk vindt deze fase al plaats voor de start van de bouw. 
Afhankelijk van de marktomstandigheden is er een bepaald percentage (voor)verkoop 
noodzakelijk om risico's te beperken. Ook kan de geldverstrekker een bepaald 
( voor )verkoop of ( voor )verhuurpercentage ( commercieel vastgoed) eisen, voordat ze 
bereid zijn het project te financieren. Bij een bekend afzetrisico wordt vaak een percen
tage van 70% gehanteerd. 
Al is het niet de laatste fase in het ontwikkelingsproces, het is wel de laatste fase waarbij 
de projectontwikkelaar nog intensief betrokken is. In de uitvoeringsfase die hierop vol gt 
zijn de werkzaamheden van de ontwikkelaar een stuk minder intensief. Hier neemt in de 
meeste organisaties een (technisch) projectleider het proces over. Bouwondememingen 
en grote projectontwikkelaars hebben deze expertise zelf in huis, kleine 
projectontwikkelaars besteden het bouwmanagement vaak uit aan gespecialiseerde 
bureaus. 

3.5.1 Verkoopactiviteiten 

De verkoop van het project kan door de ontwikkelaar zelf worden verricht of overgela
ten worden aan, of in combinatie met, een makelaar. Hoe het ook zij, ieder project be
hoeft een eigen verkoopbenadering. Om een effectieve verkoop mogelijk te maken is 
een goede voorbereiding noodzakelijk. De belangrijkste werkzaamheden die hiervoor 
moeten worden uitgevoerd zijn: 

het maken van een verkoopbrochure; 
het opstellen van de contracten; 

• het maken van een mediaplan. 

Verkoopbrochure 
Te beginnen met de verkoopbrochure. Hieronder wordt verstaan de gehele verzameling 
van informatie en middelen om de verkoop mogelijk te maken. Dit pakket moet in feite 
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alle vragen van potentiele kopers kunnen beantwoorden. Hiervoor moeten minimaal de 
volgende zeven elementen in worden opgenomen14

: 

1. juiste vormgeving; 5. wijzigingsmogelijkheden; 
2. prijslijst; 6. planning; 
3. technische gegevens; 7. garanties. 
4. stelposten; 

Opstellen van contracten 
In de particuliere woningbouw wordt veelal met de individuele kopers een koop-/ aan
nemingsovereenkomst gesloten. Dit is een gemengde overeenkomst waarbij de ontwik
kelaar zich enerzijds verplicht tot levering van het perceel grond en anderzijds tot de 
bouw van de woning. Hiervoor zijn standaard koop-/ aannemingsovereenkomstmodellen 
vastgelegd door waarborgfondsen, waarvan de ontwikkelaar veelal gebruik maakt. 
Betreft het object een meergezinswoning, dan moet tevens een splitsingsakte gemaakt 
worden en een vereniging van eigenaren worden opgericht. In een splitsingsakte worden 
de eigendomsverhoudingen geregeld. Aangegeven wordt op tekeningen waar de eigen
domslijnen lopen en de gemeenschappelijke eigendommen zijn gesitueerd. Tevens 
wordt het stemrecht en de kosten verdeling vastgelegd in de akte. Ook wordt een vere
niging van eigenaren opgericht voor het beheer van de gemeenschappelijke ruimten cq. 
onderdelen van het gebouw. 

W anneer kopers kunnen kiezen uit meerdere indelings- of aanbouwvarianten of wanneer 
zij wijzigingen kunnen aanbrengen in het ontwerp dienen gemaakte keuzen tevens vast
gelegd te worden in een overeenkomst. Voor dit traject dient dan een procedure te wor
den gevolgd. Dit kan de ontwikkelaar zelfbegeleiden of uitbesteden aan de aannemer. 
Teneinde in een vroeg stadium het proces van koperswijzigingen te kunnen bewaken 
dienen in de te volgen procedure drie activiteiten te worden opgenomen: 
1. Maken van voorlopige keuzelijst: De voorlopige keuzelijst is bedoeld als eer

ste aanzet tot een overzicht van de mogelijke koperswijzigingen; 
2. Toetsing voorlopige keuzelijst: Bij het omzetten van de voorlopige keuzelijst 

naar de definitieve keuzelijst dienen de koperswijzigingen te worden getoetst 
aan de bouwmethode, gemeente-/brandweereisen, constructie, architect, installa
tie en bestek; 

3. Contact met kopers: Het contact met de kopers heeft tot doel inzicht te verkrij
gen in de wensen van de kopers. Duidelijk moet zijn na dit contact, dat op ver
schillende wijzen kan plaatsvinden, voor welke wijzigingen is gekozen; 

4. Definitieve keuzelijst: de definitieve keuzelijst vormt een contractstuk tussen 
zowel de ontwikkelaar en de aannemer als tussen ontwikkelaar en koper. De de
finitieve lijst dient dus eenduidig te zijn, vermelding van prijs en duidelijke om
schrijving van de wijziging, weergave van de standaard toepassing, uitvoering 
volgens bestek en de sluitingsdatum dient aan te worden gegeven 

14 zie bijlage J voor een nadere beschrijving van deze elementen. 
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Mediaplan 
Een mediaplan moet gezien warden als het geheel aan advertenties, reclame etc., het 
tijdstip van adverteren en de wegen waarlangs dat gebeurt zoals tv, kranten, tijdschriften 
e.d. De ontwikkelaar zal moeten nagaan wat de beste manier is om het betreffende pro
ject te verkopen. Er moet een balans warden gevonden tussen de omvang van de adver
tenties en de duur van het adverteren. Dit met de bedoeling in het begin een groat per
centage te verkopen waama vervolgens in een regelmatig tempo de resterende woningen 
kunnen warden afgezet. 

Tot slot is het belangrijk dat de ontwikkelaar een actueel overzicht heeft van de bouw
nummers. Voor de liquiditeitsprognose is het namelijk belangrijk om een goed beeld te 
krijgen van de data dat de financieringen van de kopers rond dienen te zijn. Daarom 
moet goed bijgehouden warden voor welke woning is geopteerd en welke woning is 
verkocht met welke ontbindende voorwaarden en termijnen. 

3.5.2 Beslispunt- en document 

Het laatste beslispunt, en tevens "point of no return", vindt plaats in de verkoopfase voor 
de aanbesteding van het project. Het proces kan inmiddels door verschillende oorzaken 
een zodanige vertraging opgelopen hebben dat de vraag naar het project gewijzigd is, 
waardoor het gestelde verhuur- en verkooppercentage niet gehaald wordt. De project
ontwikkelaar moet dan de afweging maken om het project door te laten gaan, in de hoop 
dat tijdens de bouw en oplevering van het project de vraag wederom groat is, ofhet pro
ject afblazen wanneer die verwachting er niet is. Wanneer de bouwer groen licht heeft 
gekregen om te bouwen is er geen weg meer terug en zal het project warden opgeleverd. 
De projectontwikkelaar zal dan tijdens de realisatiefase nog intensief bezig zijn met de 
verkoop. Deze twee fasen zullen elkaar dan grotendeels overlappen. 
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4. Randvoorwaarden wooncorporaties 

Zoals reeds in de inleiding beschreven is, vormt het risicodragend ontwikkelen van wo
ningen ( en commercieel vastgoed) een nieuwe activiteit om de maatschappelijke functie 
en financiele continuYteit van de corporatie veilig te stellen. Deze ondememende activi
teit zal van overheidswege wel altijd binnen het kader van hun sociale taak moeten val
len. Daarom worden corporaties vandaag de dag ook wel sociale ondememers genoemd. 
Hun beleid is gebaseerd op zowel ontwikkelingen in de vastgoedmarkt als op ontwikke
lingen in het Rijksbeleid (lees: beleid t.a.v. toegelaten instellingen). Daarbij vertalen zij 
hun eigen doelstellingen in ontwikkelingsscenario' s voor bepaalde gebieden. 
Naast de wet- en regelgeving waarmee iedere projectontwikkelaar te maken heeft, moet 
de corporatie ook rekening houden met randvoorwaarden die voortkomen uit het feit dat 
zij een toegelaten ins telling is. In dit hoof dstuk zal deze additionele wet- en regelgeving 
worden toegelicht, alsmede de motieven en sterke en zwakke punten van projectontwik
keling die hieruit zijn voortgevloeid. Tot slot wordt de dynamiek in de organisatievor
men voor vastgoedontwikkelingsactiviteiten beschreven. 

4.1 Werkterrein volgens Rijksbeleid 

De taken en verantwoordelijkheden van wooncorporaties zijn sinds 1993 neergelegd in 
het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). Corporaties worden beoordeeld op 
grond van hun prestaties op zes verantwoordingsvelden: 
1. Het huisvesten van de doelgroepen. 
2. De kwaliteit van het woningbezit. 
3. Overleg met huurders. 
4. Financiele continuYteit. 
5. Het bevorderen van een goed woon- en leefklimaat, dus medeverantwoordelijkheid 

voor de woonomgeving. 
6. Wonen en zorg (met intreding van Woonwet) 

De Nota Wonen geeft vooruitlopend op de definitieve formulering in de Woonwet een 
toelichting van de positie en verantwoordelijkheden van wooncorporaties. Het Rijk zal 
de regels voor corporaties hierin duidelijk aangeven. Het werkdomein wordt opnieuw 
afgebakend en de kemtaken worden benoemd, aangevuld met bepalingen over de wijze 
waarop het beleid tot stand komt. 
De toenemende complexiteit en verwevenheid van maatschappelijke vraagstukken en de 
steeds nadrukkelijker geformuleerde woonwensen van burgers heeft er toe geleid dat het 
Rijk het werkdomein opnieuw heeft moeten definieren. Het werkterrein van de woon
corporaties, zoals de overheid voortaan prefereert, zal worden verbreed en worden om
schreven als: 
- werkzaam op het gebied van wonen, woondiensten en woonmilieus. 

Binnen dit afgebakende werkterrein krijgen corporaties twee kemtaken: 
3. de zorg voor huisvesting van mensen met een kwetsbare positie op de woningmarkt; 
4. het bijdragen aan de duurzaamheid en leefkwaliteit van woongebieden 

De activiteiten die corporaties binnen dit domein ontplooien, moeten niet gericht zijn op 
het behalen van winst, maar op het realiseren van maatschappelijke prestaties. Ze moe
ten dus een substantieel en causaal verband hebben met de kemtaken. Dit betekent voor 
het ontwikkelen van vastgoed, dat het ontwikkelen van een bedrijfsterrein, winkels of 
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villa's niet tot de kemtaak van de corporatie beboren. Maar wanneer bet een berontwik
keling betreft van een woongebied waar de corporatie veel woningen in bezit beeft en 
waar ook een bedrijfsterrein in ligt, is dit in veel gevallen wel toegestaan. Ook te motive
ren is als bet ontwikkelen van villa's en winkels nodig is om de kwaliteit van de leefom
geving in een woonwijk weer op peil te brengen. Overigens zal ook in de Woonwet blij
ven gelden dat projectontwikkeling alleen is toegestaan binnen bet toegelaten (geogra
fiscb) werkgebied van corporaties. 
Het Rijk spreekt de corporaties aan op bet leveren van deze maatscbappelijke prestaties. 
Een door bet Rijk geformuleerd rijksbeleidskader is biervoor ricbtinggevend voor zowel 
corporaties als gemeenten en provincies. Op bet lokale en regionale niveau wordt ver
volgens, in samenspraak tussen provincie, gemeenten, corporaties en andere marktpartij
en, bezien tot welke gebiedsgericbte aanpak dit moet leiden. Onder invloed biervan, en 
met inacbtneming van bet gemeentelijk beleid (woonvisie) en bet overleg met betrokke
nen, formuleren corporaties bun eigen prestatieplannen. In bet prestatieplan omschrijft 
de corporatie baar voorgenomen activiteiten. Ter uitvoering van die plannen sluiten zij 
prestatiecontracten met gemeenten. 

Figuur S. Procesgang van rijksbeleidskader tot verantwoordingsverslag 

Rijk 

Handhaven werkdomein 
en 

beoordelen prestaties 

Corpora tie 

/okaa/-regionaa/ dialoog 

prestatieplan 

Prestatiecontracten 

verantwoordingsverslag 

Bron: Nota Wonen. Mensen, wensen, wonen. VROM (2001) 

Gemeente 

woonvisie 

De regelgeving geeft dus aan dat corporaties zicb niet zonder meer op de markt voor 
nieuwbouw koopwoningen en commercieel vastgoed mogen begeven. De scbeidslijn 
tussen wat wel en wat niet is toegestaan, blijft ecbter vaag. Een corporatie mag in een 
project koop- en buurwoningen ontwikkelen als de buurwoningen gesubsidieerd worden 
door de koopwoningen. Daamaast mogen corporaties in bet kader van bet bijdragen aan 
de duurzaarnheid en leefkwaliteit van woongebieden enkel woningen in de koopsector 
ontwikkelen in woongebieden die worden gedomineerd door sociale huurwoningen in 
eigen bezit. De overbeid pleit immers voor differentiatie van bestaande wijken door 
toevoeging van (middel) dure koopwoningen. De formulering uit bet BBSH geeft ecbter 
aan dat corporaties pas koopwoningen en commercieel vastgoed mogen ontwikkelen 
mits andere op dit gebied actieve partijen geen interesse tonen. 
Is dit vervolgens bet geval en gaat de corporatie woningen ontwikkelen, dan geldt een 
bepaling (artikel 26) die is opgenomen in bet BBSH. Deze bepaling stelt een grens aan 
de kosten van nieuwbouwwoningen die corporaties bouwen. Deze verantwoordingsgrens 
van€ 200.000,- is een gemiddeld bedrag per aanbesteding bestaande uit alle kosten van 
bet verkrijgen in eigendom van de in aanbesteding begrepen woningen. Een corporatie 
kan dus zowel buur- als koopwoningen bouwen boven en onder deze grens zolang bet 
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gemiddelde € 200.000,- bedraagt. Blijven de stichtingskosten onder deze grens, dan is 
een verantwoording niet verplicht. Is dit niet het geval, dan wordt van de corporatie 
verwacht dat deze aannemelijk maakt en onderbouwt dat het beleidsmatig wenselijk en 
noodzakelijk was dat er woningen werden gerealiseerd met stichtingskosten die boven 
de verantwoordingsgrens uitkomen. 
Voor het ontwikkelen en exploiteren van bedrijfsruimten gelden geen investeringsgren
zen. In eerste instantie gaat het bij de ontwikkeling en exploitatie van bedrijfsruimten 
om een afweging die op lokaal niveau tussen corporatie en gemeente moet worden ge
maakt. De situering en de aard van de bedrijfsruimten en de lokale marktomstandighe
den bepalen of de corporatie bedrijfsruimten mag ontwikkelen. Met andere woorden, als 
de ontwikkeling van woningen en bedrijfsruimten technisch of organisatorisch niet te 
scheiden zijn, het bestemmingsplan dat vordert of de leefkwaliteit van een woongebied 
daarmee wordt verhoogd. 

