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Voorwoord 

Het voor u liggende afstudeerrapport is geschreven in het kader van mijn afstudeeron
derzoek aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het onderzoek heeft plaatsgevon
den binnen de faculteit Bouwkunde bij de leerstoel Vastgoedbeheer. 

Gedurende de laatste fase van mijn opleiding is mijn interesse voor de {binnen-) stede
lijke herstructurering gegroeid. Tijdens mijn stageperiode heb ik voor het eerst kennis 
mogen nemen met de procesvoering rondom de herstructurering van 'Poort van West' 
te Leerdam. Vooral het multidisciplinaire karakter én de vele verschillende actoren heeft 
mij toen erg aangesproken. Zodoende was het voor mij duidelijk dat het afstuderen te 
maken moest hebben met de herstructureringsproblematiek. Op dat moment werd 
steeds meer aandacht besteed aan het maatschappelijke ondernemersschap van de 
wooncorporaties. Beiden onderwerpen samengevoegd heeft uiteindelijk geresulteerd in 
onderstaand afstudeerrapport. 

Ik wil graag eenieder bedanken die betrokken is geweest bij de totstandkoming van dit 
rapport. Op de eerste plaats een woord van dank aan mijn afstudeerbegeleiders dhr. 
J.J.A.M. (Jos) Smeets, dhr. H. (Hans) Hofman en mw. L.A. (Leonie) van de Ven. Hun 
kritische en opbouwende (inhoudelijke) begeleiding heeft in belangrijke mate bijgedra
gen aan het uiteindelijke resultaat. Ook wil ik dhr. F. (Frank) Lassche (wooncorporatie 
Volkshuisvesting) bedanken. Dankzij hem heb ik mijn bevindingen kunnen toetsen aan 

het uitermate interessante herstructureringsproject Malburgen te Arnhem. Verder wil ik 
graag alle geïnterviewden bedanken voor de interessante gesprekken die ik met hun 
heb mogen hebben. Helaas behoren de interviewverslagen slechts tot de bijlagen. Het 
verdient de aanbeveling deze toch door te lezen. Een speciaal woord van dank wil ik 
richten aan dhr. H. (Henk) Schomaker (wooncorporatie Het Oosten). De enthousiaste 
wijze waarop hij zijn praktijkervaringen met mij heeft gedeeld heeft veel betekend voor 
mijn beeldvorming met betrekking tot het onderwerp. Helaas bleek het herstructure
ringsproject Nieuwendam-Noord te Amsterdam veel te complex te zijn om te betrekken 
in het onderzoek. 

Het afstuderen is voor mij de afsluiting van mijn opleiding. Afsluitend in dit voorwoord wil 
ik dan ook van de gelegenheid gebruik maken iedereen te bedanken met wie ik tijdens 
mijn studie heb samengewerkt. En natuurlijk een woord van dank aan Mireille en aan 
mijn ouders voor hun begrip, geduld en onvoorwaardelijke steun. 

Miehiel Bots 
Eindhoven, 19 februari 2003 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Om de ruimtevraag de komende decennia te sturen heeft het rijk in de 5e nota Ruimte
lijke Ordening het zogenaamde contourenbeleid geïntroduceerd. Het contourenbeleid 
ondersteunt het streven naar behoud en versterking van de ruimtelijke verscheidenheid 
op alle schaalniveaus. Het betreft naast een ontwikkelings- en transformatieopgave ook 
een specifieke instandhoudings- en beheeropgave. Het contourenbeleid maakt onder
scheid tussen rode contouren rond bebouwd gebied, groene contouren rond waarde
volle groene gebieden én balansgebieden die tussen de rode en groene contourge
bieden in liggen. De balansgebieden vormen de zoekruimte bij uitbreiding van de rode 
contour. Het rijk streeft met het contourenbeleid naar steden én landelijk gebieden die 
vitaal en aantrekkelijk zijn. Een aanzienlijke vraag aan kwaliteit moet samengaan met 
een behoefte aan extra ruimte. Het ruimtelijke beleid kent hiertoe een drietal interventi
estrategieën. Voor de bebouwde omgeving wordt ingezet op het intensiveren van het 
ruimtegebruik, terwijl voor het landelijke gebied het combineren van functies voorop 
staat, om zodoende extra ruimtebeslag te beperken. De derde strategie is transformatie, 
waarbij gebouwen en stedelijke structuren worden veranderd aan nieuwe inzichten 
waardoor de vorm en functie van de ruimte beter gaat aansluiten op de nieuwe eisen en 

wensen. 

fig. 1.1 rode contouren in Nederland 

Hoofdstuk 1 Inleiding 

In de bestaande stad is de ontwikke
ontwikkelings- en transformatie-opgave 
vooral van toepassing op de centrum

stedelijke- (historische stedelijke centra 
en stationslocaties), de buiten-centrum
én de specifieke werkmilieus. Bij de 
historische stedelijke centra gaat het 
om behoud van de vitaliteit door 

menging van functies en investeringen 
in openbare ruimte en bereikbaarheid. 

De (centraal-) stationsomgevingen bie
den een mogelijkheid voor grootschali

ge projecten en lenen zich voor hoofd
vestigingen van bedrijven en instellin
gen. De (her)inrichting van de specifie

ke werkmilieus kan veel efficiënter door 
gebruik te maken van effectief en 
meervoudig ruimtegebruik. De grootste 
uitdaging vindt men echter in een groot 
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aantal buiten-centrum milieus. Het is van belang om binnen deze milieus een goede 
ruimtelijke kwaliteit te behouden en deze goed te beheren. Is de kwaliteit onvoldoende, 
dan is herstructurering en transformatie geboden. Dit is veelal het geval bij de vroeg na

oorlogse uitbreidingswijken. 

Momenteel is dan ook een verschuiving waarneembaar in de aanpak van deze naoor
logse wijken; van een beheeropgave en bescheiden vernieuwingsopgave naar sloop en 
nieuwbouw. De herstructurering, waarbinnen vernieuwing en transformatie behoort, zal 
één van de belangrijkste programmatische en ruimtelijke vraagstukken voor de ko
mende decennia zijn. Herstructurering is een vorm van stedelijke vernieuwing, waarbij 
de specifieke problematiek van de naoorlogse wijken wordt aangepakt door middel van 
herdifferentiatie van de woningvoorraad, herinrichting van het openbare gebied én de 
aanpassing van het voorzieningenniveau aan de huidige wensen [Priemus, 1999]. On
derzoek [Kam en Needham, 2001] heeft uitgewezen dat het initiatief tot herstructurering 
vaak genomen wordt door wooncorporaties die vanuit een relatief krachtige positie op 
de grondmarkt opereren. Wooncorporaties hebben een grote aaneengesloten eigen
domspositie van de woningvoorraad in naoorlogse wijken met verouderd en afgeschre
ven vastgoed. Door een toenemende diversificatie in de vraag is de traditionele doel
groep van de corporatiesector sterk in omvang aan het afnemen. De naoorlogse wonin
gen zijn vaak niet (meer) marktconform en herstructurering is geboden. 

Bij herstructurering is het bezit van de grondpositie een van de belangrijkste interven
tiemogelijkheden. Om invloed te krijgen op de ontwikkeling en de exploitatie van gron
den wordt hierbij door de overheid een ordende en sturende taak uitgevoerd. De over
heid intervenieert op de grondmarkt om het feitelijke ruimtegebruik beter te laten aans
luiten op het maatschappelijk gewenste ruimtegebruik, om de kwaliteit van het ruim
tegebruik, de zeggenschap voor de burger en de marktwerking op de grondmarkt te 
verhogen én om de verdeling van kosten en baten rechtmatig te verdelen over gebrui
kers, eigenaars, ontwikkelaars en zichzelf. De overheid voert op twee manieren grond
beleid; door middel van actief of door middel van faciliterend (passief) grondbeleid. 

Een beproefde wijze om invloed te krijgen op de ontwikkeling en exploitatie van gronden 
bestaat uit het voeren van actief grondbeleid [Wigmans, 1995]. Bij actief grondbeleid 
probeert de gemeente zelf actief de beschikkingsmacht over de grond te verwerven, om 
vervolgens de verworven gronden onder bepaalde voorwaarden uit te geven. Bij de uit
gifte van gronden is het van belang dat de gemeente (als aanbieder) prijzen realiseert 
die de markt nog net accepteert. Prijsvorming moet in verband worden gezien met de 
verwachte absorptiegraad van de markt. Bij de vaststelling van de grondprijs laat de 
gemeente zich leiden door twee principieel verschillende beleidsuitgangspunten; uitgifte 
tegen marktwaarde óf uitgifte tegen prijzen die één of meerdere specifieke beleidsdoel
stellingen ondersteunen. Deze laatste manier wordt aangeduid met functioneel grond
prijsbeleid [Wigmans, 1995]. Functioneel grondprijsbeleid wordt gehanteerd als aan
vullend instrument met een privaatrechtelijk karakter op het publiekrechtelijke instrument 
van het bestemmingsplan. Dit instrument kan actief worden gebruikt bij de sturing in de 
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gewenste bestemming door de grondprijs naar wens te verhogen of te verlagen. Er 
treedt een grondprijsdifferentiatie op, waarbij winsten binnen een bepaalde sector 
worden overgeheveld naar tekorten in een andere sector. Vooral de financiële haal

baarheid van sociale woningbouwprojecten wordt in positieve zin hierdoor beïnvloed. De 
laatste jaren is binnen de gemeenten echter een verschuiving van een actief naar een 
faciliterend (passief) grondbeleid waarneembaar [Priemus, 2000]. Men spreekt van fa
ciliterend grondbeleid als de aankoop en exploitatie van gronden, al dan niet noodged
wongen, wordt overgelaten aan (markt-)partijen. De gemeentelijke rol is bij een faciliter
end grondbeleid veranderd van initiator in een voorwaardenscheppende en 
toezichthoudende rol. De wooncorporaties hebben een groot (financieel-economisch) 
belang bij de herstructurering. Om invloed te hebben op de variabele die de omvang van 
het (financieel-economische) belang bepalen zullen de wooncorporaties in toenemende 
mate zelf de gronden in exploitatie proberen te brengen [Nijeboer, 2001]. Steeds vaker 
wordt de gemeente hierbij genoodzaakt een faciliterend grondbeleid te voeren. 

Het voordeel van een faciliterend grondbeleid voor de wooncorporatie is, dat met de 
gemeente alleen over het stedebouwkundig plan, de woningdifferentiatie en de kwalita
tieve eisen hoeft te worden onderhandeld, en niet meer over de inbrengwaarde van het 
bestaande vastgoed of over de grondprijzen of grondquota [Kam, 2001]. Een groot 
nadeel is echter dat bij deze beleidsvorm grondprijsdifferentiatie niet meer mogelijk is. 
Een lage(re) grondprijs reduceert weliswaar de onrendabele top op de woningexploita
tie, maar een geïntegreerde benadering drukt tegelijkertijd resultaten van de grondex
ploitatie. Omdat beide exploitaties binnen hetzelfde plangebied geïntegreerd benaderd 
worden, spreekt men van het zogenaamde gebiedsrendement. Het gebiedsrendement 
is het resultaat van de integrale grond-(/plan)exploitatie. Het gebiedsrendement wordt 
lager naarmate de onrendabele top hoger is. Wanneer een herstructureringsproject niet 
rendabel is er sprake van een negatief gebiedsrendement. Om een hoger gebiedsren
dement te behalen dient te onrendabele top op herstructureringsprojecten gereduceerd 
te worden. 

1.2 Financiering van de herstructurering 

Uit onderzoek van Aedes en de Katholieke Universiteit Nijmegen blijkt dat de onrenda
bele top op verschillende manieren wordt gereduceerd [Kam en Needham, 2001]. Een 
groot aantal wooncorporaties maakt gebruik van het eigen vermogen om het tekort op 
nieuwe goedkope huurwoningen te dekken. Door de toekomstwaarde die met herstruc
turering zal worden gerealiseerd wordt deze manier verantwoord geacht. Enkele tech
nieken om het eigen vermogen, min of meer gelijktijdig met het uitvoeren van de her
structurering, weer aan te vullen zijn; het gebruik van subsidiegelden, de verkoop van 
woningen uit eigen portefeuille, de inzet van winst uit rendabele woningbouw buiten de 
locatie én de inzet van winst behaald in rendabele marktsegmenten op dezelfde locatie. 
De betekenis van de rijkssubsidies voor de sociale woningbouw is nagenoeg verdwe
nen. In de nota Volkshuisvesting in de jaren negentig presenteerde staatssecretaris 
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Heererna een ingrijpende verandering in de volkshuisvesting; de overheid trad terug en 

wooncorporaties moesten (financieel) zelfstandig worden. De uitwerking van dit nieuwe 
beleid is tot uitdrukking gekomen in de invoering van het Besluit Beheer Sociale 

Huursector (BBSH) in 1993, waarin de taken en verantwoordelijkheden voor wooncorpo

raties zijn vastgelegd. Een belangrijke tweede stap in de financiële verzelfstandiging is 

het zogenaamde bruteringakkoord uit 1995. In dit akkoord werd besloten dat de alle 
rijkstoezeggingen voor toekomstige exploitatiesubsidies bij elkaar werden opgeteld en in 
een keer zou worden uitbetaald. Van de wooncorporaties werd geëist, dat zij alle 

rijksleningen ook in een keer zouden aflossen. Het bruteringsakkoord impliceerde de af
schaffing van de objectsubsidies voor de nieuwbouw c.q. de exploitatie van woningen. 

De objectsubsidie dekte de onrendabele top op sociale woningbouwprojecten. 

Anno 2003 zijn er nog weinig subsidiestromen die kunnen bijdragen aan de verminder
ing van de onrendabele top. In sommige gevallen kan er subsidie verleend worden op 

grond van het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) of specifieke gemeentelijke 

regelingen zoals een erfpacht- of volkshuisvestingsfonds. Ook het zogenaamde Stads
vernieuwingsfonds, welke is opgegaan in het lnvesteringsbudget Stedelijke Vernieuwing 

(ISV-budget), levert gelden op. Het mag duidelijk zijn dat eventuele subsidies de on
rendabele top op herstructureringsprojecten slechts voor een klein gedeelte reduceren. 

De invloed van eventuele subsidies op het uiteindelijke gebiedsrendement is dan ook 
minimaal. 

Steeds vaker worden in toenemende mate bestaande woningen uit de eigen portefeuille 
verkocht. Sinds een aantal jaren wordt het eigen woningbezit gestimuleerd door het rijk. 
Het rijksbeleid heeft zich de komende periode vooral gericht op het stimuleren en fa

ciliëren van het eigen woningbezit en het bevorderen van de toegankelijkheid van de 
koopsector. Door de extensieve prijsstijging van koopwoningen hebben de lagere inko

mensgroepen en de starters op de woningmarkt nauwelijks een reële keuzemogelijkheid 
tussen koop of huur. Voor deze doelgroepen dienen er betaalbare koopwoningen op de 

markt te komen. In de nota Wonen in de 21 ste eeuw staat daarom het vergroten van de 
zeggenschap over de woning en woonomgeving onder meer centraal. Het kabinet 

streeft er naar, dat in 2010 ongeveer 65% van de Nederlandse woningvoorraad uit eigen 

woningen bestaat [MVROM, 2000b]. Om dit percentage te bereiken is nieuwbouw van 
koopwoningen als toevoeging op de huidige voorraad onvoldoende. Er zullen minimaal 

700.000 huurwoningen moeten worden verkocht. Het merendeel van deze woningen is 
corporatiebezit Het betreft veelal woningen in de duurdere huursegmenten. 

Door verscheidene instanties zijn de verschillende verkoopargumenten van de woon

corporaties geïnventariseerd [SEO, 1994; RIGO, 2001 ]. De meeste argumenten richten 

zich op de maatschappelijke doelstellingen vanuit het BBSH; het verbeteren van de so
ciale cohesie, het behouden van de koopkracht, het ontstoppen van de woningmarkt én 

het inspelen op de marktvraag. Enkele argumenten verwijzen naar de eigen bedrijfsvo
ering in termen van taakstelling en rendement; het tegengaan van versnipperd bezit, het 
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voorkomen van verhuurproblemen én het genereren van liquiditeiten ten behoeve van 

herinvesteringen in wonen. Met het oog op de herstructureringsopgave is het genereren 

van extra financiële middelen het belangrijkste motief om over te gaan tot verkoop. In 

het algemeen is de verkoopprijs van de woningen hoger dan de boekwaarde. De 

winstmarge uit de verkoopopbrengsten wordt aangewend om onrendabele investeringen 

bij herstructurering te bestrijden. Het verkopen van bestaande woningen uit de eigen 
portefeuille richt zich echter niet op financiële compensatie binnen hetzelfde plangebied 

én heeft daarom geen directe invloed op het uiteindelijke gebiedsrendement. 

Een derde techniek om het eigen vermogen weer aan te vullen is de zogenaamde bov

enplanse verevening. Door de opbrengsten van uitleggebieden in te zetten voor de her
structurering kunnen aanzienlijke tekorten worden weggewerkt en zal de haalbaarheid 

van de noodzakelijke herstructureringsopgave worden gewaarborgd. De techniek van 
bovenplanse verevening richt zich niet op financiële compensatie binnen hetzelfde 

plangebied én heeft hierdoor geen invloed op het uiteindelijke gebiedsrendement. Een 

andere complicerende factor bij de bovenplanse verevening is het nieuwe fiscale re
gime. Waar vroeger in ontwikkelingsconstructies de wooncorporaties nog op alle onder

delen vrijstelling genoten van de vennootschapbelasting en overdrachtbelasting zal dat 
anno 2003 niet langer meer het geval zijn. 

Door het bouwen van gecombineerde projecten binnen hetzelfde plangebied kan de on

rendabele top op huurwoningen het meest effectief gecompenseerd worden. In veel ge

vallen betekent dit een mix van goedkope (sociale) huurwoningen met rendabele vast
goedobjecten. De fysieke afstand tussen de rendabele en niet-rendabele projecten 
varieert; soms vormen ze daadwerkelijk één complex, soms betreft het verschillende lo

caties binnen het plangebied. De mogelijkheden van de combinatieprojecten worden, 

naast marktinvloeden en politieke besluitvorming, sterk beïnvloed door toezeggingen 

aan zittende bewoners en de doelstellingen van de wooncorporatie zelf. De combi

natieprojecten bieden dé mogelijkheid tot optimalisering van het gebiedsrendement. 

1.3 Probleem- en doelstelling 

De huidige wet- en regelgeving bepalen de wijze waarop een wooncorporatie bestuurlijk 

én financieel zelfstandig kan opereren. Het BBSH laat een vrije keuze tussen een 

maatschappelijke- of een financieel-economische doelstelling niet toe. In het BBSH is 

echter wel bepaald dat de toegelaten instellingen hun voortbestaan in financieel opzicht 

moeten waarborgen. Het belang van dit verantwoordingsveld is dat wooncorporaties 

een financieel gezonde woningexploitatie moeten realiseren voor de korte en langere 

termijn en dat zij geen onverantwoorde risico's mogen lopen. Anders dan bij een com

merciële verhuurder zien de wooncorporaties zich geplaatst voor de complexe opgave 

om de maatschappelijke taakstelling te realiseren én tegelijkertijd de financiële con

tinuïteit van de organisatie te waarborgen. 
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De herstructureringsopgave biedt de mogelijkheid in te spelen op de marktontwik

kelingen en een herdefiniëring van de gewenste doelgroep(en). De wooncorpo

raties kunnen hierbij in de zogenoemde combinatieprojecten een wezenlijke dek

kingsbron vinden voor het bouwen van (sociale) huurwoningen; naast de invester

ing in (sociale) huurwoningen om de bijzondere maatschappelijke taakstelling te 

realiseren, bieden de combinatieprojecten de mogelijkheid in te spelen op de ont

wikkelingen op de woningmarkt [Nijeboer, 2001 ]. Redenerend vanuit een integrale 

gebiedsentwikkeling zijn daarnaast voldoende situaties bekend waarbij ontwik

kelingen binnen het commerciële (en overige maatschappelijke) vastgoedsegment 

worden ontplooid; het betreffen allemaal projecten die geen woningen opleveren, 

maar wel ten goede komen aan de leefbaarheid en duurzaamheid van de 

woonomgeving. Een pregnant voorbeeld is het project "Amsterdams Werk" van 

wooncorporatie het Oosten waarbij bedrijfsruimte wordt ontwikkeld met in het verre 

perspectief dat deze bedrijfsruimte om te zetten is in woningen. " ... De locatie is 

momenteel in transitie. Door nu te investeren werkt het Oosten mee aan de up

grading van het gebied. Op de lange termijn, wanneer de hindercirkels weg zijn én 

het gebied in het bestemmingsplan omgezet is in wonen wordt de bedrijfsruimte 

omgezet in woningen ... " [schomaker, 2002]. 

De combinatieprojecten zijn vooral gericht op het financieel-economische gebiedsren

dement om de onrendabele investeringen te minimaliseren. Zij hebben dan ook (tijdelij

ke) prioriteit boven de andere doelstellingen. Dit onderzoek richt zich op de discrepantie 

tussen de technieken om de tekorten bij herstructureringsprojecten op te vangen 

teneinde het gebiedsrendement te optimaliseren én de maatschappelijke non-profit 

doelstellingen van de wooncorporaties. Omdat de invloed van eventuele subsidies op 

het gebiedsrendement minimaal is worden deze buiten het onderzoek gehouden. De 

zogenoemde combinatieprojecten zullen in het onderzoek centraal staan. 

De probleemstelling van dit onderzoek kan aan de hand van het bovenstaande als volgt 

worden weergegeven: 

Wat zijn voor wooncorporaties (als non-profit beheerder) de financieel-economische 

mogelijkheden van de combinatieprojecten om tot een optimalisering van het gebieds

rendement bij (binnen)stedelijke herstructureringsprojecten te komen. 

Aan de hand van de probleemstelling is de volgende doelstelling geformuleerd: 

Het verschaffen van inzicht in de financieel-economische mogelijkheden van combi

natieprojecten om tot een optimalisatie van het gebiedsrendement bij (binnen)stedelijke 

herstructureringsprojecten te komen binnen het huidige geldende maatschappelijke 

kader van de wooncorporaties. 
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Om de doelstelling van dit onderzoek te verwezenlijken is de probleemstelling opge
deeld in een aantal deelvragen. 

1. Wat is het maatschappelijke kader waarbinnen wooncorporaties opereren? 
2. Hoe opereren wooncorporaties binnen het geformuleerde maatschappelijk kader? 

3. Wat zijn de (financieel-economische) mogelijkheden van de combinatieprojecten? 

4. Hoe kan het gebiedsrendement geoptimaliseerd worden? 

1.4 Begripsbepaling 

Ten aanzien van de probleem- en doelstelling zullen in het onderzoek de volgende defi

nities worden gehanteerd. Deze begrippen dienen in het vervolg van het onderzoek 

aangehouden te worden. Het gaat om de begrippen combinatieprojecten, gebiedsren

dement, optimalisering, en wooncorporatie. 

Combinatieprojecten (ook wel: gecombineerde projecten) 

Door het bouwen van gecombineerde projecten binnen hetzelfde plangebied kan de on

rendabele top op huurwoningen effectief gecompenseerd worden. De zogenaamde 
combinatieprojecten worden hierbij gecategoriseerd in een aantal segmenten. Binnen 

deze segmenten gaat het om combinaties van nieuwe sociale huurwoningen met ren

derend vastgoed. Globaal kunnen een viertal segmenten onderscheiden worden: 

- Combinaties met koopwoningen: goedkope of (middel-)dure koopwoningen; 

- Combinaties met woningen in de duurdere huursector; 

- Combinaties met commercieel vastgoed: kantoor-, winkelobjecten of bedrijfsruimten; 

- Combinaties met andere (maatschappelijke) vastgoedcategorieën, zoals onder-

wijsvoorzieningen, gezondheidsvoorzieningen etc .. 

Gebiedsrendement 

Een indicator van het (financiële) succes bij herstructurering is het zogenaamde ge

biedsrendement. Dit gebiedsrendement komt voort uit de geïntegreerde benadering van 

de grond- en woningexploitatie binnen hetzelfde plangebied. Vanuit de optiek van de 

wooncorporatie is bij herstructurering vaak sprake van een dergelijke integratie (inte

grale grond-(/plan)exploitatie. De grondprijs is normaliter afhankelijk gesteld van de (te 

bouwen) opstal en voor sociale (huur)woningen wordt vaak een relatief lage(re) grond

prijs door de gemeente gevraagd. Dit wordt grondprijsdifferentiatie genoemd. Bij veel 

naoorlogse wijken is de grondpositie in handen van de wooncorporaties. De lage(re) 

grondprijs reduceert weliswaar de onrendabele top op de woningexploitatie, maar omdat 

de wooncorporaties de grondpositie niet uit handen willen geven is er geen grond

prijsdifferentiatie door de gemeente meer mogelijk. De grond- en woningexploitatie zul

len door de wooncorporatie geïntegreerd benaderd moeten worden. Door het uitblijven 

van grondprijsdifferentiatie neemt de onrendabele top op de herstructureringsprojecten 

Hoofdstuk 1 Inleiding 15 



toe en het gebiedsrendement lager. Wanneer een herstructureringsproject niet rendabel 

is er sprake van een negatief gebiedsrendement. Om een hoger gebiedsrendement te 

behalen dient te onrendabele top op herstructureringsprojecten gereduceerd te worden. 

Optimalisering 

In dit onderzoek wordt onder optimalisering het bereiken van financieel-economische 
meerwaarde verstaan. 

Wooncorporatie 

De (toekomstige) Woonwet spreekt over wooncorporaties in plaats van over toegelaten 
instellingen of woningcorporaties. De nieuwe definitie benadrukt de noodzaak om het 
wonen op een integrale wijze te benaderen, waarbij aandacht nodig is voor de woning, 
maar ook voor de woonomgeving en de dienstverlening die daarmee in verband staan. 

1.5 Onderzoeksaanpak 

Dit onderzoek is te typeren als een empirisch onderzoek. Empirisch onderzoek laat zich 
nader onderverdelen in beschrijvend, explorerend en toetsend onderzoek. Dit onder
zoek bestaat zowel uit een beschrijvend, als uit een explorerend gedeelte. Om de ge
wenste informatie te verkrijgen zijn er een aantal dataverzamelingsmethoden ontwikkeld 
[Baarda e.a., 1995]. Dit onderzoek maakt zowel gebruik van bestaande gegevens 
verkregen uit literatuuronderzoek en deskresearch, als van diepte-interviews. 

Bij de beantwoording van de probleemstelling en de onderzoeksvragen zijn een aantal 
delen te onderscheiden. Hierbij zijn sommige onderzoeksvragen samen genomen. Het 
eerste deel van het onderzoek zal bestaan uit een verkennende fase naar het specifieke 
maatschappelijke kader waarbinnen wooncorporaties opereren. Binnen dit kader zijn de 
(maatschappelijke) doelstellingen van de wooncorporatie geformuleerd. Het 
maatschappelijke kader wordt enerzijds gevormd door de woningmarkt waarbinnen de 

wooncorporaties opereren. Aan de andere kant zijn specifieke wet -en regelgeving van 
belang. De binnen het maatschappelijke kader geformuleerde (maatschappelijke) doel
stellingen bakenen het werkdomein van de wooncorporatie af. Het tweede deel van het 
onderzoek richt zich op de gecombineerde projecten. In eerste instantie wordt ingegaan 
op de ontwikkelende wooncorporatie. Vervolgens zullen de combinatieprojecten worden 
gedefinieerd. Afsluitend aan het tweede deel worden de financieel-economische 
mogelijkheden van de combinatieprojecten geanalyseerd. In het derde deel van het on
derzoek wordt gezocht naar de financieel-economische optimalisatiemogelijkheden van 
de combinatieprojecten. Onderzocht wordt welke parameters van invloed zijn op het 
uiteindelijke resultaat. De vierde fase van het onderzoek zal bestaan uit een praktijkon
derzoek. Aan de hand van een casestudy zal een (binnen)stedelijk herstructureringsplan 
geanalyseerd en geëvalueerd worden. De eventuele discrepantie tussen de financieel
economische mogelijkheden van de combinatieprojecten en het maatschappelijke kader 
zullen naar voren komen. Afsluitend aan het onderzoek zal in het vijfde en laatste deel 
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antwoord worden gegeven op de probleemstelling van het onderzoek; wat zijn voor de 
wooncorporaties, als non-profit beheerder, de financieel-economische mogelijkheden 
van de combinatieprojecten om tot een optimalisering van het gebiedsrendement bij 
(binnen)stedelijke herstructureringsprojecten te komen. Aan de hand van meerdere con
clusies zal antwoord op de probleemstelling worden gegeven. In figuur 1.2 wordt de 
onderzoeksaanpak in een leeswijzer gevisualiseerd. 
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Hoofdstuk 2 Maatschappelijk kader wooncorporaties 

Op basis van artikel 22 van de Grondwet kan de zorg voor volkshuisvesting worden 
gerekend tot een publieke taak. De wooncorporaties zijn hierbij door hun wettelijke en 
historisch gegroeide doelstellingen een instrument om deze taak mede te vervullen. 

Wooncorporaties zijn volledig private instellingen die vallen binnen de non-profit sector 
en werken met een vergunning van de overheid (toegelaten instelling). De corporatie
sector kenmerkt zich door een grote dynamiek en pluriformiteit. Deze komen in sterke 
mate voort uit de verzelfstandiging van de wooncorporaties die de afgelopen jaren is 
doorgevoerd. Ondanks de grote verscheidenheid binnen de sector zijn de maatschappe
lijke doelstellingen overal gelijk. De publieke taakstelling levert bepaalde grenzen op 
voor het zelfstandig handelen van wooncorporaties. Wooncorporaties bevinden zich als 
het ware tussen de overheid en de markt [MDW-werkgroep Woningcorporaties, 2000] 
en zijn 'sociale ondernemingen' geworden ten dienste van de volkshuisvesting in het 
algemeen en van de huurders in het bijzonder. Zonder veel financiële steun van de 

overheid moeten zij invulling geven aan hun kerntaak; het bieden van goede en goed
kope woningen in een aangename woonomgeving, voor mensen die zonder steun niet 
in hun huisvesting kunnen voorzien. Dit betekent echter niet dat wooncorporaties alleen 
huurwoningen exploiteren. Het maatschappelijke ondernemerschap impliceert dat 
wooncorporaties naast het verhuren van woningen, woningen verkopen, koopwoningen 

bouwen en aanvullende dienstenpakketten aanbieden aan huurders en kopers [Ten 
Cate, 1998]. 

Het uitbreiden van de woningvoorraad door nieuwbouw zal in de toekomst minder be
langrijk zijn dan in de eerste decennia na de oorlog. De nadruk zal meer komen te lig
gen op beheer, aanpassing én herstructurering van de bestaande woningvoorraad. Ge
zien de huidige marktontwikkelingen zal daarbij het verkoop van bezit een strategisch 
instrument zijn. De 'sociale kwaliteit' van de voorraad en het strategische voorraadbe
heer zal bijzonder veel aandacht van de wooncorporaties vragen. Er zal een ontwikke
ling van een 'bezitsgerichte' naar een meer 'gebiedsgerichte' benadering plaatsvinden 
[Ten Cate, 1998]. Daarnaast zal het klantenbestand van de wooncorporaties de komen
de decennia gaan afwijken van het traditionele bestand. Nu al loopt het marktaandeel 
van wooncorporaties bij de middengroepen terug. Deze ontwikkeling zet waarschijnlijk 
door én het aandeel jongeren en ouderen zal daardoor toenemen. Dit biedt nieuwe kan
sen, maar ook bedreigingen. In de nota Wonen in de 21ste eeuw wordt de wens gefor
muleerd om het volkshuisvestelijke rendement met het door de corporatiesector geïn
vesteerde vermogen te optimaliseren [MVROM, 2000b]. Hierbij zal elke wooncorporatie 
een evenwicht moeten vinden tussen de eisen die de markt stelt, zoals de noodzaak 
van de duurzame financiële continuïteit, en de uitdaging die de sociale missie inhoudt. 

Refererend aan het bovenstaande kan gesteld worden dat de wooncorporaties binnen 
een specifiek maatschappelijk kader werken, dat in belangrijke mate sturend is voor hun 
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bedrijfsvoering. Voorafgaand aan de beantwoording van de onderzoeksvragen naar de 
(bedrijfseconomische) mogelijkheden van de combinatieprojecten én de effecten hier
van op het gebiedsrendement is inzicht in dit kader dan ook noodzakelijk. Het maat
schappelijke kader wordt enerzijds gevormd door de woningmarkt waarbinnen de woon
corporaties opereren. Aan de andere kant zijn specifieke regelgeving en instituties (die 
rond wooncorporaties zijn ingesteld) van belang [Gruis, 2001]. 

2.1 De woningvoorziening als marktsysteem 

Als onderdeel van het volkshuisvestingsbeleid ontlenen de wooncorporaties hun be
staansrecht aan de motieven die er zijn om in te grijpen op de woningmarkt. Het volks
huisvestingsbeleid is nodig om het niet goed functioneren van het marktsysteem in de 
volkshuisvesting af te wenden én om te bevorderen dat marktprocessen leiden tot de so
ciaal gewenste uitkomsten. De centrale gedachte hierbij is dat de woningvoorziening een 
(gecompliceerd) marktproces is én volkshuisvestingsbeleid als vorm van marktregulering 
moet worden gezien. Om inzicht te krijgen in de positie van wooncorporaties op de wo
ningmarkt is een beschrijving van (de werking van) de woningmarkt van belang. De wo
ningmarkt is onderdeel van een aantal (deel)markten [Van der Schaar, 1991]. 

grondmarkt woningmarkt 

woningbouwmarkt 

kapitaalmarkt 

fig. 2. 1 Het marktsysteem bij de woningvoorziening 

markt voor woongere
lateerde diensten 

Op een markt komen vraag naar en aanbod van bepaalde producten en/of diensten bij 
elkaar en vinden er transacties plaats. Door het prijsmechanisme wordt het gedrag van 
de aanbieders en de vragers gecoördineerd. Voor de volkshuisvesting zijn een aantal 
markten van belang; de grondmarkt, de woningbouwmarkt, de kapitaalmarkt en de wo
ningmarkt. De kenmerken van deze markten en de ontwikkelingen die zich daarop voor
doen zijn van invloed op zowel de motieven voor overheidsingrijpen als voor de 
(her)positionering van degenen die op deze markten werkzaam zijn. De wooncorporatie 
opereert enerzijds als opdrachtgever op de woningbouwmarkt, anderzijds treedt zij op 
als beheerder op de woningmarkt (koopwoningen-, huurwoningen- en woondiensten

markt) [Burie, 1988]. Daarnaast bezit de wooncorporatie veelal de grondpositie in de te 
herstructureren naoorlogse wijken. 
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2. 1. 1 De grondmarkt 

Grond is een schaars goed. De grondmarkt is daarom van grote invloed op de huisves
ting, zeker wanneer er veel gebouwd moet worden om aan de vraag naar óf de behoefte 
aan woningen te voorzien. Het grondbezit in en rond de steden is vaak versnipperd, 
waardoor een planmatige uitleg bemoeilijkt wordt. Het bezit van grond is daarentegen 
een noodzakelijke voorwaarde voor de realisatie van een bouwproject. Bovendien heb
ben grondeigenaren een sterke onderhandelingspositie tegenover de gemeente. De 
gemeentelijke overheid opereert in veel gevallen als partij op de grondmarkt, met name 
om de regie in handen te houden. Bij een actief grondbeleid verwerven de gemeenten 
de gronden om ze vervolgens bouwrijp te maken en weer in eigendom of in erfpacht uit 
te geven. Hierbij wordt de gemeente gesteund door verschillende planologische instru
menten; bestemmingsplan, onteigening, voorkeursrecht e.d .. De laatste jaren is er bin
nen de gemeente een verschuiving waarneembaar van een actief naar een faciliterend 
grondbeleid. Hierdoor is de gemeentelijke rol veranderd van initiërend in voorwaarden

scheppend en toezichthoudend. 

2.1.2 De woningbouwmarkt 

De woningbouwmarkt is de markt waar vraag en aanbod van bouwcapaciteit voor 
nieuwbouw, onderhoud of verbetering van woningen elkaar ontmoeten. De productie 
van een woning is arbeid-, kapitaal- en tijdintensief. Daarnaast is de woningbouwmarkt 
een competitieve markt. Hierdoor beperkt de overheidsregulering zich vooral tot een 
ordenende taak. Er is echter een belangrijk probleem, dat aanleiding kan zijn voor 

marktregulering; de instabiliteit in opdrachtverlening en bouwproductie is groot. De 
vraag naar woningen is betrekkelijk ondoorzichtig en kan snel veranderen. De investe
ringen op de woningbouwmarkt zijn daarentegen hoog. Omdat veel investeringen met 
vreemd vermogen worden gefinancierd zijn de exploitatielasten sterk van de rentestand 
afhankelijk. Een stijgende rente doet de bereidheid tot investeren snel afnemen. De 
grondpositie is een belangrijke interventiemogelijkheid, maar kapitaal, regelgevende 
bevoegdheden, kennis en werkcapaciteiten zijn de oorzaak van een onderlinge afhanke
lijkheidspositie tussen de verschillende actoren op de woningbouwmarkt. In de naoor
logse wijken bezitten de wooncorporaties veelal de grondposities. Zij zijn bij (binnen-) 
stedelijke herstructurering dan ook vaak initiator op de woningbouwmarkt. 

2.1.3 De kapitaalmarkt 

De kapitaalmarkt is de markt waar aanbieders en vragers van leningen elkaar ontmoe
ten. Sinds de decentralisatie van de overheid is de kapitaalmarkt voor wooncorporaties 
een belangrijke markt geworden. Zij financieren immers vooral met vreemd vermogen. 
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) biedt wooncorporaties, door borgstel
ling van individuele leningen, primair toegang tot de kapitaalmarkt. 