Conclusie 
Duidelijk is dat de interpretatie van de regelgeving omtrent het ontwikkelen van vast
goed buiten de sociale sector, zich in een grijs gebied bevindt. Concluderend uit gevoer
de gesprekken blijkt dat het in de praktijk neerkomt op een sterke motivering. Door de 
staatssecretaris wordt dan ook meer waarde gehecht aan het beoordelingsvermogen van 
de initiatiefuemende corporatie, de gemeente en andere betrokkenen dan aan de werking 
van deze regels. Er wordt van uitgegaan dat de corporatie ook met de ontwikkeling van 
vastgoed buiten de sociale sector bijdraagt aan de opgelegde kemtaken. 
Oat neemt overigens niet weg dat corporaties bij nieuwe initiatieven geen rekening be
horen te houden met deze regelgeving. Aan een te nemen initiatief zal altijd een goede 
motivering ten grondslag moeten liggen in relatie tot de kemtaken. 

4.2 Motieven van wooncorporaties 

De motieven van wooncorporaties om vastgoed buiten de sociale sector te ontwikkelen, 
zijn van uiteenlopende aard maar zullen altijd samenhangen of voortvloeien uit de 
hoofddoelstelling van corporaties. Er zijn in hoofdzaak vier motieven15 die in bet spel 
kunnen zijn: 

bij woningen zijn dat: rendementsverbetering, invloed gebiedskwaliteit, 
doorstroming en verbetering van de marktpositie van het eigen bezit; 
bij bedrijfsruimten zijn dat: rendementsverbetering, invloed gebiedskwaliteit en 
bestemming en als voorwaarde om te mogen ontwikkelen. 

Rendementsverbetering 
Het vermogen van een corporatie kan meer rendement opleveren wanneer het aange
wend wordt voor de projectontwikkeling. Met de ontwikkeling van woningen in de 
koopsector valt immers geld te verdienen. Zeker in een aanbiedersmarkt zijn grote 
winsten te behalen. Deze winsten kunnen vervolgens ingezet worden bij onrendabele 
investeringen. In combinatieprojecten kunnen de opbrengsten door middel van specifie
ke toerekening direct worden ingezet om de stichtingskosten van sociale huurwoningen 
te verlagen. Opbrengsten bij zuivere projecten buiten de sociale sector kunnen ook wor
den ingezet ter financiering van onrendabele investeringen van buurtbeheer projecten. 

15 Woningcorporaties en bedrijfsruimten, Woningraad Extra 62 (1992) 
Nieuwbouw, projectontwikkeling en samenwerking door corporaties, EIB (1996) 
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Bij de exploitatie van bedrijfsruimten zal de corporatie al tevreden zijn wanneer de ex
ploitatie kostendekkend is. De winst voor de corporatie zit dan ook in de positieve effec
ten op het totale rendement van de woningexploitatie door de aanwezigheid van bedrijfs
ruimten. 

Invloed gebiedskwaliteit 
Door de afschaffing van de exploitatiesubsidies zijn de financiele risico's van de 
exploitatie van sociale huurwoningen toegenomen. Corporaties willen derhalve meer 
invloed uitoefenen op de kwaliteit van het totale plangebied. Dit kan op het vlak van 
vastgoed zowel door het aanbieden van woningen uit andere prijsklassen, als het 
ontwikkelen van voorzieningen. Een wijk "verlevendigt" wanneer wonen en passende 
vormen van werken en recreeren zich naast elkaar afspelen. 
Op stedenbouwkundig gebied vindt de gewenste invloed plaats op de verkaveling, de 
infrastructuur en de inrichting van de openbare ruimte. Daamaast kan de wooncorporatie 
in beheersopzicht betrokken blijven bij het gerealiseerde vastgoed. Zij kan het beheer 
doen van koopappartementen voor een vereniging van eigenaren en als eigenaar van be
drijfspanden bepaalt zij het verhuurbeleid en kan zo invloed uitoefenen op het gebruik 
van ruimten. 

Doorstroming in eigen bezit 
De extra doorstroming die de bouw van <lure huurwoningen en koopwoningen met zich 
mee kan brengen vormt het derde motief. Op deze wijze kunnen de zittende (eigen) 
huurders, die willen kopen, worden bediend en kunnen de vrijkomende goedkope 
huurwoningen weer aan de doelgroepen van beleid worden toegewezen. 

Verbeteren van marktpositie eigen bezit 
Het verbeteren van de marktpositie van het bestaande bezit ten opzichte van de wonin
gen in nieuwe uitbreidingswijken en het voorkomen van het ontstaan van inkomenswij
ken door differentiatie van het woningbestand vormt een vierde motief. 
Veel wooncorporaties bezitten woningen in naar prijsklasse eenvormige wijken. Met 
name gaat het hierbij om wijken met goedkope woningen. Deze eenvormigheid kan 
worden doorbroken door, bij verdichting of sloop, woningen in het duurdere segment te 
realiseren. Mogelijke segregatie kan hiermee worden tegengegaan en de trek naar uit
breidingswijken van hogere inkomens kan worden getemperd. Een positief gevolg van 
de concurrentie tussen bestaand stedelijk gebied en de uitleggebieden is dat de kwaliteit 
van woningen en woonomgeving er op vooruit kan gaan. 

Randvoorwaarden 
Soms kan de combinatie van woonprojecten met bedrijfsruimte een voorwaarde zijn om 
een bepaald project te kunnen realiseren. Een dergelijke combinatie maakt het soms ook 
mogelijk om van de gemeente extra faciliteiten te verkrijgen voor het project. 

Overige motieven 
Naast genoemde motieven is het tevens denkbaar dat woningen buiten de sociale huur
sector worden gerealiseerd teneinde voeling met de markt en deskundigheid op het ge
bied van nieuwbouw te behouden. Hiervoor is een continue bouwstroom vereist. Daar
naast kan het ambitieniveau van de organisatie meespelen. Tevens is het mogelijk dat 
het ontwikkelen van koopwoningen de enige manier is om nog te bouwen. 
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Van de vrijheid die corporaties hebben gekregen in haar bedrijfsvoering wordt door veel 
corporaties gebruik gemaakt. Echter wanneer het gaat om het ontwikkelen op grote 
schaal van vastgoed buiten de sociale huursector, oefent maar een beperkt deel van de 
corporaties deze activiteit uit. 
Van huis uit hebben corporaties een aantal sterke punten die bij de projectontwikkeling 
worden ingezet. Aan de andere kant is projectontwikkeling een nieuwe activiteit voor 
corporaties die tevens een aantal zwakke punten met zich mee brengt. In vergelijking 
met de projectontwikkelaars uit de profitsector hebben de corporaties de onderstaande 
sterke en zwakke punten16

• 

Sterke punten 

1. Er is geen sprake van een "hit and run" bij ontwikkeling in gebieden waar de corporatie ook 
eigen bezit heeft. Corporaties blijven betrokken bij het beheer van de buurt en houdt daar bij 
de bouw rekening mee. 

2. Corporaties kunnen gemeenten voor zich innemen door een totaalpakket van sociale huur- en 
koopwoningen aan te bieden. In dit totaalpakket kunnen de koopwoningen de onrendabele top 
van de sociale huurwoningen dekken. 

3. Corporaties kunnen koopwoningen die niet verkocht worden tijdelijk verhuren en op een later 
(gunstiger) tijdstip alsnog verkopen. Een ontwikkelaar zal de woningen eerder kwijt willen, 
deze leggen immers beslag op het werkkapitaal 

4. Corporaties zijn bekend bij gemeenten en zijn vertegenwoordigd in overlegstructuren. 

5. Het merendeel van de corporaties staat er financieel goed voor en hoeft geen geld te lenen ten 
behoeve van de projectfinanciering. 

6. De corporaties kennen de lokale woningrnarkt goed. 

7. Corporaties worden geregeld gevraagd door projectontwikkelaars om te participeren in een 
project vanwege de eis van gemeente woningen te realiseren in de sociale huursector 

8. Blijkens de Nota Wonen worden corporaties ertoe aangespoord om prestatiecontracten met de 
gemeente te sluiten. Deze afspraken hebben mede betrekking op herstructurering en 
herontwikkeling van ( oude) woonwijken. In deze woonwijken ligt de toekomstige 
ontwikkelingsopgave, gebieden waar corporaties reeds een sterke grondpositie hebben. 

Zwakke punten 
1. De corporaties hebben doorgaans minder kennis en deskundigheid m.b.t. het ontwikkelings

proces dan een professionele ontwikkelaar en hebben bijvoorbeeld geen ervaring met marke
ting van koopwoningen en commercieel vastgoed. 

2. Er heerst geen ontwikkelaarscultuur. Uiteindelijk is de beheertaak van corporaties belangrijker 
dan de bouwactiviteiten in de rnarktsector. Om de benodigde expertise op te bouwen en te 
behouden moet bovendien continu een zekere hoeveelheid projecten in portefeuille zijn. 

3. In vergelijking met ontwikkelaars kunnen corporaties minder snel beslissingen nemen. De 
directie heeft te rnaken met het bestuur. Daamaast is de overheid toezichthouder en kan 
bepaalde beslissingen vertragen of zelfs verbieden. 

4. Een corporatie heeft een beperkte expertise op het gebied vanjuridische en fiscale aspecten bij 
het bouwen in andere rnarktsegmenten dan de sociale huursector. 

16 Bewerkt schema uit Nieuwbouw, projectontwikkeling en samenwerking door corporaties, EIB (1996) 
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De omvang en complexiteit van projecten speelt hierbij een grote rol. Bij een klein inci
denteel inbreidingsproject zijn de risico's en de zwaarte van de zwakke punten van een 
andere orde dan bij grootschalige herontwikkelingslocaties. 

4.4 Organisatievormen van projectontwikkelingsactiviteiten 

Tot nu toe zijn reeds de bestaande risico's, voor- en nadelen en randvoorwaarden aan 
bod gekomen die behoren bij de projectontwikkelingsactiviteiten van corporaties. Cor
poraties kunnen genoemde risico's en zwakke punten indammen en de sterke punten die 
zij bezitten uitbuiten door projectontwikkeling op een op de organisatie toegesneden 
werkwijze te organiseren. Daarvoor moet de organisatievorm gekozen worden die zich 
het best leent voor deze (neven)activiteit. 

Historie 
Deze vormkeuze is sinds begin jaren negentig allerminst een statisch geheel gebleken. 
Tot eindjaren tachtig werden de projectontwikkelingsactiviteiten bij een persoon of af
deling ondergebracht. Van marktgericht werken was nog geen sprake evenmin dat er 
nog geen sprake was van een organisatorische scheiding tussen beheer- en ontwikke
lingsactiviteiten en tussen de kosten en opbrengsten die uit deze verschillende activitei
ten voortkwamen. Daamaast werden risico's afgedekt door het rijk door middel van het 
geven van ( object)subsidies. 
In de periode van eind jaren tachtig/ begin jaren negentig richten enkele corporaties 
aparte B.V.'s op om daar hun projectontwikkelingsactiviteiten in onder te brengen. De 
achterliggende gedachten hiervan was niet gelegen in een meer professionelere aanpak 
te bewerkstelligen, maar door middel van deze constructie te profiteren van de baten van 
de projectontwikkeling en niet van de lasten volgend uit de regelgeving m.b.t. project
ontwikkeling. Deze constructie werd echter door het Rijk aangeduid alszijnde een (fisca
le) deelneming, zodoende moesten deze corporaties binnen het werkterrein van decor
poratie blijven ontwikkelen. Er was dus geen echte (financiele) meerwaarde te behalen 
uit de oprichting van een aparte rechtspersoon. 
Vervolgens vond er na 1995 onder invloed van de Wet Balansverkorting geldelijke steun 
volkshuisvesting (bruteringsactie) een eerste fusiegolf plaats. Corporaties waren vanaf 
dat moment verantwoordelijk voor hun financiele positie en moesten daardoor meer en 
meer marktconform gaan werken. Deze fusies bleven over het algemeen beperkt tot het 
lokale werkgebied en betroffen vaak gemeentelijk woningbedrijven die over werden ge
nomen door corporaties. Voor de organisatievorm van de ontwikkelingsactiviteiten ver
anderde er niet veel. De meerderheid van de corporaties koos voor een projectontwikke
lingsaf de ling binnen de corporatie. Een deel van de corporaties pakte dit met de fusie 
direct professioneel op door de afdeling volledig zelfstandig te laten functioneren, zowel 
organisatorisch (scheiding van beheer- en ontwikkelingsactiviteiten) als financieel (op 
eigen risico ontwikkelen). Bij het overgrote deel van de corporaties heeft de introductie 
van deze werkwijze wat !anger geduurd of is deze ontwikkeling nu nog gaande. 
De afgelopen jaren vindt er een tweede fusiegolf plaats. Bij deze fusies blijven de deel
nemende corporaties veelal intact als woonbedrijf, maar komt er een centrale organisatie 
voor back office activiteiten. Deze fusies zijn gericht op het aanpakken van grote inves
teringsopgaven, het innemen van strategische posities, het creeren van draagvlak voor 
innovatie en projectontwikkeling en het realiseren van schaalvoordelen. 
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Deze trend van professionalisering/ commercialisering blijft zicb voortzetten. Dit komt 
mede door de minder stringente regelgeving en de verwacbting dat corporaties binnen 
afzienbare tijd geen fiscaal voordeel meer kunnen bebalen uit baar ontwikkelingsactivi
teiten. Dat uit zicb onder meer in een duidelijke scbeiding tussen bebeer- ontwikkelings
activiteiten, marktgericbter werken, aangaan van samenwerkingsverbanden met markt
partijen, fuseren met collega corporaties, etc. Met name de fusiegolf in corporatieland is 
een ontwikkeling die voorlopig zal voortduren. Voor de ontwikkelingsactiviteiten beeft 
dit tot gevolg dat zij worden ondergebracbt in een zelfstandige werkmaatscbappij. 

Samengevat kunnen de volgende vormen worden onderscbeiden om de 
projectontwikkelingsactiviteiten te organiseren11 

: 

5. Projectontwikkelingsafdeling binnen de eigen organisatie; 
6. Projectontwikkelingsbedrijf als aparte recbtspersoon; 
7. Samenwerking met marktpartijen; 
8. Inburen van deskundigbeid. 

1. Projectontwikkelingsafdeling binnen de eigen organisatie 
Zoals beschreven is kan de projectontwikkelingsafdeling volgens de "oude" vorm zijn 
georganiseerd met geen scbeiding van activiteiten en financien. Of op een meer profes
sionelere wijze met wel een duidelijke scbeiding van activiteiten en financien tussen de 
af de ling en bet to tale apparaat. Bij deze organisatievorm moet de corporatie, naast een 
goed functionerend acquisitieapparaat, bescbikken over voldoende capaciteit (kennis en 
mankracht) om ten eerste de portefeuille tot ontwikkeling te kunnen brengen en ten 
tweede om verlies van capaciteit op te kunnen vangen. 
Voor beide situaties geldt dat de corporatie ontwikkelt binnen bet BBSH-kader en baar 
(regionale) werkgebied. 

2. Projectontwikkelingsbedrijf als aparte rechtspersoon 
Is bij een afdeling nog sprake van een bedrijfsonderdeel, bij deze organisatievorm gaat 
bet om een aparte juridiscbe entiteit, vaak in de vorm van een sticbting, bv of nv. De 
opricbting van een aparte recbtspersoon komt in veel gevallen voort uit samenwerkings
verbanden of fusies tussen corporaties. Vaak met als doel de financiele risico's te beper
ken en de transparantie van de activiteiten te bevorderen. Deze samenwerkingsverban
den of fusies zijn gericbt op bet aanpakken van grote investeringsopgaven, bet innemen 
van strategiscbe posities, bet creeren van draagvlak voor innovatie en projectontwikke
ling en bet realiseren van scbaalvoordelen. Het projectontwikkelingsbedrijf dat bieruit 
ontstaat werkt zelfstandig op landelijk- of regionaal niveau en is een onderdeel van een 
holding of alliantie waarbij bet rendement wordt uitgekeerd aan de holding cq. deelne
mers van de alliantie. Voorbeelden hiervan zijn Kristal NV18 en de ontwikkelingsbolding 
van de corporatie het Woningbedrijf Amsterdam. 

17 Vulperhorst, L., ( I 999), De kern van de zaak, Andersson Elffers Felix BY, Utrecht. 
18 Kristal NV is een samenwerkingsverband tussen de corporaties Delft Wonen, Haag Wonen, Intermezzo, 

Het Oosten, Stadswonen en ZVH. 
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3. Samenwerking met marktpartijen 
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Naast de twee voorgaande vormen van ontwikkelen in eigen beheer kan de corporatie 
kiezen om projectmatig samen te werken met andere ontwikkelende partijen. De corpo
ratiesector kent inmiddels een grote verscheidenheid aan samenwerkingsvormen m.b.t. 
de projectontwikkeling: samenwerking met projectontwikkelaars, bouwondernemingen, 
etc. Deze samenwerkingsverbanden kunnen, athankelijk van de omvang van de projec
ten, op uiteenlopende wijze warden georganiseerd. Globaal gezien kunnen twee basis
vormen van samenwerking worden onderscheiden: 

De overeenkomst; 
De aparte ondememing; 

De overeenkomst 
De overeenkomst biedt uitkomst wanneer factoren als complexiteit, omvang van risi
co's, e.d. toenemen. Hiermee neemt namelijk ook de aantrekkelijkheid om de samen
werking een meer formele status te geven toe. Een overeenkomst wordt met name ge
bruikt bij incidentele samenwerking voor projecten die duidelijk omschreven kunnen 
warden en een niet al te lange doorlooptijd kennen. Dit laatste is van belang omdat over
eenkomsten in de regel vrij star zijn. 

De aparte onderneming 
Wanneer de corporatie samen met haar ontwikkelingspartner(s) een aparte ondememing 
opricht, is er sprake van een structureel samenwerkingsverband. Deze constructie wordt 
vaak gekozen wanneer de samenwerking langdurig zal zijn (bv. Vinex-projecten, her
structureringsgebieden, etc.) en de contouren van de samenwerking minder duidelijk 
zijn. Hierdoor kan flexibel warden ingespeeld op veranderde omstandigheden. De doel
stelling van de ondememing staat vast, maar de manier waarop die wordt bereikt kan 
nog worden bepaald. Welke rechtsvorm het meest aantrekkelijk is hangt weer af van de 
situatie en doelstellingen van de partijen. 

4. lnhuren van deskundigheid 
Als laatste vorm kan gekozen worden om de gehele planontwikkeling uit te besteden aan 
een projectmanagementbureau. Dit kan het geval zijn wanneer de omzet van de corpora
tie te laag is om hiervoor specialistische kennis binnen de organisatie beschikbaar te 
hebben. Bij deze constructie formuleert de corporatie het beleid ten aanzien van de ont
wikkelingsactiviteiten, doet zelf acquisitie maar besteed het projectmanagement in zijn 
geheel uit. Nadeel hiervan is <lat de corporatie zelf weinig voeling houdt cq. ervaring 
opdoet met projectontwikkeling. Reden waarom het inhuren van deskundigheid bij het 
gros van de corporaties incidenteel gebeurt (bijv. wanneer voor bepaalde projecten de 
kennis en/ of mankracht ontbreekt binnen de eigen organisatie ). Corporaties houden de 
regie en uitvoering liever zelf in de hand1

•. 

19 Concluderend uit gevoerde gesprekken met corporaties 
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In dit hoofdstuk zal de opzet van het ondersteunend instrument, het dynamisch docu
ment genaamd, aan de orde komen. Het document wordt dynamisch genoemd omdat het 
proces te allen tijde in "beweging" is. Het proces heeft namelijk een einddoel dat in zo 
kort mogelijke tijd moet worden bereikt en is daamaast adaptief aan het type organisatie 
en aan de dynamiek in de projectontwikkeling. 

5.1 Het dynamisch document 

Het document bestaat uit een procesbeschrijving in de vorm van een "draaiboek" en 
heeft betrekking op het projectontwikkelingsproces bij woningcorporaties. De basis 
hiervoor is gevormd door het beschreven ontwikkelingsproces uit de profitsector, met 
als bijbehorend stroomschema figuur 1 uit hoofdstuk 3. Voor het uiteindelijke document 
is dit schema aangepast aan de beschreven corporatie-gerelateerde aspecten die uit het 
onderzoek naar voren zijn gekomen (zie figuur 6 op de volgende pagina). 

Om het stroomschema te kunnen gebruiken als onderlegger voor het document zijn er 
enkele fasen gewijzigd of aan het proces toegevoegd. Getracht is om zo het proces in
zichtelijker weer te geven door de structuur van het proces te verduidelijken. Ondanks 
dat blijft het een schematische weergave. In de praktijk zullen de verschillende fasen 
daarom niet zo strikt gescheiden zijn. 
Naast het vinden van de juiste structuur voor het proces moet het document ook onder
steunend kunnen werken, zowel voor de ontwikkelaar zelf als voor de afdeling cq. orga
nisatie. Daarvoor moet het document in elke fase of onderdeel daarvan, op de volgende 
vragen antwoord kunnen geven: 

- Wie voert de fase uit? 
- Wie is de verantwoordelijke? 
- Wat is het doel van de fase? 
- Wanneer vindt de uitvoering van de werkzaamheden plaats? 
- Welke hulpmiddelen zijn er ter beschikking? 
- Welke rapportage vormt het beslisdocument? 
- Beschrijving van de te ondememen acties? 

Dit resulteert dan in het volgende overzicht dat per fase of faseonderdeel inhoudelijk 
wordt beschreven20

: 

Proceseigenaar 
Verantwoordelijke 
Doel 

• Tijdstip 
Onderleggers 
Beslisdocument 
Inhoud 

20 Bewerking op basis van het IKS (lntervam Kwaliteitssysteem, 1994) 
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Figuur 6. Vernieuwd stroomschema van bet projectontwikkelingsproces 
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- PvE 
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Beslisdocument: 
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plan 
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aanpassen 

I Bes/isdocument: 
Initieel plan 

- financieringsadvies 
- stichtingskostenbegroting 

- bouwvergunningaanvraag - gunningsadvies 

Bes/isdocument: 
- Yerkoopafspraken inclusief 

verkooppercentage 
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In elke fase van het proces wordt een verantwoordelijke functionaris bepaald. Deze pro
ceseigenaar (PE) is verantwoordelijk voor het goed doorlopen van deze fase. Hierbij kan 
hij gebruik maken van de ondersteunende afdelingen binnen de corporatie. Om informa
tieverlies, misverstanden, etc. te beperken tot een minimum is gekozen om een functio
naris voor meerdere aaneengesloten fasen als proceseigenaar te laten optreden. Dit geldt 
tevens voor de overdrachtbeheersers (OB) die bij de overgang van de ene naar de andere 
fase verantwoordelijk zijn voor een goede overdracht. De overdrachtbeheerser toetst de 
kwaliteit van het geleverde werk, let hierbij met name op de geschiktheid voor een goed 
vervolg in de volgende fase en checkt de efficiency. Een en ander resulteert in het on
derstaande procesmodel, met proceseigenaren, overdrachtbeheersers en ondersteuners . 

Pre
initiatief 

. fE .• 

Initiatief 

OB 

Locatie
verwerving 

Ondersteuning van afdelingen binnen de woningcorporatie 

Strategie
planning 

Plan
ontwikkeling 

Figuur 7. Procesmodel met proceseigenaren (PE) en overdrachtbeheersers (08). 

Verkoop 

OB 

Om het document bruikbaar te laten zijn voor alle vier de hoofdvormen waarin de ont
wikkelingsactiviteiten te organiseren zijn, zijn de proceseigenaren en overdrachtbeheer
sers nog niet ingevuld door functionarissen. Op deze wijze hebben corporaties van ver
schillende grootte en structuur de vrijheid om te bepalen welke functionaris de betref
fende taak op zich moet nemen. 

5.2 Aanpassingen projectontwikkelingsproces profitsector 

Realisatie 

Zoals hiervoor reeds beschreven is, zijn er fasen gewijzigd of toegevoegd aan het pro
jectontwikkelingsproces uit de profitsector. Enerzijds is dit voortgekomen uit de analyse 
van het ontwikkelingsproces uit de profitsector zelf, en anderzijds uit het onderzoek van 
het ontwikkelingsproces bij woningcorporaties en in het bijzonder bij de DKM. Deze 
bevindingen zullen hieronder, voor de fasen waar ze betrekking op hebben, nader wor
den toegelicht. 

5.2.1 lnitiatief 

Beleid 
Sec genomen begint het ontwikkelingsproces van een project bij de (pre-)initiatieffase. 
Maar eigenlijk gaat daar nog een belangrijke fase vooraf, namelijk de fase waarin het 
beleid ten aanzien van projectontwikkeling is opgenomen. 
Eerder in het verslag is reeds aan bod gekomen dat corporaties steeds marktgerichter 
gaan werken. Ofbeter gezegd, moeten gaan werken (i.v.m. gelijk speelveld). Corpora-
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ties zullen meer dan ooit met hun beleid moeten anticiperen op de dynamiek in het 
volkshuisvestingsstelsel (lees: regelgeving) en de woningmarkt (trends). 
Belangrijk is dan ook het beleidsdeel vooraf aan het projectontwikkelingsproces. Zeker 
wanneer men in ogenschouw neemt dat bij de corporaties, een uitzondering daar gelaten, 
nog geen ontwikkelaarscultuur heerst. In het beleidsdeel omschrijft de corporatie haar 
doelstellingen en strategieen die zij voor ogen heeft: van visie, missie tot ondememings
plan. Centrale vraag hierbij is hoe hoog de te verwachten ornzet zal zijn; is het verstan
dig om de projectontwikkeling in eigen beheer uit te voeren en als daarvoor wordt geko
zen met welke randvoorwaarden/ uitgangspunten gebeurt dat dan. Wanneer deze visie is 
verwoord in het ondememingsplan wordt deze ter accordering neergelegd bij het bestuur 
van de corporatie (uitgaande van een drie-laags organisatiemodel). 
Vanwege het belang van het beleidsdeel is deze fase opgenomen in het stroomschema. 
In het document is deze fase buiten beschouwing gelaten daar het document enkel be
trekking heeft op de procedure van een te ontwikkelen project. 

projectmatig 
Uit het projectontwikkelingsproces (profitsector) kwam reeds naar voren dat de keuze 
van het vastgoedsegment naast de doelstellingen en capaciteit van de organisatie afhan
kelijk kan zijn van het rendement. Een commerciele partij streeft daarbij altijd naar 
winstmaximalisatie. Een corporatie doet dit ook maar niet alleen in financiele zin. Hierin 
onderscheidt de corporatie zich van andere ontwikkelaars. Een corporatie zoekt een ba
lans tussen het maatschappelijk rendement en het financieel rendement dat een project 
moet opleveren. Het totale rendement, maatschappelijk en financieel samen, moet zo 
hoog mogelijk zijn. De corporatie moet dus niet alleen weten met welke combinatie van 
vastgoed zij financieel goed "scoort" maar ook maatschappelijk. Deze (moeilijke) afwe
ging ( om maatschappelijk rendement uit te rekenen bestaat immers nog geen rekenmo
del) wordt per project gemaakt en maakt onderdeel uit van de haalbaarheidsstudie in de 
initiatieffase. Zoals eerder reeds is beschreven bestaat de analyse uit: 

Een goed beeld van de vraag en het aanbod in de beoogde vastgoedmarkt; 
Een inschatting van het financieel rendement; 
Een inschatting van de mogelijkheden om de nodige vergunningen te verkrijgen; 
Een inschatting van de benodigde tijd om het project te realiseren; 
De mogelijkheden om het project te financieren; 
Vaststelling van het risicoprofiel. 