Hoofdstuk 2 Maatschappelijk kader wooncorporaties 21 



2.1.4 De woningmarkt 

De woningmarkt is tenslotte de laatste in een reeks van markten die bij de totstandko
ming van woonruimte van belang is. De woonconsument staat als het ware achteraan, 
én het is zeer de vraag of bij alle investeringsbeslissingen vooraf de wensen van de 
consument bekend zijn. In theorie is de opdrachtgever tot woningbouw of -verbetering 
degene die de zorg moet dragen voor de afstemming van vraag en aanbod. Maar vaak 
ontbreekt nauwkeurig inzicht in de wensen van de consument én spelen de doelstellin
gen en opvattingen van de opdrachtgever een belangrijke(re) rol bij de investeringsbe
slissingen. Daarnaast zijn de marktsystemen die aan de woningmarkt vooraf gaan on
derhevig aan veel invloeden van buitenaf. De woningvoorziening moet vaak concurreren 
met andere bestemmingen op de grond-, de bouw en kapitaalmarkt. 

aanbod 

huizenmarkt woondienstenmarkt 

beleggersmarkt commerciële verhuur 

non-profit verhuur 

eigen woningmarkt 

fig. 2.2 Deelmarkten binnen de woningmarkt [Van der Schaar, 1991} 
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De woningmarkt is de markt waar de transacties van eigendoms- of gebruiksrechten van 
woningen plaatsvinden. De verwerving van woningen, ook binnen de voorraad, is zeer 
kostbaar. Veel bewoners zijn niet in staat een woning met eigen middelen te bekostigen. 
Binnen de woningmarkt wordt daarom onderscheid gemaakt tussen de huizenmarkt, 
waar eigendomsrechten worden gekocht en verkocht, én de woondienstenmarkt, waar 
gebruiksrechten worden verhandeld. 

De huizenmarkt vertoont het karakter van een competitieve markt. Kenmerkend voor de 
huizenmarkt is dat niet alleen eigendomsrechten worden verhandeld, maar ook dat het 
vermogensaspect in het geding is; er kunnen vermogenswinsten of -verliezen worden 
gemaakt door markttransacties. De flexibiliteit in prijsvorming is groot en de prijs van 
huizen reageert sterk op vraagveranderingen. Ook de huizenmarkt kent, net zoals de 
woningbouwmarkt, een probleem met betrekking tot de instabiliteit van de verkoopprij
zen. Deze instabiliteit wordt veroorzaakt door de grote invloed van externe factoren (in
flatie, inkomensstijgingen, lagere rente, beschikbaarheid van krediet, e.d.) en de beperk
te flexibiliteit van het aanbod. Slechts een klein deel van de woningen wordt geheel uit 
eigen middelen gefinancierd. De kapitaalmarkt is daarom van groot belang bij de hui
zenmarkt. De prijsvorming op de huizenmarkt staat vooral onder invloed van de hoogte 
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van de hypotheekrente, van schaarste en (in mindere mate) van de bouwkosten van 
nieuwe woningen. De overheid heeft in beginsel weinig mogelijkheden tot directe regule
ring van de prijzen op de huizenmarkt. Prijsregulering stuit al snel op het eigendoms
recht en het vraagstuk van compensatie van het vermogensverlies door overheidsingrij
pen. 

Terwijl op de huizenmarkt eigendomsrechten worden verhandeld, vinden op de woon
dienstenmarkt transacties van gebruikersrechten plaats. De meest gangbare vorm is 
verhuur. De belangrijkste partijen zijn huurder en verhuurder. De woondienstenmarkt is 
een voorraadmarkt met een zeer heterogeen aanbod van woningen. Kenmerkend voor 
de woondienstenmarkt is dat de eigenaar c.q. verhuurder een investering doet om deze 
op de lange termijn terug te verdienen uit de netto huurinkomsten. Omdat de lange ter
mijnoverwegingen een relatief belangrijke rol spelen is het vaak aantrekkelijk om de 
kwaliteit van de woningen te verhogen. De prijsvorming op de woondienstenmarkt is 
afhankelijk van de bouwkosten (vervangingswaarde), de huurontvangsten {beleggings
waarde) en de prijsvorming in de koopsector (verkoopwaarde). De woondienstenmarkt 
is sterk gereguleerd door de overheid; de overheid beïnvloedt de huurprijzen, stelt (mi

nimum)eisen aan de woningkwaliteit en stelt randvoorwaarden aan de woonruimtever
deling. Daarnaast wordt de vraagzijde beïnvloed door subjectsubsidies die de beste
dingsmogelijkheden van de lagere inkomensgroepen verruimen. De wooncorporaties 
zijn de belangrijkste aanbieders en worden door de overheid gezien als een instrument 
om de volkshuisvesting te sturen. Mede doordat de wooncorporaties geen primaire ren
dementsdoelstelling hebben, kunnen zij woningen onder de marktprijs aanbieden. 

Naast de door Van der Schaar beschreven markten heeft de woningmarkt nog een rela
tie met een andere markt; de markt voor woongerelateerde diensten [MDW-werkgroep 
Woningcorporaties, 2000]. Veel wooncorporaties ontplooien de laatste jaren nieuwe 
diensten die gerelateerd zijn aan het wonen, zoals huurdersonderhoud, tuinonderhoud, 
beveiliging, woon-zorg-combinaties, verzekeringen e.d .. Het betreft een veelheid van 
deelmarkten met elk verschillende aanbieders. Een groot verschil met de woningmarkt 
is dat deze producten en diensten in mindere mate een langere productietijd kennen, 
plaatsgebonden en kapitaalintensief zijn, waardoor de afstemming van vraag en aanbod 
veel sneller en flexibeler is. 

2.2 Motieven voor interventie 

Een wooncorporatie intervenieert in meer of mindere mate op de woningmarkt om niet 
alles aan de vrije marktwerking over te laten. Interventie kan nodig zijn om een niet goed 
functioneren van het marktsysteem te corrigeren of te bevorderen dat marktprocessen 
tot de sociaal gewenste uitkomsten leiden. Er zijn een tweetal motieven voor wooncor
poraties om op de woningmarkt te interveniëren [Van der Schaar, 1991]: 
- Marktimperfecties en externe effecten; 
- Onwenselijke of onaanvaardbare uitkomsten van het marktmechanisme. 
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Men spreekt van marktimperfecties en externe effecten wanneer het marktmechanisme 
niet efficiënt werkt en wanneer dit leidt tot een suboptimaal resultaat. Van marktimper
fecties is sprake wanneer het prijsmechanisme in onvoldoende mate en te traag tot 
hoeveelheidaanpassingen leidt, met als gevolg dat het aanbod niet in verhouding is met 
de wensen de consument en de prijs niet op het evenwichtsniveau terugkomt. De wo
ningmarkt is door de lange levensduur van de woning een voorraadmarkt bij uitstek. 
Omdat de jaarlijkse toevoegingen slecht 1 ,5 tot 2% bedragen zijn er, in vergelijking tot 
andere markten van producten, weinig mogelijkheden om door wijzigingen het aanbod 
tegemoet te komen. Er kunnen zich daardoor over een lange periode marktonevenwich
tigheden voordoen. Naast verruiming van het aanbod door nieuwbouw komen woningen 
vrij door sterfte, migratie of verhuizing. Het vrijkomende aanbod is jaarlijks ongeveer 6 
tot 1 0% en kwantitatief belangrijker dan de toevoegingen aan de voorraad. Door het 
voorraadkarakter doen zich op de woningmarkt specifieke verdelingsproblemen voor. 
Het aanbod kent een hoge heterogeniteit. Voor een evenwicht tussen vraag en aanbod 
op deze markten is het nodig dat bewoners verhuizen. 

Van externe effecten is sprake als in de prijs van het product de kosten of opbrengsten 
voor derden of collectieve waarden niet of onvoldoende zijn verdisconteerd. Op de wo
ningmarkt geldt bijvoorbeeld dat de woning in nauwe relatie staat met de kwaliteit van 
de woonomgeving. Een slechte zorg voor de woningen kan dan tevens negatieve effec
ten hebben voor de woonomgeving en omgekeerd [Gruis, 2001]. 

Naast het tegengaan van marktimperfecties en externe effecten kunnen ook ongewens
te effecten van het marktmechanisme aanleiding zijn voor interventie. Hierbij kunnen 
een tweetal motieven een rol spelen: het onderschattingsmetiet en het herverdelingsme
tieL Het onderschattingsmetiet stelt dat de overheid in bepaalde gevallen de consumptie 
van een goed of dienst mag bevorderen, omdat de consument in onvoldoende mate de 
voordelen ervan beseft. Het herverdelingsmetiet stelt dat bij belangrijke goederen of 
diensten onderconsumptie optreedt, doordat consumenten onvoldoende bestedingsmo
gelijkheden hebben. Vooral bepaalde kwetsbare groepen kunnen bij een vrije marktwer
king moeilijkheden ondervinden bij het vinden van geschikte woonruimte. 

2.3 Ontwikkelingen op de woningmarkt 

Welke motieven daadwerkelijk een rol spelen voor interventie is mede afhankelijk van 
de maatschappelijke opvattingen én de situatie op de woningmarkt. Op dit moment 
wordt aangenomen dat het kwantitatieve woningtekort nagenoeg is verdwenen. De 
marktimperfecties komen nu tot uitdrukking in kwalitatieve discrepanties tussen vraag en 
aanbod. Door de toenemende diversificatie in de vraag zal de traditionele doelgroep 
sterk in omvang afnemen. In de Woonverkenningen MMXXX [Ministerie van VROM, 
1998] schetsen het Centraal Planbureau (CPB) en het Centraal Bureau voor Statistiek 
(CBS) een drietal scenario's; Divided Europe (DE), European Coordination (EC) en Glo
bal Competition (GC). De scenario's leggen elk een ander accent op de economische 
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groei, de internationale samenwerking, het sociaal-culturele klimaat en de demografi
sche ontwikkelingen. De Woonverkenningen MMXXX zijn later verwerkt in de Nota Wo
nen in de 21 51

e eeuw. Een belangrijke conclusie is dat in de verschillende scenario's de 
ontwikkeling van zowel de woonlasten als de inkomensgroei in het voordeel uitpakken 
voor de koopsector. De huursector zal volgens het CPB en CBS in omvang afnemen, 
maar wel kwalitatief beter worden. Wooncorporaties opereren dus in een krimpmarkt. 
De oorzaken van de omslag op de woningmarkt liggen onder meer in de economische 
en sociaal-culturele ontwikkelingen. Daarnaast spelen ontwikkelingen op het gebied van 
de volkshuisvesting en demografie een rol [MDW-werkgroep Woningcorporaties, 2000]. 

De laatste jaren ging het Nederland economisch goed af. Hoewel niet alle groepen in de 
samenleving hier in gelijke mate van hebben geprofiteerd, zijn de huishoudinkomens 
gemiddeld gezien in reële termen gestegen. Hierbij bevinden de inflatie en de hypo
theekrente zich op een laag niveau. Door de gestegen welvaart is de koopwoning voor 
meer en grotere groepen bereikbaar, en dus laten steeds meer mensen de (sociale) 
huurwoning achter zich. De traditionele doelgroep van de wooncorporaties neemt af, én 
wooncorporaties zijn in reactie op deze 'versmalling' van de markt op zoek naar nieuwe 
doelen, doelgroepen en markten. Om de financiële continuïteit te kunnen waarborgen 
zullen de wooncorporaties hun markt moeten uitbreiden naar andere (bovenmodale) 
inkomensgroepen. 

Deze belangstelling voor de koopwoningen wordt deels verklaard door sociaal-culturele 
ontwikkelingen. De huurwoning heeft een relatief ongunstig imago ten opzichte van de 
koopwoning, zeker op het gebied van vermogensvorming. Een andere sociaal-culturele 
ontwikkeling is de toenemende individualisering van de maatschappij. Woonwensen 
worden steeds vaker bepaald door de individuele situatie. Het 'standaard huishouden' 
en de 'standaardwoning' bestaan niet meer. Voor de wooncorporatie betekent deze 
ontwikkelingen dat zij te allen tijde op de hoogte moet zijn van de marktontwikkelingen 
om de producten aan de vraag te kunnen aanpassen, teneinde te kunnen concurreren 
op de woningmarkt. 

Ook van Rijkswege wordt het eigen woningbezit gestimuleerd. In de huidige situatie is 
een koopwoning op de vrije markt echter nog steeds moeilijk bereikbaar voor de doel
groep. Om de bereikbaarheid te vergroten worden door de wooncorporatie in toene
mende mate woningen verkocht aan de zittende huurder. Daarnaast worden, om aan de 
bestaande en verwachte toename in de vraag tegemoet te komen, initiatieven ontwik
keld om tot een vergroting van het aanbod te komen. In de nota Wonen in de 21 51

e eeuw 
wordt het bevorderen van de keuzevrijheid van de burger als een van de centrale princi
pes gehanteerd. Daarbij worden als belangrijk belemmerende marktimperfecties ge
noemd: de ondoorzichtigheid voor burgers van de bouw- en grondmarkt én het beperkte 
aantal aanbieders op de markt van het wonen. Bij dit laatste punt wordt door gebrek aan 
concurrentie onvoldoende voldaan aan de kwaliteitsvraag bij nieuwbouw en transforma
tie [MVROM, 2000b]. Critici beweren dat de sterke bevordering van het eigen woning
bezit voor een deel terug te voeren is op het onderschattingsmotief en niet op de eigen 
woonvoorkeuren [Gruis, 2001 ]. 
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Als laatste is een aantal demografische ontwikkelingen oorzaak van een verandering op 
de woningmarkt. In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Dit houdt in dat er 
steeds meer ouderen komen en de leeftijd steeds verder toeneemt. Met het stijgen van 
de leeftijd neemt de behoefte aan diensten, voorzieningen in en aan de woning én de 
behoefte aan speciale woonvormen toe. Deze tendens wordt versterkt door het streven 
van het beleid om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en het beleid van extra
muralisering in de zorgsector. Voor wooncorporaties betekent dit een verandering in de 
vraag naar woningen en diensten. 

2.4 Wettelijk kader wooncorporaties 

Interventie op de woningmarkt kan gericht zijn op het ondervangen van de marktimper
fecties en externe effecten én op het tegengaan van de ongewenste uitkomsten van het 
marktmechanisme. Wooncorporaties, als zelfstandige partij op de woningmarkt, (kun
nen) worden beschouwd als één van de instrumenten voor interventie op de woning
markt. De bijdrage die van wooncorporaties wordt verwacht om de gewenste interventie 
tot stand te brengen komt in belangrijke mate tot uitdrukking in de regulering rond de 
wooncorporaties [Gruis, 2001]. De regulering geeft richtlijnen en randvoorwaarden voor 
de manier waarop wooncorporaties opereren. Voor de wooncorporaties en andere aan
bieders van vastgoed en woondiensten gelden onder andere de algemene regelgeving 
zoals de bouwregelgeving en de Huurprijzenwet Daarnaast gelden voor wooncorpora
ties als toegelaten instellingen specifieke regelgeving die voor andere aanbieders niet 
gelden. Het specifiek wettelijke kader voor de wooncorporaties is geregeld in de Wo
ningwet, het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) en in verschillende fiscale wet
ten. In 2003/04 zal de nieuwe Woonwet worden geïntroduceerd. De Woningwet, het 
BBSH en de verschillende fiscale wetten zullen dan komen te vervallen. Deze paragraaf 
gaat in op de specifieke huidige en toekomstige wet- en regelgeving én de wijze waarop 
deze van invloed is op het interveniëren van wooncorporaties op de woningmarkt. 

2.4. 1 De Woningwet 

De huidige ruimtelijke ordening is geregeld in uiteenlopende wetten en Algemene Maat
regelen van Bestuur (AMvB). Hiervan is de Woningwet vooralsnog de belangrijkste. De 
Woningwet bevat de wettelijke grondslag voor wooncorporaties. Onder wooncorporaties 
worden de op grond van artikel 70 van de Woningwet toegelaten instellingen verstaan. 
Artikel 70, lid 1, stelt: "verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid en stichtingen, die 
zich ten doel stellen uitsluitend op het gebied van de volkshuisvesting werkzaam te zijn 
en niet beogen winstuitkeringen te doen anders dan in het belang van de volkshuisves

ting, kunnen bij koninklijk besluit worden toegelaten als instellingen uitsluitend in het 
belang van de volkshuisvesting werkzaam'. Volgens art. 59 van de Woningwet moeten 
deze toegelaten instellingen bepaalde gedragsvoorschriften in aanmerking nemen, die 
bij, of krachtens eenAMvBzijn gegeven. Deze voorschriften zijn geregeld in het BBSH. 

26 Combinatieprojecten 



2.4.2 Het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) 

Het BBSH regelt de gedragsvoorschriften van wooncorporaties. In aanvulling op het 
gebied van de volkshuisvesting omschrijft het BBSH een zestal verantwoordingsgebie
den waarop toegelaten instellingen hun inspanningen primair moeten richten. Deze zijn: 
- Het bij voorrang huisvesten van de primaire doelgroep; 
- Het kwalitatief instandhouden van het woningbezit; 

- Het betrekken van huurders bij beheer en beleid; 
- Het waarborgen van de financiële continuïteit; 
- De leefbaarheid (vanaf 1997); 
- Wonen en zorg (vanaf 2001 ). 

Wooncorporaties dienen op grond van de bovengenoemde verantwoordingsgebieden hun 
beleid uiteen te zetten en te motiveren. In het kader van dit onderzoek is het bij voorrang 
huisvesten van de primaire doelgroep, het kwalitatief instandhouden van het woningbezit 
en het waarborgen van de financiële continuïteit in meer of mindere mate van belang. 
Hieronder volgt een nadere toelichting op deze verantwoordingsvelden [Gruis, 2001 ]. 

Bij het bij voorrang huisvesten van de primaire doelgroep geldt artikel 70, lid 6 van de 
Woningwet als uitgangspunt: "de toegelaten instelling verhuurt haar woningen bij voor
rang aan personen die door hun inkomen of andere omstandigheden moeilijkheden 
ondervinden bij het vinden van passende huisvesting. Bij het in gebruik geven van wo
ningen met een verhoudingsgewijs lage huurprijs geeft zij zoveel mogelijk voorrang aan 
woningzoekenden die, gelet op hun inkomen, in het bijzonder op die woningen zijn aan
gewezen". Wooncorporaties hebben tevens de inspanningsverplichting om dusdanig te 
bouwen c.q. te verwerven dat goedkope woningen voor de doelgroep beschikbaar ko
men. Dit kan ook worden gedaan door te bouwen voor andere doelgroepen om zo de 
doorstroming te bevorderen. Er zijn evenwel wettelijke grenzen aan de prijsklasse van 
de woningen die corporaties mogen bouwen. Zo mogen wooncorporaties op grond van 
artikel 11 b, lid 1 van het BBSH geen woningen bouwen waarvan kosten van het verkrij
gen in eigendom van de, in de aanbesteding begrepen, woningen hoger liggen dan € 
136.140,- [Aedesnet, prijspeil 2001]. Indien een corporatie duurder wil bouwen dient ze 
hiervoor toestemming van het ministerie van volkshuisvesting te krijgen. 

Toegelaten instellingen moeten zich volgens het BBSH verantwoorden over de kwaliteit 
van hun woningbezit. Hierbij dienen zij rekening te houden met 'de eisen die ter plaatse 
redelijkerwijs kunnen worden gesteld' in het belang van de volkshuisvesting. Het BBSH 
geeft geen nadere normering, maar wooncorporaties zijn gebonden aan de algemene 
regelgeving. 

Het doel van het waarborgen van de financiële continuïteit is dat wooncorporaties een 

financieel gezonde woningexploitatie realiseren voor de korte en langere termijn en dat 

zij geen onverantwoorde risico's lopen. Op grond van artikel 70 van de Woningwet is 

bepaald dat batige saldi uitsluitend voor werkzaamheden op het gebied van de volks-
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huisvesting mogen gebruikt. De sociale huursector kent een zekerheidsstructuur, waar

door wooncorporaties die zelf niet over voldoende middelen beschikken om hun financi

ele continuïteit te waarborgen, niet failliet gaan; het Waarborgfonds Sociale Woning

bouw (WSW) en het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV). 

2.4.3 Fiscale wetgeving 

Aan de status van toegelaten instellingen zijn momenteel twee fiscale voordelen ver

bonden; vrijstelling van de vennootschapsbelasting en vrijstelling van de overdrachtsbe

lasting. 

2.4.4 De Woonwet 

In de nota Wonen in de 21ste eeuw wordt de nieuwe Woonwet geïntroduceerd. Het doel 
van de Woonwet is om het gehele stelsel onder het woonbeleid integraal en wettelijk te 
verankeren. Met betrekking tot het woonbeleid regelt de Woonwet [MVROM, 2000b]: 
- De positie en de rechtszekerheid van burgers; 
- De taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en aanspreekbaarheid van overheden; 
- De taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en aanspreekbaarheid van de 

wooncorporaties en overige sectorinstellingen; 
- Het toezicht en de handhavingrelaties tussen de bestuurslagen én met de wooncor

poraties en de sectorinstellingen. 

Op hoofdlijnen bestaat de nieuwe 'bestuursketen' uit de volgende lijnen [MVROM, 2000b]: 
- Het Rijk formuleert een beleidskader; 
- Provincies, (grotere) gemeenten en wooncorporaties worden verplicht om woonvisies 

en prestatieplannen te ontwikkelen, rekening houdend met het Rijksbeleidskader; 
- In dialoog komen genoemde partijen vervolgens tot afstemming van beleidsvoorne

mens. Het Rijk kan in deze dialoog zijn gebiedsgerichte opvattingen neerleggen; 
- De partijen worden door het Rijk gestimuleerd om, op basis van visies, plannen en 

dialoog, onderlinge prestatiecontracten overeen te komen. 

De ontwikkeling van de Woonwet zal volgens een groeimodel plaatsvinden met een 
gefaseerde integratie van de verschillende onderdelen. In eerste instantie zullen voor

namelijk de elementen voor de burgers, het corporatiebestel en de bestuursketen van 
een wettelijke grondslag worden voorzien. In de eerste helft van 2002 is het wetsvoor
stel aan de Tweede Kamer voorgelegd. In tweede instantie zullen de ordeningsbepalin

gen uit de bestaande wet- en regelgeving worden samengebracht. In 2003 zal het kabi
net de nieuwe Woonwet presenteren [Aedesnet, 2002]. De Woningwet, het BBSH en de 

fiscale voordelen zullen komen te vervallen. De overige regulering met betrekking tot 
bouwactiviteiten uit de Woningwet zullen te zijner tijd worden geïntegreerd in een basis
wet voor het bouwen, die vooralsnog de benaming Bouwwet krijgt. De bepalingen van 
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het BBSH zullen grotendeels opgenomen worden in de Woonwet Daarnaast krijgt de 

Woonwet een aantal AMvB. 

Positie en verantwoordelijkheden van wooncorporaties 

Onderstaande tekst is gebaseerd op hoofdstuk 10 van de nota Wonen in de 21 519 eeuw 
en gaat globaal in op de positie en verantwoordelijkheden van de wooncorporaties zoals 

omschreven in de Woonwet Veel wooncorporaties hebben zich het afgelopen decenni
um ontwikkeld tot krachtige en zelfstandige organisaties, die steeds meer bewegings

ruimte vragen. Hierbij opereren steeds meer wooncorporaties tegenwoordig op terreinen 
waar ook andere marktpartijen actief zijn. Naast deze ontwikkeling beschikken de woon

corporaties over een omvangrijk en toenemend maatschappelijk vermogen en staat hun 
sociale opgave nog steeds overeind. Steeds duidelijker wordt dat deze twee verschil
lende kanten van de wooncorporaties om een nieuwe definiëring van de taken en ver

antwoordelijkheden vragen. Het staat vast dat de wooncorporaties als toegelaten instel
ling nog altijd bestaansrecht hebben. Met hun gebiedsgerichte organisatievermogen en 

het omvangrijke maatschappelijke kapitaal zijn ze hard nodig bij zowel de stedelijke 
vernieuwing als bij de huisvesting van kwetsbare groepen. 

De handelingsvrijheid is als gevolg van de verzelfstandiging sterk toegenomen. In 
een aantal opzichten wil de regering deze ruimte verder vergroten. Dit geldt onder

meer voor het werkdomein van de wooncorporaties. Maar tegelijkertijd wil de rege
ring in de toekomstige Woonwet duidelijker vastleggen wat de maatschappelijke taak 

van wooncorporaties is én welke prestaties worden verwacht. Het werkterrein van de 
wooncorporaties wordt in de nieuwe Woonwet verbreed en zal worden omschreven 
als: werkzaam op het gebied van wonen, woondiensten en woonmilieus. De activitei

ten die de wooncorporaties op dit gebied ontplooien zijn niet gericht op het behalen 
van winsten, maar op het realiseren van maatschappelijke prestaties. Activiteiten die 

primair gericht zijn op een maximaal financieel rendement behoren niet tot het do
mein van de wooncorporatie als non-profit instelling. De wooncorporaties vinden hun 
bestaansgrond in het werken voor groepen en op terreinen die door de reguliere 
marktpartijen niet of onvoldoende worden bediend. Deze grondslag is terug te vin
den in de kerntaken van de wooncorporaties: "de zorg voor huisvesting van mensen 

met een kwetsbare positie op de woningmarkt" én "het bijdragen aan de duurzaam
heid en leefkwaliteit van woongebieden". 

Maatschappelijke opdracht in het beleidskader 

Wanneer het gaat om het behouden van het maatschappelijke karakter van de wooncor
poraties volstaat zelfregulering niet. Hier ligt dan ook de nadrukkelijke verantwoordelijk
heid van de overheid. Uitgangspunt van het Rijksbeleid voor de komende jaren is dat de 

corporatiesector zowel in de richting van de individuele consument als in de richting van de 
maatschappij beter moet gaan presteren. Tegenover de grote ruimte die wooncorporaties 

tegenwoordig hebben in hun bedrijfsvoering, staat dat het Rijk de verwachte maatschappe
lijke prestaties scherper gaat formuleren. Deze worden vastgelegd in het Rijksbeleidkader. 
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Vooruitlopend op de definitieve formulering hiervan zijn de volgende maatschappelijke 

prestaties in ieder geval relevant: 
- Het verruimen van de slaagkansen en de keuzemogelijkheden van woningzoeken

den met een bescheiden inkomen; 
- Het beperken van de woonlasten voor lagere inkomensgroepen; 

- Het creëren van huisvestingsmogelijkheden voor dak- en thuislozen, asielzoekers en 
anderen in een kwetsbare positie; 

- Het versterken van de samenhang tussen woon- en zorgdiensten en de verbreding 

van het assortiment aan woondiensten; 
- Het vergroten van de differentiatie van het woningaanbod en het verhogen van de 

woon kwaliteit; 
- Het bevorderen van het eigenwoningbezit en -beheer, in het bijzonder onder de 

lagere inkomensgroepen; 
- Het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving in buurten en wijken en het 

versterken van de sociale samenhang; 

- Het realiseren van duurzame, levensloopbestendige en energiezuinige woningen en 
woonmilieus; 

- Het vergroten van de zeggenschap van bewoners over woning en woonmilieu, zowel 
bij de ontwikkeling van nieuwe als bij het beheer van bestaande; 

- Het verbeteren van het functioneren van de woningmarkt. 

Wooncorporaties worden verplicht jaarlijks een prestatieplan op te stellen, waarin zij 
aangeven welke resultaten ze willen behalen op de onderwerpen uit het Rijksbeleidska
der. De concrete invulling van de prestaties worden bepaald op lokaal niveau. Het ver
dient de voorkeur wanneer gemeente en wooncorporatie de geformuleerde prestaties 
vastleggen in een prestatiecontract 

Solidariteit tussen wooncorporaties 

De vermogensposities van de wooncorporaties zal zich de komende jaren vermoedelijk 
positief ontwikkelen. Er is hierdoor voldoende ruimte om de solidariteitsgedachte in de 
sector optimaal te benutten. Maatschappelijke prestaties worden niet van de wooncor
poraties afzonderlijk verwacht, maar van de sector als geheel. Vanuit deze gedachte 
wordt het inzetten van middelen voor de woonopgave van de wooncorporaties buiten 
het werkgebied gezien als een investering met een hoog maatschappelijk rendement. 
De instelling van het College Sluitend Stelsel (CSS) draagt bij aan een stelsel waarbin
nen voor lokale opgaven een beroep kan worden gedaan op het binnen de sector be
schikbare vermogen. 

Verantwoording en handhaving 

Het Rijk ziet erop toe dat de wooncorporaties binnen het afgebakende werkdomein blij
ven. Ook zal het Rijk sterk toezien op de maatschappelijke prestaties van de wooncor
poraties. Wooncorporaties blijven private organisaties gebonden aan de voorschriften 
van de toelating. Deze positie vergt een professionalisering van het interne toezicht, een 
stevige verankering in de samenleving en een transparante verantwoording. Om haar 
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inhoudelijke rol te versterken zal het Rijk het toezicht op de rechtmatigheidvoorschriften 

die aan de toelating verbonden zijn, alsmede het financiële toezicht in handen van een 
onafhankelijke en objectieve toezichthouder geven. Het Rijk zal zelf sturend en zo nodig 
corrigerend optreden indien de wooncorporatie stelselmatig tekort schiet op de te beha
len prestaties. 

2.5 Conclusies 

Wooncorporaties zijn zelfstandige ondernemingen met een publieke taak. De wooncor
poraties ondernemen binnen de huidige maatschappelijke kaders zowel marktactivitei
ten als activiteiten ter vervulling van hun publieke taak {hybride organisatie [MDW
werkgroep Woningcorporaties, 2000]). Onder marktactiviteiten worden activiteiten ver
staan die in beginsel ook door (andere) marktpartijen ondernomen kunnen worden. De 
activiteiten ter vervulling van de publieke taak zijn in feite bedoeld om de gewenste in
terventie op de woningmarkt tot stand te brengen. De wooncorporaties werken marktge
richt, maar niet volledig marktconform. De wooncorporaties streven weliswaar naar fi
nancieel-economische zelfstandigheid, maar het voorraadbeleid is niet gericht op het 

behalen van winsten uit de verhuur van woningen. 

De huidige (en toekomstige) wet- en regelgeving bepaalt de wijze waarop de wooncor
poratie bestuurlijk én financieel zelfstandig kan opereren. Bij de afbakening van de juri
dische grenzen spelen maatschappelijke en politieke doelstellingen een belangrijke rol. 
De Woonwet laat een vrije keuze tussen een maatschappelijke- of een financieel
economische doelstelling niet toe. Er is echter wel bepaald dat de toegelaten instellin
gen hun voortbestaan in financieel opzicht moeten waarborgen. Het belang van dit ver
antwoordingsveld is dat wooncorporaties een financieel gezonde woningexploitatie moe
ten realiseren voor de korte en langere termijn en dat zij geen onverantwoorde risico's 
mogen lopen. Anders dan bij een commerciële verhuurder zien de wooncorporaties zich 
geplaatst voor de complexe opgave om de maatschappelijke taakstelling te realiseren 
én tegelijkertijd de financiële continuïteit van de organisatie te waarborgen. 
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Hoofdstuk 3 Werkdomein wooncorporaties 

De taakafbakening van wooncorporaties wordt in de nieuwe Woonwet letterlijk om
schreven als: "werkzaam op het gebied van het wonen, woondiensten en woonmilieus'. 
Binnen het werkdomein van de wooncorporaties worden een tweetal kerntaken onder
scheiden, die in de toekomst in de Woonwet en daarna ook in de statuten van de woon
corporaties zullen worden vastgelegd; de zorg voor huisvesting van mensen met een 
kwetsbare positie op de woningmarkt en het bijdragen aan de duurzaamheid en leef
baarheid van woongebieden. 

In de nota Wonen in de 21 51e eeuw staan de beoogde prestaties én de toelichting daarop 
centraal. De nota spreekt nadrukkelijk over de motivering en argumentatie die een 
wooncorporatie aanvoert om de relatie tussen activiteit en de beoogde prestatie aanne
melijk te maken. Het afleggen van verantwoording betekent in dit geval voor de woon
corporatie dat zij 'dialoog' moeten aangaan met de personen of instanties aan wie zij 
verantwoording verschuldigd is, zodat deze bereid zijn de verantwoording af te nemen 
en decharge te verlenen [Toonen, 2001]. Dergelijke wijze van onderbouwing biedt vol
gens Aedes ruimte om het werkdomein in de praktijk niet statisch, maar dynamisch in te 
vullen [van den Berg, 2000]. 

Het dynamische karakter biedt uiteindelijk de mogelijkheid om nieuwe ontwikkelingen op 
de markt in het werkdomein te laten doorwerken. Het behoud en de doeltreffende inzet 
van het maatschappelijk gebonden vermogen vormt de kern van de relatie tussen rijks
overheid en wooncorporaties. De toekomstige Woonwet kiest voor een verruiming van 
het terrein waarop wooncorporaties kunnen opereren. In tegenstelling tot de Woningwet 
en het BBSH maakt deze verruiming het mogelijk om het maatschappelijk gebonden 
vermogen actief in te zetten, ten gunste van de stedelijke vernieuwing, de verruiming 
van het assortiment aan woningen en woondiensten (zowel in de koop-, als huursector) 
en de kwaliteitsverhoging van woningen en woonmilieus. De afbakening van het werk
domein en de concentratie op de kerntaken zullen worden gehandhaafd door de conse
quente toepassing van de regel dat de activiteiten van de wooncorporatie een substan
tieel en causaal verband moeten hebben met de kerntaken. In de praktijk moeten de ac
tiviteiten zodanig worden ingevuld, dat wooncorporaties ook in de toekomst voor brede 
groepen van de bevolking werkzaam kunnen blijven. De activiteiten moeten naar risico
profiel, omvang en vermogensinzet aanvaardbaar zijn gelet op de uitvoering van de 
kerntaken. De Nota Wonen in de 21ste eeuw acht in deze benadering een limitatieve op
somming van toegestane activiteiten dan ook niet mogelijk. Niet de activiteiten, maar de 
daarmee beoogde maatschappelijke prestaties, vormen namelijk het toetsingskader. Het 
onderscheid tussen activiteiten en prestaties is in dit verband relevant. 

Het bouwen, aanpassen, verkopen of verhuren van een woning is een activiteit. De 
prestatie die ermee wordt geleverd, ligt echter op een ander vlak. De prestatie kan lig
gen in het verhogen van de slaagkansen op de woningmarkt voor mensen met een be-
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scheiden inkomen. Ook de vergroting van de voorraaddifferentiatie en daarmee de keu
zemogelijkheden en leefbaarheid binnen een wijk kan een beoogde prestatie zijn 
[MVROM, 2000b]. In de motivering onderscheiden wooncorporaties zich van andere 
marktpartijen, én wordt het maatschappelijke karakter van hun werkzaamheden zicht
baar. 

In de nota Wonen in de 21 519 eeuw worden enkele voorbeelden genoemd die boven
staande benadering illustreren. Zo valt het zelf verlenen van zorgdiensten buiten het 
domein van wonen, woondiensten en woonmilieus. Investeren in vastgoed ten behoeve 
van zorgverlening kan daarentegen wel binnen het werkdomein vallen. Ook is tijdelijke 
exploitatie van retail functies te motiveren, voor zolang dergelijke voorzieningen nodig 
zijn om de kwaliteit van de leefomgeving in een woonwijk weer op peil te brengen. Het 
ontwikkelen van een bedrijventerrein valt wederom buiten de grenzen van het werkdo
mein. De integrale herontwikkeling van een woongebied, waar een wooncorporatie veel 
woningbezit heeft, maar waar ook een bedrijventerrein in ligt, wordt in de meeste geval
len weer wel toegestaan. Als laatste wordt ter illustratie genoemd, dat het makelen in 
bestaande woningen of bedrijfspanden niet kan worden toegestaan. Ook dit is bij de 
verkoop van huurwoningen echter weer aannemelijk te maken. Men kan zich afvragen 
waarom makelen echter alleen beperkt zou moeten blijven tot het makelen bij de ver
koop van huurwoningen. Volgens Aedes zijn er situaties denkbaar, waarbij het handelen 
in koopwoningen goed past binnen de benadering die de nota hanteert voor de definië
ring van het werkdomein [van den Berg, 2000]. 

De afbakening van het werkdomein laat wooncorporaties voldoende ruimte om hun 
kerntaken uit te voeren en de klant met een breed en gevarieerd aanbod van dienst te 
zijn. Wanneer het nodig blijkt te zijn kunnen aanvullende diensten worden ingekocht, 
maar in het algemeen is het geen noodzaak voor wooncorporatie deel te nemen in of 
verbindingen aan te gaan met rechtspersonen die buiten het werkdomein actief zijn. Op 
dit punt zal het Rijk een terughoudend beleid voeren, waarbij vooraf toestemming van 
de minister nodig is [MVROM, 2000b]. In de nota wonen in de 21 519 eeuw wordt een 
voorbeeld genoemd dat wel gehonoreerd kan worden; de participatie van een wooncor
poratie in een gebiedsgerichte ontwikkelingspartij gericht op de integrale aanpak van 
een bestaande woonwijk. Voor deelnemingen in dergelijke rechtspersonen zal in de na
bije toekomst een nota over het deelnemingenbeleid komen. 

3.1 Maatschappelijke verankering 

Bij veel organisaties in het publieke domein wordt steeds onduidelijker wie belang heb
ben bij hun voortbestaan én wat hun maatschappelijke functie nu is, voor wie ze werken 
en welke producten of diensten ze aan welke groepen moeten aanbieden. Dit geldt ook 
voor de wooncorporaties [Croon, 2000]. Toch moeten deze organisaties op een maat
schappelijk verantwoorde manier met hun bedrijfsvoering omgaan. Wooncorporaties 
leggen hun maatschappelijke verantwoording af door verantwoordelijk, zorgvuldig en 
open te handelen én door hun beleid in dialoog met belanghebbenden vorm te geven. 
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Het maatschappelijk presteren van wooncorporaties is momenteel op twee manieren in
stitutioneel verankerd; via de lokale prestatieafspraken én door de verantwoordingsvel
den van het BBSH. In de nota Wonen in de 21 518 eeuw heeft de overheid getracht een 
heldere visie op het wonen te formuleren. De taak van de overheid is om hierbij erop toe 
te zien dat wooncorporaties hun maatschappelijke taak op een verantwoorde manier 
vervullen. De vorm van "maatschappelijke onderneming" is hierbij heel geschikt voor 
wooncorporaties, het is een eigentijdse invulling van de eis uit de Grondwet (Art. 22, lid 
2). Het ondernemerschap wordt hierbij teruggebracht in een bedrijfstak én wooncorpora
ties kunnen optimaal effectief functioneren zonder afbreuk te doen aan de maatschap
pelijke functie [Wesselink, 2001]. In de Woonwet zal het begrip maatschappelijk onder
nemen daarentegen niet worden opgenomen. Het is niet haalbaar het begrip van juridi
sche grondslag te voorzien; het begrip is te diffuus en het veld is te dynamisch (Toonen, 
2001). Ondanks dat het aannemelijk maken van het verband tussen activiteit en maat
schappelijke prestatie bij de wooncorporatie ligt, blijft het eindoordeel in eerste instantie 
voorbehouden aan de minister. Deze kan activiteiten, die naar zijn oordeel buiten het 
werkdomein vallen, (vooraf) met een aanwijzing verbieden en eventuele aanvullende 
sancties toepassen. In de continue oordeelsvorming door het Rijk zal de handhaving 
van het werkdomein een prominente plaats innemen. Hiertoe zal het Rijk tijdig en cor
rect moeten geïnformeerd moeten worden over de voorgenomen activiteiten. In de nota 
Wonen in de 21 ste eeuw wordt daarom het jaarlijkse prestatieplan verplicht gesteld. 