Als corporatie zijnde kunnen daar nog twee onderdelen aan worden toegevoegd, te we
ten: 

Een inschatting van het maatschappelijk rendement, en; 
Een inschatting van de mogelijkheden om te voldoen aan gestelde randvoorwaarden 
uit de Nota Wonen casu quo Woonwet. 

De haalbaarheid van een project moet dus niet alleen bezien worden in financiele ter
men, maar ook vanuit maatschappelijk oogpunt. De corporatie ontwikkelt, als "sociaal 
ondememer", vaak vastgoed met het doel de leetbaarheid in een wijk te bevorderen. Dit 
kan bijvoorbeeld gebeuren door buurtwinkels, wijkgebouwen, etc. te ontwikkelen/ ex
ploiteren of door bedrijven en verpauperde gebouwen op te kopen en te herontwikkelen. 
Over het algemeen zijn dat financieel gezien onrendabele projecten maar die maatschap
pelijk wel goed renderen. 
Het optreden als sociaal ondememer heeft ook tot gevolg dat de corporatie alleen binnen 
het gestelde overheidskader vastgoed mag ontwikkelen. Dit betekent dat de corporatie 
met haar projecten hiermee terdege rekening moet houden. Met andere woorden: 
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alleen ontwikkeling binnen het vastgestelde werkgebied; 
ontwikkeling van woningen met een gemiddelde onder de€ 200.000,-; 
enkel ( dure) koopwoningen ontwikkelen in combinatie met sociale huurwoningen of 
wanneer men kan aantonen dat het de leefbaarheid in een wijk daarmee verbeterd; 
alleen ontwikkeling van bedrijfsruimten wanneer deze technisch of organisatorisch 
niet te scheiden zijn van de woningen, het bestemmingsplan dat vordert of de leef
kwaliteit van een woongebied daarmee wordt verhoogd. 

5.2.2 Locatieverwerving 

Bij corporaties met een drie-laagse organisatie (RvC - bestuur - directie) moeten afspra
ken over de aankoop van gronden worden gemaakt tussen directie en bestuur van de 
corporatie. Vastgelegd moet worden in welke mate de corporatie risico wil lopen, onder 
welke omstandigheden of voorwaarden. Het risico bij de aankoop van gronden wordt 
voor een deel bepaald door de onzekerheid over de toekomstige bestemming. Om dit 
risico beheersbaar te houden moet de corporatie afspraken maken over hoe groot het 
planologisch risico mag zijn. In feite moet alleen grond worden aangekocht waarbij 
sprake is van een duidelijke informatievoorsprong over planologische ontwikkelingen of 
de grondmarkt of als een corporatie zelf invloed kan uitoefenen op de toekomstige be
stemming. 
Naast het maken van duidelijke afspraken hierover, is een goede communicatie tussen 
bestuur en directie een voorwaarde om goed te kunnen acquireren. De verwerving van 
grond lijkt door eerdere uitleg een beslissing die enige tijd kan duren. Dat is ook regel
matig het geval bij bijvoorbeeld het zelf opsporen van een bouwlocatie, maar veelal 
wordt een locatie via het netwerk verkregen en dient de verwerving in een kort tijdsbe
stek plaats te vinden (in voorkomende gevallen voor de initiatieffase). De directie moet 
dan, zeker in de huidige (grond)marktsituatie, snel kunnen beslissen over de aankoop 
van een locatie. Korte lijnen en duidelijkheid over het mandaat van de directeur bij aan
kopen is dan een voorwaarden. 

5.2.3 Strategieplanning 

Deze fase is als extra fase aan het profitproces toegevoegd. Voomamelijk gebaseerd op 
ervaringen opgedaan bij de DKM. In deze fase stelt de proceseigenaar namelijk een 
overzicht op, in de vorm van een activiteitenschema, van alle sturende en regelende acti
viteiten die hij achtereenvolgens nog moet ontplooien in de planontwikkelingsfase. De 
proceseigenaar moet hiervan een helder beeld zien te krijgen om het initieel plan in de 
praktijk te brengen. Een plan in de praktijk brengen betekent namelijk zaken gaan doen 
met de vele partijen die actief zijn in de vastgoedmarkt. Duidelijk moet worden wie 
wanneer moet worden betrokken bij het project, met wie wanneer onderhandelingen 
moeten worden gestart, wie wanneer waarover geinformeerd moet gaan worden, etc. 
Uiteraard kan niet de gehele planontwikkeling op een dergelijk wijze vooraf worden ge
pland, maar het beginstadium wel. Afhankelijk van de ontwikkelingen zal een en antler 
steeds moeten worden bijgesteld. Het tijdig betrekken van de juiste partijen is echter 
voor een goede ontwikkeling en voortgang van elk project een absolute voorwaarde. Dit 
betekent dus dat de ontwikkelaar steeds structuur blijft aanbrengen in zijn handelen en 
ver genoeg vooruit moet kijken. 
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De planontwikkelingsfase is dan ook een cruciale fase waarin de factoren tijd, geld en 
kwaliteit moeten worden beheerst. 

5.2.4 Planontwikkeling 

Voor de planontwikkelingsfase geldt dat er geen significante corporatie-gerelateerde 
aspecten behoren te worden gei'mplementeerd. Het bouwkundige- en juridische traject 
verschilt niet met die van de profitsector. Voor de markttechnische planontwikkeling 
geldt dat de corporatie, in tegenstelling tot andere ontwikkelaars, gebruik kan maken van 
haar huurdersbestand. In het huurdersbestand van corporaties zit namelijk een grote 
groep potentiele kopers verscholen die zij kan enqueteren over haar woonwensen. De 
corporatie kan zo in een vroeg stadium inspelen op bepaalde trends en zo goed de wen
sen per doelgroep formuleren t.b.v. een PvE. 
Met betrekking tot de financiele planontwikkeling moet de corporatie evenals een pro
jectontwikkelaar zoeken naar de voordeligste financieringsconstructie en de gunstigste 
fiscale constructie. Als toegelaten instelling werkzaam op het gebied van de volkshuis
vesting hebben woningcorporaties, voor zolang het duurt, wel enkele voordelen, te we
ten in beginsel vrijstelling van vennootschapsbelasting en overdrachtsbelasting en staat 
het waarborgfonds sociale woningbouw garant voor aangegane financiele verplichtingen 
(lees: !age rentelasten). Daarnaast dient, om niet achteraf op onaangename verrassingen 
te stuiten, in een zo vroeg mogelijk stadium in het proces de juiste fiscale constructie te 
worden gehanteerd m.b.t. onroerend goed aankopen en samenwerkingsverbanden met 
marktpartijen. Corporaties moeten namelijk in tegenstelling tot projectontwikkelaars 
rekening houden dat hun uitgangspositie, m.b.t. de fiscale aspecten, kan veranderen zo
dra wordt samengewerkt met marktpartijen of vastgoed wordt ontwikkeld buiten de so
ciale sector. 

5.2.5 Verkoopfase 

Deze fase vindt in het stroomschema voor de realisatiefase plaats. Of beter gezegd, start 
deze fase voor de aanvang van de bouw en start de bouw op het moment dat een vooraf 
vastgesteld verkooppercentage is bereikt. Deze wisseling van fasen is een afgeleide van 
de praktijksituatie. Elke vastgoedontwikkelaar verkoopt bij voorkeur al het ontwikkelde 
vastgoed reeds voor de realisatie. Afhankelijk van de marktomstandigheden is een be
paald percentage voorverkoop of -verhuur noodzakelijk om risico's te beperken. Bij een 
bekend afzetrisico wordt vaak een percentage van 70% gehanteerd. Is dit percentage be
reikt dan kan opdracht gegeven worden aan de aannemer. De overige 30% wordt dan 
tijdens de bouw verkocht. Ook al kunnen corporaties de eventuele niet verkochte wonin
gen zolang verhuren totdat de koopmarkt weer aantrekt, is dit element van risicobeheer
sing wel meegenomen in het document. Uitgangspunt moet namelijk niet een eventuele 
verhuur zijn maar verkoop van de woningen. Alleen wanneer er enkele woningen niet 
verkocht raken tegen de minimaal noodzakelijke verkoopprijs kan het in de verhuur ne
men van de woning als oplossing dienen. 
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6. Toetsing dynamisch document aan praktijksituatie 

Om te bezien of het ontwikkelde document in de huidige vorm volledig en bruikbaar is 
en daarmee toepasbaar is in de praktijk, wordt het document getoetst aan een tweetal 
praktijksituaties, te weten: 
Casestudie 1. - 14 <lure koopwoningen, Schuurkerkpad te Berlicum. 
Casestudie 2. - 15 zorgwoningen, Mariaoord te Rosmalen. 

6.1 Beschrijving casestudies 

Beide praktijksituaties zullen worden beschreven aan de hand van de stappen zoals die 
voorkomen in het dynamisch document: 

Pre-initiatieffase; 
Initiatiefase; 
Locatieverwerving; 
Planontwikkeling; 
Strategieplanningsfase; 
Verkoop-/verhuurfase. 

Case 1. Schuurkerkpad te Berlicum 

Het bestemmingsplan Schuurkerkpad is een uitbreidingsgebied van het dorp Berlicum 
<lat gemaakt is met als doel de continurteit in de woningbouw in Berlicum te garande
ren. Het totale plangebied betreft 20 hectare, met een te bebouwen woongebied van 13,5 
hectare voor 309 te realiseren woningen. 
In verband met de verwerving en het uitgiftetempo, is de ontwikkeling van het gebied 
gefaseerd in drie gedeelten. In de eerste fase die inmiddels is gerealiseerd zijn 169 wo
ningen gebouwd. Voor de tweede fase die momenteel gerealiseerd wordt is uitgegaan 
van 60 woningen en voor de derde fase staan 80 woningen gepland. 

Fase 2 waar deze casestudie betrekking op heeft, bestaat voor de DKM uit de ontwikke
ling van 14 woningen uit de <lure koopsector. 

~r.t,inft!~ ff~$ 
llP~~i~gp: l>J~~t;~r 
9vel1'ha~'f/J.:e1J~itrts.eJJ: i!/!)1°t~;,l~r 
Batum: 1'9-9'6 

Via een relatie is DKM getipt over bovengenoemde planologische ontwikkeling in Ber
licum. Door middel van een grondig onderzoek (basisonderzoek) is een productiemoge
lijkheid ontdekt. 
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Deze productiemogelijkheid betrof de mogelijkheid tot een strategische aankoop van 
2,75 hectare grond in het plangebied. Met deze aankoop kon DKM een ontwikkelclaim 
bemachtigen voor het plangebied Schuurkerkpad. DKM verplichtte zich hiermee om de 
aangekochte grond tegen een vaste prijs per vierkante meter aan de gemeente over te 
dragen, in ruil waarvoor DKM te zijner tijd een bepaald aantal bouwrijpe kavels kreeg 
toebedeeld. Het aantal kavels betrof: 

70 woningen in het plangebied, bestaande uit 10 woningen in de sociale huursector, 
20 in de goedkope koopsector, 20 in de middeldure koopsector en 20 in de dure 
koopsector, en; 
5 woningen buiten het plangebied, nader te bepalen. 

• Beslisdocument: initieel plan 
Aan de hand van de resultaten uit de haalbaarheidsanalyse is de "GO-beslissing" geno
men. 

Met het initieel plan was ook de maximale aankoopprijs voor de kavel bekend. Daar
naast was zowel de vraagprijs van de verkopende partij bekend als de aanbieding van de 
gemeente. Deze fase heeft dan ook niet veel tijd in beslag genomen. Na accordering van 
het bestuur te hebben ontvangen kon de ontwikkelclaim zeker worden gesteld. 

• Beslisdocument: koopovereenkomst 

sir~~l!flrl-'\···. 
h Qces.fitgimzar: -
(ker<lta:clltbeke~~err ~ 
Datum: -

Deze fase is niet als zodanig in het proces opgenomen. Wei zijn enkele activiteiten ver
richt die overeenkomen met de activiteiten die behoren tot de fase strategieplanning. 
Hanteren we de checklist voor de strategieplanning dan zien we het volgende: 

Projectdossier 
Planning 
Ontwerp 
Marketing 
Ambt. diensten en exteme adviseurs: 
Contracten 
Financiering 

• Beslisdocument: n. v.t. 

was aangemaakt; 
planning cq. activiteitenschema was niet gemaakt; 
5 architecten is gevraagd offerte uit te brengen; 
nog niet bekend waarvoor gebouwd ging worden.; 
was ge'inventariseerd; 
voorbereiding; 
Positief bevonden. 
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Programma van Eisen 
In tegenstelling tot de fasen pre-initiatief tlm locatieverwerving, die betrekking hebben 
op heel het plangebied, wordt er vanaf deze fase ingezoomd op de ontwikkeling van de 
14 woningen in de dure koopsector. 
In gesprekken met de gemeente kwam naar voren dat de gemeente haar voorkeur uit
sprak voor seniorenwoningen (grote wachtlijst bij gemeente bekend) in een patiovorm. 
Bij de DKM was deze vraag naar seniorenwoningen bekend en kon zich daar in vinden, 
ook in de gewenste patiovorm. Hiervoor wordt door de projectcoordinator de volgende 
lijst met programmatische uitgangspunten geformuleerd (basis PvE, gefiatteerd door 
MT): 

basisprogramma aanpasbaar bouwen van het seniorenlabel; 
basiseisen dubo-convenant; 
Goothoogte voorgevel maximaal 3 meter; 
Doelgroep draagkrachtige senioren; 
4-kamer woning met hobbykamer; 
garage of carpoort per woning; 
inhoud ca 450 m3

; 

ankerloze scheidingswanden; 
open uitstraling gericht naar buiten. 
+ wat aanvullende eisen m.b.t. materiaalkeuze 

Beslisdocument: PvE 
Noot: PvE is niet aan de hand van een checklist opgezet (niet volledig) en er heeft geen 
formeel akkoord plaatsgevonden door de overdrachtbeheerser. 