Naast de verplichte publicatie van het jaarverslag en het prestatieplan hebben wooncor
poraties een aantal instrumenten ontwikkeld om de maatschappelijke verantwoording te 
kunnen afleggen. Hiervan zijn de Bedrijfstakcode wooncorporaties én het recente visita
tiestelsel de meest operationele. 

Medio 1996 is door de Nationale Woningraad (NWR) en het NCIV koepel voor woon
corporaties een bedrijfstakcode ingevoerd. De bedrijfstakcode, die overigens in 2000 is 
herzien, is ontwikkeld als toetsingsinstrument én biedt een referentiekader met betrek
king tot de maatschappelijke verantwoording. Het doel van de bedrijfstakcode is besten
digheid van de maatschappelijke verankering van wooncorporaties, door duidelijkheid te 
verschaffen over hun taakopvatting. Het uitgangspunt van de bedrijfstakcode is dat het 
huisvesten van de primaire doelgroep het bedrijfsdoel van wooncorporaties is en blijft. 
Dit doel wordt in de bedrijfstakcode uitgewerkt in een serie uitspraken over de aard van 
de opdracht van de wooncorporaties en de manier waarop deze een voldoende maat
schappelijk rendement kunnen behalen. De code bevat daarnaast ook uitspraken over 
de participatie in andere rechtspersonen, het financiële beleid en de onderlinge relatie 
tussen wooncorporaties. Tevens wordt aandacht besteed aan de relatie met de ge
meente en huurders, evenals de vereiste "check and balances" in de organisatie [Aede
snet 2002 ontleend van NWR/NCIV, 1996]. In de herziening zijn opmerkingen opgeno
men over de wenselijke gang van zaken bij de verkoop van woningen aan derden. Het 
gaat hierbij met name om de belangen van de zittende bewoners. Verder zijn ook bepa
lingen over de zorg voor kwaliteit in de dienstverlening aan de huurders, kopers en wo
ningzoekenden opgenomen. Ook verplichten ondertekenaars van de code zich om 
huurders, kopers, woningzoekenden én andere stakeholders de gelegenheid te bieden 
kennis te nemen van de code en bijbehorend reglement. Het reglement bevat verder de 
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mogelijkheid van een toetsingsverzoek. Dit betekent dat wooncorporaties activiteiten bij 
de Commissie Bedrijfstakcode Wooncorporaties (CBW) kunnen laten toetsen aan de 
code [Dieten, 2000]. De bedrijfstakcode is (vooralsnog) gebaseerd op vrijwillige deelna
me. 

De afgelopen jaren heeft Aedes meerdere wooncorporaties gevisiteerd als pilot. Eind 
2001 is het uiteindelijke visitatie-instrument operationeel geworden. De visitatie richt zich 
op het maatschappelijk presteren van de wooncorporatie. Hierbij wordt enerzijds aan
dacht geschonken aan het verder verbeteren van het maatschappelijk presteren en an
derzijds aan het geven van verantwoording over de maatschappelijke prestatie. Centraal 
staan vragen of de wooncorporatie "de juiste prestaties levert" (legitimiteit) en of zij " de 
juiste prestaties effectief en efficiënt levert" (effectiviteit en efficiency) [Ravenstijn, 2001]. 
De visitatie bestaat uit het schrijven van een zelfevaluatierapport, waarna een visitatie
commissie gespreken voert met de vertegenwoordigers van de wooncorporaties en haar 
stakeholders. De commissie schrijft uiteindelijk haar bevindingen, conclusies en aanbe
velingen op in een openbaar visitatierapport en, wanneer het de interne organisatie be
treft, in een vertrouwelijke visitatiebrief. Ook de visitatie is (vooralsnog) gebaseerd op 
vrijwillige deelname. 

3.2 Kerntaken 

Het, in de nota Wonen in de 21 51
e eeuw, geformuleerde Rijksbeleidkader is dynamisch 

van karakter én biedt mogelijkheden om nieuwe ontwikkelingen op de markt te laten 
doorwerken. Hierbij blijkt een limitatieve opsomming van toegestane activiteiten niet 
mogelijk te zijn. Wanneer in dialoog kan worden aangetoond dat de beoogde activiteiten 
een substantieel en causaal verband hebben met de kerntaken kan voor de activiteiten 
toestemming worden verkregen. Zolang de voorgenomen activiteiten bijdragen aan de 
zorg voor huisvesting van mensen met een kwetsbare positie op de woningmarkt én bij
dragen aan de duurzaamheid en leefbaarheid van woongebieden zullen de activiteiten 
worden toegestaan. 

De volgende (sub)paragrafen gaan dieper in op de kerntaken van wooncorporaties zo
als geformuleerd in de (toekomstige) Woonwet In (sub)paragraaf 3.2.1 wordt de bepa
ling van de kernvoorraad behandeld. Inzicht in de huidige én gewenste kernvoorraad is 
noodzakelijk om aan de zorg voor huisvesting van mensen met een kwetsbare positie 
op de woningmarkt te voldoen. In (sub)paragraaf 3.2.2 worden de begrippen duurzaam
heid en leefbaarheid gedefinieerd. 

3.2. 1 Huisvesting van mensen met een kwetsbare positie op de woningmarkt 

De traditionele doelgroep van de wooncorporaties neemt af. In een reactie op deze 
"versmalling" zijn wooncorporaties op zoek naar nieuwe doelen, doelgroepen en mark
ten. In de Woningwet geldt voor wooncorporaties het bij voorrang huisvesten van de 
primaire doelgroep (art. 70 lid 6) én ook de Woonwet omschrijft de zorg voor huisvesting 
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van mensen met een kwetsbare positie op de woningmarkt als een van de twee kernta
ken [MVROM, 2000b]. 

De primaire doelgroep neemt af. Om de financiële continuïteit te kunnen waarborgen 
zullen de wooncorporaties hun markt moeten uitbreiden naar andere doelgroepen. 
Doelgroepverbreding is essentieel [Pouw, 1997]. Met het oog op de {binnenstedelijke) 
herstructureringsopgave zal in het bijzonder een secundaire doelgroep in belang toe
nemen. Voor deze secundaire doelgroep kunnen activiteiten worden ontwikkeld die pri
mair gericht zijn op financieel-economisch rendement met de bedoeling om dit in te zet
ten ten gunste van de primaire doelgroep. Om te voorkomen dat de herstructurering 
leidt tot een onacceptabele afname van de primaire doelgroep dient de huidige en toe
komstig gewenste kernvoorraad duidelijk in beeld gebracht te worden. Het is belangrijk 
dat er duidelijkheid, overeenstemming en afspraken bestaan over de benodigde kern
voorraad. Om te kunnen voldoen aan de eerste kerntaak dient een gedegen afweging 
plaats te vinden tussen herstructurering en het behoud van de minimaal vereiste kern
voorraad. 

~=::::::~1 DOELGROEP 
.______,,.....I NIET~DOELGROEP 
c::=::::::::> SCHEEFWONERS 

~ ontwikkeling doelgroep 
- woningtekort 

BESCHIKBARE 
KERNVOORRAAD 

- koopsector 
- dure huursector 
- onzelfstandiae woonruimte 

GOEDKOPE 
SCHEEFHEID 

~ ontwikkeling 
goedkope scheefheid 

fig. 3.1 de verdeling van de doelgroep over (links) én de benodigde omvang van de kernvoorraad 
(rechts) [Eisinga, 1997] 

Om de benodigde omvang in de kernvoorraad huurwoningen te kunnen vaststellen is 
het noodzakelijk om over informatie te beschikken met betrekking tot de omvang en de 

verdeling van de doelgroep over de woningvoorraad. In figuur 3.1 is te zien hoe de 
doelgroep is verdeeld over de woningvoorraad. Het betreft hier een fictief voorbeeld met 
een hoog realiteitsgehalte [Eisinga, 1997]. Het merendeel van de doelgroep is te vinden 

in de huursector. Maar ook in andere sectoren van de woningmarkt, waaronder de 
koopsector, zien we de doelgroep terug. 

Om de omvang van de kernvoorraad voor de nabije toekomst te bepalen, dienen de 
volgende onderdelen in beschouwing te worden genomen (zie figuur 3.1 ). Als vertrek

punt nemen we de beschikbare kernvoorraad. Het gaat hierbij om dat deel van de kern

voorraad dat door de overeengekomen doelgroep wordt bewoond. Deze kan worden af

geleid uit woningmarktonderzoek. 
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Vervolgens dient te worden nagegaan hoe de doelgroep zich ontwikkelt. De ontwikke

ling van de doelgroep hangt af van de economische ontwikkelingen, van bevolkingsgroei 

én van de migratiestromen. Voornamelijk in de grote(re) steden (met relatief veel goed

kopere woningen) is vaak sprake van een onevenredig grote instroom van huishoudens 
uit de doelgroep. 

Ook dienen veronderstellingen te worden gemaakt over de in- en uitstroom naar andere 

sectoren op de woningmarkt. Het zal duidelijk zijn dat deze veronderstellingen nauw 

samenhangen met het in de toekomst te voeren beleid. Een toename van het aandeel 

huishoudens in de koopsector betekent een verminderding van de kernvoorraad. Verder 
dient te worden bepaald wat er met de dure scheefheid gebeurt. Is afname en dus een 

reservering van woningen in de kernvoorraad dringend gewenst, of verdient de dure 

scheefheid wellicht voorkeur in het kader van het streven naar gemengde wijken? Of is 

de dure scheefheid misschien wel onvermijdelijk omdat het gaat om duurdere ouderen

woningen waarvoor geen goedkoper alternatief bestaat? De markt voor onzelfstandige 

woonruimte verdient nadere analyse naar de te verwachten ontwikkelingen en de con

sequenties daarvan op de kernvoorraad? 

Ten slotte dienen veronderstellingen gemaakt te worden over de ontwikkeling van de 

niet-beschikbare kernvoorraad ofwel de "goedkope scheefheid". Het ligt niet voor de 

hand te veronderstellen dat de goedkope scheefheid afneemt. 

De ontwikkeling van de doelgroep kan dus aan de hand van een aantal aannames met 

betrekking tot de bevolkingsgroei en de economische groei worden berekend. Afhanke

lijk van het woningtekort kan men spreken van een over- of ondercapaciteit binnen de 
kernvoorraad. Om uiteindelijk de gewenste locale c.q. regionale kernvoorraad te kunnen 

bepalen is het in eerste instantie van belang een goed inzicht te hebben op de macro 

ontwikkelingen en de marges in de toekomstige ontwikkeling van de vraag naar wonin

gen. In de nota Wonen in de 21 51
e eeuw staan de lange termijn scenario's van het CPB 

centraal; Divided Europe (DE), European Coordination (EC) en Global Competition 

(GC). Elk van deze drie scenario's vormt op zich zelf een logisch en consistent door

dacht toekomstbeeld. De scenario's bieden een goed beeld over mogelijke macro ont

wikkelingen en de marges in de toekomstige ontwikkelingen van de vraag naar wonin

gen. De scenario's van het CPB zijn in belangrijke mate richtinggevend voor het natio
nale beleid. In het woningbehoeftenonderzoek (WBO) [ABF, 1998], een onderzoek dat 

periodiek elke vier jaar wordt uitgevoerd, is weergegeven wat op macro niveau de wo

ningbehoefte is tot 2010. Op basis van het WBO 1998 kunnen de locale c.q. regionale 
woningbehoeften geëxtrapoleerd worden. 

Op lokaal c.q. regionaal gebied zijn de macro ontwikkelingen echter eerder een achter
grond gegeven en dient de nadruk meer te liggen op de toekomstige beleidsopties. 
Vaak wordt gekozen om het EG-scenario als macro omgeving te hanteren en eventueel 
(lokale c.q. regionale) verschillende alternatieven te variëren qua beleidsstrategie; het 
EG-scenario verschilt in demografisch opzicht niet al te zeer van de meest recente 
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trends zoals het WBO 1998 deze laat zien. En ook wat betreft de economische groei 
vormt dit scenario het midden. Ondanks de teruggang in de economische groei naar 
0,75% in 2002 [Statline.NL, 2002] is een verwachte economische groei van 2,75% per 
jaar op de lange( re) termijn een betrekkelijk reële aanname. 

Het woningmarktsimulatiemodel (zgn. Socrates-model) biedt uiteindelijk de mogelijkheid 

om de dynamische ontwikkelingen in beeld te brengen en aan te geven welke effecten 
uit zouden kunnen gaan van de verschillende beleidsstrategieën. In de nota Wonen in 
de 21 ste eeuw is dit model veelvuldig gebruikt om landelijke trends in behoeftes en effec
ten in beeld te brengen. En ook op lokaal c.q. regionaal niveau kan gebruik gemaakt 
worden van het woningmarktsimulatiemodeL Bij een lokaal c.q. regionaal woningbehoef
tenonderzoek wordt uitgegaan van de vragen zoals deze in de dagelijks praktijk op wo
ningcorporaties afkomen. De sociale huursector ziet zich geconfronteerd met de gewe
tensvraag of zij nu en op termijn in staat zijn en blijven hun doelgroep voorzien van ade
quate huisvesting. Vanuit deze positie wordt de vraagstelling geformuleerd [ABF, 1998]; 
wat is de huidige omvang van de totale voorraad goedkope huurwoningen?; wat is de 
huidige omvang van de doelgroep?; wat is de toekomstige vraag-/aanbodverhouding 
van woningen en woonmilieus vanuit de doelgroep?; wat zijn in een breder kader de 
mogelijke ontwikkelingen in de toekomstige vraag naar woningen en woonmilieus?; én 
wat is het effect van eventuele grootschalige veranderingen in het huidige woningaan
bod op de vraag en aanbod op de toekomstige woningmarkt? 

Het woningmarktsimulatiemodel berekent de vraag en het aanbod op de locale c.q. re
gionale woningmarkt. De berekening van de vraag gebeurt op basis van demografische 
en economische ontwikkelingen. Vervolgens worden in het model de vraag naar en het 
aanbod van woningen in bepaalde woonmilieus van jaar op jaar met elkaar geconfron
teerd, waarbij het dynamische verhuisproces (van starten, doorstromen en verlaten van 
de woningmarkt) wordt nagebootst. Hieruit komt informatie beschikbaar over de mate 
waarin sectoren op de woningmarkt tekorten of overschotten zullen laten zien. Door de 
vraag en het aanbod met elkaar te confronteren ontstaat enerzijds inzicht in de mate 
waarin deze op elkaar aansluiten, kan de slaagkans van de woonconsument per seg
ment bepaald worden én geeft de confrontatie van vraag en aanbod inzicht in de mate 
waarin deze niet op elkaar aansluiten en er dus fricties gaan of blijven bestaan. Ener
zijds wordt de restvraag in kaart gebracht; consumenten die een bepaalde woning in 
een bepaald woonmilieu niet kunnen vinden. Daarnaast wordt het restaanbod gesigna
leerd: aanbod van woningen welke vrijkomen en waarnaar vervolgens geen vraag meer 
bestaat. Aan de ene kant geeft het model aan waar tekorten en spanningen zijn. Ander
zijds geeft het model aan waar overschotten c.q. ruimte voor herstructurering en trans
formaties gaan ontstaan. 

In de nota Wonen in de 21 51
e eeuw is de woonopgave tot 2010 geanalyseerd. Deze ana

lyse beslaat zowel de kwantitatieve als kwalitatieve ontwikkelingen op de woningmarkt 
[MVROM, 2000b]. Uit de kwantitatieve analyse kan onder meer geconcludeerd worden 
dat het aandeel van de aandachtsgroep van het woonbeleid (inkomen tot modaal} de 
komende jaren relatief afneemt én dat de woonuitgaven het afgelopen decennium in ab-
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solute zin fors zijn gestegen. De oorzaak van bovenstaande ontwikkelingen is te vinden 
in het feit dat het totale aantal huishoudens nog maar beperkt groeit, terwijl de economi
sche groei aanhoudt. Bij een gemiddelde economische groei van 2,75% per jaar levert 
dit een reële groei van het inkomen op van bijna 30% tussen 1998 en 2010. De inko
mens gaan er flink op voorruit en het aantal huishoudens met een beperkt inkomen 
daalt. De zogenaamde doelgroep van het volkshuisvestingsbeleid neemt af van 37% in 
1998 naar 23% in 2010 [ABF, 1998]. Aangezien de lage inkomensgroepen vaak gericht 
zijn op de huursector en de hoge inkomensgroepen meer op de koopsector zal het 
overal effect van deze veranderingen zorgen voor een groei van met name de koopsec
tor. In de ontwikkeling van de kwantitatieve woningbehoefte wordt echter ruimschoots 
voorzien door de huidige bouwplannen (VINEX, VINAC) en een eventueel kwantitatief 
woningtekort zal het komende decennium verdwijnen. 
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fig 3.2 ontwikkeling niet-gehonoreerde vraag en potentieel overschot tot 2010 bij trendmatige ontwikke
lingen van het aanbod, naar koop/huur, eengezins!meergezins en naar prijsklasse (in aantallen wonin
gen) [bron: VROM/ABF, 2000] 

De ontwikkeling van de kwaliteitsvraag blijft daarentegen achter. Er is momenteel een 
groot tekort aan woonmilieus in stedelijke centra ("(hoog)stedelijke woonmilieus") en aan 

de stadsranden ("laagstedelijke woonmilieus"). Daarnaast is er een overschot aan voor
al huurwoningen in de zogenaamde "suburbane woonmilieus". Hiertoe behoren veel na

oorlogse wijken. Wanneer toekomstige bouwplannen worden uitgevoerd op het niveau 
zoals nu is voorzien zullen de kwalitatieve tekorten niet verdwijnen. 

Ook op het niveau van de woning zullen er in 2010 grote verschillen zijn tussen de ge

vraagde en geboden kwaliteit. Op basis van het WBO 1998 is het potentiële overschot 
en de niet-gehonoreerde vraag op de woningmarkt in beeld gebracht. Figuur 3.2 is op 
basis van het woningmarktsimulatiemodel ontstaan. Indien de waarden in de figuur ne

gatief zijn betekent dit dat er een potentieel aanbodoverschot is. Uit figuur 3.2 blijkt een 

structureel tekort op het aanbod van koopwoningen. Vooral de vraag naar dure eenge
zinswoningen is groot. Tevens blijkt er een (groot) overschot te zijn aan goedkope 
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huurwoningen. Het betreft hier in het bijzonder meergezinshuurwoningen uit de subur

bane woonmilieus. De vraag naar middeldure en dure huurwoningen, maar vooral de 

vraag naar middeldure en dure koopwoningen is groter dan het aanbod. 

3.2.2 Bijdragen aan de duurzaamheid en leefbaarheid van woongebieden 

De tweede kerntaak voor wooncorporaties zoals omschreven in de Nota Wonen in de 

21 519 eeuw is het bijdragen aan duurzaamheid en leefbaarheid van woongebieden. De 

stad moet weer aantrekkelijk worden om in te wonen. Om deze kerntaak te kunnen ver

vullen is inzicht in de begrippen duurzaamheid en leefbaarheid noodzakelijk. 

Het afgelopen decennium is veel bereikt op het gebied van duurzaamheid in termen van 

energieverbruik en milieubelasting. Inmiddels wordt aan het begrip duurzaamheid een 
veel bredere invulling gegeven. Duurzaamheid heeft betrekking op de mate waarin een 
woonmilieu zich kan aanpassen aan veranderende wensen en omstandigheden [Ur

hahn, Vrolijks, 2000]. In het verlengde van het begrip duurzaamheid staat het begrip 
leefbaarheid. 

Het begrip leefbaarheid kent eveneens geen eenduidige definitie. Leefbaarheid kan 
worden gezien als; een kenmerk van de woonomgeving (met sociale en fysieke dimen
sies), zoals deze door de bewoners wordt ervaren [MVROM, 1999]. Leefbaarheid wordt 
meestal gerelateerd aan kenmerken van buurten of wijken en wordt geredeneerd vanuit 

de woonsituatie van de bewoners. In dit kader kan leefbaarheid worden gedefinieerd 

als; de mate waarin de omgeving een bewoner in staat stelt een patroon van relaties te 
onderhouden, alsmede te beschikken over een zodanig voorzieningenniveau, dat daar
bij sprake is van de bevrediging van diens materiële en immateriële behoeften, mede na 
vergelijking van de eigen situatie met die van referentiegroepen en situaties uit het ver
leden [Keeris, 1997]. De definitie stelt het voorzieningenniveau centraal, dat een positie

ve invloed heeft op de materiële en immateriële behoeftebevrediging van de consument. 

Bij deze subjectieve invulling gaat het om de mate van tevredenheid met de woonsitua

tie én de mate waarin men trots is op de eigen buurt en men zich er thuis voelt. De te

vredenheid van de woonsituatie kan worden uitgespitst naar verschillende onderdelen 

zoals tevredenheid over de kwaliteit van de woning en de woonomgeving, de tevreden
heid over de aanwezigheid van groen- en speelvoorzieningen, winkels, scholen, en so

ciaal-medische voorzieningen én tevredenheid over de sociaal-etnische samenstelling 
van de bevolking, de sociale structuur, de sociale en verkeersveiligheid, het ontbreken 

van burenoverlast, ongewenste activiteiten en stank. Naast kenmerken van de woon- en 
leefomgeving spelen economische en sociale factoren bij het meten van de leefbaarheid 

een belangrijke rol. Te denken valt aan werkloosheid, maatschappelijk isolement en ar

moede [MVROM, 1999]. In wezen komt het begrip leefbaarheid neer op het veilig kun
nen wonen in niet-verpauperde woonbuurten, zonder (extreme) overlast, criminaliteit, 
vandalisme, of verpaupering te ervaren én zonder confrontatie met (al te) grote tegen
stellingen in leef- en woonstijlen, alsmede maatschappelijke en sociale verschillen [Kee
ris, 1997]. 
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Naarmate de VINEX-productie vordert, dreigen in een markt georiënteerde volkshuis
vesting, veel stadswijken concentraties van lage inkomensgroepen te worden. Dit wordt 
de zgn. VINEX-vrees genoemd. Vooral gezinnen met kinderen en tweeverdieners met 
een bovenmodaal inkomen verlaten de stad. Enerzijds wordt deze ontwikkeling door de 
huidige woningvoorraad in de steden veroorzaakt; vooral de naoorlogse wijken kennen 
veel verouderd bezit, bestaand uit meergezinswoningen en verouderde eengezinswo
ningen. Het betreft woningen in de (sociale) huursector, waardoor het bijna onmogelijk is 
om een zgn. ''wooncarrière" te maken binnen een zelfde wijk. De meer welgestelde 
huishoudens kunnen zich het suburbane groen met duurdere en ruimere woningen ver
oorloven. Lage(re) inkomensgroepen hebben echter geen keuze en blijven achter. Door 
deze ontwikkeling ontstaat tegelijkertijd een "mismatch" van een laag opgeleide be
roepsbevolking met het aanbod van hoogwaardige werkgelegenheid. De stedelijke eco
nomie kenmerkt zich merendeels door de aanwezigheid van de tertiaire sector. Daar
naast leggen de hoge(re) criminaliteit, versterkt door eventueel burenoverlast, verkeers
onveiligheid en de vervuiling van de woonomgeving, een druk op de leefbaarheid in de
ze stadswijken en bevorderen het proces van selectieve migratie. De kern van het leef
baarheidprobleem is de cumulatie van problemen op een van bovengenoemde deelter
reinen; economische en sociale factoren én de kenmerken van de woon- en leefomge
ving. 

Bij het bevorderen van de duurzaamheid en leefbaarheid gaat het in grote(re) steden 
dan ook in plaats van "wijkbeheer'', in toenemende mate om "wijkontwikkeling". Terwijl 
het wijkbeheer zich richt op dagelijks beheer van buurt en wijk, is het perspectief bij 
wijkontwikkeling gericht op de (middel-)lange termijn. De nadruk ligt hierbij op het ver
anderen van de woningdifferentiatie (sloop, nieuwbouw en herpositionering), stede
bouwkundige- of verkeerskundige ingrepen, het revitaliseren van winkelcentra e.d .. In 
de naoorlogse wijken wordt vaak het imago vaak bepaald door fysieke neergang (ver
oudering, onvoldoende kwaliteit van woningen en openbare ruimte), maar ook door so
ciale problemen (overlast, onveiligheid, criminaliteit). Door te investeren in bestaande 
naoorlogse wijken krijgen deze wijken een positieve impuls en ontstaan gemengde, inte
ressante woonmilieus met een toekomstwaarde. Herstructurering moet resulteren in 
duurzame oplossingen voor zowel de woningen als voor de openbare ruimte. Een ge
mengde wijk waar verschillende doelgroepen wonen, waar verschillende woningtypolo
gieën zijn én waar verschillende functies ruimte vinden is duurzamer dan een monocul
tuur, die vaak alleen tijdelijk succesvol is. 

Een integrale wijkvisie is dan ook noodzakelijk om te komen tot de gewenste herwaar
dering en opwaardering van de naoorlogse wijken. Een "wijkvisie" moet zich niet alleen 
beperken tot de beschikbare locaties. Het is wenselijk om de omgevingskwaliteit in de 
visie mee te nemen; dus ook de openbare ruimte, voorzieningen én bestaande com
plexen, zodat renovatie en vervangende of aanvullende nieuwbouw worden gecombi
neerd. Pas dan krijgen de wijken weer perspectief en toekomstwaarde. De integrale 
aanpak betekent, dat niet alleen verschillende projecten, maar ook verschillende disci
plines, gemeentelijke diensten, investerings- en subsidiestromen met elkaar worden 
verbonden. Zowel overheid, bewoners en wooncorporaties (in de rol van ontwikkelaar) 
spelen hierbij een belangrijke rol. 
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3.3 Conclusies 

Om marktconform te blijven opereren zijn wooncorporaties min of meer verplicht gesteld 
nieuwe doelen, doelgroepen en markten te bedienen. De vraag is pluriform en het veld dy
namisch. Het uitgangspunt van het Rijksbeleid zoals geformuleerd in de nota Wonen in de 
21ste eeuw is dat de wooncorporatie zowel in de richting van de individuele consument, als in 
richting van de maatschappij beter moet gaan presteren. Een limitatieve opsomming van de 
toegestane activiteiten blijkt hierbij niet mogelijk te zijn. Wanneer in dialoog kan worden aan
getoond dat de beoogde activiteiten een substantieel en causaal verband hebben met de 
kerntaken zal voor de activiteiten toestemming worden verkregen; zolang de voorgenomen 

activiteiten bijdragen aan de zorg voor huisvesting van mensen met een kwetsbare positie 
op de woningmarkt én bijdragen aan de duurzaamheid en leefbaarheid van woongebieden. 

Prestatieafspraken hebben hierbij een belangrijke functie als richtlijn voor het beleid. Bij de 
vertaling van de eisen vanuit de opgelegde kerntaken in prestatieafspraken moet een afwe
ging worden gemaakt tussen de vereiste maatschappelijke doelstellingen en het minimaal 
noodzakelijke financieel-economische rendement. De kerntaken binnen het werkdomein van 
de wooncorporatie hebben geleid tot de formulering van een aantal maatschappelijke presta
tie-eisen. Voor de opsomming van de prestatie-eisen wordt verwezen naar par. 2.4.4. Op 
basis van deze maatschappelijke prestatie-eisen dient een prestatieplan voor een bepaalde 
periode te worden geformuleerd. Indien een activiteit afwijkt van de geformuleerde prestatie
eisen geldt als voorwaarde dat dient aangetoond te worden dat de te behalen prestaties 
(voortkomend uit desbetreffende activiteit) een aantoonbaar substantieel en causaal verband 
hebben met de kerntaken én de activiteit naar risicoprofiel, omvang en vermogensinzet aan
vaardbaar is gelet op de uitvoering van de kerntaken. 

Wooncorporaties ondernemen binnen de huidige maatschappelijke kaders zowel marktacti
viteiten als activiteiten ter vervulling van hun publieke taak. Het hybride karakter maakt het 
legitiem om de zogenaamde combinatieprojecten in ontwikkeling te brengen. Naast de in
vestering in huurwoningen om de bijzondere maatschappelijke taakstelling te realiseren, 
bieden de combinatieprojecten de mogelijkheid in te spelen op de ontwikkelingen op de wo
ningmarkt [Nijeboer, 2001]. Door een mix van verschillende woningtypologieën (en andere 
vastgoedobjecten) wordt eveneens de duurzaamheid en leefbaarheid van de woonmilieus 
versterkt. 
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Hoofdstuk 4 De ontwikkelende wooncorporatie 

Tot voor kort werden wooncorporaties enkel als beheerders van sociale huurwoningen 

beschouwd. Om deze reden genoten zij faciliteiten die hen vrijwaarden van enig risico 
bij investeren in vastgoed. De verzelfstandiging, brutering, maar zeker ook de herstruc
tureringsopgave van de bestaande naoorlogse wijken vragen om een andere bedrijfs
voering. Hoewel er op het terrein van wonen, woondiensten en woonmilieus nog meer 
dan genoeg te doen valt voor de wooncorporaties, én er genoeg bestemmingsrichtingen 
zijn voor het maatschappelijk gebonden vermogen houdt de (toekomstige) Woonwet re
kening met toekomstige ontwikkelingen. Het is denkbaar dat op termijn de behoefte gaat 
ontstaan dat wooncorporaties zich gaan richten op maatschappelijke opgaven die nu 
buiten het terrein van wonen, woondiensten en-woonmilieus liggen. De klassieke rol van 
woningbeheerder wordt langzaamaan een rol van maatschappelijk gedreven investeer
der of belegger in (woning)vastgoed. De wens om de stedelijke ambities waar te maken, 
bijvoorbeeld in het kader van de herstructureringsopgave, vraagt om renderend investe
ren. Dit rendement komt doorgaans niet uit de verhuurpraktijk. 

De veranderingen in de corporatiesector hebben er dan ook toe geleid, dat besluiten 
over het bouwen van woningen steeds vaker op hun bedrijfseconomische merites wor
den beoordeeld. Als gevolg van het decentralisatiebeleid van de overheid en de gewij
zigde marktomstandigheden is het steeds moeilijker om rendabel betaalbare huurwo
ningen voor de doelgroep te ontwikkelen. Wooncorporaties worden gedwongen op zoek 
te gaan naar nieuwe bronnen van inkomsten. Zolang de dynamiek van de maatschappij 
toeneemt, zal ook de dynamiek van de corporatiesector moeten toenemen. Deze dyna
miek heeft zich laten vertalen in allerlei nevenactiviteiten. 

Dit hoofdstuk gaat dieper in op de ontwikkelende wooncorporatie. Allereerst wordt de 
ontwikkeling van vastgoed in het algemeen besproken. Naast een globale definiëring 
van het begrip wordt vervolgens ingegaan op de financiële waardering van de project
ontwikkeling. Hierbij zal vooral de residuele waardemethode centraal komen te staan. 
Afsluitend wordt ingegaan op de wooncorporatie als ontwikkelaar. In het bijzonder wor
den de motieven die spelen om vastgoed te ontwikkelen buiten de sociale huursector 
besproken, evenals de risicobeheersing én de sterke en zwakke punten van de ontwik
kelende wooncorporatie. 

4.1 Projectontwikkeling 

Projectontwikkeling is per definitie het ontwikkelen van vastgoed voor eigen rekening én 
eigen risico. Het gaat hierbij om (dure) huurwoningen, koopwoningen en commercieel 
vastgoed (winkels, kantoren en bedrijfsruimten). De projectontwikkelaar investeert in de 
ontwikkeling en realisatie van vastgoed voor de markt [NEPROM, 2000). 
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De toegevoegde waarde voor de projectontwikkelaar bestaat uit de volgende aspecten: 
1. De projectontwikkelaar is bereid én in staat te investeren in het hele proces van 

vastgoedontwikkeling en realisatie; 
2. Hij draagt daarnaast gedurende dat proces het financiële risico tot op het moment 

dat het gerealiseerde vastgoed is verkocht en/of verhuurd; 
3. De projectontwikkelaar kent de markt én is in staat om de vraag naar vastgoed in 

kwantitatieve en kwalitatieve zin op te sporen; 
4. Hij heeft de creativiteit om die marktkennis om te zetten in een vastgoedconcept; 
5. En de projectontwikkelaar neemt de managementtaak op zich; hij stuurt alle actoren 

binnen de randvoorwaarden van (onder meer) tijd en geld naar het beoogde 
eindresultaat. 

De opslag op de totale stichtingskosten is de meerwaarde die de projectontwikkelaar 
voor zich zelf creëert: de winsVrisicopremie. Indien het ontwikkelingsproces en de ver
koop/verhuur gaan zoals verwacht, dan incasseert de projectontwikkelaar deze opslag 
als winstpremie. Wanneer er tegenvallers zijn in de procesgang of verkoop, dan is de 
opslag in eerste instantie een risicodekking. Bij economische regressie verdampt de op
slag en lijdt de projectontwikkelaar verlies op zijn investering. 

Het bezit van de grondpositie is bij projectontwikkeling essentieel. Daarnaast is kennis 
van de markt één van de belangrijkste aspecten van succesvolle projectontwikkeling. 
Met uitzondering van grote, (inter)regionale projecten (zoals 'corporate-image' kantoor
panden, grote winkelcentra of industrieterreinen), hebben lokale spelers vaak opmerke
lijke voordelen. Zij begrijpen de specifieke lokale omgevingsdynamiek; zij weten hoe het 
gebied zich ontwikkelt en hoe potentiële kopers, huurders en investeerders denken over 
bepaalde buurten. Ook kan vaak de juiste prijs bepaald worden in gebieden waar snelle 
prijsveranderingen hebben plaatsgevonden. Lokale spelers weten daarnaast waar ze in
formatie vandaan moeten halen of waar ze dingen gedaan krijgen. Een buitenstaander 
kost het minimaal een jaar om de omgevingsdynamiek te leren kennen. 

Maar vaak is enkel (lokale) marktkennis niet voldoende en moet ook dienaangaande er
varing zijn opgedaan om zich te kunnen weren op de markt. Al deze activiteit~n hebben 
te maken met de 'voorkant' van het ontwikkelingsproces. De expertise is nodig voor het 
concipiëren of het maken van concepten van ontwikkelingsplannen. Ten tweede is 
commerciële capabiliteit noodzakelijk aan de 'achterkant' van het ontwikkelingsproces. 
Gereed zijnde projecten moeten uiteindelijk op de markt worden afgezet. Het project 
moet worden verkocht aan de belegger respectievelijk de gebruiker/eigenaar. Dit is de 
'makelaarsfunctie van het ontwikkelingsbedrijf'. 

Het proces van vastgoedontwikkeling is in principe altijd uniek. Toch zijn er een aantal 
fasen, die zich steeds op een of andere manier voordoen [NEPROM, 2000]: 
- Acquisitiefase; het identificeren van een product waar de markt om vraagt kan een 

project succesvol maken. Het vinden van dergelijke niche op de markt is dé uitdaging 

voor de projectontwikkelaar. Het vinden van dé markt omvat echter meer dan een 
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goed marktonderzoek. Het behoeft een perceptie die andere concurrerende project

ontwikkelaars niet hebben. Pas dan kunnen daadwerkelijke concurrentievoordelen 
gecreëerd worden; 

- lnitiatieffase; zodra uit de acquisitiefase zich een ontwikkelingsmogelijkheid voordoet 
wordt een globaal haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, voornamelijk gericht op de 

marktsituatie, de financiële haalbaarheid én de beschikbaarheid en geschiktheid van 

de locatie; 

- Ontwikkelingsfase; deze cruciale fase kent een aantal hoofdonderdelen: 

- marktanalyse, vastgoedconcept, programma van eisen; 

- ontwerpproces, bouwvoorbereiding; 

- kostenraming, investeringsstrategie; 

- vergunningen en contracten; 

- Realisatiefase; indien de ontwikkelingsfase naar tevredenheid is doorlopen, kan het 

project in aanbouw worden genomen. De bouwkosten maken vaak een groot gedeel

te uit van de totale investering. Zodra er met de realisatiefase gestart is, is er geen 
weg meer terug. Er zijn twee hoofdvormen voor de selectie van het bouwbedrijf dat 

het project uiteindelijk zal realiseren: 

- bouwteam; aantrekkelijk en verstandig bij de realisatie van gebouwen met een 

hoog technische moeilijkheidsgraad; 

- aanbesteding; in bepaalde gevallen moet een bouwproject worden aanbesteed 

conform de Europese richtlijnen voor de aanbesteding van werken. 

- (Voor)verkoop c.q. (voor)verhuur; de verkoopprijs en het verkooptempo bepalen in 

belangrijke mate het rendement dat de projectontwikkelaar haalt op zijn investering. 
Leegstand kost vanwege de hoge rentelasten over de investeringen veel geld. Van

wege dit risico vindt voor aanvang van de realisatiefase nog vaak een markttoets 

plaats in de vorm van voorverkoop of voorverhuur van het te ontwikkelen object. 

Vaak geldt een bepaald percentage voorverkocht of voorverhuurd binnen een be

paalde periode als voorwaarde voor het daadwerkelijk in aanbouw nemen van een 
project. 

- Exploitatiefase; zodra het vastgoed is opgeleverd en verkocht eindigt de betrokken
heid van de projectontwikkelaar. 