Na gesprekken met de architecten van de drie goedkoopste offertes is ondanks de grote 
fysieke afstand architect Hamers/ Voorveltl Nijssen uit Heerlen aangezocht om een ont
werp te maken. 

Schetsontwerp (augustus 2000) 
Het eerste ontwerp dat de architect had geschetst werd niet positief ontvangen door ge
meente. De verkavelingsopzet alsmede de patiovorm stemde niet tot tevredenheid. De 
architect werd daarom verzocht een nieuw schetsontwerp te maken. 
In dit tweede ontwerp kon de gemeente zich ook niet vinden en besloot af te stappen van 
de patiovorm en de doelgroep senioren. De woningen moesten in tegenstelling tot de 
eerdere wensen een open karakter (naar buiten georienteerd) krijgen met naast de doel
groep senioren tevens de doelgroep van mensen met een gemiddelde leeftijd. 
Met deze wijziging wist de architect een ontwerp te maken met een hoogwaardige archi
tectuur en stedenbouwkundige opzet naar tevredenheid van de gemeente ( en de DKM). 
Het ontwerp voldeed alleen niet aan de eis van het bestemmingsplan m.b.t. de goothoog
te. Hier moest nog een oplossing voor worden aangedragen. 

Beslisdocument: SO, 
Noot: Geen systematische check SO en geen formeel akkoord overdrachtbeheerser 
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Door de goede opzet van het schetsontwerp verliepen de twee volgende ontwerpfasen 
uitermate snel. Enkele kleine aanpassingen werden doorgevoerd m.b.t. het verhogen van 
de verkoopopbrengst. Verlaging van de goothoogte bleek niet mogelijk te zijn zonder de 
kwaliteit van het ontwerp aan te tasten. In overleg met de gemeente werd er voor geko
zen om vrijstelling te verkrijgen door toepassing van artikel 15 WRO. Het risico werd 
aanvaardbaar geacht doordat het enerzijds een korte procedure betrof en anderzijds er 
nog geen woningen gebouwd waren in de directe omgeving van het plan (lees: direct 
belanghebbenden). Plan werd ter afronding van de DO-fase ingediend bij welstand. 

Beslisdocument: VO en DO. 
Noot: geen systematische check en geen formeel akkoord overdrachtbeheerser. Tevens 
geen betrekking van proceseigenaar realisatie. 

Bestek en bestektekeningen Oanuari 2001) 
W elstand keurde het plan goed maar liet alleen erg lang op zich wachten met een forme
le bevestiging. Intussen viel de projectcoordinator vanwege ziekte langdurig weg. Het 
project moest hierdoor noodgedwongen voortgezet worden door een coordinator buiten 
de afdeling projecten. De informatieoverdracht die vervolgens plaatsvond verliep door 
verschillende oorzaken moeizaam: 

er was geen duidelijke strategie op papier gezet over de uitwerking van het ont
werp; 
er had geen intern groepsoverleg plaatsgevonden (alleen directeur was in grove lij
nen op de hoogte); 
er waren geen afspraken gemaakt omtrent de frequentie van voortgangs- cq. werk
besprekingsverslagen; 
er was geen activiteitenschema/ planning gemaakt; 
er was niet gewerkt met beslisdocumenten. Samen met het ontbreken van een plan
ning en een actueel overzicht van de voortgang was het onduidelijk in hoeverre 
welke fasen waren afgerond. 
Tot slot was het projectdossier, mede door het ontbreken van bovengenoemde stuk
ken, niet geschikt om snel een beeld te kunnen vormen over de stand van zaken. 

Dit hield in dat de nieuwe coordinator veel tijd heeft moeten spenderen aan het eigen 
maken van het project. 
Tijdens deze fase ontstond er tevens onenigheid over declaraties uit de SO fase. Dear
chitect was van mening dat het huidige ontwerp een geheel nieuw ontwerp was en geen 
voortborduring op vorige schetsen (Wellicht dat de architect de wisseling van coordina
toren aangreep om extra middelen te vergaren). DKM was die mening niet toegedaan en 
er werd daarom ook niet betaald door de DKM. Al met al bevorderde dit incident de re
latie met de architect niet. 

• Beslisdocument: bestek en tekeningen 
Noot: geen systematische check en geen formeel akkoord overdrachtbeheerser 

54 



i'L1 :, 

\ t I'\\ J \ •tl ~ ,;ri• 1.,, i,:,,i i11 •· 
\ Vrld HIP 

\• ' 1·1! 11111 

De bouwvergunning werd aangevraagd. Ondertussen kreeg de architect de opdracht te 
beginnen met de vervaardiging van de verkooptekeningen en omschrijving. De eerste 
tekeningen, omschrijving en het koperscontract werden opgestuurd naar Woningborg 
(GIW). In deze fase werd onnodig veel tijd verloren door het ontbreken van een voort
gangsbewaking. Ten eerste liet Woningborg het plan ruim twee maanden liggen om ver
volgens met (te) veel commentaar terug te sturen voor aanpassing. Dit werd vervolgens 
door de architect niet goed opgepakt waardoor wederom geen acceptatie werd verkre
gen. Pas in maart 2002 werd tenslotte het plan geaccepteerd door woningborg. Vervol
gens werd het project in de verkoop gezet. Eis van de gemeente was dat de eerste gega
digden de geregistreerde woningzoekenden uit de gemeente zelf moesten zijn. Deze 
wachtlijst die de gemeente had overhandigd bestond uit een behoorlijk groat aantal wo
ningzoekenden. Hieruit werd de conclusie getrokken om geen mediaplan te maken. Ver
volgens bleek de wachtlijst ruim een jaar oud waardoor er slechts enkele ge'interesseer
den zich aanmeldden. Er moest dus vervolgens nog nagedacht warden over de marketing 
van het plan. 

Ten tweede vergat de gemeente het plan in behandeling te nemen. Hier kwam DKM pas 
injanuari achter. Op dat moment werd ook pas de vrijstellingsprocedure opgestart. Dit 
resulteerde uiteindelijk in maart 2002 in het verkrijgen van een onherroepelijke bouw
vergunnmg. 
Vervolgens werd er een enkelvoudige aanbesteding gehouden (zonder afstandsverkla
ring). Aan deze aannemer werd vervolgens het werk gegund. 
Vanuit de DKM werd besloten een aantal varianten te laten uittekenen als opties op het 
bestaande ontwerp. De uitvoering/ procedure van de koperswijzigingen werd overgela
ten aan de aannemer. Wat niet voorzien was dat de werkwijze/attitude van de architect 
totaal niet strookte met die van de aannemer. M.a.w. verliep deze koperswijzigingspro
cedure (m.b.t. het tekenwerk) niet geheel vlot. Wederom onnodige vertraging. 
Eind juni 2002 was ruim 70% verkocht en werd opdracht gegeven voor start van de 
bouw. Drie maanden later waren alle 14 woningen verkocht. 

Beslisdocument: --
Noot: geen formele vast/egging van verkoopafspraken. 

. ,'9Jte.tleJdet 
~ er, WRJ!Jtfsj~,,li>Jt-e~r 
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Start bouw. 
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Case 2. Mariaoord te Rosmalen 

In tegenstelling tot de vorige case betreft het hier geen risicodragende ontwikkeling van 
<lure koopwoningen. In dit geval betreft het een planontwikkeling in opdracht van een 
zorginstelling van een 15-tal zorghuurwoningen. Ondanks dat wordt er door het unieke 
concept wel degelijk met een bepaald (afzet)risico ontwikkeld. Voor de toetsing van het 
document voldoet dit uitstekend, daar het voornamelijk gaat om de planontwikkeling. 

Op het terrein van zorginstelling Mariaoord wordt door de Stichting Dimens verschil
lende zorgfuncties, waaronder complexe zorg, aangeboden. Het college voor zieken
huisbouw heeft geconstateerd dat nieuwbouw van de verpleeggebouwen op Mariaoord 
te verkiezen is boven renovatie. Dit is dus een van de ontwikkelingen die plaats gaat 
vinden op het terrein. 
Naast deze ontwikkeling wordt een plan voorbereid voor de bouw van 15 zorgwonin
gen. Deze twee ontwikkelingen dienen op een elkaar ondersteunende wijze ingepast te 
worden op het terrein van Mariaoord. 

In de lijn van nieuwe opvattingen over zorg was er bij Mariaoord behoefte aan een 15-tal 
zorgwoningen. Dit zijn woningen bestemd voor de huisvesting van echtparen waarvan 
een van de twee partners zorgbehoevend is. Het ontwikkelen van deze huisvesting door 
Dimens zelf was niet mogelijk binnen het regime van de wet ziekenhuisvoorzieningen. 
Daarnaast wordt het ontwikkelen en beheren van woningen niet gezien als kernactiviteit 
van de zorginstelling en sluit het aan bij de opvatting om wonen te scheiden van zorg. 
Vanuit de bestaande relatie tussen Dimens en DKM was aan DKM gevraagd deze socia
le huurwoningen te ontwikkelen aan de hand van een door Dimens opgesteld zorg-PvE 
om vervolgens te verhuren aan Dimens. 

. 'IJ_'(}fi}s'ttJJ,Jill 
· lf: ilm.e-<!leur ,~a 

DKM stond hier positief tegenover mede omdat met deze ontwikkeling tevens een stra
tegische positie kon worden ingenomen op het terrein van Mariaoord. Op deze wijze 
blijft DKM ook in de toekomst "aan boord". 
Omdat er alleen een behoeftesignalering bekend was moest er nog wel een basisonder
zoek en haalbaarheidsstudie verricht worden. Beide onderzoeken gaven mogelijkheden 
tot bouwen aan. 

Beslisdocument: initieel plan 
Noot: geen formele vast/egging van onderzoeksgegevens en accordering van over
drachtsbeheerser. 
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Koop van het benodigde perceel lag ingewikkeld door het feit dat Dimens delen van de 
grond van Mariaoord in een zelfstandig stichting had ondergebracht. Voorts moest er 
eerst een ruil plaatsvinden tussen gronden van Mariaoord en de stichting. Vervolgens 
heeft DKM de grond gekocht van Dimens. 

• Beslisdocument: koopovereenkomst 

Ook bij dit project geldt dat deze fase niet als zodanig in het proces is opgenomen. Wel 
zijn enkele activiteiten verricht die overeenkomen met de activiteiten die behoren tot de 
fase strategieplanning. 
Hanteren we de checklist voor de strategieplanning dan zien we het volgende: 

was aangemaakt; Projectdossier 
Planning 
Ontwerp 
Marketing 

planning cq. activiteitenscherna was niet gemaakt; 
l architect werd aangezocht; 

Ambt. diensten en externe adviseurs: 
Contracten 
Financiering 

Beslisdocument: n.v.t. 

n.v.t.; 
was geinventariseerd; 
voorbereiding; 
was bezien en positief bevonden. 

Voor het totale (buiten)gebied waar Mariaoord binnen lag was een nieuw bestemmings
plan in de maak waarin al rekening werd gehouden met de nieuwbouwplannen van de 
verpleeggebouwen van Mariaoord. Door DKM is gevraagd aan de gemeente om de 
bouwmogelijkheid van de 15 zorgwoningen hierin ook mee te nemen. Gedachte was 
namelijk om snel te beginnen met bouwen, volgens het basisonderzoek was dat ook mo
gelijk. 

PvE 
Stichting Dimens zorgde voor een uitgebreid PvE voor de zorg, en DKM zorgde voor 
een PvE m.b.t. het wonen. In hoofdzaak betekend dit wonen volgens het seniorenlabel 
plus extra eisen m.b.t. zorgbehoevende bewoners. 
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Het eerste ontwerp dat de architect had geschetst werd niet beoordeeld door de gemeen
te. De gemeente wilde de twee plannen niet los van elkaar zien en daarmee bet plan in
tegraal meenemen met de ontwikkeling van de nieuwbouw van Mariaoord. Door de ge
meente werd gevraagd om een structuurplan te overleggen met daarin aangegeven hoe 
men de toekomstige ontwikkelingen op het totale plangebied van Mariaoord zag. 
Dimens heeft het architectenbureau Alberts & van Huut, die de architect is van de 
nieuwbouw van Mariaoord, vervolgens opdracht gegeven om dit masterplan te ontwik
kelen. Een verkeerde keus bleek achteraf. Dit heeft namelijk veel te veel tijd gekost 
doordat de architect in conflict was geraakt met de gemeente. De gemeente heeft bet ge
presenteerde masterplan dan ook niet geaccepteerd en is zelfstandig doorgegaan met de 
voltooiing van bet bestemmingsplan. 