4.2 Berekeningsmethodieken (integrale) grondexploitatie 

Projecten gaan door meerdere risicofasen. Risico kan hierbij gedefinieerd worden als 
het totale bedrag aan geld dat verloren kan gaan. De financiële risico's van de project

ontwikkeling van een klein contigent woningen in een uitleglocatie zijn over het alge

meen goed te benaderen. Het risico neemt toe, naarmate de schaalgrootte van het ont

wikkelproject toeneemt. Bij grote(re) projecten zijn vooral de fasering van deelplange
bieden én de inschattingen van opname door de markt van belang. Een kenmerk van 

(binnen)stedelijke herstructurering ten opzichte van ontwikkelingen in de nieuwe uitleg

gebieden is een geringere haalbaarheid tegenover een groter risico. 
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De volgende risicobepalende parameters zijn kenmerkend voor (binnen)stedelijke her
structurering [Rust e.a., 2000]: 
- hoge verwervingskosten; door bijvoorbeeld de uitkoop van bedrijven en de hoge rest

waarde van de bestaande bebouwing; 
- dure infrastructurele voorzieningen; door bijvoorbeeld de verplaatsing van trambanen, 

aanleg van ondergrondse parkeervoorzieningen en het verplaatsen van leidingen; 
- hoge(re) bouwkosten; door een veelzijdigheid aan beeldbepalende factoren en hoge 

bouwplaatskosten; 
- lange aanvraagprocedures; door inspraak, politieke gevoeligheden en belangengroepen; 
- hogere rentelasten door langere bouw- en voorbereidingstijden. 

Tegenover de bovenstaande risico's staan gelijkblijvende opbrengsten. Ten behoeve 
van de haalbaarheid van (binnen)stedelijke herstructurering dient daarom rekening te 
worden gehouden met onderlinge vereveningen van onrendabele en rendabele plande
len. Er dient derhalve sprake te zijn van een integrale grondexploitatie [Rust e.a., 2000]. 
Deze grondexploitatie is een (beleids)document waarin de kosten en de opbrengsten 
die de uitvoering van een plan met zich brengen, worden weergegeven. Met een grond
exploitatie kan men [Wigmans, 2002]: 
- de (on)haalbaarheid van een project aantonen; 
- aangeven hoe de financiële dekking te verzorgen; 
- de keuze tussen alternatieven onderbouwen; 
- een afweging maken hoe een plangebied ingevuld zal worden, zoals de verhouding 

tussen de diverse opbrengstcategorieën; woningen in de sociale sector, woningen in 
de marktsector, commercieel vastgoed etc. 

In de praktijk is een grondexploitatie niet statisch en eenduidig te interpreteren. Tijdens 
het grondexploitatieproces (verwerving tot uitgifte) vinden er continu financieel
administratieve handelingen plaats. Pas na verwerking van de laatste (be)rekeningen en 
nacalculaties is te bepalen wat het saldoresultaat uiteindelijk is geworden. Een grondex
ploitatie is de balans tussen enerzijds de grondkosten en anderzijds de grondopbreng
sten. 

4.2. 1 Grondkosten 

Er bestaat geen eenduidige definitie van het begrip grondkosten. De grondkosten kun
nen worden gedefinieerd als "de kosten, samenhangend met de productie van uitgeef
bare grond, voor zover deze kosten voorzienbaar, meetbaar of onvermijdelijk zijn". 

Grondkosten worden onderscheiden in een tweetal kostensoorten [Wigmans, 2002]: 
- Locatieafhankelijke kosten zijn kosten die verbonden zijn aan de locatie. Deze kosten 

zijn dus niet afhankelijk van stedebouwkundige uitgangspunten. Het zijn kosten die 
onvermijdbaar zijn vanwege de locatie; 

- Locatieonafhankelijke kosten zijn niet gebonden aan een locatie. Deze kosten zijn in 
principe te normeren. 
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Om inzicht te krijgen in het grondkostenbegrip is een aantal standaardbenamingen voor 
de meest voorkomende grondkosten opgesteld. Deze benamingen zijn als hoofdgroe
pen van een grondexploitatie te beschouwen. Per grondexploitatie dient bezien te wor
den welke kostensoorten van toepassing zijn. Een mogelijke indeling is: 
- verwerving; 
- ontruiming; 

- tijdelijk beheer; 
- instandhouding aankopen; 
- sloopwerken; 
- bouw- en woonrijp maken; 
- bodemsanering; 
- omslagkosten; 
- apparaatskosten; 
- rente. 

4.2.2 Grondopbrengsten 

Om de opbrengsten van een grondexploitatie te kunnen bepalen dient men een onder
scheid te maken tussen de opbrengsten uit de diverse categorieën vastgoed in een ex
ploitatiegebied én de ter beschikking van het exploitatiegebied komende bijdragen en 
subsidies. 

De betekenis van de rijkssubsidies voor de sociale woningbouw is nagenoeg verdwe
nen. Anno 2003 zijn er nog weinig subsidiestromen die ter beschikking komen van het 
exploitatiegebied. In sommige gevallen kan subsidie verleend worden op grond van het 
Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) of specifieke gemeentelijke regelingen zoals 
een erfpacht- of volkshuisvestingsfonds. Ook het zogenaamde Stadsvernieuwingsfonds, 
welke is opgegaan in het lnvesteringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV-budget), levert 
gelden op. 

De meeste opbrengsten in de grondexploitatie komen voort uit de diverse categorieën 
vastgoed. Dit zijn de opbrengsten die richtinggevend zijn voor het uiteindelijke resultaat 
van de grondexploitatie. Voor de diverse categorieën vastgoed worden verschillende 
methodieken van grondprijsbepalingen gehanteerd. Naast de vergelijkingsmethode (op 
basis van marktconformiteit) en de grondquote, is bij (binnen)stedelijke herstructurering 
de residuele grondwaardemethode de meest gebruikte methodiek [Rust e.a., 2000; 
Wigmans, 2002]. Het bepalen van de marktwaarde van de grond is in sterke mate af
hankelijk van welk gebruik van de grond als meest optimaal wordt beschouwd. De resi
duele waardemethodiek kan hierbij als instrument gebruikt worden om de marktwaarde 
te kunnen bepalen. Voor langlopende ontwikkelingen is de residuele waardebepaling 
stabieler en betrouwbaarder dan de andere methodieken. De andere methodieken be
palen de grondprijs namelijk op basis van de sterk fluctuerende en vaak subjectief be
paalde marktwaarde van de grond. De residuele waardemethode biedt inzicht in de 
haalbaarheid per functie. Dit is van belang bij complexe integrale grondexploitaties, zo-
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als bij (binnen)stedelijke herstructurering. In het kader van dit onderzoek dient inzicht 
verkregen te worden in de financiële merites van verschillende vastgoedontwikkelingen. 
De residuele waardemethode wordt hierbij als uitgangspunt genomen. 

Residuele waardemethodiek 

De residuele waarde geeft het verschil aan tussen de economische waarde van de te 

realiseren functies en de kosten om deze te realiseren. Bij de residuele waardemethode 

wordt de zogenaamde marktwaarde van de grond afgeleid uit de mogelijke opbrengsten 

van activiteiten die op deze grond kunnen worden uitgevoerd. De residuele waardeme

thode is een methodiek op basis waarvan de grondwaarde wordt bepaald middels een 

'afpelmethode'; de residuele grondwaarde is het bedrag dat resteert ten behoeve van de 

dekking van de grondkosten De residuele grondwaarde wordt bepaald door de toege

kende commerciële waarde van het vastgoedobject te verminderen met de met de reali

satie gemoeide bouw- en bijkomende kosten. De residuele grondwaarde is de maximale 

prijs die voor de grond betaald kan worden; een hogere bouwrijpe grondprijs dan de re

siduele waarde leidt tot een verliesgevende investering. Het residu is omschreven als 

het verschil tussen de opbrengsten en de totale stichtingskosten. 

Commerciële waarde nieuw OG: 
huuropbrengst/ BAR 

Investeringen t.b.v.: 
- bouwkosten incl. prijsstijgingen 
- bijkomende kosten (honoraria e.d.) 
- renteverliezen 

aanloopkosten t.b.v. exploitatie 
kosten c.a. winst voor ontwikkelaar 

Grondproductiekosten: 
- sloopkosten 
- renteverliezen 
- voorbereiding en toezicht 

bouw- en woonrijp maken 

+ 

Netto Contante Waarde exploitatie 
oud onroerende zaak (OZ): 
- huuropbrengsten 
- onderhoudskosten 
- zakelijke lasten 

fig. 4.1 Residuele waardemethode 
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De residuele waardemethode maakt een koppeling tussen het marktsysteem en de 
planontwikkeling bij de productie van verschillende vastgoedobjecten. Met name de 
prijsvorming op de diverse deelmarkten zoals omschreven in paragraaf 2.1 is van 
essentieel belang bij het bepalen van het residu. Bij de ontwikkeling van vastgoedobjecten 
zal er een 'gevecht' tussen de verschillende actoren plaatsvinden om het residu. Hierbij 
blijken verschillende residuen te ontstaan op de diverse deelmarkten [Greef, 1997) 

Residu op de grondmarkt 
Op de grondmarkt vindt de prijsvorming plaats via de verwervingsprijs, de 
gronduitgifteprijs en de grondproductieprijs voor bouwrijpe grond. Dat gedeelte van het 
residu dat binnen de verwervingsprijs, de gronduitgifteprijs en de productieprijs van 
bouwrijpe grond wordt verrekend, wordt het residu op de grondmarkt genoemd. Dit 
residu is het verschil tussen de gronduitgifteprijs en de grondproductiekosten. Er bestaat 
geen noodzakelijk verband tussen de stichtingskosten en de opbrengsten van de 
woning. Het verschil tussen opbrengsten en kosten (residu) behoort toe aan de grond. 
Om verschillende redenen zal niet alle residu in de grondprijs kunnen worden 
verrekend, ofwel is de residuele gronduitgifteprijs niet gelijk aan de residuele 
grondwaarde: 
- de residuele waardeberekening is een berekening welke vooraf wordt uitgevoerd. 

Indien bijvoorbeeld de economische waarde niet goed ingeschat wordt, kan er een 
residu op andere deelmarkten terecht komen; 

- de grondprijs komt vaak tot stand op basis van een onderhandelingsproces tussen 
verschillende actoren. Hierdoor kan de grondprijs om verschillende redenen lager of 
hoger worden vastgesteld. 

Naast de omstandigheid dat de gronduitgever van bouwrijpe grond het residu ontvangt, 
kan de situatie zich voordoen dat de eigenaar van de ruwe bouwgrond een residu 
ontvangt. Het bekende voorbeeld hierbij zijn de speculatieve grondaankopen van 
projectontwikkelaars geweest ter plaatse van de hedendaagse uitleglocaties. Aangezien 
veel van de grondposities in de naoorlogse wijken in handen zijn van wooncorporaties 
kan de situatie zich voordoen dat bij (binnen)stedelijke herstructurering zij het eventuele 
residu op de grondmarkt (in de rol van ontwikkelaar) ontvangen. 
Het residu op de grondmarkt kan normaliter in handen van de volgende partijen komen: 
- de eigenaar van ruwe bouwgrond: het bedrag waarvoor de ruwe bouwgrond wordt 

verworven is dan hoger dan de op dat moment geldende gebruikswaarde; 
- de producent van bouwrijpe grond: de uitvoerende aannemer van bouwrijpe grond 

krijgt een zeer goede prijs voor zijn werkzaamheden in relatie tot de kosten; 
- de gronduitgever van bouwrijpe grond 

Residu op de bouwmarkt 
Op de bouwmarkt vindt prijsvorming plaats ten aanzien van de bouw- en bijkomende 
werkzaamheden. Naast factoren als marktverhoudingen, een ongunstige 
bedrijfsbezetting, betalingscondities en concurrentie speelt het residu een belangrijke rol 
bij de uiteindelijke prijsvorming. Het residu op de bouwmarkt is het verschil tussen de 

residuele grondwaarde en de gronduitgifteprijs (ofwel het bedrag als van commerciële 

Hoofdstuk 4 De ontwikkelende wooncorporatie 51 



waarde de stichtingskosten en de gronduitgifteprijs in mindering worden gebracht). Het 
residu ontstaat dus uit een ongelijke gronduitgifteprijs ten opzichte van de residuele 
grondwaarde. 

Er dient hierbij opgemerkt te worden dat bij de bouw- en bijkomende kosten een 
geaccepteerde 'winst en risico' is opgenomen. Het residu op de bouwmarkt kan gezien 
worden als een extreme vorm van winst, waar geen kosten of risico tegenover staan. 
Het residu op de bouwmarkt is een waarde die ontstaat omdat de gronduitgifteprijs te 
laag is vastgesteld. Naast dit residu kan de ontwikkelaar ook nog winsten behalen op 
zijn werkzaamheden, indien een voor hem goede aanbiedingsprijs wordt geaccepteerd. 
De prijsvorming op de verschillende bouwmarkten wordt beschreven aan de hand van 
een zogenaamde 'mark-up rule'. De basis hiervan wordt gevormd door de variabele 
kosten die aan een project zijn verbonden. De kosten zijn in het algemeen redelijk goed 
in te schatten. Vervolgens voegt men een marge toe die de vaste kosten moet dekken 
en een marge voor risico en winst. Deze laaste marge is ondermeer afhankelijk van de 
omvang van de orderportefeuille van desbetreffende betrokken aannemer en de mate 
van concurrentie bij de opdrachtverkrijging. De reden dat verschillende aannemers tot 

verschillende prijzen komen heeft ondermeer te maken met verschillen in de ramingen 
ten aanzien van de prijzen, tarieven en hoeveelheden van de in te zetten grondstoffen, 
materialen en arbeidskrachten. Daarnaast zitten er verschillen in de toegerekende vaste 
kosten, verschillen in de gecalculeerde hoogte van de risico-opslag en verschillen in de 
hoogte van de winstopslag. 

Het residu op de bouwmarkt kan bij twee partijen in handen komen: 
- de projectontwikkelaar: dit residu komt tot stand bij de projectontwikkeling; 
- de bouwondernemer: dit residu komt tot stand tijdens de bouwproductie. 

Residu op de vastgoedmarkt 

Het residu op de vastgoedmarkt ontstaat waneer een nieuw ontwikkeld vastgoedobject 
in het economische verkeer bij uitgifte meer waard blijkt te zijn dan het toaal aan 
gemaakte kosten. Er is dus sprake van een verschil tussen de aanvankelijk geraamde 
commerciële waarde en de feitelijke marktwaarde van het vastgoedobject Tijdens de 
planontwikkeling bepaalt men aan de hand van aannames (gebaseerd op 
marktonderzoek, ervaring en kennis) de commerciële waarde. Blijkt deze berekende 
commerciële waarde bij oplevering niet gelijk te zijn aan de momentele marktwaarde, 
dan krijgt de eerste koper van het vastgoedobject in één moment een vermogenswinst 
c.q. -verlies. Dit dient respectievelijk opgeteld of afgetrokken te worden van het 
berekende aanvankelijke residu. 

Op de woningmarkt kan er dus bijvoorbeeld sprake zijn van een verschil tussen de 
marktwaarde en de VON-prijs. Dit verschil kan door verschillende redenen ontstaan: 
- Het is moeilijk een VON-prijs vooraf vast te stellen. De marktconforme woningprijs 

wordt bepaald op het moment van oplevering. Indien de VON-prijs achteraf niet 
bijgesteld wordt kan er een residu op de woningmarkt ontstaan; 
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- Het kan zijn dat de gemeente om volkshuisvestelijke redenen de VON-prijs laag 
probeert te houden. Een van de redenen kan het instandhouden van een goede 
bereikbaarheid en betaaibaarheid van woningen zijn. Indien de VON-prijs echter niet 
wordt aangepast aan de marktwaarde in het economische verkeer, is het residu op 
de woningmarkt voor de eerste koper. Gemeenten mogen in elk geval voor sociale 
koopwoningen een anti-speculatieregeling treffen. Deze regelgeving komt erop neer 
dat de gemeente een bepaling in het koopcontract opneemt die een winstafdracht 
verplicht stelt bij doorverkoop van de woningen binnen een bepaalde periode. 

Het residu op de woningmarkt kan worden onderverdeeld in het residu dat de bewoner 
ontvangt omdat de VON-prijs te laag is vastgesteld in relatie tot de waarde van de 
woning. Anderzijds kan de ontwikkelaar(, gemeenteen/of corporatie) de prijs de VON
prijs bijstellen en daarmee een residu ontvangen. De partijen die dus het eventuele 
residu op de vastgoedmarkt in handen krijgen, zijn dus afhankelijk van de bijstelling in 
de uitgifteprijs: 
- de ontwikkelaar van het project (bij bijstelling); 
- de eerste koper. 

Bij projectontwikkeling is het van belang welke partij het residu in handen krijgt. Daar
naast geeft de opsplitsing van het residu inzicht waar, door het uitvoeren van kwalitatie
ve verbeteringen, eventueel extra vermogenswinsten terechtkomen. Kwalitatieve verbe
teringen worden hierdoor beter inzichtelijk én beter kwantificeerbaar. Om een zo hoog 
mogelijk rendement te behalen bij (binnen)stedelijke herstructurering is het dan ook van 
belang dat de ontwikkelende wooncorporatie de verschillende deelmarkten beheerst. 

4.2.3 Resultaat grondexploitatie 

In de projectontwikkeling kunnen projecten worden opgezet indien door desbetreffend 
project voldoende grondwaarde wordt opgebracht. De grondwaarde is hierdoor een be
grip, dat te maken heeft met de ontwikkelbaarheid van een locatie. Er vanuitgaande dat 
een zo goed mogelijk resultaat behaald moet worden, is een gedegen onderbouwing 
noodzakelijk. Met de kosten en opbrengsten uit de grondexploitatie wordt het uiteindelij
ke resultaat bepaald. In een zogenaamd faseringsschema, worden zowel de investerin

gen als de opbrengsten in de tijd uiteengezet. Op basis van het faseringsschema kan op 
eenvoudige wijze het saldoresultaat worden berekend. De berekening van het saldore
sultaat geschiedt meestal op basis van de dynamische eindwaarde- of de contante 
waardemethode. 

De dynamische eindwaardemethode vindt zijn grondslag in het zogenaamde "bruine 
boekje" (grondkosten woningbouw) en het "blauwe boekje" (grondkosten bestemmings
plan). Met enkele eenvoudige regels worden volgens deze beide boekjes de rentekos
ten toegerekend. Door de complexiteit van de projecten en de daarbij behorende finan
ciële risico's is het tegenwoordig gebruikelijk om de renteverliezen zo nauwkeurig moge-
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lijk te bepalen. Bij de eindwaardeberekening worden alle kosten en opbrengsten geacti
veerd op het moment van optreden. Vervolgens worden deze kasstromen vermeerderd 
met de samengestelde interest op einddatum; de datum van de laatste financiële activi
teit. Zo ontstaat de eindwaarde van alle kosten en opbrengsten. Het verschil tussen kos
ten en opbrengsten is de eindwaarde van de marge. 

Wordt naast het effect van de renteverliezen ook de invloed van de kostenstijging res
pectievelijk de opbrengstenstijging berekend, dan spreekt men over een dynamische 
eindwaardeberekening. De dynamische eindwaardeberekening biedt derhalve de moge
lijkheid om kosten en opbrengsten op diverse tijdstippen gedurende de exploitatie te be
rekenen. Aan de hand van het investerings- en opbrengstenverloop kan uiteindelijk het 

faseringsschema bepaald worden. Om de investeringen en opbrengsten met elkaar ver
gelijkbaar te kunnen maken worden deze bedragen over de periode tot de eindedatum 

van de exploitatie met de intern te hanteren (theoretisch) renteverlies respectievelijk ren
tewinst belast. 

Een variant op de (dynamische) eindwaardemethode is de zogenaamde contante waar
de methode, ofwel Discounted Cash Flow (DCF-methode). Bij deze methode worden al

le kosten en opbrengsten contant gemaakt naar een bepaald tijdstip. (Dit in tegenstelling 
tot de dynamische eindwaardemethode, waar alle kosten en opbrengsten naar het mo

ment van de laatste financiële activiteit worden gebracht). Het verschil tussen kosten en 
opbrengsten is de contante waarde van de marge. 

4.3 De ontwikkelende wooncorporatie 

De exploitatie van sociale huurwoningen is van oudsher de kernactiviteit van de woon
corporaties. Hierbij zijn velen bedreven in het doen realiseren binnen dit segment (op
drachtgeverschap). De veranderingen in de corporatiesector hebben er toe geleid dat 
wooncorporaties echter steeds vaker gedwongen worden op zoek te gaan naar nieuwe 
bronnen van inkomsten. Zolang de dynamiek van de maatschappij toeneemt, zal ook de 
dynamiek van de wooncorporaties moeten toenemen. Deze dynamiek heeft zich laten 
vertalen in allerlei nevenactiviteiten, waarvan projectontwikkeling er een van is. In te
genstelling tot de projectontwikkelaars hebben de wooncorporaties hierin een vrij per
manente relatie met de projecten die zij ontwikkelen. Wooncorporaties bouwen met als 
doel het (permanente) beheer; zij zijn bij uitstek degenen die soms gehele buurten of 
wijken in beheer hebben. 

De motieven van wooncorporaties om (bij (binnen)stedelijke herstructurering) vastgoed 
buiten de sociale woningsector te realiseren zijn van uiteenlopende aard en zullen per 
wooncorporatie verschillen [Post, 1996; Molenaar, 200x]; 
- Het eerste motief is de invloed op de gebiedskwaliteit. Door de toegenomen financië

le risico's op de exploitatie van sociale huurwoningen (afschaf objectsubsidies) willen 
wooncorporaties meer invloed uitoefenen op de kwaliteit van het totale gebied waar 
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het woningbezit zich bevindt. Hierin past zowel het aanbieden van woningen uit an
dere prijsklassen in de huur- en koopsector, als het ontwikkelen van voorzieningen. 
Daarnaast geldt dat, indien de wooncorporatie koopwoningen {en/of duurdere huur
woningen) ontwikkelt, zij ook in beheersmatig opzicht betrokken kunnen blijven (bij
voorbeeld in een vereniging van eigenaren); 

- De beoogde financiële revenuen vormen een tweede motief om aan projectontwikke
ling te doen. Eventuele winsten kunnen in de combinatieprojecten van sociale huur
woningen met andere woningtypen worden gerealiseerd, evenals in projecten buiten 
de sociale huursector. In de combinatieprojecten kunnen de opbrengsten door mid
del van specifieke toerekening direct worden ingezet om de stichtingskosten van so
ciale huurwoningen te verlagen ('revolving funds' èf 'rendementsdistributie'). Op
brengsten van zuivere projecten kunnen ook worden ingezet ter financiering van bij
voorbeeld maatregelen in de sfeer van buurtbeheer, {onrendabele) investeringen in 
de woonomgeving en in woningverbetering; 

- Een derde motief betreft de doorstroming die de bouw van (dure) huur- en koopwo
ningen met zich mee kan brengen. Door het aanbieden van (goedkope) koopwonin
gen kan het eigen woningbezit worden gestimuleerd; 

- Een vierde motief is het verbeteren van de marktposities van het bestaande bezit ten 
opzicht van de uitleggebieden. Hiermee kan het ontstaan van inkomenswijken voor
komen worden; 

- Als laatste motief wordt het behoud van kennis van de markt en deskundigheid op 
het gebied van nieuwbouw genoemd. 
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De vraag is of deze motieven wel geheel zonder nadere kritiek bezien kunnen worden. 
Een belangrijk discussiepunt is of het vermogen van corporaties wel mag worden bloot
gesteld aan de marktrisico's; er kunnen verliezen worden geleden die ten koste gaan 
van het maatschappelijk kapitaal. Projectontwikkeling gaat gepaard met het nemen van 
risico's; met de complexiteit van een project nemen de risico's toe. Normaliter worden 
de risico's onder verdeeld naar de traditionele beheersaspecten uit de projectmanage
menttheorie; geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit (GOTIK). Bij complexe projec
ten levert dit echter een te beperkte kijk op de risicobeheersing. Er zijn meerdere aspec
ten die het succes van een project bepalen. Bijvoorbeeld de meerwaarde die het project 
heeft weten te bewerkstelligen voor de (directe) omgeving in termen van duurzaamheid 
en leefbaarheid, de mate waarin het voldoet aan het verwachtingspatroon en de wijze 
waarop dit is gecommuniceerd. Maar ook in deze aspecten schuilen risico's. 

De risico's die projectontwikkeling met zich meebrengen kunnen in het algemeen wor
den onderverdeeld in de volgende vijf categorieën [Theijse, 2001]: 
- Politiek-bestuurlijke; het creëren en behouden van draagvlak voor de plannen, zowel 

binnen de eigen organisatie als daarbuiten, het managen van het besluitvormings
proces en het maken en nakomen van prestatieafspraken; 
Organisatorische; het opzetten van een heldere organisatiestructuur, het beschrijven van 
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, het sturen en monitoren gedurende de 
verschillende fasen en het aantrekken van voldoende kennis, kunde en ervaring; 
Financiële; management en controle van tijd (rente en financiering), geld (investe
ring) en kwaliteit (exploitatie); 
procedurele; het opstarten, uitvoeren en begeleiden van de benodigde procedures, 
teneinde de verplichte vergunningen en ontheffingen te verkrijgen; 
Commerciële; het analyseren en inspelen op marktontwikkelingen. 

Door alle voordelen goed af te wegen, maar vooral het in kaart brengen van de risico's, kan 
een bruikbaar afwegingskader ontstaan. In vergelijking met de 'gewone' projectontwikkelaars 
hebben wooncorporaties een aantal sterke en zwakke punten [Post, 1996; Molenaar, 200x]. 

De sterke punten voor wooncorporaties zijn onder meer; 
- Wooncorporaties zijn als beheerder blijvend actief op de woningmarkt; zij blijven be

trokken bij het beheer van de buurt en houden hier bij de bouw rekening mee. Het 
kan zijn dat de gemeente en potentiële kopers hierdoor meer vertrouwen hebben in 
een wooncorporatie, dan in een projectontwikkelaar; 
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Wooncorporaties zijn bekend bij de gemeente en zijn vertegenwoordigd in overlegstructuren; 
Een groot deel van de wooncorporaties staat er financieel goed voor en hoeft geen 
geld te lenen ten behoeve van de projectfinanciering. De wooncorporaties kunnen 
genoegen nemen met een lager rendement. Daar waar in de ontwikkeling sprake is 
van een menging van koop- en (sociale) huurwoningen kunnen de winsten op de 
verkoop van koopwoningen de verliezen op de huurwoningen goedmaken; 
Wanneer een koopproject niet goed verkoopt, kan men makkelijker de woning eerst 
een periode verhuren teneinde ze misschien op een later tijdstip alsnog te verkopen; 
Wooncorporaties kennen de plaatselijke markt goed, al is het niet zeker of dit voor al
le marktsegmenten geldt. 
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De zwakke punten voor wooncorporaties zijn echter; 
Een ontwikkelende wooncorporatie heeft doorgaans minder kennis en deskundigheid 
van het ontwikkelingsproces dan een professionele ontwikkelaar. Naast de benodig
de procesmatige expertise heeft een wooncorporatie beperkte juridische en financië
le expertise bij het bouwen van andere marktsegmenten dan de sociale huursector; 
Ontwikkelaars werken (inter-)nationaal en kunnen zodoende inspelen op de lokale markten. 
Het werkgebied van de wooncorporatie is (meestal) gericht op één enkele lokale markt; 
In vergelijking met projectontwikkelaars is de besluitvormingscultuur traag. Er heerst 
geen ontwikkelingscultuur en uiteindelijk is de beheertaak van wooncorporaties 
belangrijker dan bouwactiviteiten in de marktsector. Projectontwikkeling blijft voor de 
meeste corporaties bijzaak. Om de benodigde expertise op te bouwen en te behou
den moet continu een zekere hoeveelheid projecten in portefeuille zijn. 

4.4 Conclusies 

De exploitatie van sociale huurwoningen is van oudsher de kernactiviteit van de woon
corporaties. Hierbij zijn velen in het doen realiseren binnen dit segment (opdrachtgever
schap). De veranderingen in de corporatiesector hebben er echter toe geleid dat woon
corporaties steeds vaker gedwongen worden op zoek te gaan naar nieuwe bronnen van 
inkomsten. De gewenste dynamiek binnen de corporatiesector heeft zich laten vertalen 
in allerlei nevenactiviteiten, waarvan projectontwikkeling er een is. 

In de projectontwikkeling kunnen projecten worden opgezet indien door desbetreffend 
project voldoende grondwaarde wordt opgebracht. Binnen de projectontwikkeling is het 
bezit van de grondpositie dan ook essentieel. Verder is kennis van de markt één van de 
belangrijkste aspecten van succesvolle projectontwikkeling. Lokale spelers hebben vaak 
opmerkelijke voordelen. Zij begrijpen de specifieke locale omgevingsdynamiek. Toch is 
enkel (lokale) marktkennis niet voldoende, maar moet ook dienaangaande ervaring zijn 
opgedaan om zich te kunnen weren op deze markt. Bovenstaande punten maken dat de 
wooncorporaties een aantal voor- en nadelen ten opzichte van commerciële ontwikke
laars. De voordelen richten zich vooral op de kennis van de lokale markt. Daartegenover 
heeft de wooncorporatie minder kennis en deskundigheid van het ontwikkeli_ngsproces 
én kent de corporatiesector een trage besluitvormingscultuur. 

De wooncorporaties hebben voor de bouw van woningen in de sociale huursector nog al
tijd een betere positie ten opzichte van beleggers en projectontwikkelaars. Het overgrote 
deel van de ontwikkelende wooncorporaties is actief in de sociale huursector. De investe
ringen in dit marktsegment zijn daarentegen steeds vaker onrendabel; het onrendabele 
deel van de investeringen loopt met de bouw- en vooral met de grondkosten op. Een van 
de mogelijkheden die wooncorporaties gebruiken om betaalbare huurwoningen te realise
ren is het ontwikkelen van gecombineerde projecten. Steeds vaker zal gecompenseerd 
moeten worden via opbrengsten uit de commercieel aantrekkelijke projectontwikkeling. De 
onrendabele top van sociale huurwoningen wordt opgevangen door de ontwikkeling van 
rendabele projecten in de duurdere huursector, de koopsectoren/of in commercieel vast
goed. Wooncorporaties zullen steeds vaker gecombineerde projecten gaan ontwikkelen. 
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Hoofdstuk 5 Combinatieprojecten 

Een van de belangrijkste motieven om bij (binnen)stedelijke herstructurering buiten de 
sociale huursector te bouwen, is de mogelijkheid die ontstaat om, door middel van de 
beoogde financiële revenuen uit de ontwikkelingen in andere vastgoedsegmenten, het 
uiteindelijke gebiedsrendement te optimaliseren. Het financieel-economische aspect is 
toch in meer of mindere mate voorwaardenscheppend om vorm te kunnen geven aan de 
andere motieven. De mogelijkheden die bestaan om betaalbare huurwoningen te realise
ren zijn onder meer het aanwenden van reserves en het beperken van de grondprijzen 
door gemeenten. Maar door de verschuiving van een actief naar een faciliterend gemeen
telijk grondbeleid is de grondprijsdifferentiatie in steeds mindere mate mogelijk. Zoals on
derzoek van Aedes en de Katholieke Universiteit Nijmegen [Kam en Needham, 2001] 
concludeert, maakt een steeds groter aantal wooncorporaties gebruik van het eigen ver
mogen om het tekort op de nieuwe goedkope huurwoningen te dekken. Dit eigen vermo
gen kan onder meer weer worden aangevuld door het ontwikkelen van de combinatiepro
jecten. 

Bij de (binnen)stedelijke herstructurering dient uiteindelijk een goede dynamische balans 
gevonden te worden tussen enerzijds de uitbreiding van de woningvoorraad en de benut
ting van de marktkansen én aan de andere kant het veranderen van de bestaande stede
lijke voorraad. Deze balans moet zich echter niet alleen richten op de woningmarkt. De 
(binnen)stedelijke herstructureringsopgave moet enerzijds inspelen op de individuele 
vraag van de (woon)consument. Anderzijds dienen de collectieve waarden behartigd te 
worden. Als men de stedelijke problematiek enkel als woningmarktproblematiek ziet, doet 
men geen recht aan de vitaliteit van de stad. Vooral de naoorlogse monofunctionele 
woonwijken moeten een koppeling krijgen tussen wonen, werken en voorzieningen. Fy
sieke herstructurering is niet voldoende. Sociaal-economische herstructurering is vaak 
evenzo belangrijk. Sociaal-economische herstructurering wordt vaak onderschat; én juist 
de sociaal-economische aspecten creëren de meerwaarde. 

Hier liggen dan ook de kansen voor de wooncorporaties; de combinatieprojecten moe
ten een noodzakelijke synergie leveren tussen fysieke herstructurering enerzijds en 
sociaal-economische herstructurering anderzijds. De combinatieprojecten moeten als 
instrument op het gebied van het strategische voorraadbeleid dienen; door het bevorde
ren van de doorstroming en door de verbetering van de marktposities binnen de be
staande vastgoedportefeuille. Daarnaast moeten de combinatieprojecten kunnen bijdra
gen aan de leefbaarheid en duurzaamheid van de woonmilieus. 

5.1 Categorisering combinatieprojecten 

De combinatieprojecten kunnen gecategoriseerd worden in een aantal segmenten. Bin
nen deze segmenten gaat het om combinaties van nieuwe sociale huurwoningen met 
renderend vastgoed. 
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Globaal kunnen een viertal segmenten combinatieprojecten onderscheiden worden: 
- Combinaties met koopwoningen: goedkope of (middel-)dure koopwoningen; 
- Combinaties met woningen in de duurdere huursector; 

Combinaties met commercieel vastgoed: kantoor-, winkelobjecten of bedrijfsruimten; 
- Combinaties met andere (maatschappelijke) vastgoedcategorieën. 

~·········· ...................................................................................................................................................................................................................................................................... , 

; i 

woningen 
goedkope of 
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fig. 5.1 portefeuille in segmenten 

Figuur 5.1 laat de verdeling van de portefeuille in de verschillende segmenten zien. Als 
het ware is de vastgoedportefeuille van de wooncorporatie opgebouwd uit een drietal 
schillen. De binnenste schil geeft dat deel van de portefeuille weer, dat niet rendeert 
conform marktwaarden. Het betreft hier de primaire ontwikkelingsobjecten. De buitenste 
schil bestaat uit vastgoedobjecten met een normaal commercieel rendement. Het betreft 
hier renderende woningbouw en commercieel vastgoed. De buitenste schil richt zich op 
een secundaire doelgroep. De middenschil vormt de categorie overige vastgoed. Het 
rendement op deze ontwikkelingen is neutraal. De categorie richt zich op niet financieel
economische renderende (maatschappelijke) vastgoedobjecten; onder andere gericht 
op onderwijs, gezondheidszorg en cultuur. Tussen de drie schillen vindt rendementsdis
tributie plaats. De combinatieprojecten richten zich dan ook op combinaties .tussen de 
buiten, midden en binnenschiL 

Het overheidsbeleid, dat voorheen voornamelijk was gericht op de kwantitatieve wo
ningbehoefte, richt zich in de nota Wonen in de 21 ste eeuw op een verbetering van de 

kwaliteit van het wonen. De ontwikkeling van gecombineerde projecten zijn in eerste 
instantie een reactie op de (huidige) woningmarktdynamiek en het overheidsbeleid; het 
gaat hierbij om de combinaties tussen goedkope (sociale) huurwoningen met koopwo
ningen en/of woningen in de duurdere huursector. 
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Combinatie 1: goedkope (sociale) huurwoningen met koopwoningen; 
Door verschrijvingen kunnen onrendabele investeringen op nieuwe sociale huurwo

ningen gedekt worden. Verschrijvingen vinden in het algemeen plaats in gecombi-
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neerde projecten met (middel)dure koopwoningen. Het aandeel bouwende wooncor

poraties in de (middel)dure koopsector neemt onmiskenbaar toe. De gedaalde 
nieuwbouwsubsidies, de toegenomen belaidsvrijheid en de grote vraag naar koop
woningen hebben hiertoe bijgedragen. 

- Combinatie 2: goedkope (sociale) huurwoningen met woningen in de duurdere huursector 

Bij duurdere huurwoningen ligt het gecompliceerder. Hier is namelijk geen sprake 

van directe opbrengst, maar van de netto contante waarde van de toekomstige huur

opbrengsten. De overheid stimuleert in toenemende mate de bouw van kwalitatief 

hoogwaardige woningcomplexen, die volledig afgestemd zijn op de wensen van de 

bewoner. Juist hier liggen kansen voor de wooncorporatie om te investeren in de 

duurdere huursector; in het bijzonder door de vergrijzing die de komende jaren zal 

plaatsvinden én de wens van ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blij

ven wonen. 

Naast de diverse combinaties binnen de woningsegmenten zijn combinaties mogelijk 

tussen goedkope (sociale) huurwoningen en commercieel vastgoed en/of met andere 

vastgoedcategorieën. Deze combinaties dienen in het bijzonder bij te dragen aan de 

leefbaarheid en duurzaamheid van de woongebieden. 

- Combinatie 3: goedkope (sociale) huurwoningen met commercieel vastgoed; 

De combinaties met kantoor-, winkelvastgoed en bedrijfsruimten komen vooralsnog 

slechts op kleine(re) schaal voor. De revenuen van combinatieprojecten binnen het 

commerciële liggen in de potentiële grondopbrengsten. Afhankelijk van de gebied

spotentie zijn (grote) verschrijvingen mogelijk. Vanuit de sociaal-economische her

structurering (in combinatie met fysieke ingrepen) is het wenselijk dat de naoorlogse 

mono-functionele woonwijken een koppeling krijgen tussen wonen, werken en de 

voorzieningen. Het mono-functionele leefmilieu dient doorbroken te worden. De der

de categorie combinatieprojecten zal zich ondermeer (moeten) richten op woon

werk- en woon-winkel-combinaties. Deze combinaties kunnen een (noodzakelijke) 

synergie leveren tussen de fysieke herstructurering enerzijds en de sociaal

economische herstructurering anderzijds. 

- Combinatie 4: goedkope (sociale) huurwoningen met andere vastgoedcategorieën; 

Als laatste kunnen (sociale) huurwoningen worden gerealiseerd in combinatie met 

ander vastgoedobjecten (zorgvoorzieningen, kinderopvang, onderwijsinstellingen 

('brede school') e.d.). Vanwege het overwegend non-profit karakter van deze voor

zieningen zal hier vooralsnog weinig verschrijving mogelijk zijn. Het maatschappelijke 

vastgoedsegment ligt qua opbrengsten aan de onderkant van de markt (voor com

mercieel vastgoed). De combinaties in de laatste categorie creëren voornamelijk 

maatschappelijk rendement en zijn in het kader van de leefbaarheid en duurzaam

heid van de woonomgeving van toenemend belang. 
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5.2 Financieel-economische mogelijkheden combinatieprojecten 

Met behulp van de residuele waarde methodiek kunnen de grondopbrengsten van de 
verschillende combinatieprojecten gekwantificeerd worden. 