• Beslisdocument: PvE en het SO 
Noot: niet formeel geaccordeerd door overdrachtbeheerser en niet gewerkt met checklist 

Voorlopig ontwerp (najaar 2001) 
In de tussentijd had er een wisseling van de wacht plaatsgevonden bij de directie van 
Mariaoord en moest er noodgedwongen (wegens ziekte) een nieuwe projectcoordinator 
worden aangesteld bij de DKM. 
Door de wisseling bij Dimens werd bet basis PvE dat er lag aangepast aan de visie van 
de nieuwe directie. Daamaast moest de nieuwe projectcoordinator van de DKM zich bet 
project eigen maken. Dit kostte op zich niet al te veel tijd doordat de plannen in een 
vroegstadium verkeerde. Echter ook nu was er geen planning aanwezig, geen actuele 
voortgangsbesprekingen, etc. Dezelfde aspecten zoals die in de eerste casestudie aan de 
orde zijn gekomen. 
Inmiddels was wel een standpunt ingenomen waar en op welke wijze de 15 woningen 
werden gesitueerd op bet terrein. Om niet nog meer tijd te verliezen werd er voortgebor
duurd op het bestaande schetsontwerp alleen op een andere locatie op bet terrein. 
Om een nieuw conflict te vermijden m.b.t. een nieuw masterplan had DKM vervolgens 
bet voortouw hierin genomen en in samenspraak met de gemeente en Dimens een ste
denbouwkundig adviesbureau aangezocht om een nieuw masterplan te ontwikkelen (in 
opdracht van Dimens). Ook daar was helaas veel tijd mee verloren gegaan doordat bet 
eerste ontwerp niet overeenstemde met bet inmiddels vastgestelde bestemmingsplan. 
In de tussentijd werd bet plan van de 15 zorgwoningen ter info weer bij de gemeente 
neergelegd om een nieuwe poging te wagen bet plan los te koppelen van bet totale 
nieuwbouwplan van Mariaoord. Dit lukte in eerste instantie en het plan werd in 
behandeling genomen. 
Ook had er wederom een wisseling van projectcoordinator plaatsgevonden bij de DKM. 
En opnieuw speelde dezelf de overdrachtsproblematiek. 

Beslisdocument: VO, 
Noot: geen formeel akkoord overdrachtbeheerser en geen gebruik van checklist 

Definitief ontwerp (voorjaar 2002) 
Na bet verwerken van bet commentaar kon bet ontwerp in definitieve vorm naar wel
stand. Tegelijkertijd werd de gecorrigeerde versie van bet masterplan goedgekeurd ( door 
welstand). Welstand en afdeling Stedenbouw besloten op dit punt zich intensief met de 
ontwikkelingen van bet geheel te gaan bemoeien en koppelden beide plannen wederom. 

58 



I n1 ri:11 icl !'L111 

,)rtl\\il,ls1l111<_ 

\ 1·1·1,onp 

\ t'l"h11111 

l(t;1li-.:11ic 

Door welstand werd vervolgens een beeldkwaliteitsplan geeist voor het totale plan. Alle 
partijen (architect 15 won. en de architect nieuwbouw Mariaoord, DKM en Dimens) 
protesteerden hier tegen daar zij van mening waren dat welstand enerzijds zelf in een 
veel eerder stadium met een beeldkwaliteitsplan had moeten komen en anderzijds wel
stand zich niet moest bemoeien met een structuurvisie. 
De partijen hebben dit moeten "slikken", en momenteel is het beeldkwaliteitsplan in de 
maak. 
Tijdens deze fase ontstond er tevens en conflict met de architect. Hij ziet zijn steden
bouwkundige visie terug in het masterplan. Deze werkzaamheden wilde hij declareren 
bij de DKM. DKM was van mening dat dit niet tot de opdracht behoorde van de archi
tect en kon de opdracht ook op deze wijze interpreteren. DKM betaalde dan ook niet 
waardoor de relatie met architect onder druk kwam te staan. 

• Beslisdocument: DO, ligt echter nog bij we/stand. 
Noot: geen formeel akkoord overdrachtbeheerser en geen gebruik van checklist 

6.2 Bijstelling instrument 

Uit vorenstaande casestudies kunnen een aantal faalfactoren uit het proces worden aan
gewezen. Deze factoren komen voornamelijk voor in de planontwikkelingfase ofbeter 
gezegd hebben ze met name betrekking op de werkzaamheden uit de strategieplannings
fase. Deze factoren zijn: 
1. Het ontbreken van een duidelijke ontwikkelingsvisie (van DKM) op het project: de 

projectcoordinator die een project moet overnemen kon niet of moeilijk voortbordu
ren op de visie van de voorgaande projectcoordinator (lees: die van DKM); 

2. Het ontbreken van een planning/ activiteitenschema; 
3. Het ontbreken van beslisdocumenten: hierdoor ontbrak een duidelijk overzicht in 

hoeverre elke fase gereed was; 
4. Het ontbreken van frequent groepsoverleg: hierdoor ontbrak een deel voortgangbe

waking en kennis van het project bij andere projectcoordinatoren; 
5. Communicatie met de architect was onvoldoende en het ontbrak aan een gefaseerde 

opdracht: hierdoor ontstonden onnodige misverstanden die tijd in beslag namen; 
6. Voortgangbewaking was onvoldoende: voortgekomen uit het ontbreken van beslis

documenten, groepsoverleg en een planning; 
7. Het ontbreken van voortgangverslagen per fase: dit vertraagde de overdracht van de 

projecten; 
8. Het ontbreken van een overzichtelijk projectdossier: ook dit vertraagde de over-

dracht van het project. 

In hoofdlijnen kan worden gesteld dat er in de bestaande procesgang verbeteringen 
kunnen worden doorgevoerd met betrekking tot de overdracht van een project, voort
gangbewaking en communicatie zowel intern als extern. 
Geconcludeerd kan worden dat het document functioneert. Het merendeel van de faal
factoren worden reeds "getackeld" met het document. Aspecten die nog ontbraken en 
waarop het document is bijgesteld zijn: 

Het invoeren en het bepalen van de frequentie van procesmatig groepsoverleg; 
Toevoeging van een voortgangsverslag bij elk beslisdocument of fase(onderdeel); 
Naast de totale opdracht voor het ontwerp voor de architect, de opdracht faseren per 
ontwerpfase. 
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In dit onderzoek is vanuit de problematiek omtrent de beheersing van het projectontwik
kelingsproces bij woningcorporaties een document ontwikkeld dat zowel ondersteunend 
werkt voor de ontwikkelaar zelf als voor de afdeling casu quo werkgroep. 

Conclusies 
Om tot het dynamisch document te komen is er door middel van een literatuurstudie en 
gegevens uit de praktijk (lees: gehouden interviews) gezocht naar corporatie- gerelateer
de aspecten die het projectontwikkelingsproces uit de profitsector zouden kunnen be'in
vloeden. Gebleken is dat er geen verrassende aspecten te ontdekken zijn die van invloed 
zijn op het proces. Duidelijk is wel dat door het feit dat corporaties non-profit ontwikke
laars zijn, er ook met een andere insteek (lees: maatschappelijk) vastgoed wordt ontwik
keld. Dit aspect, maatschappelijk rendement/ prestaties, is daarom opgenomen in de 
haalbaarheidsanalyse van de initiatieffase. 
Daarnaast is geconstateerd dat woningcorporaties, op een enkeling na, doorgaans minder 
kennis en deskundigheid hebben m.b.t. het ontwikkelingsproces t.o.v. een professionele 
ontwikkelaar. Reden waarom een extra fase, de strategieplanningsfase, is toegevoegd 
aan het proces waarin aspecten als planning, voortgangbewaking en strategie aan de orde 
komen. 

De conclusies m.b.t. de toetsing van het document zijn reeds aan bod gekomen en wor
den daarom hier buiten beschouwing gelaten. Kort samengevat is uit de casestudies ge
bleken dat het goed functioneren van het dynamisch document als ondersteunend in
strument tweeledig is: 
3. Het werkt als hulpmiddel voor de ontwikkelaar tijdens het proces; 
4. Het gebruik ervan bevordert een soepele en tijdbesparende overdracht van het pro-

ject op de afdeling casu quo werkgroep. 

In deze vorm is het document bruikbaar voor woningcorporaties van verschillende 
grootte en structuur zolang de uitvoering maar geschiedt in eigen beheer. Op het mo
ment dat besloten wordt om de planontwikkeling uit te besteden of uit handen te geven 
bij een nauwe samenwerking, is er geen sprake meer van een eigen procedure die ge
volgd kan worden. 

Aanbevelingen 
Bij toepassing van het instrument dient de nodige aandacht te worden besteed aan de 
implementatie van het document in de organisatie zelf. Het document moet namelijk wel 
consequent gebruikt worden door de gehele organisatie (lees: afdelingen en personen 
werkzaam met projectontwikkelingsactiviteiten). De volgende aanbevelingen kunnen 
dan worden gedaan: 

Naast het betrekken van alle proceseigenaren en overdrachtbeheersers dienen ook 
de ondersteunende afdelingen (lees: betrokken personen) te worden betrokken. Op 
deze manier werkt de nieuwe manier van werken door de gehele organisatie; 
Ervan uitgaande dat iedereen overtuigd is van het nut van het toepassen van het do
cument dient het proces te worden toegesneden op de organisatie. Op deze wijze 
wordt voorkomen dat er nieuwe organisatie-gerelateerde faalfactoren ontstaan; 
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Niet toegevoegd aan het proces maar wat vanzelfsprekend moet gebeuren, is na elk 
project een evaluatiefase in te stellen. Enerzijds om te bezien of de werkwijze naar 
wens verloopt (door de gehele organisatie) en anderzijds of de doelstelling van het 
project bereikt is, of het project zelf naar wens verlopen is, etc. Deze gegevens leve
ren informatie op waar de corpoartie haar voordeel mee kan doen voor vervolgpro
jecten. 

Tot slot strekt de aanbeveling om het document te digitaliseren in een werkprocesmodel. 
Het document kan zo eenvoudig worden aangepast of uitgebreid met overige gestan
daardiseerde procedures m.b.t. in- en uitgaande documenten, vergaderingen, werkbe
sprekingen, matrixen, etc. 
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BIJLAGE A 
Inventarisatielijst basisonderzoek 

Ondernerp Omschrijving Opmcrkingen 

I Aleemene eeeevens I 
Plaats 
Kadastrale gemeente : 
Sectie 
Perceel 

I Prolectomvane I 
Oppervlak Locatie m2 

Totaal gebied m2 

I Locatie asnecten I 
Soort locatie Uitleg-/ stedelijk-/ binnenstedelijk gebied 
Bodemgesteldheid Verontreinigd/ schoon/ grondverbetering/ geschikt 
Historie van vastgoed Agrarisch/ woningen/ bedrijven/ industrie/ bijzondere 

bebouwing/ infrastructuur 
Bestemming heden Agrarisch/ woningen/ bedrijven/ combinatie woningen 

en bedriiven/ biizondere bebouwing/ infrastructuur 
Opstallen Jal nee 
Mogelijkheden voor vast- Woningen/ bijzondere bebouwing/ combinatie wonen 
goedontwikkeling met commercieel vastgoed/ combinatie wonen met 

biizondere bebouwing 
Dichtheid Won/ha /Niet bekend 

I Omeevine aspecten I 
Tvoe vastgoed Woningen / winkels/ kantoren/ kassen/ industrie 
Welstand A, 8 ofC-locatie/ villawijk/ volksbuurt/ modale wijk 
Ontsluiting bestaande infrastructuur/ nog aan te le1nren 
Bereikbaarheid auto/ metro/ trein/ bus/ tram 
Voorzieningen scholen/ ziekenhuis/ kerken/ OV-haltes/ winkelcentrum 
Bijzonderheden natuurelementen/ spoorweg/ wegen/ fabrieken/ werk-

plaats 
Geluidhinder en/of stank- nvt/ maatregelen nodig/ nader onderzoek nodig 
cirkels 

I Juridische asoecten I 
Eigendom onroerend goed Particulier/ gemeente/ marktpartij/ stichting/ meerdere 

eigenaren 
Zakelijke rechten Erfdienstbaarheden/ overbouwing/ ( onder)verhuur/ 

pacht/ recht van overoad/ rioolrecht 
Wet- en regelgeving van Wet Voorkeursrecht Gemeente/ gemeentelijke regelin-
toepassing zijnde gen/ convenanten/ monumentenwet 
Inschatting procedures RO-plannen / inspraak betrokken actoren 

I Markt asnecten I 
Marktonderzoek Reeds aanwezig/ nog uitvoeren 
Concurrentiekracht Buiten-/ binnen de gemeente 
Doelgroep Bekend: / niet bekend 

Type vastgoed Bekend: / niet bekend 

Vraagprijs onroerend Euro 
goed 
Marktprijs onroerend : Euro 
goed in omgeving 

I Overlee aspecten I 
Betrokken partijen Corporatie/ gemeente/ particulier/ commerciele markt-

partii 
Bekend bii corooratie Jal nee 
Medewerking gemeente Goed/ inspanningen nodig 
Past het binnen de corpo- Jal nee/ motiveren 
ratie-gedachten 
Capaciteit organisatie Voldoende/ partner zoeken/ expertise inschakelen 
Start bouw iaar / niet bekend 



BIJLAGE B 
\mhtdijke dit·rl'.frn 

RUIMTELIJKE ORDENING 
Deze dienst maakt de besternmingsplannen en structuurvisies en formuleert het beleid op het gebied 
van de Ruimtelijke Ordening. Wanneer een bouwaanvraag niet voldoet aan het besternmingsplan co
ordineert zij de werkzaarnheden om te komen tot goedkeuring. 

VOLKSHUISVESTING 
W anneer er sprake is van woningbouw zal deze dienst beoordelen of de doelgroep correspondeert met 
het gemeentelijk beleid omtrent doelgroepen. 

ECONOMISCHE ZAKEN 
Wanneer er sprake is van commercieel vastgoed moet deze dienst overtuigd worden van de econorni
sche haalbaarheid, rniddels onderzoeken bijv. een distributie planologisch onderzoek. 

CIVIELE TECHNIEK 
Deze dienst beoordeeld ofhet ingediende bouwplan problemen veroorzaakt m.b.t. verkeersafwikke
ling, droogte ligging, rioolafvoer etc. 

MILIEUDIENST 
Deze dienst regelt alle zaken omtrent geluidsoverlast en grondvervuiling m.b.t. het bouwplan. 

GRONDZAKEN 
Alle financiele en juridische zaken die betrekking hebben op de grond worden afgehandeld door de 
dienst grondzaken. 

BOUW- EN WONINGTOEZICHT 
Deze dienst verleent de uiteindelijke bouwvergunning. Deze toetst het bouwplan aan het bouwbesluit 
en controleert of alle adviezen van collega' s in het ontwerp meegenomen zijn. Zij laat bouwplannen 
ook stedenbouwkundig en juridisch onderzoeken. 