In tabel 5.2 worden de verschillende residuen binnen de diverse woningsegmenten in 
geabstraheerde vorm weergegeven. Hierbij zijn zowel de eengezins- als meergezins
sociale huurwoningen onderverdeeld in de volgende segmenten: (sociale) goedkope 
huur< € 308 per maand; (sociale) middeldure huur € 308- € 440 per maand [AedesNet, 
2002). De segmentatie van de koopwoningen is arbitrair. Op basis van het 
WoonBehoefte Onderzoek (WBO 2000) worden de volgende prijsgrenzen gehanteerd: 
goedkope segment< € 150.000; middensegment € 150.000- € 200.000; duursegment > 
€ 200.000 [MVROM, 2002; geïndexeerd op prijspeil 2002]. Deze prijsgrenzen gelden 
voor eengezinswoningen. De prijsgrenzen voor meergezinswoningen liggen doorgaans 
lager. In dit onderzoek worden de volgende prijsgrenzen voor meergezinswoningen 
gehanteerd; goedkope segment< € 125.000; middensegment € 125.000- € 175.000; 
duursegment > € 175.000. Deze verdeling van de koopsegmenten is indicatief. De resi
duele grondwaarden van de woningen in de duurdere huursector worden in dit onder
zoek gelijk gesteld aan de residuele grondwaarden van de eengezins- en meergezins
koopwoningen. De Netto Contante Waarde (NCW) van de toekomstige huuropbreng
sten dienen aan te sluiten bij de grenzen van de verschillende koopsegmenten. 

In tabel 5.3 worden de verschillende residuen binnen de overige combinatieprojecten in 
geabstraheerde vorm weergegeven. Binnen het segment van het commerciële vastgoed 
spelen locatiegebonden factoren een belangrijke rol bij het bepalen van de uiteindelijke 
residuele grondwaarden. Afhankelijk van de te behalen (huur)opbrengsten (per m2 wo) 
kunnen combinaties binnen de commerciële segmenten (positief) bijdragen aan het ge
biedsrendement. Het zogenaamde ABC-beleid is (in belangrijke mate) van invloed op de 
gemiddelde (huur)opbrengsten (per m2 wo). Op grond van de waardering wordt het inte
grale kwaliteitsniveau van de betreffende locatie tot uitdrukking gebracht. Veel naoorlogse 
herstructureringswijken liggen aan belangrijke ontsluitingswegen en hebben een hoge 
bereikbaarheid middels het openbaar vervoer. Deze gebieden kenmerken zich als A
locatie. De A-locatie is de algemene aanduiding voor de relatieve waardering van een 
locatie als behorende tot de meest gunstige vestigingsplaats binnen een gemeente voor 
een (kantoor- of bedrijfs-)object [Keeris, 1997). De te behalen (huur)opbrengsten (per m2 

wo) liggen bij een A-locatie doorgaans hoog. De winkelobjecten in de naoorlogse her
structureringswijken betreffen vaak wijk- of buurtcentra. Deze centra vallen normaliter 
onder de B-locaties. De te behalen (huur)opbrengsten (per m2 wo) liggen hier relatief 
lager. De overige vastgoedcategorie betreft veelal vastgoedontwikkelingen in het maat
schappelijke segment. Dit relatief onbekende vastgoedsegment dient qua exploitatie 
commercieel benaderd te worden. Voor de overige vastgoedcategorieën dienen dan ook 
gewoon 'commerciële' opbrengsten gegenereerd worden. Wel zullen deze opbrengsten 
aan de onderkant van de markt liggen. 
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Uit tabel 5.3 kan geconcludeerd worden, dat de residuele grondwaarden (per m2 wo) uit 

de ontwikkeling in het commerciële (en overige maatschappelijke) vastgoedsegment 
bepaald worden door de gebiedspotentie. Afhankelijk van de locatiefactoren kunnen 
eventuele revenuen behaald worden. Een kleine verandering in de huuropbrengst (per 
m2 wo) leidt al tot een aanzienlijke toename in de residuele grondwaarde. Daar waar de 
locatiefactoren gunstig zijn (A-locaties) is het verstandig om commercieel vastgoed te 
(laten) ontwikkelen. De integrale aanpak van de herstructurering maakt dergelijke ont
wikkelingen mogelijk. Het betreft hier veelal de gunstige (kantoor-/bedrijfs-)locaties langs 
de belangrijke (stedelijke} ontsluitingswegen. Daarnaast dient een minimaal voorzienin
genniveau te zijn opgenomen; afhankelijk van het aanwezige draagvlak (en de ontwik
keling hiervan) kan het benodigde winkelareaal hiertoe bepaald worden [Bolt, 1995]. De 
revenuen uit het commerciële vastgoed kunnen een positieve invloed hebben op het 
resultaat van de integrale grondexploitatie. 

gem. bruto opbrengst kosten residuele residuele geabstraheerd 
fileeroppervlak per object per object grondwaarde grondwaarde 

per object per m2 bvo 
Woongelegenheden: sociaal 

Eengezinswoningen 140m2 €80.000 €80.000 €0 €0 0 

Meergezinswoningen 100m2 €80.000 €80.000 €0 €0 0 

Combinatie 1: koopwoningen 

Eengezinswoningen goedkoop 140m2 € 150.000 € 100.000 €50.000 €360 + 

Eengezinswoningen middensegment 160m2 €200.000 € 120.000 €80.000 €500 +++ 

Eengezinswoningen duursegment >160m2 >€200.00C > € 120.00C €80.000 €500 +++ 

Meergezinswoningen goedkoop 100m2 € 125.000 € 100.000 €25.000 €200 + 

Meergezinswoningen middensegment 120m2 € 175.000 € 125.000 €50.000 €420 ++ 

Meergezinswoningen duursegment >140m2 > € 175.00C > € 125.00C €50.000 €420 ++ 

Combinatie 2: duurdere huursector De residuele grondwaarden van de woningen in de duurdere huursector mogen 
gelijk gesteld worden aan de residuele grondwaarden van de eengezins- en 
meergezinskoopwoningen. De NCW van de toekomstige huuropbrengsten s/ui-
ten aan bij de grenzen van de verschillende koopsegmenten. 

tabel 5.2 (mdtcatteve) restduele grondwaarden womngsegmenten [ontleend aan Elsevter, NVM.nl, 

MVROM; peildatum 2002} 

verhuurbaar vloer- huuropbrengst per Residuele grond- geabstraheerd 
oppervlak (wo) jaar per m2 wo waarde per m2 bvo 

Combinatie 3: commercieel vastgoed 

Kantoor > 1000m2 € 125/€ 150 € 120/€560 OI +++ 

Winkelvastgoed > 3750m2 €901€ 120 €30/€540 OI +++ 

bedrijven > 1000m2 €50 €90 + 

Combinatie 4: andere vastgoedcatego- De waarden voor de residuen van de overige vastgoedcategorieën kunnen 

rieën gelijk geworden gesteld aan de residuele waarden van het commerciële vast-
goed. De overige vastgoedcategorieën vallen vaak in het maatschappelijke 
segment. Dit relatief onbekende vastgoedsegment dient qua exploitatie com-
mercieet benaderd te worden; er kunnen dan ook gewoon 'commerciële' op-
brengsten gegenereerd worden. Wel zullen deze opbrengsten aan de onder-
kant van de markt dienen te liggen. 

tabel 5.3 (tndtcatteve) residuele grondwaarden ovenge vastgoedsegmenten [ontleend aan Elsevter, 

DTZ.nl; peildatum 2002} 
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Voor de ordening naar verschillende projecten kan een typologie gebruikt worden waar
in het risico en de bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen kan worden gecatego
riseerd. Een viertal type projecten wordt onderscheiden [het Oosten, 2001 ]: 
- ondersteunende projecten; projecten met een laag risicoprofiel en een bescheiden 

bijdrage aan de primaire doelstellingen. Deze projecten bieden de financiële basis 
voor de veranderingsprocessen; 

- genererende projecten; projecten met een laag risicoprofiel en een hoge bijdrage aan 
de realisatie van de primaire doelstellingen. Deze projecten leveren een belangrijke 
bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen, zonder dat grote risico's genomen 
dienen te worden; 

- bepalende projecten; projecten met een hoog risicoprofiel en hoge bijdrage aan de 
realisatie van de primaire doelstellingen. Deze projecten zijn nodig om een nieuwe 
oriëntatie voor het plangebied te bereiken; 

- conflicterende projecten; met een hoog risicoprofiel en lage bijdrage aan de realisatie 
van de primaire doelstellingen. Deze projecten moeten worden vermeden; ze dragen 
niet bij aan de realisatie van de doelstelling. 

De haalbaarheid van een project wordt uiteindelijk bepaald door slechts twee criteria; op 
een voldoende sterk draagvlak van de betrokkenen én op de juiste verhouding tussen 
de kosten en de opbrengsten in relatie tot de gewenste gebiedskwaliteit (ambitieniveau). 
De commerciële (en overige maatschappelijke) ontwikkelingen kunnen vooralsnog enkel 
gepositioneerd worden indien kan worden aangetoond dat ze een positieve bijdrage 
leveren aan de leefbaarheid en duurzaamheid van de woongebieden. Dergelijke ontwik
kelingen behoren dan tot de bepalende projecten. Te allen tijde dient voorkomen te 
worden dat de commerciële (en overige maatschappelijke) ontwikkelingen conflicterend 
worden. Met ontwikkelingen in de commerciële (en overige maatschappelijke) vast
goedsegmenten is dus vooralsnog voorzichtigheid geboden. De wooncorporatie is géén 
commerciële projectontwikkelaar. De genererende projecten blijken bepalend te zijn 
voor het financieel-economische succes van een herstructureringsproject. De financieel
economische mogelijkheden van de combinatieprojecten moeten dan ook gezocht wor
den binnen de genererende projecten. De ontwikkelingen binnen de diverse woning
segmenten vallen onder deze typologie. Binnen de genererende projecten kunnen de 
hoogste revenuen behaald worden. Uit tabel 5.2 kan geconcludeerd worden, dat vooral 
het midden- en duursegment eengezins(koop)woningen de hoogste residuele grond
waarde heeft. 

Uiteindelijk speelt de schaalgrootte van de te ontwikkelen projecten een rol bij de moge
lijkheden om de zwakke punten en de sterke punten van de ontwikkelende wooncorpo
ratie tot een goed positief evenwicht te brengen. Hierbij kan het inhuren van deskundig
heid voor onderdelen van het ontwikkelingsproces, alsmede het aangaan van samen
werkingsverbanden extra mogelijkheden bieden voor het indammen van onzekerheden 
en risico's. Afhankelijk van de risicospreiding en positionering op de markt moet de 
wooncorporatie een keuze maken tussen de gestelde ambities en de financieel
economische optimalisatie. Op basis van het wenselijke risicoprofiel kunnen eventuele 
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combinatieprojecten ontwikkeld worden. Uiteraard is het maatschappelijke kader voor 
de wooncorporatie hierbij bepalend. Naast enkele (incidentele) kansen binnen het com
merciële (en overige maatschappelijke) vastgoedsegment liggen binnen de woningseg
menten dé kansen voor financieel-economische optimalisatie. 

5.3 Conclusie 

De gecombineerde projecten laten zich verdelen in een aantal categorieën. De combi
natieprojecten zijn in eerste instantie een reactie op de (huidige) woningmarktdynamiek 
en het overheidsbeleid. Het gaat hierbij om combinaties tussen goedkope (sociale) 
huurwoningen met koopwoningen en/of woningen in de duurdere huursector. Daarnaast 
zijn combinaties mogelijk tussen goedkope (sociale) huurwoningen met commercieel 
vastgoed en/of andere (maatschappelijke) vastgoedsegmenten. Het doel van de ge
combineerde projecten is om op basis van rendementsdistributie financieel
economische optimalisatie te behalen. 

Op basis van de residuele waardemethodiek kunnen de grondwaarden van de verschil
lende combinatieprojecten gekwantificeerd worden. De residuele grondwaarde geeft 

inzicht in de haalbaarheid per segment. Binnen de woningsegmenten liggen de hoogste 
opbrengsten in het midden- en duursegment eengezinskoopwoningen. De uiteindelijke 
opbrengsten binnen het commerciële (en overige maatschappelijke) vastgoedsegment 
wordt vooral bepaald door de gebiedspotentie. Afhankelijk van locatiefactoren kunnen 
binnen deze segmenten (aanzienlijke) opbrengsten behaald worden. 

Ontwikkelingsprojecten worden naar risico en bijdrage aan de doelstellingen onderver
deeld in een viertal typen; ondersteunende projecten; genererende projecten; bepalende 
projecten en conflicterende projecten. Binnen de corporatiesector kunnen commerciële 
(en overige maatschappelijke) ontwikkelingen vooralsnog enkel gepositioneerd worden 
indien kan worden aangetoond dat ze een positieve bijdrage leveren aan de leefbaar
heid en duurzaamheid van de woongebieden. Dergelijke ontwikkelingen behoren tot de 
bepalende projecten. (Deze ontwikkelingen kennen een hoog risico, maar leveren daar
naast een hoge bijdrage aan de realisatie van de primaire doelstellingen.) Te allen tijde 
dient voorkomen te worden dat de commerciële (en overige maatschappelijke) ontwik
kelingen conflicterend worden. De financieel-economische mogelijkheden van de com
binatieprojecten moeten vooral gezocht worden binnen de genererende projecten. (Dit 
zijn ontwikkelingen met een laag risico een hoge bijdrage aan de realisatie van de pri
maire doelstellingen). De ontwikkelingen binnen de diverse woningsegmenten vallen 
onder deze typologie. 
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Hoofdstuk 6 Optimalisatiemogelijkheden 

Binnen de diverse vastgoedsegmenten zijn verscheidene financieel-economische 

optimalisatiemogelijkheden. De (binnen)stedelijke herstructureringsopgave vindt 

echter haar oorsprong in de woningmarktdynamiek. Als gevolg van de woningmarkt

dynamiek wordt de corporatiesector steeds vaker geconfronteerd met een verande

rende doelgroep. Doelgroepverbreding is wenselijk (of zelfs essentieel). Voor de 

corporatiesector is in het bijzonder een interessante rol weggelegd in te spelen op 

de ontwikkelingen op de woningmarkt. Hierbinnen liggen namelijk de grootste opti

malisatiekansen. 

Combinatie 1; goedkope (sociale) huurwoningen met koopwoningen én combinatie 

2; goedkope (sociale) huurwoningen met woningen in de duurdere huursector bie

den de meest reële financieel-economische optimalisatiemogelijkheden. De rand

voorwaarden die hierbij worden opgelegd vanuit het stedenbouwkundige structuur

plan bepalen in sterke mate het (financieel-economische) optimalisatieproces. 

In de praktijk (op basis van diverse interviews) blijken bij de optimalisatie binnen de 

woningsegmenten een drietal parameters in het bijzonder van belang te zijn. Deze 

drie kwantitatieve parameters van optimalisering zijn; 

- Het woningbouwprogramma; 

- De (bruto)woningdichtheid; 

- De parkeeroplossingen. 

Dit hoofdstuk gaat dieper in op de financieel-economische optimalisatie binnen de 

woningsegmenten. Er zal ingegaan worden de diverse parameters die van invloed 

zijn op een eventuele optimalisatie. Naast de omschrijving van de diverse parame

ters wordt ook hun invloed op het resultaat in beeld gebracht. Afsluitend wordt dit 

hoofdstuk beëindigd met een resumerende en concluderende paragraaf. 

6.1 Het woningbouwprogramma 

De verhouding tussen de verschillende woningbouwsegmenten is (meestal) beleids

matig vastgesteld. Gemeenten bepalen in sterke mate het woningbouwprogramma. 

Vaak wordt hierbij gebruik gemaakt van regionale en lokale volkshuisvestingsplannen 

en -visies. Ook wordt een en ander sterk beïnvloed door politieke inkleuring. De 

wooncorporatie dient zich te houden aan het volkshuisvestelijke beleid van de lokale 

overheden. 
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De gemeentelijke dominantie hierbij het sterkst in de sociale huursector. Al dan niet in 

bezit van de grondpositie, is het vaak de gemeente, die in de praktijk het percentage 

sociale woningbouw bepaalt. In het verlengde hiervan bepaalt de gemeente in de mees

te gevallen ook het aandeel middeldure woningbouw. Uit recent onderzoek in opdracht 

van het ministerie van VROM blijkt dat de meeste grote (her)ontwikkellocaties zich ken

merken door een traditionele 30-40-30-opstelling; 30% sociale woningbouw, 40% mid

densegment en 30% duursegment [Fokkema en de Reus, 2002]. 

Omdat de woningbouwprogrammering (bestuurlijk) is vastgesteld is optimalisatie in deze 
parameter moeilijk te bewerkstelligen. De gemeenten dienen op basis van goed wo

ningmarktonderzoek de gewenste percentages (goed) te onderbouwen. 

6.2 De (bruto) woningdichtheid 

De (gewenste) woningbouwprogrammering, in combinatie met bijbehorende woning

dichtheden, blijkt (in de praktijk) bepalend te zijn voor de financieel-economische opti

malisatie. Een reductie in de stichtingskosten valt nauwelijks te verwachten; gegeven de 

huidige marktomstandigheden is de woning op zichzelf reeds uitontwikkeld. Optimalisa
tiemogelijkheden dienen gezocht te worden in intensief grondgebruik. 

De woningdichtheid is te onderscheiden in een netto woningdichtheid (woningoppervlak 

met bijbehorend kavel) en in een bruto woningdichtheid (netto woningdichtheid inclusief 

het oppervlak voor bebouwde en onbebouwde voorzieningen). De opbrengstpotentie 

van een gebied wordt bepaald door de bruto woningdichtheid. De bruto woningdichtheid 

bij de verschillende stedelijke woonmilieus varieert tussen minder dan 15 tot 80 wonin

gen per hectare. 

bandbreedte (bruto) woningdicht- gemiddeld aandeel gestapelde 

heid m eergezinswoningen 

hoogstedelijk woonmilieu 

stedelijk woonmilieu 

50- 80 woningen per hectare 

30 - 50 woningen per hectare 

81% 

58% 

suburbaan woonmilieu 15-30 woningen per hectare 29% 

Laagstedelijk woonmilieu > 15 woningen per hectare 7% 

tabe/6.1 (bruto) woningdichtheid diverse stedelijke milieus [ontleend van Heijer e.a., 2002] 

Een viertal woonmilieus kan worden onderscheiden: 

- het hoogstedelijke woonmilieu; deze woonmilieus hebben de hoogste woningdicht

heid. Een bruto woningdichtheid van 50 woningen per hectare of meer is in dit 

woonmilieu niet ongebruikelijk. Het woonmilieu kenmerkt zich door een bijzonder ho

ge concentratie van voornamelijk gestapelde meergezinswoningen (> 4 lagen). De 

hoogstedelijke woonmilieus liggen meestal rond het centrum van de grotere steden. 

Enkele voorbeelden van dergelijke flatwijken zijn Moerwijk in Den Haag, Overvecht in 

Utrecht én de Korenwegwijk in Groningen; 
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- het stedelijke woonmilieu; de intensiteit van het wonen ligt in het stedelijke woonmilieu 

rond de 30 woningen per hectare. Ook dit woonmilieu bestaat voor het merendeel uit ge

stapelde meergezinswoningen, maar kenmerkt zich door relatief veel openbare ruimte; 

- Het suburbane woonmilieu; dit woonmilieu blijft (ruim) onder de 30 woningen per 

hectare. Het zijn wijken waarin de grondgebonden eengezinswoningen domineren. 

De vooroorlogse woonwijken, die volgens het tuinstadprincipe zijn gebouwd, vallen 

onder deze categorie. Enkele voorbeelden zijn Vreewijk in Rotterdam, Oog in al in 

Utrecht, Zandberg in Breda én Malburgen in Arnhem. Daarnaast komt het milieu 

veelvuldig voor in steden met lagere dichtheden, alsmede in compact gebouwde 

suburbane kernen. 

- Het laagstedelijke woonmilieu; het laagstedelijke (c.q. landelijke) woonmilieu kent de 

laagste dichtheid van alle woongebieden. De bruto woningdichtheid is gemiddeld 14 

woningen per hectare. Het woonmilieu kent nauwelijks gestapelde meergezinswo

ningen. In de grootste steden komt het laagstedelijke woonmilieu maar weinig voor. 

Afhankelijk van de bruto woningdichtheid is financieel-economische optimalisatie moge

lijk. De vraagstelling hierbij is in welke mate verdicht kan worden ten behoeve van deze 

optimalisering. Het gaat hierbij niet alleen om de kwantitatieve programmatische uit

gangspunten, maar ook om de kwalitatieve consequenties die daaraan verbonden zijn. 

Een koppeling tussen programma en ruimtelijke ambitie blijkt in de praktijk vaak proble

matisch. Toch is een koppeling mogelijk tussen enerzijds de dichtheden en anderzijds 

de leefmilieus, bebouwingstypologieën en de mate van stedelijkheid. Door Permeta 

Architecten is een effectief instrument ontwikkeld dat het ruimtegebruik zowel kwantita

tief als kwalitatief weet te beschrijven. Het instrument is zowel bruikbaar voor de nieuwe 

uitleggebieden, als voor gebieden waar transformatie van de bestaande stad aan de 

orde is. De gevolgen van intensivering en optimalisering, danwel handhaving van be

staande kwaliteiten, worden hierbij inzichtelijk gemaakt [Permeta Architecten, 2002]. 

Het instrument bepaalt de bruto woningdichtheid op basis van een aantal grondge

bruiknormeringen. Bij de bepaling van de bruto woningdichtheid worden de vol

gende vier parameters gebruikt: de Floor Space Index (FSI), de Ground Space 

Index (GSI), de Open Space Ratio (OSR) en de gemiddelde bouwhoogte (L). Deze 

vier parameters geven uitdrukking aan de dichtheid, de compactheid, de openheid 

en de bebouwingshoogte van een gebied. De FSI geeft de verhouding weer tussen 

het bruto vloeroppervlak en de oppervlakte van de locatie. De FSI is hiermee een 

eenheid om de fysieke dichtheid te bepalen (onafhankelijk van de programmati

sche invulling). De GSI geeft de verhouding tussen bebouwd en onbebouwd weer. 

Met de GSI wordt het percentage bebouwd grondoppervlak uitgedrukt. De OSR 

geeft de verhouding aan tussen uitgeefbaar en openbaar gebied. De OSR geeft 

een indicatie van de druk op het openbare gebied. De vier parameters zijn onder

ling aan elkaar gerelateerd. Op basis van de volgende formules zijn de parameters 

uit elkaar te berekenen: n = FSI I GSI én OSR = (1-GSI) I FSI. 
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FSI = Floor Space Index 

bvo I plangebied 

Met de FSI wordt de dichtheid van een gebied uitgedrukt 

GSI = Ground Space Index 

tootprint I plangebied 

Met de GSI wordt de compactheid van een gebied uitgedrukt 

OSR = Open Space Ratio 

plangebied-tootprint I bvo 

Met de OSR wordt de openheid van een gebied en de druk op die 
open ruimte uitgedrukt 

fig. 6.2 Floor Space Index (FSI), Ground Space Index (GSI), Open Space Ratio (OSR) 

Op basis van de parameters (FSI, GSI, OSR en L) is een grafiek ontwikkeld waarmee 
de onderlinge verhouding tussen de dichtheid, compactheid en de bebouwingshoogte in 
beeld kan worden gebracht. De FSI op de y-as geeft een indicatie van de dichtheid (ho
ge FSI betekent hoge dichtheid), de GSI op de x-as geeft de compactheid van de be
bouwing weer (hoge GSI betekent compacte bebouwing). De OSR en L verdelen de 
grafiek vervolgens in zones. 
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fig. 6.3 Stedelijkheid (en verkavelingstypologieën) in Spacemate© 
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Het blijkt dat in de grafiek clusters ontstaan van gebieden die qua ruimtelijke structuur 
duidelijke overeenkomsten hebben. Het samenspel tussen de parameters heeft hierbij 
meerwaarde ten opzichte van de absolute waarde van een enkele parameter; zo kan 
een hoogbouwwijk een zelfde FSI hebben als een wijk met gesloten bouwblokken. Een 
hoogbouwwijk heeft echter een veel lagere GSI. In figuur 6.3 zijn de posities van de 
verschillende woonmilieus (en verkavelingtypologieën} gepositioneerd. De grafiek maakt 

het mogelijk de kwalitatieve kenmerken van stedelijke gebieden te kwantificeren. Dit is 
een aspect dat bij verdichting van het plangebied duidelijk in beeld dient te zijn, omdat 
de wooncorporatie steeds vaker dient te bouwen voor de kwalitatieve behoefte. Op 
grond van de parameters kan elk (her}ontwikkelingsplan op eenduidige manier bere
kend en gepositioneerd worden. Hierbij worden de (her}ontwikkelingsplannen onderling 
vergelijkbaar; het is meteen duidelijk of een plan een relatief hoge dichtheid, compact
heid en/of openheid heeft. Een eventuele discrepantie tussen ambities en programma 
komen door de zowel kwantitatieve, als kwalitatieve meting meteen in beeld. 

Op basis van de parameters (FSI, GSI, OSR en L} dient uiteindelijk de bruto woning
dichtheid te worden bepaald. Afhankelijk van een mogelijke verdichting kan financieel

economische optimalisatie behaald worden; binnen de bebouwings- en/of verkaveling
typologieën kan een hogere bruto woningdichtheid leiden tot een hogere residuele 
grondwaarde. Het samenspel van de parameters bepalen de afbakening van het plan
gebied in een onder- en bovengrens (op basis van de gestelde uitgangspunten} én in 
navolging hierop de maximaal mogelijke verdichting. 

Maar financieel-economische optimalisatie geschiedt niet primair op basis van de ver
dichtingspotentie. Uit tabel 5.2 blijkt dat de hoogste residuele grondwaarde (binnen de 
woningsegmenten} kan worden behaald uit de eengezinskoopwoningen in het midden
en duursegment Pas wanneer door verdichting met meergezinswoningen een aanzien
lijk hogere bruto woningdichtheid kan worden gerealiseerd, een dichtheid die bij eenge
zinskoopwoningen niet mogelijk wordt geacht, kunnen hogere opbrengsten bij meerge
zinswoningen worden gegenereerd. De maximale opbrengsten per hectare zijn per seg
ment afhankelijk van de maximaal mogelijk geachte bruto woningdichtheid. De 
maximale bruto woningdichtheid ligt bij de meergezinskoopwoningen aanzienlijk hoger. 
Binnen dit segment kunnen uiteindelijk hogere opbrengsten gegenereerd worden. Er is 
sprake van een omslagpunt. 

Figuur 6.4 illustreert de (grond}opbrengsten voor zowel eengezins- als meergezins
koopwoningen. Deze grondopbrengsten staan los van elkaar; de figuur is niet gekoppeld 
aan een eventueel woningbouwprogramma. Bij de eengezinskoopwoningen is een 
maximale opbrengst te halen bij een woningdichtheid van ongeveer 25 woningen per 
hectare. Deze dichtheid geldt voor eengezinskoopwoningen in het middensegment met 
een gemiddeld kaveloppervlak van 200m2 . Hierbij is sprake van een gemiddeld grond
gebruik van 50% uitgeefbaar en 50% openbare voorzieningen. Bij een hogere bruto 
woningdichtheid is het niet meer wenselijk om eengezinswoningen in het midden- of 
duursegment te positioneren. Bij eengezinskoopwoningen in het goedkope segment kan 
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een maximale bruto woningdichtheid van 30 woningen per hectare gehaald worden op 
basis van een gemiddeld kaveloppervlak van 150m2 en eenzelfde percentage uitgeef
baar. De residuele grondwaarde ligt in dit segment daarentegen aanzienlijk lager. Dit 
betekent ondanks de verdichting een lagere totale opbrengst. De meergezinskoopwo
ningen kunnen vanaf een bruto woningdichtheid van ongeveer 30 woningen per hectare 
gepositioneerd worden. In tegenstelling tot de eengezinskoopwoningen, stijgen de totale 
opbrengsten bij meergezinskoowoningen evenredig, naarmate de bruto woningdichtheid 
toeneemt. 
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fig. 6.4 residuele grondwaarde koopsegment per hectare (peildatum 2002) 

Uit figuur 6.4 is het omslagpunt in de (grond)opbrengsten uit de eengezins- respectieve
lijk meergezinskoopwoningen in relatie tot de bruto woningdichtheid te bepalen. Uit de 
figuur kan worden afgeleid dat bij eengezinskoopwoningen een maximale opbrengst valt 
te behalen, indien men (middel)dure koopwoningen ontwikkelt in een bruto woningdicht
heid van ongeveer 25 woningen per hectare. Deze maximale opbrengst wordt bij de 
meergezinskoopwoningen pas geëvenaard bij een bruto woningdichtheid van ·40 wonin
gen per hectare of meer. 

6.3 Parkeeroplossingen 

Het omslagpunt uit figuur 6.4 wordt (in sterke mate) beïnvloed door de mogelijke par
keeroplossing. De parkeerproblematiek geldt bij (her)ontwikkelingen vaak als een on
derbelicht aspect. Toch heeft de omgang met deze problematiek financieel
economische invloed op het resultaat van de grondexploitatie. Bij een lagere bruto wo
ningdichtheid, zoals bij eengezinskoopwoningen, kan een eventuele parkeerproblema
tiek relatief eenvoudig (financieel-economisch) opgelost worden. Bij een hogere bruto 
woningdichtheid zijn echter op een gegeven moment geïntegreerde (gebouwde) par-
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keervoorzieningen onvermijdbaar. Volledig commerciële private parkeervoorzieningen 
zullen hierbij doorgaans geheel rendabel moeten zijn. Vaak zijn deze parkeervoorzie
ningen onderdeel van een grotere (vastgoed)ontwikkeling. Eventuele tekorten worden 
doorberekend naar de rendabele onderdelen van het desbetreffende project. Bij niet 
commerciële publieke parkeervoorzieningen daarentegen moet nogal eens een zekere 
onrendabele top worden geaccepteerd. Dit geldt ondermeer voor bewonersgarages in 
de te herstructureren naoorlogse wijken. Afhankelijk van de (noodzakelijke) parkeerop
lossing kunnen de kosten voor parkeren oplopen tot meer dan € 25.000,- per parkeer
plaats [van Loon, 2000]. 

De kosten van het parkeren wordt door een aantal factoren beïnvloed [van Loon, 2000]. 
In eerste instantie is de categorie parkeeroplossing van belang. De verschillende par
keeroplossingen zijn onderverdeeld in een viertal categorieën. Binnen deze verschillen
de categorieën zijn diverse varianten mogelijk. Dit onderzoek gaat echter niet verder in 
op eventuele varianten en beperkt zich tot de onderstaande categorieën: 
- parkeren op maaiveld; op openbaar gebied óf op eigen terrein; 
- gebouwd parkeren; bovengronds (gecombineerd met andere functies); 

- gebouwd parkeren; halfverdiept (gecombineerd met andere functies); 
- gebouwd parkeren; ondergronds (gecombineerd met andere functies). 

De uiteindelijke (noodzakelijke) keuze voor de parkeeroplossing is van invloed op het 
financieel-economische resultaat. De keuze dient gerelateerd te worden aan de (be
stuurlijk) vastgestelde parkeernormering. Veel gemeenten passen een gemiddelde par
keernorm binnen een woonwijk toe. De gemiddelde parkeernormering voor (nieuwbouw) 
woningen varieert normaliter tussen de 0,8 en 1 ,5 parkeerplaatsen per woning. Afhanke
lijk van de openbaar vervoersvoorzieningen, de bewonerssegmentatie etc. kan de par
keernormering gereduceerd worden. In tabel 6.5 worden per woningsegment de ge
wenste parkeernormeringen gegeven. 

Eengezinswoning Meergezinswoning 

woongelegenheden: sociale segment 
Sociale huurwoning 1,0- 1,2 
combinatie 1: commerciële segment 
goedkope segment 1,7 

Middensegment 1,8 

Duursegment 1,9 

1,2- 1,5 

1,5 
1,5 
1,5 

Tabel 6.5 parkeernormering naar woningtypologie (Horst en Scheper, 2002) 

Door expliciet rekening te houden met het verschillende bebouwingstypelegieën dient 
uiteindelijk een parkeersituatie op maat gemaakt te worden. Bij het vaststellen van de 
gewenste parkeernormering voor sociale huurwoningen is het verstandig rekening te 
houden met een eventuele toekomstige verkoop. Afhankelijk van de gewenste stedelijk
heid (zowel kwantitatief als kwalitatief) moet uiteindelijk gekozen worden voor een be
paalde parkeeroplossing. De keus voor al dan niet gebouwd parkeren (onder- of boven
gronds) is hierbij van grote invloed op het financieel-economische resultaat. De kosten 
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van ondergronds gebouwde parkeervoorzieningen zijn namelijk aanzienlijk hoger dan de 
kosten van bovengronds gebouwde parkeervoorzieningen. De kosten van bovengronds 
gebouwde parkeervoorzieningen liggen daarentegen weer aanzienlijk hoger dan de 
kosten bij parkeren op maaiveld. Daarnaast geldt bij gebouwde parkeervoorzieningen, 
dat naarmate meer parkeerverdiepingen nodig zijn (boven- of ondergronds), de kosten 
toenemen. Dit laatste wordt vooral veroorzaakt door de hogere constructieve eisen als 
gevolg van het grondwaterniveau. In figuur 6.6 worden de (stichtings)kosten per par
keerplaats voor boven- en ondergrondse gebouwde parkeervoorzieningen én parkeren 
op maaiveld weergegeven. 

€ 10.000 

+ € 25.000 

maaiveld 
parkeren 
€ 2.500 

,..---"----.. 

+ € 10.000 

fig. 6.6 indicatie van de (stichtings)kosten per parkeerplaats voor de verschillende parkeeroplossin
gen (ontleend aan van Loon, 2000] 

Het parkeren op maaiveldniveau kent de laagste kosten. Bij financieel-economische 
optimalisatie moeten in eerste instantie de parkeeroplossingen dan ook op het maaiveld 
gezocht worden. Voor de eengezinskoopwoningen zal dit nagenoeg geen problemen 
opleveren. Een financieel-economische optimalisatie door verdichting op basis van ge
bouwde parkeervoorzieningen is bij eengezinskoopwoningen niet mogelijk. De hogere 
opbrengsten bij een verdichting wegen niet op tegen hogere kosten van de (dan nood
zakelijke) gebouwde parkeervoorzieningen [van Loon, 2000]. Indien toch gekozen wordt 
voor een gebouwde parkeervoorzieningen liggen vaak kwalitatieve wensen hieraan ten 
grondslag. 

De parkeerproblematiek bij meergezinskoopwoningen is aanzienlijk complexer. Afhan
kelijk van de bruto woningdichtheid is een gebouwde parkeeroplossing onvermijdbaar. 
Ook voor de meergezinskoopwoningen dienen in eerste instantie de parkeeroplossingen 
op het maaiveld gezocht te worden. Financieel-economisch brengt dit immers de laag
ste kosten met zich mee. Bij een bepaalde verdichting zullen gebouwde parkeervoorzie
ningen echter noodzakelijk zijn. Er is sprake van een omslagpunt van parkeren op 
maaiveld naar gebouwde parkeervoorzieningen. De waarde van dit omslagpunt is sub
jectief en niet eenduidig vast te stellen. Het omslagpunt kan afhankelijk gesteld worden 
van het gewenste ruimtegebruik (zowel kwantitatief als kwalitatief). Over het algemeen 
zijn bij het stedelijke woonmilieu de parkeeroplossingen op maaiveldniveau te vinden. 
Bij een hoogstedelijk woonmilieu zijn gebouwde parkeervoorzieningen onvermijdelijk. 
Het omslagpunt ligt normaliter bij een bruto woningdichtheid van ongeveer 50 woningen 
per hectare. Hierboven moet de oplossing voor de parkeerproblematiek zeker gezocht 
worden in gebouwde voorzieningen. 
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In figuur 6.7 worden de financieel-economische effecten van de verschillende parkeer
oplossingen weergegeven. Vooralsnog wordt uitgegaan dat tot een bruto woningdicht
heid van maximaal 50 woningen per hectare de mogelijkheid bestaat om te parkeren op 
maaiveld. Hierboven dient de parkeeroplossing gezocht te worden in een gebouwde 
voorziening (boven- of ondergronds). Bij het gebouwd parkeren staat hierbij het aantal 
woonverdiepingen in relatie tot het aantal parkeerlagen. Naarmate het aantal parkeer
verdiepingen stijgt, zullen de kosten toenemen. Naarmate de bruto woningdichtheid 
toeneemt zullen meerdere parkeerverdiepingen noodzakelijk zijn. In figuur 6.7 wordt 
verondersteld dat bij een bruto woningdichtheid van 80 woningen per hectare een twee
de (ondergrondse) parkeerlaag nodig. Uitgaande van een gemiddeld bruto vloeropper
vlak van ongeveer 100m2 per meergezinswoning is per 3 woonlagen een parkeerverdie
ping noodzakelijk (oppervlak per parkeerplaats = 25m2 I parkeernorm = 1 ,5). Ongeacht 
of de gebouwde parkeervoorziening nu ondergronds of bovengronds is stijgen de kosten 
per parkeerplaats van € 10.000 (bovengronds) respectievelijk € 25.000 (ondergronds) 
naar € 35.000. Een tweede parkeerlaag dient ondergronds gebouwd te worden. Het is 
over het algemeen niet wenselijk om een tweede bovengrondse parkeerlaag te bouwen. 
Uiteraard zijn hier wel uitzonderingen op te bedenken. 
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fig. 6.7 invloed parkeren op residuele grondwaarde koopsegment per hectare (peildatum 2002} 

Een parkeeroplossing op maaiveldniveau levert financieel-economische optimalisatie op 
tot een bruto woningdichtheid van 50 woningen per hectare. De opbrengsten die bij de
ze dichtheid kunnen worden behaald, worden bij een gebouwde parkeeroplossing pas 
geëvenaard bij een bruto woningdichtheid van 60 (bovengronds) respectievelijk 75 (on
dergronds) woningen per hectare. Bij een bruto woningdichtheid boven 80 woningen per 
hectare wordt het heel moeilijk om tot financieel-economische optimalisatie te komen. 

De kosten voor de (dan noodzakelijke) meerlaagse ondergronds gebouwde parkeer-
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voorzieningen drukken het totale resultaat. De totale opbrengsten zullen niet hoger lig
ger dan de opbrengsten bij een bruto woningdichtheid van 50 woningen per hectare. 
Inzicht in de kosten en baten van de verschillende parkeeroplossingen is zeer belang
rijk. Indien de meerkosten voor het gebouwd parkeren opwegen tegen de hogere op
brengsten als gevolg van een hogere maximale bruto woningdichtheid is gebouwd par
keren te verantwoorden. 

6.4 Conclusies 

De combinatieprojecten dragen bij aan de financieel-economische optimalisatie van 
herstructureringsprojecten. Vanuit het maatschappelijke kader liggen de grootste kan
sen in de ontwikkelingen op de woningmarkt. De wooncorporatie heeft als eerste kern
taak het zorgdragen voor de huisvesting van mensen met een kwetsbare positie op de 
woningmarkt. Vanuit de woningmarktdynamiek wordt de corporatiesector echter steeds 
vaker geconfronteerd met een veranderende doelgroep. Doelgroepverbreding is wense
lijk (of zelfs essentieel). Met het oog op de (binnen)stedelijke herstructureringsopgave 
zal in het bijzonder een secundaire doelgroep in belang toenemen; een doelgroep die 
niet primair aangewezen is op goedkope (sociale) huurwoningen. De combinatieprojec
ten bieden de mogelijkheid in te spelen op deze doelgroepverandering. Naast de kan
sen binnen de woningsegmenten zijn ook optimalisatiemogelijkheden te vinden in de 
commerciële en overige (maatschappelijke) vastgoedsegmenten. Een eventuele optima
lisatie binnen deze laatste twee segmenten wordt vooral bepaald door de gebiedspoten
tie. Deze is afhankelijk van locatiegebonden factoren. Bij een hoge gebiedspotentie 
kunnen hoge grondopbrengsten behaald worden. Dergelijke ontwikkelingen dienen in 
positieve zin bij te dragen aan de leefbaarheid en duurzaamheid van de woonomgeving. 

De financieel-economische optimalisatiemogelijkheden moeten vooralsnog gezocht 
worden binnen de woningsegmenten. Bij de optimalisatie binnen deze segmenten zijn 
een drietal parameters van belang; de programmering, de (bruto) woningdichtheid én de 
eventuele parkeeroplossing. Daar de eerste parameter vaak (bestuurlijk) is vastgesteld 
is financieel-economische optimalisering in de woningbouwprogrammering moeilijk te 
bewerkstelligen. Optimalisatiemogelijkheden dienen vooral gezocht te worden in inten
sief grondgebruik. 
De financieel-economische optimalisatiemogelijkheden liggen dan ook in de verdich
tingspotentie van het plangebied. De mogelijkheden tot (kwantitatieve) verdichting wor
den grotendeels bepaald door kwalitatieve randvoorwaarden. De verdichtingspotentie 
kan bepaald worden op basis van een aantal grondgebruiknormeringen. De 
(sub)parameters FSI, GSI, OSR en L maken een koppeling mogelijk tussen de kwantita
tieve verdichtingsmogelijkheden en kwalitatieve randvoorwaarden. Op grond van de 
(sub)parameters kan de maximale bruto woningdichtheid worden bepaald. Naarmate de 
bruto woningdichtheid stijgt, neemt de verdichting toe. 
Toch blijkt een mogelijke verdichting niet enkel bepalend te zijn voor een financieel
economische optimalisatie. Bij de bepaling van de residuele grondwaarde van de diver-
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se woningsegmenten blijkt het midden (en duur)segment eengezinskoopwoningen de 

hoogste grondopbrengsten te genereren. Binnen deze woningsegmenten is de maxima
le bruto woningdichtheid relatief laag. De verdichtingspotentie ligt vooral bij de meerge
zinskoopwoningen. Maar binnen dit segment blijken de grondopbrengsten opmerkelijk 
lager te liggen. In eerste instantie liggen de financieel-economische optimalisatiemoge
lijkheden dan ook binnen het midden (en duur)segment eengezinskoopwoningen. Pas 
bij een relatief hoge verdichting kunnen de opbrengsten per hectare hoger komen te 
liggen. Er is sprake van een omslagpunt tussen de grondopbrengsten uit eengezins
respectievelijk meergezinswoningen in relatie tot de bruto woningdichtheid. Bij de een
gezinskoopwoningen is een maximale opbrengst te behalen, indien men (middel)dure 
woningen ontwikkelt in een bruto woningdichtheid van ongeveer 25 woningen per hecta
re. Deze maximale opbrengst wordt bij de meergezinskoopwoningen pas geëvenaard bij 
een bruto woningdichtheid van 40 woningen per hectare of meer (zie figuur 6.4). 

Bovenstaand wordt in sterke mate beïnvloed door de mogelijke parkeeroplossingen. 
Afhankelijk van de gewenste stedelijkheid (zowel kwantitatief als kwalitatief) dient op 
basis van de bruto woningdichtheid gekozen te worden voor al dan niet gebouwd parke
ren. Deze keuze is van invloed op het financieel-economische resultaat. In eerste in
stantie dient de parkeeroplossing op maaiveldniveau gezocht te worden. Maar naarmate 
de bruto woningdichtheid toeneemt, zijn gebouwde parkeervoorzieningen (onder- of 
bovengronds) onvermijdbaar. De kosten voor gebouwd parkeren liggen daarentegen 
substantieel hoger dan de kosten voor niet gebouwde parkeeroplossingen. Indien de 
meerkosten van het gebouwd parkeren opwegen tegen de hogere opbrengsten als ge
volg van een hogere maximale bruto woningdichtheid is een dergelijke keuze te verant
woorden (zie figuur 6.7). 
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Hoofdstuk 7 Herstructurering Malburgen te Arnhem 

Wooncorporaties ondernemen binnen het maatschappelijke kader zowel marktactivitei
ten als activiteiten ter vervulling van hun publieke taak. Het hybride karakter maakt het 
legitiem om de zogenaamde combinatieprojecten in ontwikkeling te brengen. Naast de 
investering in huurwoningen om de bijzondere maatschappelijke taakstelling te realise
ren, bieden de combinatieprojecten allereerst de mogelijkheid in te spelen op de ontwik
kelingen op de woningmarkt. Op basis van figuur 3.2 kan geconcludeerd worden dat het 
komende decennium een niet gehonoreerd vraagoverschot ontstaat in het aanbod van 
eengezinskoopwoningen. (Dit vraagoverschot is wel onderhevig aan regionale verschil
len.) Deze marktimperfectie maakt het legitiem om de combinaties binnen de woning
segmenten te positioneren; vanuit het maatschappelijke kader wordt van de wooncorpo

ratie verwacht in te spelen op de verschuiving in de vraag. De projecten binnen de wo
ningsegmenten zijn te typeren als genererend. Het ontwikkelen van combinaties tussen 

goedkope (sociale) huurwoningen met koopwoningen en/of woningen in de duurdere 
huursector biedt derhalve dé mogelijkheid om tot een financieel-economische optimali
satie te komen in het kader van de onrendabele herstructureringsopgave. 

Daarnaast zijn vanuit het maatschappelijke kader op kleine(re) schaal combinaties mo
gelijk met het commerciële (en overige maatschappelijke) vastgoedsegment Voorwaar
de hierbij is wel dat kan aangetoond worden dat deze ontwikkelingen een substantieel 
en causaal verband hebben met de kerntaken. In dit verband dient vooral gezocht te 
worden naar de bijdrage die geleverd kan worden aan de leefbaarheid en duurzaamheid 

van de woongebieden. Ontwikkelingen binnen het commerciële (en overige maatschap
pelijke) vastgoedsegment blijken vooral mogelijk, als het woon-werk-, woon-winkel
combinaties, kleinschalige kantoor-/bedrijfsruimte (met een maatschappelijk doel) of de 
primaire winkelvoorzieningen betreffen. De eventuele mogelijke projecten zijn hierbij te 
typeren als bepalend. Het ontwikkelen binnen het commerciële (en overige maatschap
pelijke) vastgoedsegment kan aanzienlijke revenuen opleveren. Maar vaak hebben der
gelijke projecten een te hoog risicoprofiel, óf kunnen ze vanuit het maatschappelijke ka
der moeilijk gepositioneerd worden. 

Hoe vanuit de praktijk met de gecombineerde projecten wordt omgegaan is niet eendui
dig te bepalen. Elk herstructureringsproject is uniek en behoeft een pragmatische om
gang. De aanpak dient situationeel bepaald te worden. De rendementsdistributie die 
door de combinatieprojecten mogelijk wordt gemaakt is in toenemende mate mede be
palend voor het uiteindelijke financieel-economische resultaat. In de volgende paragra

fen wordt aan de hand van de herstructurering van Malburgen in Arnhem inzicht gege
ven in de financieel-economische optimalisatiemogelijkheden van de combinatieprojec

ten. Het herstructureringsproject wordt geanalyseerd en geëvalueerd. Daar waar finan
cieel-economische optimalisatie mogelijk is zal dit vermeld worden. Het herstructure-
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ringsproject betreft een samenwerkingsverband tussen de gemeente Arnhem en de be
trokken wooncorporatie st. Volkshuisvesting (SVA) én kenmerkt zich door een facilite
rend grondbeleid. Paragraaf 7.1 geeft een probleemschets van de wijk. In paragraaf 7.2 
wordt vervolgens ingegaan op de doelstellingen die door zowel de gemeente Arnhem 

als SVA worden nagestreefd. Hierbij worden de doelstellingen gekoppeld aan het maat
schappelijke kader. Afhankelijk van enkele discrepanties tussen de doelstellingen en het 
maatschappelijke kader wordt de (financieel-economische) optimalisatie(potentie) in 
beeld gebracht. Deze zal in paragraaf 7.3 worden toegelicht. Concluderend wordt in pa
ragraaf 7.4 het herstructureringsplan beoordeeld op de bevindingen. 

7.1 Probleemschets 

Malburgen is een suburbane wijk die bijna geheel bestaat uit portiekflats, kleine unifor
me eengezinswoningen en duplexwoningen. In de wijdere omgeving van Malburgen 
hebben zich de afgelopen decennia allerlei andere wijken ontwikkeld. Deze nieuwe 

woongebieden bieden veel keus aan aantrekkelijke, ruime woningen die voor veel men
sen betaalbaar zijn. De belangstelling voor een woning in Malburgen is hierdoor steeds 
minder geworden. De woningvoorraad in Malburgen is erg eenzijdig en bestaat voorna
melijk uit kleine en goedkope huurwoningen. Dit heeft de wijk aantrekkelijk gemaakt 
voor starters op de woningmarkt en mensen met een laag inkomen. Voor wie een ruime
re (koop)woning wil, zijn er binnen de wijk nauwelijks mogelijkheden om door te stro
men. Degene die het zich kon veroorloven, verhuisde liever naar de andere woongebie
den. Dit heeft in de loop der jaren geleid tot een eenzijdige(re) bevolkingssamenstelling. 
Het gevolg is dat het relatief goedkope Malburgen langzamerhand is veranderd in een 
achterstandswijk met alle kenmerken van dien; werkloosheid, armoede, opvoedingspro-
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blemen, onderwijsproblematiek, een multicultureel karakter, drugsoverlast, vervuiling, 

etc .. Malburgen is steeds minder leefbaar geworden. 

Als reactie op de ontstane leefbaarheidproblematiek is door SVA en de gemeente Arn
hem samen een masterplan opgesteld met een toekomstvisie op de wijk. Dit masterplan 
ondervond nogal wat weerspraak vanuit de zittende bewoners. Het bleek dat grote de

len van Malburgen zouden worden veranderd; grote blokken woningen werden gesloopt, 
elders waren weer nieuwe woningen gepland (onder andere gedeeltelijk in het bestaan
de park), in sommige straten zouden winkels moeten verdwijnen. Tijdens een tal van 

voorlichtingsavonden over zowel het totale plan, als over de verschillende deelplannen 
konden bewoners, bedrijven en instanties hun mening kwijt. Het ontwikkelingsplan [ge
meente Arnhem en SVA, 1997a] dat als vervolg op het eerste masterplan is opgesteld, 

bevatte veel van hun reacties en wensen. 

De gemeente Arnhem en SVA willen in het ontwikkelingsplan; 
- Meer variatie in de woningvoorraad (type, prijsklasse en eigendom); 
- Meer woningen, waardoor het aantal inwoners van de wijk groter wordt; 

- Daardoor een groter draagvlak voor voorzieningen in de wijk, zoals winkels en scholen; 
- Meer groen en water in de buurten; 
- Duidelijke en veilige verkeersroutes; 
- Meer werkgelegenheid; 
- Een grotere sociale veiligheid; én 

- Een beter aanzicht en beeld van de wijk. 

Er staat dan ook veel te gebeuren in Malburgen. In de wijk staan 6.700 woningen. Hier

van is 80% in bezit van wooncorporatie SVA. De resterende 20% is particulier eigen
dom. Na herstructerering zal Malburgen voor 51% uit corporatiewoningen bestaan. Het 
gegeven dat een wooncorporatie zoveel woningbezit heeft, is in dit herstructureringspro

ject aangegrepen voor een bijzondere manier van samenwerken; SVA en de gemeente 
Arnhem zijn in principe de enige partijen. Er is dus geen projectontwikkelaar betrokken 
bij de herstructureringsplannen. Ook is er gekozen voor een nieuwe rolverdeling, waarbij 

de wooncorporatie niet alleen de exploitatie van de woningen, maar ook de grondexploi
tatie voor eigen rekening neemt. "Zo krijgen we veel meer bewegingsvrijheid om in de 
wijk te investeren. Om meer koopkrachtige Arnhemmers voor de wijk te behouden of ze 
juist naar Malburgen te lokken, willen we dat het woningbestand op termijn voor de helft 
uit koopwoningen bestaat. Nu kunnen we naar eigen idee en inzicht projecten ontwikke
len. Met de opbrengsten kunnen we ook de nodige uitgaven voor de herstructurering -
maar liefst een half miljard euro - financieren. Daar staat tegenover dat de risico's ook 
voor eigen rekening zijn. Wat gaan de economie en woningmarkt doen?" [Breeman, 
2002] 

De afspraken tussen SVA en de gemeente Arnhem verschillen sterk van de gebruikelij
ke afspraken tussen wooncorporaties en locale overheden. In de gewone situatie ver
koopt de gemeente grond aan de wooncorporatie, waarna deze op haar beurt woningen 
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ontwikkelt en verhuurt. Daarnaast speelt de gemeente een invloedrijke en actieve rol als 
ontwikkelaar van de infrastructuur en de openbare ruimte. De gemeente neemt de 
grondexploitatie voor haar rekening. Dit laatste ligt bij de herstructurering van de wijk 
Malburgen precies andersom. De gemeente heeft in Malburgen enkel een voorwaar
denscheppende en toezichthoudende rol. De rol van SVA is actiever en zelfstandiger. 
De gemeente Arnhem en SVA dragen gemeenschappelijk het plan en de planning. 
Maar daar houden de gedeelde verantwoordelijkheden op. Beide partijen zijn verant
woordelijk voor de eigen werkzaamheden en de financiële implicaties daarvan. Dat geldt 
ook voor het inschatten en het dragen van de risico's. De herstructurering van Malbur
gen is in wezen een gezamenlijk project, maar kent een gescheiden portefeuille. Mal
burgen is opgedeeld in 'exploitatie-', in 'beheer-' en in 'overige gebieden'. De gebieden 
waar fysieke ingrepen plaatsvinden worden de zogenoemde 'exploitatiegebieden' ge
noemd; het betreft hier zowel onbebouwde als bebouwde (deel)gebieden, waar al dan 
niet sloop en nieuwbouw plaatsvindt. Hierbij gaat het niet enkel om de realisatie of ver
betering van woningen, maar ook om de boven en ondergrondse infrastructuur, het di
rect aangrenzende openbare gebied en de overige voorzieningen. De zogenoemde 'be
heergebieden' kennen geen fysieke ingrepen; de bestaande infrastructuur blijft in deze 

(deel)gebieden gehandhaafd. Wel zal er in de 'beheergebieden' een herinrichting van de 
openbare ruimte plaatsvinden. De 'exploitatiegebieden' vallen onder de verantwoorde
lijkheid van SVA en de 'beheergebieden' onder de verantwoordelijkheid van de gemeen
te Arnhem. In de portefeuille van de 'exploitatiegebieden' zit de grondexploitatie; deze 
valt dus onder de verantwoordelijkheid van SVA. 

De totale kosten- en opbrengsten berekening is opgenomen in een integrale exploitatie 
voor het plangebied. Dit betekent dat de kosten en opbrengsten over het totale plange
bied zijn verevend.Het totaal aan investeringen dat de komende 15 jaar in Malburgen 
wordt gedaan bedraagt circa 400 miljoen euro. De opbrengsten zijn echter niet toerei
kend om alle kosten te dekken. Een eventuele (extra) financieel-economische optimali
satie is dan ook wenselijk. 

7.2 Doelstellingen 

Het ontwikkelingsplan Malburgen wil de wijk een nieuwe toekomst geven. Daarvoor is 
het noodzakelijk dat de eenzijdigheid van de woningvoorraad doorbroken wordt. De wijk 
dient aantrekkelijk te worden voor nieuwe doelgroepen. Binnen het maatschappelijke 
kader maakt SVA onderscheid in een drietal klantengroepen. De kern van de activiteiten 
ligt in de huisvesting van mensen die (zonder bescherming) de minste kansen op de 
woningmarkt hebben. Dat kan zijn vanwege de inkomenspositie of omdat ze vanwege 
lichamelijke, geestelijke of andere persoonlijke beperkingen specifieke zorg en/of hulp 
behoeven [SVA, 2002]. Dit is de primaire doelgroep. Het beleid van SVA is erop gericht 
hen gelijke kansen op een woning te bieden, waarbij betaaibaarheid en beschikbaarheid 
voorop staan. Ten tweede wil SVA huisvesting bieden aan een brede groep van mensen 
die óf willen kopen, óf willen huren. Uit oogpunt van differentiatie en leefbaarheid heeft 
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deze doelgroep een belangrijke toegevoegde waarde. Als laatste bedient SVA inciden

teel een klantengroep in het dure huur- en/of koopsegment met het bouwen of aanko
pen van beeldbepalende gebouwen die bijdragen aan het gloriëren van de stad Arnhem. 

In dit segment moet dan een significant financieel-economisch rendement behaald wor

den. Hiermee wordt de huisvesting van de primaire doelgroep beter mogelijk gemaakt. 

• ·-
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fig. 7.2 impressie woningvoorraad Malburgen [foto: Aedes Magazine] 
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Het ontwikkelingsplan Malburgen richt zich niet alleen op de eerste kerntaak die woon
corporaties opgelegd krijgen. Alleen het (her)ontwikkelen van de woningen is niet vol
doende. Voor een aantrekkelijke wijk zijn ook voldoende en goede voorzieningen nodig, 
zoals scholen, winkels, medische voorzieningen, speelgelegenheden en sportfaciliteiten. 
Het gaat óók om de woonomgeving, om het groen, om de recreatie en om de veiligheid. 
In het plan voor Malburgen wordt voorzien in de sloop van 1100 portiekflats en 150 een
gezinswoningen. Voor deze woningen komen in totaal 2700 woningen terug, waaronder 
een aanzienlijk deel in de koopsector. Daarnaast gaan ruim 550 bestaande huurwonin
gen in de verkoop. Verder zal de renovatie en verbetering van ruim 3000 woningen een 

bijdrage leveren aan het nieuwe gezicht van Malburgen. Ook zal ca. 3500m 2 winkelruim
te in twee nieuw te bouwen (buurt)winkelcentra, een nieuw multifunctioneel onderwijs
en zorgcentrum en ruimte voor (kleinschalige) bedrijvigheid verrijzen. 

Wonen 
Nieuwbouw 
Sloop 
Verkoop 
Verbetering sociale huurwoningen 
Verbetering eigen woningen 

Differentiatie nieuwbouw 
sociale sector 
goedkope vrije sector 
middeldure vrije sector 
Gestapelde woningen sociale huur en koop 

verdeling eengezinswoning : meergezinswoning 

Overige functies 
Detailhandel 
Bedrijven c.a. 
School I zorgclusters 
Groen (nieuw aan te leggen) 
Groen (te herstructureren) 
Water (nieuw aan te leggen) 

ca. 2700 
ca. 1250 
ca. 500 
ca. 1500 
ca.500 

20% 
20% 
40% 
20% 

55:45 

3.450 m2 

5.100 m2 

19.200 m2 

15 ha. 
7 ha. 
4 ha. 

Verhardingen 11 ha. (conform Tauw, 2001) 

tabe/7.3 totale programma ontwikkelingsplan Malburgen (na inspraak) {gemeente Arnhem en SVA, 1997a] 

Het ontwikkelingsplan Malburgen tracht weer samenhang in de wijk te brengen op basis 
van een nieuwe, heldere structuur, met een goed voorzieningenniveau en een herken
baar beeld naar de rest van de stad. Op een aantal plaatsen in de wijk heeft dat ge
vraagd om grote ingrepen. Hierbij is uitgegaan van een drietal principes [gemeente Arn
hem en SVA, 1997a]: 
- verstedelijken; deze vorm richt zich op het versterken van de relatie van de wijk met 

de rest van de stad. Verstedelijken wordt voorgesteld op die plekken waar het beeld 

van Malburgen naar buiten toe bepalend is; 
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- vertuindorpen; richt zich op het herstel van het tuindorpkarakter van de wijk. Op ver
schillende locaties in de wijk wordt voorgesteld de (middel)hoogbouw te vervangen 
door laagbouw. Het tuindorpkarakter kan zich in hierdoor sterker ontwikkelen. Hierbij 
hoort het herstellen van de samenhang met duidelijke en herkenbare locaties voor de 
centrale functies in de wijk, zoals scholen, winkels en dergelijke; 
verparken; richt zich op de relaties van groenzones in en om Malburgen, de natuur

parken. 

De drie principes bieden een goede basis om te komen tot een grote verscheidenheid 
aan woningtypes en woonmilieus; niet alleen voor de nieuwe woningen, maar ook voor 
de delen van Malburgen die worden gehandhaafd. De drie principes spelen in op het 
(hoog)stedelijke-, het suburbane en het laagstedelijke woonmilieu. Op kwalitatief niveau 
biedt het ontwikkelingsplan Malburgen voldoende impulsen om de wijk de gewenste 
nieuwe toekomst te geven. De investeringen die gedaan moeten worden kunnen (voor
alsnog) niet geheel gedekt worden door de inkomsten die uit het ontwikkelingsplan wor
den gegenereerd. Zowel de gemeente Arnhem als SVA zullen middelen moeten aan
wenden om een deel van het tekort te dekken. Daarnaast is financiële steun vanuit an
dere overheden onontbeerlijk. Maar is het ontwikkelingsplan Malburgen financieel
economische geoptimaliseerd? Wellicht bieden de combinatieprojecten zoals in voor
gaande hoofdstukken beschreven nog optimalisatiemogelijkheden. 

7.3 Financieel-economische optimalisatie 

Concluderend uit voorgaande hoofdstukken zijn de financieel-economische optimalisa
tiemogelijkheden vooral binnen de woningsegmenten te vinden. Maar daarnaast liggen 
er ook kansen binnen het commerciële en overige (maatschappelijke) vastgoedseg
ment Binnen deze laatste twee segmenten is een eventuele optimalisatie vooral afhan
kelijk van de gebiedspotentie. Binnen Malburgen liggen dergelijke potentiële gebieden 
vooral daar, waar het ontwikkelingsplan het principe van de verstedelijking wil toepas
sen. 'Verstedelijken' wordt voorgesteld op die plekken, waar het beeld van Malburgen 
naar buiten toe bepalend is. Het betreft hier de Nijmeegse weg, de Eldense weg, de 
Huissensastraat en langs de Rijn. Vooral het gebied rondom de Nijmeegse weg heeft 
(commerciële) potenties. Tot op heden scheidt de Nijmeegse weg Malburgen-Oost en 
Malburgen-West van elkaar. In het ontwikkelingsplan verbindt deze weg juist beide de
len met elkaar. De Nijmeegse weg wordt de centrale boulevard van Malburgen en sluit 
ook aan op de singels van de binnenstad én op stedelijke functies zoals het Gelredome 
en winkelcentrum Kronenburg. Het mag duidelijk zijn dat in het gebied rondom de Nij
meegse weg aanzienlijke financiële revenuen te behalen zijn. Maar de Nijmeegse weg 
valt buiten de grondexploitatie. Enkel de (fysieke) herstructurering van de zogenoemde 
'exploitatiegebieden' is opgenomen in de grondexploitatie. Een financieel-economische 
optimalisatie dient binnen deze 'exploitatiegebieden' gezocht te worden. Omdat de Nij
meegse weg tot de 'overige gebieden' behoort, valt deze hierdoor buiten het verant
woordingsveld van SVA. Zowel SVA als de gemeente Arnhem is van mening dat het 
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deelgebied qua schaalniveau niet binnen het ontwikkelingsplan valt. Vanuit de Nijmeeg
se weg is dan ook geen rendementsdistributie mogelijk. Althans niet naar de 'exploita
tiegebieden'. Omdat de gemeente Arnhem als lokale overheid de verantwoording draagt 
over de Nijmeegse weg zullen de revenuen daarentegen indirect weer binnen Malbur
gen ingezet worden. De gemeente Arnhem draagt zorg voor de ontwikkeling van een 
multi-functioneel wijkcentrum. De opbrengsten uit de Nijmeegse weg kunnen worden in
gezet om deze onrendabele (maatschappelijk) ontwikkeling mede te financieren. 

Binnen de 'exploitatiegebieden' ligt het zwaartepunt vooral op de (her)ontwikkeling van 
de woningsegmenten. Een mogelijke financieel-economische optimalisatie moet dan 
ook hierbinnen gezocht worden. De wijk kent een eenzijdige én niet marktconforme wo
ningvoorraad. Het ontwikkelingsplan speelt hierop in en richt zich op een grotere en ge
differentieerdere woningvoorraad. 

7.3.1 Optimalisatie binnen de woningbouwprogrammering 

In de regio Arnhem doen zich dezelfde maatschappelijke ontwikkelingen voor als elders 
in het land. Belangrijk in deze ontwikkelingen is de relatief grote toename van de inko
mens. De genoemde inkomensstijging heeft geleid tot een sterke afname van de be
hoefte aan goedkope huurwoningen. De primaire doelgroep neemt af. Deze afname kan 
aanleiding zijn om in de duurdere huursector te investeren. Maar ook in deze sector is 
een kwantitatieve uitbreiding van de totale voorraad vooralsnog overbodig. Daarentegen 
neemt de vraag naar koopwoningen de komende jaren steeds meer toe. 
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fig 7.3 Veranderingsvraag Arnhem in 2010 ten opzichte van de woningvoorraad in 1998 [ABF, 2000b] 

Uit figuur 7.3 wordt de veranderingsvraag (discrepantie tussen woningbehoefte en -
voorraad) in Arnhem voor de verschillende stedelijke woonmilieus wordt weergegeven 
[ABF, 2000]. Uit de figuur valt af te leiden dat het (hoog)stedelijke woonmilieu vooral een 
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behoefte kent aan meer meergezinswoningen. Het suburbane woonmilieu heeft een 

overschot aan zowel eengezins- als meergezinshuurwoningen én kent daarnaast een 
tekort aan vooral eengezinskoopwoningen. Het laagstedelijke woonmilieu (groenstede

lijk) kent vooral een tekort aan eengezinskoopwoningen . 

De differentiatie van het programma nieuwbouw zoals omschreven in het ontwikkelings

plan richt zich vooral op het middensegment eengezins- en meergezinswoningen (€ 

165.000 - € 185.000) [SVA, 2001]. De gehele differentiatie komt globaal neer op 20% 

sociale sector, 20% goedkope vrije sector, 40% middeldure vrije sector en 20% dure 

vrije sector. De nieuwbouw bestaat voor iets meer dan de helft (55%) uit eengezinswo

ningen; de rest (45%) is meergezinswoning . Als men deze waarden vergelijkt met figuur 

7.3 valt op dat de differentiatie uit het ontwikkelingsplan slechts gedeeltelijk ingaat op de 

veranderingsvraag voor Arnhem in 2010 . Op de vraag naar het goedkoop- en midden

segment koopwoningen wordt voldoende ingespeeld . Het duursegment koopwoningen 

ligt echter aanzienlijk lager dan de veranderingsvraag. In het ontwikkelingsplan is een 

deel van de nieuwbouw in de sociale sector gepland (20%). Dit gedeelte is ondanks de 

negatieve veranderingsvraag wenselijk. Voorkomen dient te worden dat een nieuwe 

eenzijdigheid ontstaat door buurten te bouwen waar alleen maar vrije sector woningen 

staan. De marktpositie van het bestaande bezit dient verbeterd te worden. Ook dient in 

de sociale sector gebouwd te worden om de noodzakelijke herhuisvesting van de zitten

de bewoners te bewerkstelligen . Het percentage sociale huur neemt met de herstructu

rering af van 78% naar 51%. Op grond van de huidige samenstelling van de wijk wordt 

dit gezien als de benodigde kernvoorraad. 

- nieuwbouw woningen 

D sloop + nieuwbouw woningen 

D te handhaven woningen 

nieuwbouwvoorzieningen 

D sloop + nieuwbouwvoorzieningen 

CJ te handhaven voorzieningen 

CJ nader uit te werken woongebied 

CJ groen 

Dwaler 

CJ sport 

tig 7.3 nieuwe differentiatie ontwikkelingsplan Malburgen 
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7.3.2 Optimalisatie binnen de (bruto) woningdichtheid 

De financieel-econom ische optimalisatiemogelijkheden zijn voor een groot deel te vin

den in intensief grondgebruik. Gezocht dient te worden naar optimalisatie binnen de bru
to woningdichtheid. Afhankelij k van het ruimtebeslag per woningsegment kan het opti
male programma bepaald worden . Het ontwikkelingsplan Malburgen richt zich op een 
groter en gedifferentieerder woningaanbod . Het ontwikkelingsplan speelt in eerste in
stantie in op de vraag naar eengezinswoningen. Het aantal hiervan neemt toe én richt 
zich op {het herstel van) het tuindorpkarakter van de wijk. Maar het ontwikkelingsplan wil 
ook het principe van de verstedelijking toepassen. Een financieel-economische optimali
satie zal enerzijds gezocht moeten worden in de eengezinswoningen. Anderzijds biedt 
de verdichtingspotentie van meergezinswoningen bij het principe van de verstedelijking 
mogelijkheden. 

Bij verdichting is inzicht in het gemiddelde ruimtebeslag per woonsegment van belang. 
Dit ruimtebeslag is recentelijk voor Arnhem geanalyseerd. Op basis van de gegevens uit 
onderstaande tabel kan per segment de maximale mogelijke bruto woningdichtheid be
paald worden. 

mgw egw egw 
alle segmenten goedk.- / middensegment duur segment 

(hoog)stedelijk 125 m2 (80 won./ha) 320 m2 (31 won./ha) 390 m2 (25 won./ha) 
Suburbaan 140m2 (71 won./ha) 360m 2 (27 won./ha) 485m2 (20 won./ha) 

tabel 7.4 benodigde ruimte per woning in m2 (bruto woningdichtheid) {ABF, 2000b] 

In het ontwikkelingsplan ligt de nadruk op het 'vertuindorpen' van de wijk. Veel van de 
middelhoogbouw wordt vervangen door eengezinswoningen. Over het algemeen bete
kent dit een verlaging van de bruto woningdichtheid. Maar de grondopbrengsten bij 

eengezinswoningen liggen aanzienlijk hoger (gemiddeld 1,5 maal) dan de grondop
brengsten bij meergezinswoningen. Figuur 5.3 geldt dus ook voor de herstructurering 
van Malburgen. Ondanks het feit dat de verdichtingsmogelijkheden binnen de eenge
zinswoningen minder zijn dan bij meergezinswoningen kan een financieel-economische 
optimalisatie binnen dit segment behaald worden. Hierbij levert het middensegment 

(bruto woningdichtheid van 27 woningen per hectare) de hoogste revenuen . De relatief 
hogere opbrengsten bij het duursegment eengezinskoopwoningen (gemiddeld 1,35 
maal) zijn per hectare lager. Dit wordt veroorzaakt door het grotere gewenste kavelop
pervlak in het duursegment Voor een financieel-economische optimalisatie dienen zo
veel mogelijk eengezinswoningen in het middensegment ontwikkeld te worden . 

Maar het aantal woningen in de wijk zal toenemen. Het ontwikkelingsplan Malburgen 
spreekt van verdichting. Er worden 1250 woningen gesloopt. Voor deze woningen ko
men in totaal 2700 woningen terug. Daar waar het principe van 'vertuindorpen' wordt 
toegepast zal de verdichting niet mogelijk zijn . De verdichtingspotentie is vooral te vin
den in die gebieden waar het ontwikkelingsplan de mogelijkheid van verstedelijking uit
spreekt. 
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Het gebied langs de Nijmeegse weg heeft in eerste instantie veel potenties in ontwikke
lingen buiten de woningsegmenten. Maar getracht dient te worden om de (vaak) com
merciële functies in combinatie met het wonen te positioneren. De Nijmeegse weg biedt 
goede mogelijkheden aan woon-werk- en woon-winkel-combinaties. Deze combinaties 
kunnen in een relatief hoge dichtheid ontwikkeld worden. Omdat het ontwikkelingsplan 
spreekt van de Nijmeegse weg als verbindingsas tussen oost en west Malburgen is 
hierbij voorzichtigheid geboden. De Nijmeegse weg valt echter buiten de 'exploitatiege
bieden'. In het kader van dit onderzoek wordt dan ook niet verder op de verdichtingspo
tentie van de Nijmeegse weg ingegaan. 

Bij het principe van de verstedelijking dienen vooral de potenties van de Eldense weg, 
de Huissense straat en van het gebied lang de Rijn benut te worden. De Eldense weg is 
in deze een belangrijke ontsluitingsweg voor het centrum van Arnhem. De wijk Malbur
gen heeft geen directe relatie met de Eldense weg. Langs deze (drukke) doorgangsweg 
is het dan ook goed mogelijk om meergezinswoningen in een relatief hoge dichtheid te 
ontwikkelen. Hierbij wordt de grens van het plangebied indirect versterkt. 

Langs de Huissensastraat is ook verdichting mogelijk. Net als de winkels moeten de ba
sisscholen en de sociaal-culturele en maatschappelijke voorzieningen op centrale loca
ties in de wijk liggen. Hierbij moet de gehele wijk zo goed mogelijk worden bediend. Het 
ontwikkelingsplan spreekt van een centraal multi-zorgcentrum. Deze is gepositioneerd 
aan de Huissensastraat Dit gedeelte van malburgen zal een (hoog)stedelijk karakter 
krijgen. Veelal zullen hier dan ook woon-werk- , woon-winkel, en woon-zorg-combinaties 
ontwikkeld worden. 

Het gebied langs de Rijn biedt een grote kans in te spelen in de relatie tot het centrum. 
Omdat de doelgroep de komende decennia sterk zal veranderen, kan dit een belangrijk 
aanknopingspunt zijn bij een eventuele transformatie. Arnhem kent duidelijk een (groei
ende) behoefte aan woningen in het (hoog)stedelijk woonmil ieu. De vraag naar compact 
wonen in een hogere dichtheid kan aangegrepen worden om in de gebieden grenzend 
aan het centrum in te zetten op een transformatie naar een meer (hoog)stedelijk woon

milieu. Het gebied langs de Rijn grenst aan het centrum van Arnhem. Getracht kan wor
den om in het gebied langs de Rijn een (hoog)stedelijk woonmilieu te creëren. Indien dit 
milieu zich vooral richt op het midden- en dure segment (koop)woningen kunnen aan
zienlijke revenuen behaald worden. Het gebied langs de Rijn kan zich bijvoorbeeld ont
wikkelen tot een (hoog)stedelijke milieu zoals 'Java-eiland' in Amsterdam of 'Céramique' 
in Maastricht. Vooral dit soort woonmilieu biedt dé optimalisatiekans voor Malburgen. 

7.3.3 Optimalisatie binnen de parkeervoorzieningen 

Het ontwikkelingsplan spreekt niet direct over de mogelijke parkeeroplossingen in het 
toekomstige Malburgen. Toch hebben de eventuele oplossingen grote invloed op het fi
nancieel-economische resultaat. De parkeerkosten zijn vermoedelijk opgenomen in de 
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exploitatieopzet woningen en woongebouwen [SVA, 2001]. Maar omdat een eventuele 
parkeerproblematiek niet direct genoemd is het niet mogelijk deze te analyseren en eva
lueren. Wel kan een en ander gezegd worden over de wenselijke omgang met het par
keren in Malburgen. 

Uit figuur 5.6 blijkt de grote invloed van het parkeren op het totale resultaat. Financieel
economisch bezien dient het parkeren op maaiveldniveau opgelost te worden. Dit brengt 
de minste kosten met zich mee. Maar naarmate de verdichting toeneemt, is het niet al
tijd mogelijk om te parkeren op maaiveld. Gebouwde parkeervoorzieningen zijn dan 
noodzakelijk. Het ontwikkelingsplan Malburgen legt de nadruk op het 'vertuindorpen' van 
de wijk. Hiertoe wordt een aanzienlijke hoeveelheid eengezinswoningen ontwikkeld. Ge
zien de benodigde ruimte per woning is het goed mogelijk voor de eengezinswoningen 
het parkeren op maaiveld op te lossen. Financieel-economisch is dit ook wenselijk. Een 
ander verhaal wordt het voor de gebieden waar verstedelijking wordt toegepast. Afhan
kelijk van de mate van verdichting zijn gebouwde parkeervoorzieningen onvermijdbaar. 
Maar ook hier moet in eerste instantie getracht worden om de parkeeroplossing op 
maaiveldniveau te vinden. Eventueel kunnen langs Nijmeegse weg en de Huissen
sestraat de kosten voor de parkeeroplossingen onderdeel worden van (eventuele) 
commerciële ontwikkelingen. Eventuele tekorten kunnen doorberekend worden naar de 
rendabele onderdelen van het desbetreffende project. Zeker bij woon-werk- en/of woon
winkel-combinaties zijn hiertoe mogelijkheden. Indien in het gebied langs de Rijn hoog
waardige meergezinswoningen worden ontwikkeld in een duurder segment, kan het 
rendabel zijn, om gebouwde (betaalde) parkeervoorzieningen te ontwikkelen. De toege
voegde kwalitatieve waarde vertaalt zich in hogere grondopbrengsten. 