WELSTAND 
De welstandscornmissie is een door de gemeente ingestelde cornmissie die beoordeelt ofhet bouwplan 
naar hun mening voldoet aan de gestelde welstandseisen. Zij adviseert B&W daarover. Ook geeft zij 
de architect adviezen hoe het bouwplan gewijzigd dient te worden. 

BRANDWEER 
De brandweer heeft een afdeling preventie die de architect en gemeente adviseert op het gebied van 
brandveiligheid, vluchtwegen etc. 

ENERGIEBEDRIJF 
Het energiebedrijfkan specifieke wensen hebben m.b.t. bijv. de plaatsing van meterkasten, aanleg van 
leidingen, etc. De ontwikkelaar moet daar bij de uitwerking alvast rekening mee houden zodat later in 
het proces niet onnodig kosten worden gemaakt of vertraging wordt opgelopen. 

MONUMENTENZORG 
Het is mogelijk dat het te ontwikkelen onroerend goed beschouwd wordt als een (rijks- of gemeente
lijk) monument. Monumentenzorg heeft dan bepaalde ideeen over hoe hiermee moet worden omge
gaan. 

WIJKRADEN 
Het bestuur van de wijkraad bestaat uit personen uit de betreffende wijk die opkomen voor de belan
gen van hun wijk, eventueel ambtelijk ondersteund. 
Gemeentebesturen laten zich steeds meer adviseren door wijkraden over de invulling en veranderin
gen in de wijken. De inspraakmogelijkheden van de wijkraad winnen dus steeds meer terrein. De pro
jectontwikkelaar moet dus een goed beeld krijgen van de heersende opvattingen en ideeen in de be
treffende wijkraad. 



BIJLAGE C 

Wanneer de aanvraag binnen is, doet de gemeente melding van de aanvraag in een wekelijks nieuws
blad. Is de aanvraag niet compleet dan heeft de gemeente binnen 4 weken de tijd om de ontbrekende 
stukken op te vragen. Binnen twee weken na bericht van de gemeente dienen de ontbrekende gege
vens te worden ingediend. Is de aanvraag compleet dan toetst de gemeente het bouwplan aan een aan
tal aspecten. In de Woningwet (art. 44) is geregeld waaraan de bouwaanvraag moet worden getoetst. 
Hier wordt het zogenaamde imperatief-limitatief stelsel gehanteerd: een bouwvergunning mag alleen 
en moet worden geweigerd indien: 

Het bouwwerk in strijd is met het bestemmingsplan; 
Het bouwwerk niet voldoet aan de voorschriften van de bouwverordening; 
Het bouwwerk niet voldoet aan de voorschriften van het bouwbesluit; 
Het bouwwerk in strijd is met redelijke eisen van welstand; 
Voor het bouwwerk een vergunning is vereist ingevolge de monumentenwet of een provinciale 
of gemeentelijke monumentenverordening is vereist en deze is geweigerd. 

In art. 17 van de Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing is een afzonderlijke weigeringsgrond opge
nomen: het bouwwerk is in strijd met de leefmilieuverordening. 

De gemeente moet binnen 13 weken een beslissing nemen op de aanvraag. Het betreft hier een fatale 
termijn: indien zij niet beslissen binnen dertien weken dan is de bouwvergunning van rechtswege ver
leend. In bijzondere situaties kan deze termijn nog eens met 13 weken worden verlengd. Is er voor de 
aanvraag vrijstelling van het bestemmingsplan nodig, dan gelden deze termijnen niet. 
Er zijn vervolgens drie reacties op de aanvraag mogelijk van de gemeente: de bouwvergunning wordt 
verleend, geweigerd of de beslissing op de aanvraag wordt aangehouden. Bij verlening of weigering 
van de bouwvergunning start de termijn van 6 weken waarin bezwaar gemaakt kan worden tegen de 
beslissing door respectievelijk belanghebbenden ofprojectontwikkelaar. Dit moet dan gebeuren bij de 
Bezwaar en Beroepschriftencommissie. Deze commissie is niet gebonden aan een termijn. 
Mocht er bezwaar worden gemaakt, maar deze wordt ongegrond verklaard dan kan er beroep worden 
ingesteld bij de rechtbank. Oat moet wederom binnen 6 weken. Uitspraak door de rechtbank is niet 
gebonden aan een termijn. 
Tegen deze uitkomst van het beroep kan weer in hoger beroep worden gegaan bij de Afdeling Be
stuursrechtspraak van de Raad van State. Dit moet ook weer binnen 6 weken. W ederom geldt dat de 
uitspraak niet gebonden is aan een termijn. 
In het geval dat de aanvraag wordt aangehouden, omdat het verlenen van de bouwvergunning moet 
wachten tot andere voor het bouwplan noodzakelijke vergunningen verleend en onherroepelijk zijn, 
geldt de termijn van 13 weken niet. B&W houden de beslissing op een aanvraag aan, indien er geen 
grond is om de vergunning te weigeren en wanneer: 

Er een voorbereidingsbesluit in werking is getreden voor het betreffende gebied; 
Een ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd; 
Een bestemmingsplan is vastgelegd of na vaststelling ter inzage is gelegd; 
De aanvraag een bouwwerk betreft, behorend tot een beschermd stads- en dorpsgezicht in de zin 
van de Monumentenwet; 
Tevens een vergunning op grond van de Wet Milieubeheer is vereist; 
Tevens een vergunning op grond van de Monumentenwet is vereist. 

De aanhoudingsplicht kan doorbroken worden indien B&W toepassing geven aan een vrijstellingspro
cedure. Hierover wordt verderop in deze paragraafuitgebreid op ingegaan. 



In drievoud in te leveren stukken bij aanvraag van een bouwvergunning: 

Een formulier aanvraag om bouwvergunning, volledig ingevuld en ondertekend; 
Een of meer bouwkundige tekeningen, volledig gernaatvoerd en voorzien van rnateriaal- en 
kleuraanduiding, waarop ten rninste: 

- Kadastrale situatietekening, schaal 1 : 1000; 
(Bij het kadaster of gemeente op te vragen tegen betaling) 

- De bestaande en de nieuwe toestand van de plattegrond van het gebouw, met het gehele per
ceel en alle daarop aanwezige bebouwing, schaal 1: 100; 

- Alle complete gevelaanzichten, schaal 1: 100, waarbij ingeval van een aan- of uitbouw tevens 
de bestaande en nieuwe toestand van de complete gevel waartegen wordt gebouwd moet zijn 
getekend; 

- De lengte- en dwarsdoorsnede van het bouwwerk, schaal 1: 100; 
- Funderings- en rioleringsplan, schaal 1: 100; 
- Het kapplan van het bijgebouw, schaal 1: 100; 
- Detailtekeningen, schaal 1 :20 of 1 :5. 

Constructietekeningen/ berekeningen; 
Berekeningen en eventueel tekeningen welke aantonen dat het bouwplan voldoet aan de overige 
bouwtechnische eisen uit het bouwbesluit zoals de warmte- en geluidisolatie, energieprestatie, 
ventilatie en daglicht. (Bij verbouwingen moet ook het bestaande gebouw blijven voldoen aan die 
eisen); 

• Eventueel foto's van het te verbouwen pand; 
• Bodemonderzoek naar mogelijke verontreiniging van de grond. 

- Is het bouwplan groter dan 50 m2 dan moet er een bodemonderzoek worden uitgevoerd. Het 
bodemteam van de afdeling Milieu behandeld deze procedure verder; 

- Is het bouwplan tussen de 20 m2 en de 50 m2 dan kan er volstaan worden met het indienen 
van het volledig ingevulde formulier "Beperkt vooronderzoek Bodemtoets". (In voorko
mende gevallen kan het zijn dat alsnog een bodemonderzoek vereist is, dit rnaakt de gemeen
te dan kenbaar); 

- Is het bouwplan minder dan 20 m2 dan hoeft er geen bodemonderzoek te worden ingediend. 
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Naast de reguliere bouwvergunning zal in de Woonwet ook de figuur van een lichte bouw
vergunning worden opgenomen. Voor bepaalde categorieen bouwwerken (bijvoorbeeld aan
brengen van een dakkapel aan voorzijde dakvlak), die in de algemene maatregel van bestuur 
zullen worden opgesomd, zal een lichtere procedure van toepassing zijn. Aanvragen om een 
lichte bouwvergunning worden getoetst op ruimtelijke kwaliteit (welstand, stedenbouwkun
dig, bestemmingsplan en leefmilieuverordening) en op constructieve veiligheid. De afhande
lingstermijn wordt gesteld op 6 weken zonder de mogelijkheid tot verlenging. Naast een ver
schil in afhandelingstermijn met de reguliere bouwvergunning hebben B& W de vrijheid om 
een lichte bouwvergunning al dan niet voor te leggen aan de welstandscommissie. Wanneer 
zij geen welstandsadvies vragen, moeten zij toch zelfbeoordelen ofhet bouwwerk voldoet 
aan redelijke eisen van welstand. 
De procedure en toetsingscriteria bij afhandeling van een aanvraag om een reguliere bouw
vergunning zijn gelijk aan die van de huidige Woningwet. De afhandelingstermijn wordt 
echter verschillend: voor de reguliere vergunning wordt deze termijn 12 weken met een mo
gelijkheid van een eenmalige verlenging van 6 weken. 
Ook zal het in de Woonwet voor de projectontwikkelaar mogelijk worden om een gefaseerde 
vergunningverlening aan te vragen. De gemeentelijke preventieve toetsing verloopt dan in 
twee fasen. In de eerste fase wordt getoetst op ruimtelijke kwaliteit en 
monumentenvergunning. In de tweede fase vindt toetsing aan het Bouwbesluit en op 
bodemverontreiniging plaats. Het voordeel van deze gefaseerde vergunningverlening is dat 
de projectontwikkelaar zijn ontwerpkosten voor de bouwtechnische uitwerking van het 
bouwplan kan beperken tot hij zeker is dat de bouwvergunning niet op ruimtelijke gronden 
wordt geweigerd. 
In de Woonwet komt ook het welstandstoezicht ruim aan bod. Op het functioneren van het 
welstandstoezicht bestaat namelijk de nodige kritiek: er staan weinig inhoudelijke 
uitgangspunten voor welstandstoetsing op papier, er is verder onduidelijkheid rondom het 
vooroverleg dat geenjuridische status heeft en de procedures zijn introvert. Tot slot wordt de 
grens tussen beoordelen en mede ontwerpen herhaaldelijk overschreden. 

De wijzigingsvoorstellen ten aanzien van het welstandstoezicht betreffen: 
Een aanscherping van de politieke verantwoordelijkheid van het lokale bestuur voor het 
welstandstoezicht; 
Het vaststellen van een welstandsnota door de gemeenteraad waarin welstandscriteria 
worden opgenomen. Indien er geen welstandsnota is, heeft de welstandscommissie geen 
adviesbevoegdheid en zijn bouwactiviteiten welstandsvrij; 

• Betrokkenheid van belanghebbende natuurlijke en rechtspersonen bij de voorbereiding 
van de welstandsnota; 

• Verbetering van de kwaliteit van en het transparanter maken van de welstandsadvisering 
via jaarverslagen door burgemeester en wethouders en de welstandscommissie, 
openbaarheid van de vergaderingen van de welstandscommissie en vastleggen van de 
maximale zittingstermijn van de leden en de voorzitter van een welstandscommissie. 

Met deze wijzigingen wordt onder meer getracht om de schijn van willekeur en het gebrek 
aan uniformiteit van procedures weg te nemen en om het "achterkamertjes"gevoel dat veel 
burgers, ontwerpers en ontwikkelaars bij de besloten oude welstandsprocedures hebben te 
doorbreken. De rechtszekerheid van burgers staat hierbij centraal. 
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In vijfvoud in te leveren stukken bij aanvraag van een Monurnentengunning: 

Een forrnulier aanvraag om monurnentenvergunning, volledig ingevuld en onderteken; 
Een of meer bouwkundige tekeningen, volledig gemaatvoerd en voorzien van materiaal- en 
kleuraanduiding, waarop ten minste: 

- Kadastrale situatietekening, schaal 1: 1000; 
(Bij het kadaster of gemeente op te vragen tegen betaling) . 

- De bestaande en de nieuwe toestand van de plattegrond van het gebouw, met het gehele per
ceel en alle daarop aanwezige bebouwing, schaal 1: 100; 

- Alle complete gevelaanzichten, schaal 1: 100, waarbij ingeval van een aan- of uitbouw tevens 
de bestaande en nieuwe toestand van de complete gevel waartegen wordt gebouwd moet zijn 
getekend; 

- De lengte- en dwarsdoorsnede van het bouwwerk, schaal 1: 100; 
- Funderings- en rioleringsplan, schaal 1: 100; 
- Het kapplan, schaal 1: 100; 
- Detailtekeningen, schaal 1 :20 of 1 :5. 

Eventueel foto's van het te verbouwen pand; 
Eventueel geadresseerde foto's van bouwwerken in de directe omgeving. 

In grote lijnen kan voor de aanvraag van een monumentenvergunning dezelfde tekeningen worden 
gebruikt als die voor de aanvraag van een bouwvergunning moeten worden ingediend. Alleen de de
taillering zal in een aantal gevallen wat uitgebreider moeten zijn dan voor een aanvraag om bouwver
gunning nodig is. 



BIJLAGE F 
Vrijstelling volgens artikel 19 

Artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bevat vier leden: 
Lid 1 bevat een 'zelfstandige projectprocedure' . 
Lid 2 geeft de mogelijkheid dat de Provincie zelf afziet van preventief toezicbt. 
Lid 3 is de zogenaamde 'kruimelregeling' waarmee B&W vrijstelling kunnen verlenen voor 
kleine afwijkingen van bet bestemmingsplan. 
En tot slot lid 4 waarmee de wetgever beoogt dat gemeenten bun bestemmingsplannen meer bij 
de tijd bouden: vrijstellingen zijn moeilijker te verkrijgen bij bestemmingsplannen ouder dan 10 
jaar. 

Hieronder worden de procedures beschreven die boren bij lid 1 tot en met 3. De termijnen die beboren 
bij deze procedures zijn termijnen van orde en bebben bij overschrijding geen fatale gevolgen. Lid 4 
kent geen procedure, dit moet gezien worden als een randvoorwaarde. 

I id I 

De volgende stappen kunnen worden onderscbeiden: 

1. De gemeenteraad (ofin voorkomend geval bet college van Burgemeester en wethouders) beslist 
binnen 8 weken na de ontvangst van een verzoek om vrijstelling oftoepassing wordt gegeven aan de 
vrijstellingsprocedure. 

2. Indien besloten wordt daaraan geen toepassing te geven, wordt de vrijstelling geweigerd. Wanneer 
wel daartoe besloten wordt, dan wordt bet verzoek om vrijstelling gedurende vier weken voor een 
ieder ter inzage gelegd. Gedurende de termijn van terinzageligging kan iedereen schriftelijk zijn/ baar 
zienswijzen kenbaar rnaken. 

3. Indien geen verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten (v.v.g.b.) vereist is, beslissen 
burgemeester en wethouders binnen vier weken na afloop van de termijn van terinzageligging. 
Indien wel een v.v.g.b. vereist is, beslist de gemeenteraad (ofin voorkomend geval bet college van 
B&W) binnen 8 weken na afloop van de termijn van terinzageligging omtrent bet aanvragen van een 
verklaring van geen bezwaar. 

4. Indien tot aanvraag van v.v.g.b. wordt besloten, wordt deze binnen twee weken nadien met de aan
vraag en de eventuele ingebracbte bedenkingen aan Gedeputeerde Staten gezonden. 

5. Het besluit omtrent de verklaring van geen bezwaar wordt binnen 8 weken na ontvangst bekendge
rnaakt. 

6. De gemeenteraad (ofin voorkomend geval bet college van burgemeester en wethouders) beslist 
omtrent bet verlenen van vrijstelling binnen twee weken na de inwerkingtreding van bet besluit van 
Gedeputeerde Staten. 

7. Na dit besluit kan men bezwaar indienen bij de Algemene Bezwaar en Beroepschriftencommissie. 
Dat moet binnen 6 weken. Deze commissie is niet gebonden aan een termijn waar binnen zij uitspraak 
moetdoen. 

8. Nadat op bet bezwaarschrift is besloten kan men tegen dit besluit in beroep gaan bij de recbtbank. 
Ook dat moet binnen 6 weken gebeuren. Ook bier geldt geen termijn waar binnen uitspraak moet vol
gen. 

9. Hoger beroep is mogelijk binnen 6 weken nadat op bet beroep is besloten. Ook bier geldt geen ter
rnijn waar binnen uitspraak moet volgen. 



I id ~ 

Deze vrijstelling is een verkorte versie van lid 1. Het verschil zit er in dat de inspraak niet meer hoeft 
te worden gehouden, en dat het verzoek om vrijstelling en het plan waar vrijstelling voor wordt 
gevraagd direct ter inzage kan worden gelegd. Daarnaast hoeft niet altijd een verklaring van geen 
bezwaar aangevraagd te worden bij de provincie. De sleutel voor de toepassingsmogelijkheden van 
deze vrijstelling ligt geheel bij de provincie. De provincie kan verklaren dat voor sommige projecten 
de gemeente deze vrijstellingsprocedure mag voeren. 

I id J 

De volgende stappen kunnen worden onderscheiden: 

1. De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag om vrijstelling of de aanvraag 
wordt afgewezen of dat deze procedure wordt opgestart. In het laatste geval wordt de aanvraag 
voor 4 weken ter inzage gelegd. Het starten van de procedure houdt niet in dat de vrijstelling 
wordt verleend. 

2. Tijdens deze inzagetermijn kan iedereen schriftelijk zienswijzen (bezwaren) indienen tegen de 
aanvraag om vrijstelling. 

3. De gemeente moet binnen 4 weken een besluit nemen over het verlenen van de vrijstelling. 

4. Na dit besluit kan men een bezwaar indienen bij de gemeenteraad. Dat moet binnen 6 weken. 

5. Nadat op het bezwaarschrift is besloten kan men tegen dit besluit in beroep gaan bij de rechtbank. 
Ook dat moet binnen 6 weken gebeuren. 

6. Hoger beroep is mogelijk binnen 6 weken nadat op het beroep is besloten. 



BIJLAGE G 

De volgende stappen kunnen worden onderscheiden: 

1. lnspraak via inspraakverordening (150 Gemeentewet), 
bestuurlijk overleg met gemeenten, waterschappen, diensten rijk en provincie 

2. kennisgeving van terinzagelegging in Stcrt/bladen of andere geschikte wijze + afzonderlijke 
kennisgeving aan grondeigenaren (N.B . geen termijn waarbinnen terinzagelegging dient te 
volgen) 

3. terinzagelegging ontwerp-besluit: 4 weken 
- terinzagelegging op provincie- en gemeentehuizen 
- min. 3 aaneengesloten uren per week buiten werkuren 
- verstrekken afschrift ten vergoeding kosten 4 weken 

4. Schriftelijke zienswijzen door een ieder: termijn terinzageligging = 4 weken 
gelegenheid tot nadere mondelinge toelichting voor degenen die tijdig zienswijze hebben 
kenbaar gernaakt; hiervan wordt een verslag opgernaakt. 

5. vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad: binnen 8 weken of indien zienswijzen 
binnen 4 rnaanden na terinzageligging 
geen beroep (negatieve lijst Awb) 8-16 weken 

6. toezending aan GS: z.s.m. <loch binnen 4 weken na vaststelling + kennisgeving 
van terinzagelegging in Scrt/bladen of andere geschikte wijze + 
terinzagelegging: 4 weken 

7. Schriftelijke bedenkingen bij GS voor inbrengers tijdige zienswijze ofverschoonbare 
belanghebbenden, ofbij wijzigingen t.o.v. ontwerp een ieder: termijn terinzageligging = 4 
weken; 
- gelegenheid nadere mondelinge toelichting voor inbrengers tijdige bedenkingen 
- horen ppc door GEDEPUTEERDE STATEN 4 weken 

8. goedkeuringsbesluit GS: binnen 13 weken ofbij bedenkingen 6 rnaanden 

9. bekendmaking goedkeuringsbesluit + 
toezending aan inbrengers bedenkingen, ppc, iro 
terinzagelegging goedkeuringsbesluit op gemeentehuis: 
- indien geen bedenkingen iro: binnen 2 weken na bekendrnaking 

13-24 weken 

- indien wel bedenkingen iro rnaar geen vervangingsbesluit minister: m.i.v. 6 e week na be-
kendrnaking 

10. beroep goedkeuringsbesluit moet binnen 6 weken na bekendrnaking: indieners tijdige be
denkingen bij gs, verschoonbare belanghebbenden (geen bezwaar) 
Er is geen termijn gekoppeld aan de uitspraak. 

11. Inwerkingtreding goedkeuringsbesluit: dag na afloop beroepstermijn = 6 weken na bekend
rnaking 

DUUR TOT ALE PROCEDURE: MIN. 39 WEKEN MAX. 58 WEKEN 



BIJLAGE I 
Aandachtspunten overeenkomst 

Kort samengevat zijn er 4 hoof delementen waarover een ontwikkelingsovereenkomst in ie
der geval uitsluitsel dient te geven: 
1. Grond; 
2. Milieu; 
3. Ruimtelijke Ordening; 
4. Markt. 

Aandachtspunten zijn: 
Vaststellen van contracterende partijen; 
Projectomschrijving inclusief gewenste kwaliteit en vormgeving; 
Afspraken maken over selectie van vormgevers; 
Werk- en kostenverdelingsafspraken maken tussen partijen inclusieftermijnplanning; 
Activiteiten op publiekrechtelijk terrein neer leggen bij de gemeentelijke overheid en het 
creatieve, technische en commerciele ontwerpproces laten aansturen door de project
ontwikkelaar; 

• Wijze van overdacht van de grond aan ontwikkelaar; 
• Het maken van bindende afspraken omtrent de verplichting op enig moment tot daad

werkelijke realisatie over te gaan; 
Tot slot het maken van afspraken over gewijzigde omstandigheden, wanprestatie, aan
sprakelijkheid, faillissement, toerekenbare tekortkomingen, geschillen en geschillenbe
slechting. 



BIJLAGE I 
Ontwerpfasen 

Het schetsontwerp 

Het schetsontwerp is de uitwerking door de architect van de diverse schetsen van de ontwik
kelaar zelf. Het schetsontwerp moet aangeven wat volgens de architect mogelijk is en moet 
een voldoende voorstelling geven van het project. Naast de inteme en exteme vormgeving 
van het vastgoed en de structurele en constructieve opzet moeten ook de stedenbouwkundige 
aspecten voldoende duidelijk zijn. 
Een evaluatie door de ontwikkelaar op al deze punten is nodig. Belangrijk is de terugkoppe
ling naar het PvE, marktonderzoeksresultaten en dergelijke. Naast het vaststellen ofhet ont
werp voldoet aan gestelde eisen moet de ontwikkelaar de financiele consequenties van ont
werpbeslissingen bezien. In deze fase kan de ontwikkelaar namelijk nog grote invloed uitoe
fenen op de kostprijs van het project. 

Definitief ontwerp 

Nadat alle opmerkingen, commentaren en wensen zijn ge'inventariseerd, kan de architect in 
samenspraak met de ontwikkelaar daaruit de consequenties destilleren voor zijn originele 
ontwerp. Een aantal concrete zaken die bepaald worden1

, zijn: 
• Definitieve plaatsbepaling van het object, parkeerplaatsen, infrastructuur etc. op de loca-

tie; 
• Definitieve detaillering van de constructie; 
• Definitief ontwerp installaties; 
• Uitwerking materiaalkeuze; 
• Opstellen van ruimte-omschrijving m.b.t. oppervlakte, gebruik etc. en deze omschrijving 

in het bestek verwerken; 
• Bijstelling van het DO naar aanleiding van de begroting. 

Bestektekeningen ( en werktekeningen) 

De bestektekeningen zijn een verdere technische uitwerking van het definitieve ontwerp. Op 
een gedetailleerde manier wordt aangegeven hoe het vastgoed opgebouwd wordt. V aak zijn 
bier technische adviseurs bij betrokken. De werktekeningen zijn hiervan weer een verdere 
uitwerking, op basis waarvan het werk kan worden uitgevoerd. Concrete activiteiten die ge
daan moeten worden, zijn: 

Het vervaardigen van alle documenten t.b.v. de bouwaanvraag; 
Definitieve afstemming van het constructieve ontwerp met adviseurs, aannemer en in
stallateurs; 
Het maken van de definitieve bestektekeningen (en evt. werktekeningen); 
Voldoende detaillering aanbrengen zodat prijsvorming kan plaatsvinden; 
Het bespreken met betrokken actoren en vastleggen van een lijst van mogelijk meer- en 
minderwerk. 
Het maken van verkooptekeningen. 

1 Kwaliteitsstudie NVB en VGBouw, feb 1991 
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Elementen uit de verkoopbrochure 

1. Juiste vormgeving 
De brochures kunnen in alle mogelijke stijlen worden gemaakt. Belangrijk is dat de vormge
ving is afgestemd op het type project. De koper moet door middel van duidelijke tekst en 
tekeningen een zo volledig mogelijk beeld krijgen van het te kopen object, de situatie en de 
omgeving. Projectontwikkelaars besteden dit uit aan gespecialiseerde marketing/ verkoopbu
reaus. 

2. Prijslijst 
Een prijslijst mag vanzelfsprekend niet ontbreken. Daarbij is van belang aan te geven wat 
wel of wat niet in de prijs is inbegrepen. Ook is het nodig om de datum te vermelden tot 
wanneer de prijzen geldig zijn. Zijn er inmiddels objecten verkocht of geopteerd, dan kan dat 
ook op de prijslijst worden vermeld. 

3. Technische gegevens 
De koper is geYnteresseerd in alles wat met het object te maken heeft. Een uitgebreide toe
lichting van technische gegevens mag dan ook niet ontbreken. Tevens is het verstandig om 
daamaast zoveel mogelijk monsters van toe te passen materialen in huis te hebben. De koper 
is met name geYnteresseerd in de kleur en uiterlijk van afwerklagen, gevel- en dakmateriaal 
en sani tair. 

4. Stelposten 
Vaak wordt er voor bepaalde onderdelen van het te kopen object, een keuken, badkamer etc., 
een vast bedrag vermeldt: de stelposten. De koper kan dan voor maximaal het vermelde be
drag zelf de kleurstelling ofkwaliteit van het betreffende onderdeel bepalen. Belangrijk hier
bij is te vermelden hoe deze stelposten worden verrekend. 

5. Wijzigingsmogelijkheden 
Steeds vaker kunnen kopers kiezen uit verschillende mogelijkheden om onderdelen van hun 
object te wijzigingen. Dergelijke wijzigingen betreffen de diversen altematieven die moge
lijk zijn op onderdelen als keukens, sanitair, stucwerk, stopcontacten, maar ook uitbreidingen 
van het object. Deze altematieven zijn reeds in het ontwerp bepaald en worden veelal opge
voerd als zijnde meerwerk. Belangrijk is een duidelijk prijsopgave hiervan bij te voegen. 
Met de opkomende trend consumentgericht bouwen komt daar wellicht verandering in. Ko
pers kunnen dan al in de ontwerpfase meebeslissen over het ontwerp. 

6. Planning 
Voor de koper is het belangrijk om te weten wanneer het object opgeleverd wordt. Een exac
te einddatum wordt in de woningbouw niet gehanteerd. De projectontwikkelaar vermeldt het 
aantal werkbare dagen, zodat de koper ongeveer weet wanneer de oplevering zal plaatsvin
den. 

7. Garan ties 
Bij woningbouwprojecten is de projectontwikkelaar in het algemeen aangesloten bij een ga
rantiefonds. Dat fonds is een bepaalde zekerheid voor de koper op het gebied van kwaliteit 
en atbouw. Het fonds verplicht de ontwikkelaar te werken met standaard contracten, met een 
geschillen commissie etc. Ook beoordelen zij de tekeningen en de brochure op misleidende 
informatie of onjuistheden. 