7.4 Conclusies 

Het totaal aan investeringen in woningen en grond bedraagt ruim 4 miljard euro. Dit be
drag is niet helemaal gedekt. Op de integrale planexploitatie rust een tekort van onge
veer 14 miljoen euro. Deels zal kan dit bedrag gedekt worden door verkoop van be
staande huurwoningen. Maar SVA zal ook inkomsten generen uit de verkoop van nieu
we woningen. Deze gecombineerde projecten zullen een aanzienlijk gedeelte van de te
korten uit de planexploitatie dekken. In eerste instantie ontwikkelt SVA vooral eenge
zinskoopwoningen in het middensegment. Hierbij worden al aanzienlijke revenuen be
haald. 

Toch zijn er kansen om het ontwikkelingsplan Malburgen financieel-economisch verder 
te optimaliseren. De grondopbrengsten kunnen verder worden geoptimaliseerd door het 
programma aan te passen. Vooral de duurdere segmenten kennen op de lange termijn 
een grote(re) vraag. Hier speelt het ontwikkelingsplan slecht gedeeltelijk op in. Wellicht 
is het mogelijk het aantal sociale huurwoningen verder te verminderen om meer wonin
gen in de duurdere segmenten te ontwikkelen. Dit kan echter ten koste gaan van de 
volkshuisvestelijke opgave én het maatschappelijke draagvlak voor de toch al forse 
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bouwopgave. Daarnaast moet onder ogen worden gezien dat de ontwikkeling en reali
satie een tijdsperiode van meer dan tien jaren in beslag zal nemen. Het is dus mogelijk 
dat op enig moment de koopwoningenmarkt stagneert. Indien de lange termijn progno
ses uit figuur 3.2 (respectievelijk 7.3) niet blijken te kloppen dient in het programma vol
doende flexibiliteit te zitten om op dat moment extra contigenten goedkope woningen te 
bouwen 

Een eventuele financieel-economische optimalisatie dient voor Malburgen vooralsnog 
gezocht te worden binnen de verdichtingspotentie. Daar waar het ontwikkelingsplan 
spreekt over 'vertuindorpen' dient gezocht te worden naar de optimale verkaveling. Bin
nen de kwantitatieve en kwalitatieve randvoorwaarden kan wellicht een hogere bruto 
woningdichtheid gerealiseerd worden. Daarnaast kan het grootschaliger toepassen van 
de 'verstedelijking' een financieel-economische optimalisatie opleveren. Hier wordt door 
SVA slechts gedeeltelijk op ingespeeld. Vooral het gebied langs de rijn kent grote(re) 
potenties. Door het ontwikkelen van een (hoog)stedelijk woonmilieu kan in dit gebied 
aanzienlijke revenuen behaald worden. Vooral als dit woonmilieus wordt gepositioneerd 
in het duurdere huur- en/of koopsegment Door het incidenteel bedienen van een klan
tengroep in dit bovenstaande segment kan een significant financieel-economisch ren
dement behaald worden. Dit rendement kan vervolgens weer ingezet worden in de huis
vesting van de primaire doelgroep. 
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Hoofdstuk 8 Evaluatie 

De (binnen)stedelijke herstructureringsproblematiek wordt steeds actueler. Herstructure

ring is een vorm van stedelijke vernieuwing, waarbij de specifieke problematiek van de 

naoorlogse wijken wordt aangepakt door middel van herdifferentiatie van de woning

voorraad, herinrichting van het openbare gebied én de aanpassing van het voorzienin

genniveau aan de huidige wensen. Vaak wordt het initiatief tot herstructurering geno

men door wooncorporaties die vanuit een krachtige positie op de grondmarkt opereren. 

Hierbij worden de wooncorporaties geconfronteerd met aanzienlijke onrendabele inves

teringen. Momenteel wordt dan ook door de corporatiesector veel onderzoek gedaan 

naar de mogelijkheden om de onrendabele investeringen te reduceren. 

In dit onderzoek is ingegaan op de zogenaamde gecombineerde projecten. Het ontwik

kelen van mogelijke combinatieprojecten kan financieel-economische optimalisatiemo

gelijkheden bieden voor (binnen)stedelijke herstructureringsprojecten. In dit laatste 

hoofdstuk van dit onderzoek worden de belangrijkste bevindingen in het kort uiteengezet 

en geëvalueerd. Er zal antwoord worden geven op de probleemstelling van het onder

zoek; "Wat zijn voor wooncorporaties (als non-profit beheerder) de financieel

economische mogelijkheden van de combinatieprojecten om tot een optimalisatie van 

het gebiedsrendement bij (binnen)stedelijke herstructureringsprojecten te komen." 

Alvorens conclusies te trekken zal een samenvatting worden gegeven van voorgaande 

hoofdstukken. De samenvatting geschiedt op basis van de in paragraaf 1.4 geformu

leerde onderzoeksvragen. Afsluitend zullen enkele aanbevelingen voor vervolgonder

zoek gedaan worden. 

8.1 Samenvatting 

Wooncorporaties zijn zelfstandige ondernemingen met een publieke taak. De corpora

tiesector kenmerkt zich door een grote dynamiek en pluriformiteit. Deze komen in sterke 

mate voort uit de verzelfstandiging van de wooncorporaties die het afgelopen decenni

um is doorgevoerd. Gesteld kan worden dat de wooncorporaties binnen een specifiek 

maatschappelijk kader werken dat in belangrijke mate sturend is voor hun bedrijfsvoe

ring. Het maatschappelijke kader wordt enerzijds gevormd door de woningmarkt; de 

activiteiten ter vervulling van de publieke taak zijn in feite bedoeld om de gewenste in

terventie op de woningmarkt tot stand te brengen. Daarnaast bepaalt de wet- en regel

geving de wijze waarop de wooncorporatie zelfstandig kan opereren; het specifiek wet-
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telijke kader van de wooncorporaties is geregeld in de Woningwet, het Besluit Beheer 

Sociale Huursector (BBSH) en in verschillende fiscale wetten. In 2003 zal de nieuwe 

Woonwet worden geïntroduceerd. Hiermee komen voorgaande wetten te vervallen. In 

dit onderzoek is de toekomstige Woonwet als uitgangspunt genomen. 

De taakafbakening van wooncorporaties wordt in de Woonwet letterlijk omschreven als: 

"werkzaam op het gebied van het wonen, woondiensten en woonmilieus'. Binnen het 

werkdomein van de wooncorporaties wordt een tweetal kerntaken onderscheiden, die in 

de Woonwet en in de statuten van de wooncorporaties zullen worden vastgelegd: "de 

zorg voor huisvesting van mensen met een kwetsbare positie op de woningmarkt" én 

"het bijdragen aan de duurzaamheid en leefbaarheid van woongebieden." Door een 

toenemende diversificatie in de vraag neemt de traditionele doelgroep sterk in omvang 

af. De corporatiesector wordt geconfronteerd met een veranderende klantengroep. Om 

marktconform te blijven opereren worden wooncorporaties min of meer verplicht gesteld 

nieuwe doelen, doelgroepen en markten te bedienen. Doelgroepverbreding is wenselijk 

(of zelfs essentieel). De Woonwet is dynamisch van karakter én biedt hiertoe ook moge

lijkheden. Een limitatieve opsomming van de toegestane activiteiten blijkt niet mogelijk. 

Wanneer in dialoog (met het ministerie van VROM) kan worden aangetoond dat de be

oogde activiteiten een substantieel en causaal verband hebben met de kerntaken kan 

voor de activiteiten toestemming worden verkregen. Het is hierdoor legitiem om gecom

bineerde projecten in ontwikkeling te brengen. De mogelijke combinatieprojecten zijn in 

eerste instantie een reactie op de (huidige) woningmarktdynamiek en op het overheids

beleid dat gericht is op de bevordering van het eigen woningbezit. Het gaat om combi

naties tussen goedkope (sociale) huurwoningen met koopwoningen en/of woningen in 

de duurdere huursector. Daarnaast zijn combinaties mogelijk tussen goedkope (sociale) 

huurwoningen met commercieel vastgoed en/of andere (maatschappelijke) vastgoed

segmenten. Deze combinaties dienen in het bijzonder bij te dragen aan de leefbaarheid 

en duurzaamheid van de woongebieden. 

Het doel van combinatieprojecten is om door middel van rendementsdistributie de 

onrendabele investeringen op goedkope (sociale) huurwoningen te dekken. De ge

combineerde projecten zijn in eerste instantie bedoeld om financieel-economische 

optimalisatie te behalen. Inzicht in de mogelijke grondopbrengsten van de verschil

lende mogelijke combinatieprojecten is dan ook wenselijk. Met behulp van de resi

duele waardemethodiek kunnen de grondopbrengsten gekwantificeerd worden. De 

residuele waardemethode is een methodiek waarbij de grondwaarde wordt bepaald 

door middel van een 'afpelmethode'; de residuele grondwaarde is het bedrag dat 

resteert ten behoeve van de dekking van de grondkosten. Dit bedrag wordt bepaald 

door de toegekende commerciële waarde van het vastgoedobject te verminderen 

met de met de realisatie gemoeide bouw- en bijkomende kosten. De residuele 

grondwaarde geeft inzicht in de haalbaarheid per vastgoedsegment In tabel 5.2 en 

5.3 zijn de verschillende mogelijke combinatieprojecten gewaardeerd. Op basis van 
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deze (indicatieve) kwantificatie blijken het midden- en duursegment eengezinskoop

woningen de hoogste grondopbrengsten te kennen. Hier liggen dus optimalisatiemo

gelijkheden. Maar ook de commerciële en overige (maatschappelijke) vastgoedseg

menten bieden kansen. Een eventuele optimalisatie binnen deze laatste twee seg

menten wordt vooral bepaald door de gebiedspotentie. Deze is afhankelijk van loca

tiegebonden factoren. Bij een hoge gebiedspotentie kunnen hoge grondopbrengsten 

behaald worden. Het verdient de aanbeveling om deze (dure) gronden te verkopen. 

Het ontbreekt de wooncorporatie veelal aan deskundigheid en ervaring om zelfstan

dig binnen deze commerciële segmenten te ontwikkelen. Vooralsnog liggen vanuit 

het maatschappelijke kader de grootste kansen in de ontwikkelingen op de woning

markt. De financieel-economische optimalisatiemogelijkheden worden in dit onder

zoek dan ook binnen de woningsegmenten gezocht. 

In de praktijk (op basis van diverse interviews) blijkt bij de optimalisatie binnen de wo
ningsegmenten een drietal parameters in het bijzonder van belang te zijn; het woning

bouwprogramma, de (bruto) woningdichtheid én de eventuele parkeeroplossing. 

De eerste parameter is vaak bestuurlijk vastgesteld door de gemeente. In het woning

bouwprogramma is financieel-economische optimalisatie vaak moeilijk te bewerkstelli

gen. De gemeente dient op basis van woningmarktonderzoek de gewenste percentages 

goed te onderbouwen. 

De optimalisatiemogelijkheden zijn vooral te vinden in intensief grondgebruik. De 

financieel-economische optimalisatiemogelijkheden liggen in de verdichtingspotentie 

van het plangebied. De mogelijkheden tot (kwantitatieve) verdichting worden hierbij 

grotendeels bepaald door kwalitatieve randvoorwaarden. De verdichtingspotentie 

kan worden bepaald aan de hand van een aantal grondgebruiknormeringen; de 

(sub)parameters Floor Space Index (FSI), Ground Space Index (GSI), Open Space 

Ratio (OSR) en de gemiddelde bouwhoogte (L) maken een koppeling mogelijk tus

sen de kwantitatieve verdichtingsmogelijkheden en de kwalitatieve randvoorwaar

den. Op grond van deze (sub)parameters kan de maximaal mogelijke bruto woning

dichtheid worden bepaald. Naarmate de bruto woningdichtheid stijgt, zal de verdich

ting toenemen. Toch blijkt dit niet enkel bepalend te zijn . De verdichtingspotentie ligt 

vooral bij de meergezinskoopwoningen. Maar bij de meergezinskoopwoningen liggen 

de grondopbrengsten over het algemeen lager dan bij de eengezinskoopwoningen. 

Pas bij een bepaalde mate van verdichting zal financieel-economische optimalisatie 

mogelijk zijn. Figuur 8.1 illustreert dit omslagpunt. Uit de figuur valt af te leiden dat 

bij de eengezinskoopwoningen een maximale opbrengst te behalen is indien men 

(middel)dure woningen ontwikkelt in een bruto woningdichtheid van ongeveer 25 

woningen per hectare. Deze maximale opbrengst wordt bij de meergezinskoopwo

ningen pas geëvenaard bij een bruto woningdichtheid van 40 woningen per hectare 

of meer. 
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Het omslagpunt tussen de grondopbrengsten uit de eengezins- respectievelijk meerge

zinskoopwoningen in relatie tot de bruto woningdichtheid wordt in sterke mate beïnvloed 

door de mogelijke parkeeroplossingen. De belangrijkste categorieën parkeervoorzienin

gen zijn: parkeren op maaiveld, bovengronds gebouwd parkeren, halfverdiept gebouwd 

parkeren én ondergronds gebouwd parkeren. Op basis van de (vaak bestuurlijk) vastge

stelde parkeernorm dient een keuze gemaakt te worden voor al dan niet gebouwd par

keren. Deze keuze is van grote invloed op het financieel-economische resultaat. De 

kosten voor parkeren op maaiveld liggen het laagst. In eerste instantie dient dan ook de 

eventuele parkeeroplossing op maaiveldniveau gezocht te worden. Bij een bepaalde 

mate van verdichting zijn gebouwde parkeervoorzieningen echter onvermijdbaar. De 

kosten voor gebouwd parkeren liggen echter substantieel hoger dan de kosten voor 

parkeren op maaiveld. Indien men (noodgedwongen) kiest voor een gebouwde parkeer

voorziening is het verstandig te zoeken naar een bovengrondse of halfverdiepte oplos

sing. De kosten voor ondergronds gebouwd parkeren liggen nog hoger dan de kosten 

voor halfverdiept of bovengronds gebouwd parkeren. In figuur 8.1 is (ook) de invloed 

van de diverse parkeeroplossingen op de totale grondopbrengsten opgenomen. De fi

guur toont de negatieve invloed van de gebouwde parkeervoorzieningen op de totale 

grondopbrengst Op het moment dat een duurdere gebouwde parkeervoorziening on

vermijdbaar is toont de figuur een abrupte verlaging van de totale grondopbrengsten. Dit 

moment is subjectief en niet eenduidig vast te stellen; de (al dan niet) noodzakelijk par

keervoorzieningen staan in relatie tot het gewenste ruimtegebruik (zowel kwantitatief als 

kwalitatief) . Over het algemeen geldt dat, indien de meerkosten van een bepaalde par

keeroplossing opwegen tegen de hogere opbrengsten als gevolg van een hogere maxi

male bruto woningdichtheid, de keuze voor die bepaalde parkeeroplossing te verant

woorden is. 
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8.2 Conclusies 

In dit onderzoek is getracht inzicht te verschaffen in de financieel-economische moge

lijkheden van de combinatieprojecten om tot een optimalisatie van het gebiedsrende

ment bij (binnen)stedelijke herstructureringsprojecten te komen. Hierbij is het huidige 

maatschappelijke kader van de wooncorporaties als primair uitgangspunt genomen. 

Binnen deze belangrijke afbakening kunnen uit het onderzoek een aantal conclusies 

getrokken worden. Deze zullen in onderstaande paragraaf puntsgewijs benoemd wor

den. De eerste twee conclusies richten zich op de positionering en realisering van de 

mogelijke combinatieprojecten 

1. Het maatschappelijke kader biedt mogelijkheden om de gecombineerde projecten te 

positioneren. De mogelijke combinatieprojecten spelen enerzijds in op de woning

marktdynamiek en het daaruit voortvloeiende overheidsbeleid. Hierdoor voldoen de 

mogelijke combinatieprojecten aan de eerste kerntaak van de wooncorporatie. Daar

naast bevorderen de mogelijke combinatieprojecten veelal de duurzaamheid en leef

baarheid van de woongebieden. Hierdoor voldoen de mogelijke combinatieprojecten 

tevens aan de tweede kerntaak van de wooncorporatie. 

2. De financieel-economische kansen van de combinatieprojecten liggen in het bijzon

der op de woningmarkt. Afhankelijk van de gebiedspotentie kunnen ook gecombi

neerde projecten in het commerciële en overige (maatschappelijke) vastgoedseg

ment gepositioneerd worden. 

Omdat de financieel-economische kansen van de mogelijke combinatieprojecten in het 

bijzonder op de woningmarkt liggen zijn in het onderzoek de optimalisatiemogelijkheden 

binnen de woningsegmenten gezocht. In het kader van de financieel-economische opti

malisatie binnen de woningsegmenten is het volgende geconcludeerd: 

3. Bij een financieel-economische optimalisatie binnen de woningsegmenten blijken in 

de praktijk een drietal parameters van belang te zijn. Deze betreffen het woning

bouwprogramma, de bruto woningdichtheid én de eventuele parkeeroplossing; 

4. het woningbouwprogramma is veelal bestuurlijk vastgesteld door de gemeente. Finan

cieel-economische optimalisatie op basis van het woningbouwprogramma is hierdoor 

slechts beperkt mogelijk. Meer beleidsruimte binnen het woningbouwprogramma is 

wenselijk. 

5. De financieel-economische optimalisatiemogelijkheden liggen vooral in de verdich

tingspotentie van het plangebied. In eerste instantie kan er geoptimaliseerd worden 

met eengezinskoopwoningen. De verdichtingsmogelijkheden binnen dit segment zijn 

daarentegen beperkt. Door te verdichten met meergezinswoningen kunnen de op-
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brengsten echter verder geoptimaliseerd worden. Er is sprake van een omslagpunt. In 

figuur 8. 1 genereren de eengezinskoopwoningen een maximale grondopbrengst bij 

een bruto woningdichtheid van 25 woningen per hectare. Deze grondopbrengst wordt 

in de figuur door de meergezinskoopwoningen pas geëvenaard bij een bruto woning

dichtheid van 40 woningen per hectare. 

6. Inzicht in de kosten van de mogelijke parkeeroplossingen is van wezenlijk belang. De 

kosten van een gebouwde parkeeroplossing liggen substantieel hoger dan van een 

parkeeroplossing op maaiveldniveau. In eerste instantie dient de parkeeroplossing 

op het maaiveldniveau gezocht te worden. Naarmate de verdichting toeneemt zijn 

gebouwde parkeervoorzieningen echter onvermijdbaar. Over het algemeen geldt dat, 

indien de meerkosten van een bepaalde parkeeroplossing opwegen tegen de hogere 

opbrengsten als gevolg van een hogere maximale bruto woningdichtheid, de keuze 

voor die bepaalde parkeeroplossing te verantwoorden is. 

8.3 Aanbevelingen 

Dit onderzoek heeft zich primair gericht op de financieel-economische optimalisatiemo

gelijkheden van gecombineerde projecten. In het onderzoek zijn hierbij een aantal zaken 

naar voren gekomen die buiten de onderzoekskaders vallen. In eerste instantie verdient 

het de aanbeveling verder onderzoek te doen naar de parameters die van invloed zijn 

op de financieel-economische optimalisatie binnen de woningsegmenten: 

1. De optimalisatiemogelijkheden zijn slechts in een drietal parameters gezocht. Onder

zocht dient te worden of deze drie parameters daadwerkelijk bepalend zijn. Wellicht 

zijn er meerdere parameters van invloed op het financieel-economische rendement. 

2. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de omgang met de parkeerproblema

tiek vaak ondergewaardeerd wordt. Er blijkt (te) weinig bekend te zijn over de invloed 

van de diverse parkeervoorzieningen op het financieel-economische resultaat. On

derzoek naar de financieel-economische aspecten van de parkeerproblematiek is 

wenselijk. 

In dit onderzoek zijn de regionale verschillen buiten beschouwing gelaten. Gekozen is 

voor het "gemiddelde". Kijkend naar de economische context van de herstructurering 

ontstaat in toenemende mate een verschil tussen herstructureringsopgaven in goede én 

in slechte(re) gebieden. In de goede woningmarktgebieden kunnen je hoge opbrengsten 

genereren en verdichten. De herstructurering is hier economisch goed haalbaar. De 

slechte(re) woningmarkt gebieden hebben het daarentegen financieel-economisch ui-
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termate lastig. De winsten bij verkoop zijn gering en de mogelijkheden hiertoe beperkt. 

Verdichting is al helemaal niet aan de orde. 

3. Onderzoek naar de verschillen tussen de goede en slechte locaties en de relatie met 

de regionale verschillen tussen de verschillende herstructureringsgebieden is wense

lijk. Hierbij verdient de financieel-economische omgang van de slechtere gebieden 

bijzondere aandacht. 

Afsluitend aan dit hoofdstuk verdient het de aanbeveling onderzoek te doen naar de 

financieel-economische mogelijkheden die de andere vastgoedcategorieën kunnen bie

den. Dit geldt in het bijzonder voor de categorie overig (maatschappelijk) vastgoed: 

4. Het maatschappelijke vastgoed is niet primair gericht op financieel-economisch ren

dement. Toch worden veel maatschappelijke vastgoedontwikkelingen door de woon

corporaties geïnitieerd. Een onrendabele investering wordt hierbij vaak geaccep

teerd. Het te behalen maatschappelijk rendement compenseert klaarblijkelijk het fi

nancieel-economische verlies. Door de stichting Aedex Corporatie Vastgoedindex 

wordt momenteel onderzoek verricht naar de financieel-economische kwantificatie 

van het maatschappelijke rendement. Dit met als doel om het maatschappelijke 

vastgoed te kunnen laten concurreren met de andere vastgoedcategorieën Meer 

onderzoek naar de financieel-economische kwantificatie van het maatschappelijke 

vastgoed blijft echter wenselijk. 
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tabel b.1.2 Residuele grondwaardeberekening EGW koop goedkoop; berekeningen op basis van 
spreadsheets "rekenen met spreadsheets" [Rust e.a., 2000]; geactualiseerd op 2002; invoer 
gegevens ontleend aan Elsevier, NVM.nl en MVROM. Cijfers zijn indicatief. 

tabel b.1.3 Residuele grondwaardeberekening EGW koop middensegment; berekeningen op basis 
van spreadsheets "rekenen met spreadsheets" [Rust e.a., 2000]; geactualiseerd op 2002; invoer 
gegevens ontleend aan Elsevier, NVM.nl en MVROM. Cijfers zijn indicatief. 
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_. 
0 
()1 

5.280 
5.386 
5.493 
5.603 
5.715 
5.830 
5.946 
6.065 
6.186 
6.310 
6.436 
6.565 
6.696 
6.830 
6.967 
7.106 
7.248 
7.393 
7.541 
7.692 
7.846 
8.003 
8.163 
8.326 
8.493 
8.662 
8.836 
9.012 
9.193 
7.541 
7.692 
7.846 
8.003 
8.163 
8.326 
8.493 
8.662 
8.836 
9.012 
9.193 
9376 
9.564 

106 
108 
110 
112 
114 
117 
119 
121 
124 
126 
129 
131 
134 
137 
139 
142 
145 
148 
151 
154 
157 
160 
163 
167 
170 
173 
177 
180 
184 
151 
154 
157 
160 
163 
167 
170 
173 
177 
180 
184 
188 
191 
195 
199 
203 
207 
211 
215 
220 

828 
845 
861 
879 
896 
914 
932 
951 
970 
990 

1.009 
1.030 
1.050 
1.071 
1.093 
1.114 
1.137 
1.159 
1.183 
1.206 
1.230 
1.255 
1.280 
1.306 
1.332 
1.358 
1.386 
1.413 
1.442 
1.183 
1.206 
1.230 
1.255 
1.280 
1.306 
1.332 
1.358 
1.386 
1.413 
1.442 
1.470 
1.500 
1.530 
1.560 
1.592 
1.623 
1.656 
1.689 
1.723 

264 
269 
275 
280 
286 
291 
297 
303 
309 
316 
322 
328 
335 
342 
348 
355 
362 
370 
377 
385 
392 
400 
408 
416 
425 
433 
442 
451 
460 
377 
385 
392 
400 
408 
416 
425 
433 
442 
451 
460 
469 

2.523 

12.304 

3.750 

4.662 

4.247 
4.332 
4.419 
4.507 
4.597 
4.689 
4 .783 
2.356 
4.976 
5.076 
5.177 
5.281 
5.387 
5.494 
5.604 
5.716 
5.831 
6.356-
6.066 
6.188 
6 .31 1 
6 .438 
6.566 
6.698 
6.832 
6.968 
7.108 
2.081 
5.947 
6.066 
6.188 
6.311 
6.438 
6.566 
6.698 
6.832 
6.968 
7.108 
2.588 
7.395 
7.543 
7.693 
7.847 
8.004 
8.164 
8.328 
8.494 

3.337 
3.434 
3516 
3.368 
3.225 
3.089 
2.958 
2.833 
2.714 
1.255 
2.489 
2.384 
2.283 
2.187 
2.094 
2.006 
1.921 
1.840 
1.762 
1 
1.617 
1.548 
1.483 
1.420 
1.360 
1.303 
1.248 
1.195 
1.144 

315 
844 
8()9 

774 
742 
710 
680 
652 
624 
598 
572 
196 
525 
503 
482 
481 
442 
423 
405 
388 



tabel b.1.5 Residuele grondwaardeberekening MGW koop goedkoop; berekeningen op basis van 
spreadsheets "rekenen met spreadsheetsn [Rust e.a., 2000]; geactualiseerd op 2002; invoer 
gegevens ontleend aan Elsevier, NVM.nl en MVROM. Cijfers zijn indicatief. 

tabel b.1.6 Residuele grondwaardeberekening MGW koop middensegment; berekeningen op 
basis van spreadsheets "rekenen met spreadsheetsn [Rust e.a., 2000]; geactualiseerd op 2002; 
invoer gegevens ontleend aan Elsevier, NVM.nl en MVROM. Cijfers zijn indicatief. 
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Bijlage 2 Interviewverslagen 

Overzicht: 

b2.1 dhr. ing. F. (Frank} Lassche, projectleider Malburgen, wooncorporatie SVA; 

b2.2 dhr. ir. P. (Paul} van Damme, projectleider Malburgen, gemeente Arnhem; 

b2.3 dhr. ir. H. (Henk} Schomaker, projectontwikkelaar, wooncorporatie Het Oosten; 

b2.4 dhr. V. (Vincent} Verbiest, (voormalig} projectmanager Nieuwendam-Noord en 
mw. B. de Maar, projectmanager Cluster 12, woningstichting Patrimonium; 

b2.5 dhr. E. (Ed} Heijstee, projectontwikkelaar, Woningbedrijf Amsterdam. 



b2.1 Uitwerking interview dhr. ing. F. Lassche1 

Projectleider herstructurering Malburgen; Wooncorporatie Volkshuisvesting Arnhem; 
d.d. 29 augustus 2002 

Inleiding 

De afspraken tussen stg. Volkshuisvesting (SVA) en de gemeente Arnhem verschillen 

sterk van de gebruikelijke afspraken tussen wooncorporaties en locale overheden. In de 

gewone situatie verkoopt de gemeente grond aan de wooncorporatie, waarna deze op 

haar beurt woningen ontwikkelt en verhuurt. Daarnaast speelt de gemeente een invloed

rijke en actieve rol in de ontwikkeling van de infrastructuur en de openbare ruimte. De 

gemeente neemt de grondexploitatie voor haar rekening. Dit laatste ligt bij de herstructu

rering van de wijk Malburgen precies andersom. De gemeente heeft in Malburgen enkel 

een voorwaardenscheppende en toezichthoudende rol. De rol van SVA is actiever en 

zelfstandiger. De gemeente Arnhem en SVA dragen gemeenschappelijk het plan en de 

planning. Maar daar houden de gedeelde verantwoordelijkheden op. Beide partijen zijn 

verantwoordelijk voor de eigen werkzaamheden en de financiële implicaties daarvan. 

Dat geldt ook voor het inschatten en het dragen van de risico's. De herstructurering van 

Malburgen is in wezen een gezamenlijk project, maar kent een gescheiden portefeuille. 

Malburgen is opgedeeld in exploitatie- en in beheergebieden. De gebieden waar fysieke 

ingrepen plaatsvinden worden de zogenoemde exploitatiegebieden genoemd; het be

treft hier zowel onbebouwde als bebouwde (deel)gebieden, waar al dan niet sloop en 

nieuwbouw plaatsvindt. Hierbij gaat het niet enkel om de realisatie of verbetering van 

woningen, maar ook om de boven en ondergrondse infrastructuur, het openbare gebied 
en de overige voorzieningen. De zogenoemde beheergebieden kennen geen fysieke 

ingrepen; de bestaande infrastructuur blijft in deze (deel)gebieden gehandhaafd. Wel zal 

er in de beheergebieden een herinrichting van de openbare ruimte plaatsvinden. De 

exploitatiegebieden vallen onder de verantwoordelijkheid van SVA en de beheergebie

den onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Arnhem2
• In de portefeuille van de 

exploitatiegebieden zit de grondexploitatie; deze valt dus onder de verantwoordelijkheid 

van SV A. Dit is ook het meest bijzondere aspect bij bovenstaande aanpak; de wooncor

poratie die de grondexploitatie voor haar rekening neemt, met alle taken, bevoegdheden 

en risico's die daarbij horen. 

Delen van de antwoorden uit dit interview zijn afkomstig uit het artikel geld voor stedelijke herstruc
turering in Arnhem, de gescheiden huishoudboekjes van de gemeente en een woningcorporatie 
geschreven door Niek Ulrich in opdracht van stg. Volkshuisvesting Arnhem. Gedurende het inter
view is verscheidene malen gerefereerd aan dit artikel. 

2 Uitzondering hierop betreft de ontwikkeling van de sport- en onderwijsvoorzieningen. Deze 
exploitatiegebieden vallen onder auspiciën van de gemeente Arnhem. Tevens valt de 
herontwikkeling van de Nijmeegse weg buiten het verantwoordingsveld van SVA. 
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De wens om de stedelijke ambities waar te maken in het kader van de herstructu
reringsopgave vraagt om renderend investeren. Dit rendement komt doorgaans 
niet uit de verhuurpraktijk. Als gevolg van het decentralisatiebeleid van de over
heid en de gewijzigde marktomstandigheden is het steeds moeilijker om rendabel 
betaalbare huurwoningen voor de doelgroep te ontwikkelen en te investeren in 
het kader van de leefbaarheid (maatschappelijke investeringen). Wooncorporaties 
worden gedwongen op zoek te gaan naar nieuwe bronnen van inkomsten. Hoe 
dekt Volkshuisvesting de onrendabele (maatschappelijke) investeringen? 

Bijna 500 miljoen euro heeft SVA ervoor over om Malburgen via noodzakelijke ontwikke
lingsimpulsen een ander aanzien te geven. Deze investering is mogelijk door aanzienlij
ke eigen reserves, het aanspreken van de kapitaalmarkt, het ontwikkelen van koopwo
ningen én een weloverwogen selectieve verkoop van het eigen woningbezit. 

Het rendabel ontwikkelen van woningen in de sociale huursector is niet (meer) mogelijk. 
Er zullen dus alternatieven gezocht moeten worden. Malburgen bestaat momenteel uit 
80% huur en slechts uit 20% koop. De opgave die binnen Malburgen ligt is om te komen 
tot een verdeling van 50% huur en 50% koop. Dit geeft al aan dat SVA in ieder geval in 
de koopsector gaat ontwikkelen; de sociale huisvesting zal aangevuld worden met huur
en koopwoningen in het midden en het duurdere segment. Daarnaast verkoopt SVA een 
deel van het bestaande bezit in Malburgen. 

Als men kijkt naar de financiële merites die behaald kunnen worden dan ontwikkelen de 
meeste wooncorporaties in de koopsector om geld te kunnen genereren. De herstructu
rering van Malburgen is uiteindelijk haalbaar omdat er een totale mix inzit. De verkoop 
van woningen uit de bestaande portefeuille én de diverse segmenten nieuw te bouwen 
woningen bepalen het uiteindelijke resultaat. De totale investeringen in Malburgen ken
nen echter een tekort van ruim 14 miljoen euro. Dit tekort wordt geaccepteerd, omdat de 
verwachting bestaat dat het vernieuwde Malburgen op termijn weer winsten gaat gene
reren. Deze winsten bestaan in de vorm van (bedrijfs)waarde vermeerdering van het 
eigen woningbezit, huuropbrengsten én de opbrengsten uit (toekomstige) verkoop van 
woningen. De omslag naar rendabel zal echter nog tien jaar op zich laten wachten. De 
meest voorzichtige calculaties maken deze omslag echter zonder meer aannemelijk. 
SVA moet echter uiterst zorgvuldig omgaan haar liquiditeitsprognoses 

In hoeverre zijn dergelijke initiatieven maatschappelijk verantwoord? 

De missie van SVA is de waarborging van een goede en betaalbare huisvesting in Arn
hem. SVA werkt op een open en betrokken wijze met en voor klanten aan gevarieerde 
leefbare woonmilieus ( ... ). SVA biedt haar klantengroepen keuzemogelijkheden om hun 
woontevredenheid te vergroten3

. De primaire doelgroep beschouwt SVA nog steeds als 
die personen die aangewezen zijn op sociale huurwoningen. Maar omdat SVA de visie 

3 Zie ook jaarverslag 2001 van Volkshuisvesting Arnhem 
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onderschrijft gevarieerde leefbare woonmilieus aan te bieden én niet enkel een wijk met alleen 
maar sociale huurwoningen voor de primaire doelgroep betekent dit dat de herstructurering 
van Malburgen draagvlak moet krijgen door een goede mix van de huur en koop neer te zet
ten. Omdat SVA grotendeels de grondpositie in Malburgen bezit heeft zij een sterke positie. In 
samenspraak met de gemeente Arnhem heeft SVA dan ook besloten om het aantal actoren in 
de herstructurering van Malburgen te beperken. Uit de praktijk blijkt dat naarmate er meer 
actoren aan een herstructureringsproces deelnemen er allerlei tegenstrijdige belangen ont
staan, die het proces niet ten goeden komen. Het is nooit ter sprake geweest om andere 
(commerciële) partijen te benaderen; SVA is vanaf het begin af aan er voor gegaan om de 
herstructurering op te pakken. In eerste instantie natuur1ijk alleen voor wat betreft de bouwex
ploitatie. Uiteindelijk is in overleg met de gemeente Arnhem besloten dat SVA de gehele plan
exploitatie (dus inclusief grondexploitatie) voor haar rekening neemt. Op basis van grondige 
analyse heeft SVA geconcludeerd dat dergelijke aanpak haalbaar is. Uit deze analyse kwam 
naar voren dat deze vorm in de financiële doorrekening van de herstructurering aanzienlijk 
voordeliger uitvalt. De crux zit hierbij in de mogelijkheid tot planverevening. 

SVA ontwikkelt niet in de commerciële sector. SVA richt zich enkel tot de woningsector; de 
rest wordt uitbesteed aan andere (commerciële) partijen. Wij zijn van mening dat dergelijke 
commerciële ontwikkelingen buiten onze missie vallen. Het feit dat wij enkel woningen bou
wen past wel binnen het maatschappelijke kader dat wij als wooncorporatie hebben( ... ). Wij 
hebben het grootste deel van de woningen in Malburgen in bezit en hebben daarmee ook 
een verantwoordelijkheid. Een derde van onze woningportefeuille bestaat uit bezit in Mal
burgen. Als we niets doen krijgen we problemen met de verhuurbaarheid van onze porte
feuille. We hebben er dus alle baat bij om Malburgen weer goed op het spoor te zetten. Het 
is van belang dat SVA haar woningbezit in Malburgen weer op niveau krijgt. Deels doet SVA 
dat door middel van fysieke ingrepen; sloop en vervangende nieuwbouw, deels door te in
vesteren in het bestaande bezit; marktgericht mutatieonderhoud. 

Het programma dat SVA in Malburgen denkt te ontwikkelen botst niet met de huidige 
wetgeving. De huidige wetgeving kent een aantal regels voor de wooncorporatie met 
betrekking tot het ontwikkelen van (koop)woningen. Het is een kwestie van hoe men 
deze regelgeving interpreteert; het integrale karakter van Malburgen maakt ontwikkeling 
in de koopsector mogelijk. SVA heeft voortdurend contact gehad met het ministerie van 
VROM; er heeft een continue terugkoppeling plaatsgevonden met dit ministerie. Het 
ministerie van VROM had geen bezwaren. 

Beheren alleen is niet meer voldoende om als wooncorporatie te overleven. Als 
corporatie wordt men gedwongen aan de voorraad te sleutelen. Dit strategische 
voorraadbeheer brengt projectontwikkeling met zich mee. Er zijn steeds meer 
corporaties die zich zelf met de projectontwikkeling gaan bezighouden. Wat is de 
visie van stg. Volkshuisvesting op de "ontwikkelende woningcorporatie"? 

SVA is van mening niet zelf alles te hoeven ontwikkelen én zal (indien nodig) altijd part
ners zoeken om gezamenlijk de ontwikkelingen in de stad te kunnen oppakken. Bij de 
uiteindelijke realisatie van het ontwikkelingsplan zal een eventuele samenwerking met 
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ontwikkelaars niet worden uitgesloten. Maar deze samenwerking dient wel te verlopen 
conform de randvoorwaarden die door SVA en de gemeente Arnhem gesteld worden. 
De keuze voor een samenwerking heeft gedeeltelijk te maken met het ontbreken van 
voldoende expertise over het ontwikkelingsproces. Daarnaast speelt risicobeheersing 
een belangrijke(re) rol. 

Met uitzondering van sociale huurwoningen behoort het ontwikkelingen van verschillende 
segmenten vastgoed niet onmiddellijk tot de kerntaak. Wooncorporaties beschikken in het 
algemeen over te weinig expertise (op de korte termijn) als men over dergelijke vastgoed
ontwikkelingen spreekt. SVA zal in Malburgen circa 1200 woningen slopen én 2300 van de 
3000 woningen zelfstandig ontwikkelen. De overige 700 woningen worden ontwikkeld door 
commerciële partijen. Dit zijn onder andere soortgelijke woningen waar SVA zich op richt; 
de keuze om deze woningen commercieel te laten ontwikkelen heeft te maken gehad met 
afspraken en toezeggingen vanuit het verleden. Daarnaast betreft het de ontwikkeling van 
het deelgebied Nijmeegse weg waar onder andere woon-werk- en woon-winkel-combinaties 
gerealiseerd zullen worden. 

Naast de ontwikkeling van 2300 woningen kan het mogelijk zijn dat SVA enkel andere 
vastgoedontwikkelingen oppakt binnen de herstructurering van Malburgen. Hierbij wordt 
dan in ieder geval samenwerking gezocht met (commerciële) partijen die de benodigde 
expertise wel in huis hebben. (Veel van dergelijke vastgoedontwikkelingen zijn eenma
lig; zelfstandig deze expertise opbouwen loont de moeite niet.) Daarnaast levert het 
aangaan van samenwerkingsverbanden een bepaalde risicospreiding op. De samen
werking kan uiteindelijk een win-win-situatie opleveren voor beide partijen (synergie). 
SVA zal niet te ver buiten haar maatschappelijk kader ontwikkelen; de grenzen zijn ge
steld op woningen boven winkels, kleinschalige bedrijfsruimten voor startende onder
nemers etc .. Dergelijke ontwikkelingen kennen voornamelijk maatschappelijke belangen 
en worden kleinschalig opgepakt. 

Kanttekening bij het ontwikkelen in de koopsector is dat het steeds moeilijker wordt om 
kostendekkend een koopwoning neer te zetten. De kopersmarkt is terughoudend(er) aan 
het worden. Dit kan ertoe leiden dat op een gegeven moment de ontwikkelde koopwoningen 
(incidenteel) niet verkocht worden. Het grote voordeel dat de ontwikkelende wooncorporatie 
heeft boven een commerciële ontwikkelaar is de mogelijkheid om deze woningen (tijdelijk) in 
de huursector weg te zetten. Dit geldt niet voor alle segmenten, maar wel voor de goedkope 
en middeldure koopsector. Deze uitwijkmogelijkheid naar huur maakt de ontwikkelrisico's 
een stuk beheersbaarder. (Momenteel kent Arnhem echter nog steeds een grote vraag naar 
betaalbare koopwoningen; de ontwikkeling van een heleboel ontwikkelingsplannen in de 
omgeving Arnhem stagneren. Voor leegstand hoeft dan ook niet gevreesd te worden) 

Wat zijn de ervaringen van stg. Volkshuisvesting met betrekking tot de projectontwik
keling in het algemeen en in het kader van de herstructurering in het bijzonder? 

Vanuit het verleden heeft SVA te maken gehad met enkele stadsvernieuwingsprojecten. 
Het stadsvernieuwingsproject Klaredal is hier een goed voorbeeld van. In de jaren 70 en 
80 zijn daar relatief veel woningen gesloopt én vervangen door nieuwbouw. Het verschil 
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met Malburgen is dat SVA daar een andere rol had; niet als verantwoordelijke voor de 
grondexploitatie. Bij het stadsvernieuwingsproject Klaradal was de taak van SVA te vol
doen aan de primaire doelstelling en werden er enkel sociale huurwoningen ontwikkeld. 
De verdere ervaring met projectontwikkeling beperkte zich tot afgelopen decennium dan 
ook tot het ontwikkelen in dit segment. De sociale huurwoningen kenden een onrenda
bele top, maar subsidiegelden waren voldoende aanwezig om deze te dekken. 

De laatste jaren richt SVA zich, naast de ontwikkeling van sociale huurwoningen in de 
uitleggebieden, ook op de ontwikkeling van goedkope en middeldure koopwoningen. Dit 
gebeurt echter op kleine schaal. SVA is bijvoorbeeld sinds 1998 bezig met een (klein
schalige} herstructurering van een gebied van 270 woningen. In vergelijking tot Malbur
gen wordt in dit gebied ook een mix van huur- en koopwoningen teruggebouwd. Deze 
herstructurering loopt parallel met de herstructurering van Malburgen; de verwachting is 
dat door de mix de onrendabele investeringen beperkt blijven respectievelijk gecompen
seerd kunnen worden. 

In Malburgen is er gekozen voor een nieuwe rolverdeling, waar de woningcorporatie 
niet alleen de exploitatie van woningen, maar ook de grondexploitatie voor haar re
kening neemt. Waarom heeft stg. Volkshuisvesting gekozen voor deze aanpak én wat 
zijn de consequenties met betrekking tot de (financiële) procesvoering (geweest)? 

SVA en de gemeente Arnhem hebben gezocht naar een samenwerking waar de ge
meente enkel haar rol als voorwaardenscheppend en toetsend oppakt én de wooncor
poratie in rol van ontwikkelaar de plannen ontwikkeld. Bij dergelijke samenwerking hoort 
de grondexploitatie niet meer tot de verantwoordelijkheid van de gemeente. Er is sprake 
van een verschuiving van een actief naar een faciliterend grondbeleid. SVA en de ge
meente Arnhem zijn van mening dat een integrale planexploitatie de mogelijkheid biedt 
de totale kosten beter te kunnen beheersen. Er vindt geen afroming van de grondop
brengsten meer plaats richting de gemeente. De crux van de samenwerking zit in de 
mogelijkheid tot integrale planverevening. 

Een integrale planexploitatie is randvoorwaarde om een herstructurering als Malburgen 
te laten slagen. Daarnaast is een transparant proces én een beperkt aantal actoren be
palend. Het integrale karakter van de herstructurering wordt beperkt tot de grenzen van 
Malburgen. Het ontwikkelingsplan moet uiteindelijk zichzelf bedruipen. SVA doet niet 
aan bovenplanse verevening; de portefeuille voor Malburgen staat los van de rest. 
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b2.2 Uitwerking interview dhr. ir. P. van Damme 
Projectleider herstructurering Malburgen; Gemeente Arnhem; 
d.d. 22 september 2002 

De gemeente Arnhem en SVA hebben bij de herstructurering van Malburgen ge
kozen voor bijzondere vorm van samenwerking. Er is gekozen voor een nieuwe 
rolverdeling, waarbij de woningcorporatie niet alleen de exploitatie van de wonin
gen, maar ook de grondexploitatie voor eigen rekening neemt (faciliterend grond
beleid). Wat is voor de gemeente Arnhem de beweegreden geweest te kiezen voor 
deze samenwerkingsvorm? 

Het samenwerkingsverband dat de gemeente Arnhem met SVA heeft, is ontstaan vanuit 
een groeiproces binnen de onderhandelingsstrategieën. Afhankelijk was de gemeente 
Arnhem nog heel traditioneel. De herstructurering van Malburgen betrof een 
(her)ontwikkeling van een groot (plan)gebied waarbij de grondpositie zowel in handen 
van de gemeente, als in handen van de wooncorporatie was. Hierdoor stond de ge
meente voor de volgende keuze; of faciliterend of actief grondbeleid voeren. Bij het tra
ditionele actieve grondbeleid worden alle gronden overgedragen aan de gemeente, 
waarop deze de gronden bouw- en woonrijp oplevert aan de ontwikkelende wooncorpo
ratie. Hierbij neemt de gemeente de grondexploitatie voor haar rekening. De totale in
vesteringskosten voor Malburgen bleken echter zeer hoog te liggen en de gemeente 
Arnhem kwam uit op een zwaar negatief exploitatieresultaat. Dit betekende dat de ge
meente bij een actief grondbeleid aanzienlijke verliezen zou moeten nemen. 

Met deze achterliggende gedachte is de gemeente Arnhem uiteindelijk gekomen tot een 
faciliterend grondbeleid, waarbij SVA zowel de grond- als de bouwexploitatie voor haar 
rekening zou nemen4

• Vanuit de optiek dat de totale herstructurering van Malburgen 
kostendekkend moest zijn, bleek dit de beste keuze; de wooncorporatie kan namelijk 
inkomsten genereren uit verkoop van bestaand bezit én uit de ontwikkeling van nieuw 
vastgoed. En de gemeente kan de gronden leveren die de wooncorporatie nodig heeft 
om tot (her-)ontwikkeling te komen. Door de grondexploitatie te integreren met de 
bouwexploitatie is er gekomen tot een win-win-situatie voor beide partijen. Dit is de 
randvoorwaarde van de samenwerkingsvorm. Het feit dat een wooncorporatie maat
schappelijk kapitaal kan inzetten ten behoeve van de volkshuisvesting creëert de meer
waarde van de samenwerking boven een andere partij; een samenwerkingsverband met 
een commerciële partij zou een integrale herstructurering nooit mogelijk hebben ge
maakt. De opbrengsten uit plandelen die de gemeente positief in ontwikkeling zou kun
nen brengen (opbrengsten uit grondverkoop aan een commerciële partij) zouden nooit 
voldoende zijn om Malburgen integraal aan te pakken. De totale grondexploitatie zou in 
dergelijke situatie altijd negatief blijven. 

4 De gemeente Arnhem heeft weinig referenties aangaande het taciliterende grondbeleid. De keuze 
voor dit grondbeleid is redelijk autonoom gegaan. Landelijk gezien zijn er niet veel gemeenten be
kend die ervaring met faciliterend grondbeleid hebben. 
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Binnen de herstructurering is een duidelijke keuze gemaakt tussen exploitatie-, beheer

en overige gebieden. De exploitatiegebieden brengt SVA voor eigen rekening en risico 

in ontwikkeling5
• De (bestaande) beheergebieden vallen onder de verantwoordelijkheid 

van de gemeente Arnhem. De totale kosten die voortkomen uit de (her)ontwikkeling van 

de openbare (beheer)gebieden worden door de gemeente zelf voorzien. Contractueel is 

vastgelegd dat de gemeente Arnhem en SVA de wijk Malburgen weer op peil brengen. 

Daartoe zijn wijkbreed kwaliteitsstspraken over gemaakt. Ondanks het feit dat de be

heergebieden indirect met de herstructurering te maken hebben vallen ze buiten het 

financiële kader van de exploitatiegebieden (én dus buiten de grondexploitatie). 

Wat is de synergie die behaald is bij deze samenwerkingsvorm? 

In de basis kan nog de gemeente Arnhem nog SVA de herstructurering van Malburgen 

individueel aan. De synergie zit hem in het feit dat beide partijen volkshuisvestelijke 

doelstellingen hebben. De inzet van maatschappelijk kapitaal is bepalend voor de 

meerwaarde. De middelen die SVA creëert door verkoop van bestaand bezit én uit de 

ontwikkeling van nieuw vastgoed zorgen voor een kostendekkende integrale planexploi

tatie binnen exploitatiegebieden. De beheergebieden vallen onder het primaat van de 

gemeente Arnhem. 

Beide partijen bezitten gezamenlijk grotendeels de grondposities in Malburgen. De 

overname van de verschillende grondeigendommen komt voort uit de samenwerkings

vorm én de transparantie hiervan. Het traditionele actieve grondbeleid is binnen de ka

ders van het ontwikkelingsplan achtergelaten. Incidentele ontwikkelingen vallen echter 

buiten het faciliterende grondbeleid en zullen weer conform het actieve grondbeleid 

worden behandeld. De gronden worden naar rato verdeeld tussen de gemeente Arnhem 

en SVA. Op basis van het (definitieve) stedebouwkundige plan wordt de definitieve ver

kaveling notarieel vastgelegd. Momenteel is dat niet zinvol, daar er binnen de stedelijke 

hoofdstructuren nog optimalisatieslagen plaatsvinden (verdichting). 

Indien er het plangebied Malburgen allerlei verschillende grondeigenaren waren ge

weest dan had de samenwerking een heel andere insteek gekregen. Dan was het huidi

ge samenwerkingsverband nooit tot stand gekomen. Indien er veel particulier eigendom 

was geweest dan waren er ongetwijfeld onderdelen uit het ontwikkelingsplan gehaald 

(o.a. bodemsaneringgebieden). Bij commerciële partijen benaderen een herstructurering 

als Malburgen toch voornamelijk uit een financieel-economisch kader. De rendementen 

op financieel haalbare planonderdelen (door verkoop van gronden) zouden dan enkel 

bijdragen aan de dekking van de onrendabele delen. Verder zouden er geen investerin-

5 In de grondexploitatie zijn tevens de totale planontwikkelingskosten van de gemeente opgenomen. 
Daarnaast zal SVA betalen voor de ontwikkeling van de sportvoorzieningen. De sportvoorzieningen 
worden door de gemeente Arnhem aangelegd. 
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gen (kunnen) worden gedaan in Malburgen. De integraliteit zou dan verloren zijn ge
gaan én het uiteindelijke ontwikkelingsplan voor Malburgen zou er heel anders hebben 

uitgezien. In die situatie zou het uiteindelijke ambitieniveau aanzienlijk lager hebben 

gelegen. 

In hoeverre is de gekozen samenwerkingsvorm bepalend is voor het (eventuele) 
succes van de herstructurering van Malburgen? 

Indien twee partijen een samenwerkingsverband aangaan, moeten beide partijen ook de 
wil hebben om samen te werken. In het onderhandelingstraject tussen de gemeente 
Arnhem en SVA is op politiek-bestuurlijk niveau gekozen om Malburgen ten allen tijden 
tot (her)ontwikkeling te brengen. Een van de succesfactoren in de herstructurering van 
Malburgen is de transparantie binnen het samenwerkingsverband. De rolverdeling is 
binnen de samenwerking heel duidelijk omschreven en contractueel vastgelegd. De 
gemeente doet binnen haar rol veel minder dan bij een traditioneel grondbeleid. Én de 
wooncorporatie participeert ook op een heel andere wijze binnen het proces. De sa
menwerking kenmerkt zich heel sterk in het feit dat de gemeente de wooncorporatie als 
een ontwikkelaar zien; SVA is verantwoordelijk voor het gehele ontwikkelingstraject én 
opereren zo onafhankelijk mogelijk van de gemeente. SVA dient zorg te dragen voor 
geïntegreerde stedebouwkundige plannen. De rol van de gemeente is hierbij 
voorwaardenscheppend en toetsend. 

Uit de praktijk blijkt dat deze nieuwe rolverdeling nog wennen is voor SVA (en andere 
wooncorporaties). Kennis van het voortraject ontbreekt veelal bij de wooncorporatie(s). 
Binnen het faciliterend grondbeleid is projectmatig werken van essentieel belang. 

In hoeverre is de integrale planexploitatie (voortvloeiend uit de samenwerkings
overeenkomst) voorwaardenscheppend voor een herstructurering als Malburgen 
én welke aspecten van integratie leveren de meeste revenuen op? 

Voor de herstructurering van Malburgen is, naast het transparante samenwerkingsver
band, de integrale planexploitatie bepalend. De grond- en bouwexploitatie, alsmede de 
opbrengsten uit de verkoop van bestaand woningbezit, genereren de middelen om het 
gestelde ambitieniveau te behalen. Uit de bouwexploitatie en het verkoop van bestaand 
bezit worden de revenuen gehaald om de onrendabele toppen te dekken. De toene
mende ruimte binnen de wetgeving (de Woonwet) maakt deze ontwikkeling mogelijk. 

Toch worden niet alle onderdelen uit het oorspronkelijke ontwikkelingsplan ter ontwikke
ling gebracht; er zitten elementen die een te grote negatieve invloed op de totale exploi
tatie hebben. De onderdelen die echter een grote invloed hebben op de totale leefbaar
heid, worden ondanks de kostenaspecten toch tot ontwikkeling gebracht. Een voorbeeld 
hiervan zijn de woon-werk-verzamelgebouwen ten behoeve van de verbetering van de 
wijkeconomie. 
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Opmerkelijk is dat een aantal onderdelen, die uit het oorspronkelijke ontwikkelingsplan 
gehaald zijn, in een later stadium worden opgepakt door andere partijen c.q. investeer
ders. De toegevoegde leefbaarheid op basis van het ontwikkelingsplan kan op de lan
ge(re) termijn (10/15 jaar) gezien worden als impuls voor een derde partij om toch te 
investeren. In de praktijk ziet de gemeente Arnhem deze ontwikkelingen al plaatsvinden. 
Een goed voorbeeld betreft een oud leegstaand bedrijfsobject. Rondom het pand con
centreerde zich allerlei sociale problemen; jeugdcriminaliteit, drugsoverlast, e.d .. Na de 
vaststelling van de samenwerkingsovereenkomst is de gemeente Arnhem vanuit de 
buurt geageerd om de problematiek aan te pakken. Tegen lage(re) kosten is het object 
opgekocht én wordt nu herontwikkeld. Ten tijden van de onderhandelingen van het ont
wikkelingsplan bleek dit kostentechnisch nog niet mogelijk; het object is in eerste instan
tie uit het ontwikkelingsplan gehouden. Door politieke druk vanuit de bevolking, maar 
ook vanuit de wooncorporatie(s), blijken ''vervolgontwikkelingen" op de lange(re) termijn 
in de tijd hun weerslag te krijgen. 

Overigens moet de corporatiesector zich er van bewust zijn, dat de woningmarkt aan het 
omslaan is. Het ontwikkelen van woningen in andere woonsegmenten begint minder 
lucratief te worden. Door het omslaan van de markt stijgt het ontwikkelrisico aanzienlijk. 
De revenuen die voorheen behaald werden, zijn steeds moeilijker haalbaar. 

De startovereenkomst met betrekking tot de herstructurering van Malburgen 
spreekt over een nota sociale bouwstenen. De eventuele consequenties voor fy
sieke ingrepen voortvloeiend uit deze nota zullen, afhankelijk van de locatie (ex
ploitatie-lbeheergebied), voor rekening zijn voor de andere partijen. Hoe wordt 
omgegaan met deze nota én in hoeverre gaan andere partijen akkoord met de op
gelegde verplichting? 

In de startovereenkomst is ruimte gevraagd om eventuele wensen aan kunnen pakken, 
die voortvloeien vanuit de verbetering van de sociaal-economische structuur. Los van de 
financiële verantwoordelijkheid is ruimte gecreëerd om dergelijke wensen (en daaruit 
voortvloeiende voorzieningen) te realiseren6

• 

Om de doelstelling van de herstructurering van Malburgen te halen (sociale structuur ver
sterken en doorbreken) is de gemeente Arnhem van mening dat enkel fysieke herstructu
rering niet voldoende is. Sociaal-economische herstructurering is evenzo belangrijk. De 
fysieke herstructurering versterkt de sociaal-economische structuur gedeeltelijk; door het 
ontwikkelen van gemengde woonmilieus wordt er draagkracht gecreëerd voor de midden
stand, die op haar beurt weer zal gaan investeren in de wijk. Daarnaast zijn andere finan
ciële impulsen noodzakelijk om investeringen in het kader van jeugdzorg, jongerenwer
ken, het stimuleren en begeleiden van verenigingen e.d .. mogelijk te maken. Binnen de 

6 Grote(re) ontwikkelingen, zoals multifunctionele onderwijs- en zorgcentra zijn reeds opgenomen in 
het ontwikkelingsplan. 
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herstructurering van Malburgen wordt het merendeel van dergelijke investeringen door 
de gemeente Arnhem gedaan. Deze investeringen sluiten aan op het reguliere beleid 
van de gemeente7

. 

Sociaal-economische herstructurering wordt vaak erg onderschat; juist de sociaal
economische aspecten creëren de meerwaarde. Maar dit is een proces dat (nog) moei
lijk te organiseren is én waar landelijk gezien niet veel ervaring mee is. Momenteel wor
den vanuit het wijkmanagement veel sociaal-economische projecten geïnitieerd. De 
verantwoordelijkheid van de sociaal-economische herstructurering ligt zowel bij de 
wooncorporatie, die haar doelstellingen vanuit haar maatschappelijk kader krijgt opge
legd, als bij de gemeente. 

Binnen de financiële kaders van de herstructurering van Malburgen is geen rekening 
gehouden met het feit dat een extra financiële impuls noodzakelijk is in het kader van de 
versterking van de sociaal-economische structuur; de herstructurering ligt meer in de 
fysieke sfeer. Wel wordt onderkend dat sociaal-economische herstructurering in het 
verlengde van de primaire doelstelling moet liggen. 

Wooncorporaties zijn hybride organisaties (zelfstandige ondernemingen met een 
publieke taak), die door de overheid kunnen worden gebruikt als instrument om 
het volkshuisvestingsbeleid te sturen. Wat is uw reactie op deze stelling? 

Dhr. van Damme onderschrijft de stelling in haar kern. In het algemeen geldt dat het 
volkshuisvestelijk beleid dat gemeenten ontwikkelen heel nauw door middel van conve
nanten en aanvullende afspraken wordt vastgelegd. In dat opzicht wordt de wooncorpo
ratie als een verlengstuk van de uitvoering van het (gemeentelijke) volkshuisvestingsbe
leid gezien. 

De herstructurering van Malburgen, waar de gemeente als opdrachtgever én de woon
corporatie als ontwikkelaar opereert, onderschrijft deze stelling gedeeltelijk. De woon
corporatie heeft in dit kader ook een andere kant. Als politiek instrument ter bevordering 
van het volkshuisvestelijk beleid is SVA inderdaad verplicht gesteld om bepaalde volks
huisvestelijke doelstellingen te verwezenlijken (woondichtheid, woontypologieën, e.d.). 
Vanuit het (nationaal) volkshuisvestelijk beleid worden hier corporatiebreed afspraken 
over gemaakt. Maar naast een instrument om het volkshuisvestelijk beleid vorm te ge
ven ziet de gemeente Arnhem SVA ook sec als een (commercieel) ontwikkelende partij; 
die voor haar eigen rekening en risico ontwikkeld. Binnen de herstructuring van Malbur
gen is deze rolverdeling ook heel duidelijk waarneembaar; in de kern is SVA de ontwik
kelaar van de exploitatiegebieden, alleen de invulling van het programma wordt sterk 
beïnvloed door het volkshuisvestelijke beleid. 

7 Zo worden de onderwijsvoorzieningen in Malburgen gefinancierd door de gemeente Arnhem; het 
betreft hier openbare voorzieningen, die in het huidige Malburgen momenteel zijn afgeschreven. Dit 
geeft binnen de (her)ontwikkeling van Malburgen financiële mogelijkheden (subsidiering) én 
politieke ruimte. 
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b2.3 Uitwerking interview dhr. ir. H. Schomaker 
Projectontwikkelaar; Wooncorporatie Het Oosten Amsterdam; 
d.d. 13 augustus 2002 

Het begrip onrendabel 

Het begrip onrendabel moet volgens dhr. Schomaker gedifferentieerd worden. Het on
rendabel is bij herstructureren over het algemeen opgebouwd uit een tweetal compo
nenten; ten eerste het verlies aan bedrijfswaarde dat ontstaat bij het slopen van be
staande voorraad; een tweede forse kluit is dat het realiseren van sociale huur per defi
nitie een onrendabele top kent. 

Bij herstructurering heerst vaak het beeld dat de te slopen woningen afgeschreven zijn. 
Maar over het algemeen vertegenwoordigen deze woningen nog boekwaarde. Daar
naast kennen de te slopen woningen vaak nog huurinkomsten (ondanks een (eventuele) 
hoge(re) mutatiegraad). De bedrijfswaarde die de woningen vertegenwoordigen bestaat 
uit de eventuele boekwaarde en de gekapitaliseerde huurinkomsten en uitgaven. Er zit 
altijd waarde in woningen én door simpelweg te slopen vernietigt men deze bedrijfs
waarde. Dit levert bij diverse herstructureringsprojecten een fors probleem op. Het Oos
ten is actief in herstructureringsgebieden waar sommige eenheden nog bedrijfswaardes 
vertegenwoordigen van 25 tot 30 duizend euro per stuk. Daarnaast maakt het Oosten bij 
herstructurering ook kosten met betrekking tot eventuele uitplaatsing, sloop en bouwrijp 
maken. En in de erfpachtsituatie in Amsterdam moet het Oosten tevens opnieuw beta
len voor het gebruiken van die grond (afroming door middel van een (te hoge) grond
quote). Voordat er überhaupt één woning gerealiseerd is er al voor 40 a 50 duizend euro 
kosten gemaakt. Men moet wel heel veel verdienen met herontwikkelen wil men dit 
goed maken. 

De tweede forse kluit is dat het realiseren van sociale huur per definitie een onrendabele 
top kent. Het kostendekkend op lange (exploitatie)termijn ontwikkelen van sociale huur
woningen is uitgesloten. Een sociale huurwoning in Amsterdam kent op dit moment een 
onrendabele top van 50 a 70 duizend euro. Dit bedrag staat los van het verlies aan be
drijfswaarde. Het ontwikkelen van een sociale huurwoning in een herstructureringsge
bied kent dus indirect een onrendabele top van ongeveer 100 duizend euro. Dit is een 
aanzienlijk bedrag dat heel lastig is in te lopen. 

Wanneer men over verevening spreekt dan gaat het over het algemeen over de poging 
de productie aan sociale huur in een project te verevenen door duurdere huur- en/of 
koopproductie. Men probeert een mix te maken van sociale huur met marktproducten. 
Hierbij bestaat de hoop op deze marktproducten voldoende te verdienen om het onren
dabele deel op de sociale huurproductie te dekken. Het wordt echter steeds moeilijker 

om koopwoningen fors winstgevend neer te zetten. Dit heeft te maken met de huidige 
(woning)marktdynamiek. 
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De wens om de stedelijke ambities waar te maken in het kader van de herstructu
reringsopgave vraagt om renderend investeren. Dit rendement komt doorgaans 
niet uit de verhuurpraktijk. Als gevolg van het decentralisatiebeleid van de over
heid en de gewijzigde marktomstandigheden is het steeds moeilijker om rendabel 
betaalbare huurwoningen voor de doelgroep te ontwikkelen en te investeren in 
het kader van de leefbaarheid (maatschappelijke investeringen). Wooncorporaties 
worden gedwongen op zoek te gaan naar nieuwe bronnen van inkomsten. Hoe 
dekt het Oosten de onrendabele (maatschappelijke) investeringen? 

In eerste instantie is het zaak om de onrendabele investeringen zoveel mogelijk te beper
ken. Bij (herstructurerings-)projecten is een goed bouwkostenmanagement van wezenlijk 
belang. Besparingen op bouwkosten zijn beperkt. Het is moeilijk om in de huidige markt 
(zo) scherp (mogelijk) aan te besteden. Efficiënt ontwikkelen is daarom van grotere bete
kenis. Het Oosten wordt daar ook steeds beter in. Efficiënt ontwikkelen betekent niet al
leen de marktpotentie en afzetbaarheid, maar ook de verschillende kostenposten scherp 
in de gaten houden. Bouwprijzen zijn over het algemeen gefixeerd; een goed en efficiënt 
ontwerp dat goed in de markt ligt kan echter aanzienlijke besparingen opleveren. 

Naast de bouwkosten blijven natuurlijk de grondkosten over. Deze kostenpost is in Am
sterdam al jarenlang een punt van discussie. De oorzaak van de discussie is te vinden in 
het erfpachtstelseL In Amsterdam doet de gemeente per definitie de grondproductie én 
dat betekent dat de grondrevenuen stevig afgeroomd worden. Koopprojecten die grond
quota kennen van 30 tot 40% zijn niet ongebruikelijk. Hierdoor blijft er weinig over. En dit 
geeft veel discussies; in steden waar geen erfpacht geldt, kunnen corporaties makke
lijk(er) winst maken op gronden. In principe bezitten deze corporaties wel de grondposi
ties. De onrendabele top op herstructureringsprojecten ligt daar ook (aanzienlijk) lager. 

In Amsterdam stagneert de productie momenteel; door het samenstelsel van enerzijds 
de bouwprijzen en anderzijds de grondprijzen is het heel lastig een project financieel 
rond te krijgen (tegelijkertijd stabiliseert ook nog eens de kopersmarkt}. De VON-prijzen 
zijn in Amsterdam relatief hoog, maar de grond- en bouwkosten zijn dit ook. Men moet 
zich goed realiseren dat als men nu aan een ontwikkelingsproject begint, dat er een 
aanzienlijk risico aan zit (in vergelijking tot 4/5 jaar geleden). Het is nu echt op het 
scherpst van de snede. 

Het Oosten maakt, naast een goed bouwkostenmanagement, gebruik van een paar min of 
meer gefixeerde mogelijkheden om de kosten bij onrendabele investeringen te dekken; 
huuropbrengsten uit het bestaande bezit en door verkoop van woningen uit portefeuille. 

De huurinkomsten uit het bestaande bezit leveren niet veel verevening op. Op zich geeft 
het huurbeleid van het Oosten enige ruimte voor wat dekking van onrendabele investe
ringen maar dat is relatief beperkt. Bovendien heeft het Oosten ervoor gekozen niet 
iedere keer opnieuw bij haar huurders aan te kloppen om enkele promillen aan huurver
hoging door te voeren om weer andere projecten van de grond te kunnen krijgen. Dat is 
wel eens anders geweest, maar de laatste paar jaar doet het Oosten dit niet meer. Het 
Oosten heeft gekozen om gemiddeld niet boven inflatie de huren te verhogen. 
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Het verkopen van woningen uit eigen portefeuille leveren wel de nodige revenuen op. Het 
verkopen van het eigen bezit dekt op een indirecte manier een groot deel van de investerin
gen ten behoeve van de herstructureringsopgave. Hier is op zich niets mis mee. Wel moet 
de kanttekening geplaatst worden dat de hoeveelheid koopwoningen in Amsterdam landelijk 
bezien laag is (Amsterdam 33% koop I 67% huur; Nederland 50% koop I 50% huur). Het is 

(in Amsterdam) niet slecht om tussen de bestaande huur meer koopproducten te hebben. 
Het is helaas zo, zonder te stigmatiseren, dat op veel plekken kopers zorgvuldiger met hun 
woningen en de directe woonomgeving omgaan dan huurders. Het is echter lastig om in 

Amsterdam de huurwoningen op de markt te krijgen. Vanwege het extreme gat tussen huur 
en koop is men in essentie toch dief van eigen portemonnee, als men als zittende huurder 
een woning koopt, waarvan de maandelijkse hypotheeklasten aanzienlijk hoger liggen, dan 
de maandelijkse huurlasten. Het Oosten kan haar zittende huurder dan ook vaak moeilijk 
zelden bewegen een huurwoning te kopen, als gevolg van de (te) grote discrepantie tussen 
de huur- en koopprijzen. Het Oosten heeft er principieel voor gekozen om de woningen 
enkel tegen marktconforme prijzen te verkopen. Er worden geen woningen onder de markt
waarde verkocht om speculatie te voorkomen. (Het Oosten is geen voorstander van het 
zgn. anti-speculatiebedding. Deze kent ingewikkelde juridische constructies en kan fiscaal 
onvoordelig zijn. Ook met MGE en cascoverhuur heeft het Oosten geëxperimenteerd; deze 
vormen bleken eveneens fiscaal nadelig.) 

Het Oosten is momenteel op zoek naar combinaties; de situatie in Amsterdam noopt naar 
een mix van allerlei middelen om de onrendabele toppen te dekken. Het eigen woningbezit 
wordt steeds belangrijker, maar dit instrument blijkt in de praktijk moeilijk tot uitvoering te 
brengen. De discrepantie tussen huur en koop is te groot voor de zittende bewoners. Om 
portefeuillebezit af te stoten is het Oosten dus afhankelijk van mutaties. De woningmarkt in 
Amsterdam stagneert echter én kent een slechte doorstroming als gevolg van een beperkt 
aanbod. Het Oosten spreekt van het zgn. "treintjes-model" (Bijdendijk); een metafoor van 
een rijdende trein waar telkens wagons afgehaakt én nieuwe toegevoegd worden. Dit ge
heel moet in balans zijn; de trein moet blijven doorrijden. Het Oosten denkt de trein rijdende 
te houden door bezit af te stoten én nieuw bezit toe te voegen. Het gaat hierbij niet om aller
lei losse projecten, maar om een integrale gebiedsontwikkeling. Het ene gebied gaat goed 
en behoeft daar geen investering. (Hier zijn overigens de hoogste revenuen te behalen door 
verkoop.) Maar er zijn ook gebieden waar het minder goed gaat. De opbrengsten uit de 
goede gebieden kunnen gebruikt worden om in de gebieden waar het slecht gaat te investe
ren. De continuïteit van het Oosten en haar portefeuille staan vrij hoog hierbij. 

In hoeverre overschrijden de initiatieven het in de wetgeving omschreven (maat
schappelijke) werkdomein? 

Het Oosten zet nogal eens ontwikkelingen op die strikt genomen buiten haar werkgebied 
vallen. Dit is echter niet vanwege het feit dat dergelijke projecten rendabel zijn. Het Oosten 
is van mening dat haar werkgebied breder is dan "enkel standaard woningen te leveren aan 
mensen met een platte portemonnee". Het Oosten beweegt zich graag in de stad en stelt 
dat haar werkgebied allerlei andere producten bevat, die niet direct woningen zijn, maar wel 
relatief aan het wonen gerelateerd zijn. Een stad is meer dan een verzameling woningen; 
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een stad is een hele groep mensen die bij elkaar werken, wonen, recreëren, etc .. Men moet 
het op een groter schaalniveau bekijken. Het Oosten is geen winkel- of kantoorontwikkelaar, 
maar er zijn voldoende situaties waarbij, ook redenerend vanuit een integrale gebiedsbena
dering, het goed zal zijn als er ook andere functies bijkomen. Als het Oosten hierbij geen 
partners kan vinden dan wil zij nog wel eens in dergelijke projecten stappen; projecten die 
geen woningen opleveren, maar wel ten goede komen aan het woon- /leefklimaat. 

Een pregnant voorbeeld is een kerk uit de vijftiger jaren die het Oosten in Nieuw-West heeft 
aangekocht. Dit object wordt omgebouwd tot een podium (een soort multicultureel centrum) 
gecombineerd met een groepspraktijk en een apotheek. Dit project levert financieel niets op, 
maar primair gericht op de leefbaarheid. Een ander voorbeeld is een project met bedrijfs
ruimte met in het verre perspectief dat deze bedrijfsruimte om te zetten is in woonruimte. 
Het betreft hier een locatie die prachtig gelegen is aan het IJ, maar wel (nog) midden in de 
havens én in een hindercirkeL Het gebied is echter in transitie. Door nu te investeren werkt 
het Oosten mee aan de upgrading van het gebied. Op de lange termijn, wanneer de hinder
cirkels weg zijn én het gebied in het bestemmingsplan omgezet is in wonen wordt de be
drijfsruimte omgezet in woningen. Dan wordt een mono-functioneel gebied doorbroken. 
Door nu al te investeren in het gebied, genereert het Oosten in feite toekomstige waarde
ontwikkeling. Het project levert in de toekomst geld én leefbaarheid op. 

Bovenstaande projecten botsen wel eens met de gedachtegang rondom het BBSH en 
vergen een hoop uitlegwerk. Het Oosten wordt (nu) deels belemmerd door wetgeving. We 
zoeken niet de gaten in wetgeving, daar zijn we niet op uit, maar zoeken wel de grenzen 
en we proberen ook wel grenzen te verleggen. Daarin zit het aspect van flexibiliteit. Een 
van de adagia van het Oosten is om zo flexibel mogelijk te bouwen. Flexibel wil zeggen 
dat men (in de tijd gezien) functies in een gebouw kwijt moet kunnen die behoorlijk ver
schillend zijn. De flexibiliteit is onze legitimatie om in dit soort projecten te stappen. 

In hoeverre zijn dergelijke initiatieven maatschappelijk verantwoord? (missie het 
Oosten: waarborgen van een goede en betaalbare huisvesting voor een brede 
doelgroep van de samenleving, in een aantrekkelijke en gemengde leefomgeving). 

Het gaat niet enkel om huisvesting; het Oosten zet een heel dikke streep onder een 
aantrekkelijke en gemengde leefomgeving. Met het beeld van werkzaam zijn op "het 
gebied van het wonen, woondiensten en woonmilieus" zoals beschreven in de toekom
stige Woonwet voelt het Oosten zich verwant. In die zin is het Oosten blij dat die ruimte 
erin gekomen is. 

Wat is de visie van het Oosten over de omgang van de woningcorporatie (in het al
gemeen) met de (toekomstige) herstructureringsopgave én in hoeverre verschilt de 
omgang met de herstructureringsopgave van het Oosten met andere corporaties? 

Het Oosten loopt momenteel tegen financiële grenzen van de herstructurering aan. Er 
zijn een aantal herstructureringsprojecten, die bedrijfsmatig niet zijn op te brengen. 
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Waar het Oosten echter moeite mee heeft is dat er een fysiek, maar tevens een primair 
sociaal-economisch probleem geconstateerd wordt, waar vooral en in eerste instantie 
een fysieke (schijn)oplossing voor wordt bedacht. Vaak is de woningvoorraad in een 
(toekomstig) herstructureringsgebied zeker niet optimaal. Toch voorziet deze voorraad 
nog prima in de behoeften. Ondanks het feit dat het niet optimaal onderhouden wonin
gen betreft, zijn deze woningen wel goedkoop én passen prima bij de financiële 
mogelijkheden van de mensen die er wonen; mensen met een sociale problematiek, 
vaak werkloos of allochtonen met lage inkomens, etc .. 

De (vaak sociale) problematiek wordt over het algemeen, ook in Amsterdam, vooral 
fysiek aangepakt (sloop nieuwbouw, andere woonproducten). Men lost hierdoor het 
probleem op, door de huidige bewoners "weg te jagen" en nieuwe draagkrachtigere 
bewoners ervoor in de plaats te laten terugkomen. In plaats van een oplossing is er 
sprake van een verschuiving van het probleem. Dit is in de praktijk merkbaar. De aan
pak van de Bijlmer, hoe goed deze ook op allerlei fronten is, brengt toch een soort ou
derwets stadsvernieuwingsnomadisme op gang; de financieel zwakkeren trekken naar 
plekken die nog niet aan herstructurering toe zijn, doch al een (sociale) problematiek 
kennen. En deze problematiek wordt daar dus groter. Bij herstructurering moet men niet 
alleen de fysieke problemen oplossen, maar men zou de herstructurering veel meer 
moeten bekijken vanuit de kansen die er in een gebied liggen en meer denken aan toe
voegingen van vastgoed (verdichten) en ook hergebruik van de bestaande bouw. Her
structurering moet minder fysiek worden met een zware inzet op de sociale kant. Er zijn 
voldoende herstructureringsgebieden met kwaliteiten, waar men goede producten zou 
kunnen neerzetten met een redelijke opbrengstpotentie om deze opbrengsten vervol
gens te investeren in een minder rigide aanpak van het betreffende gebied. Het is zaak 
eerst te kijken naar de potentie van een gebied. Op basis van deze analyse kunnen er 
heel ander soort ingrepen worden uitgevoerd. Men ontkomt er overigens niet aan op 
fysiek niveau te zoeken naar een grotere differentiatie in het aanbod van producten. De 
overige (sociale) problemen rond het wonen kan men vaak oplossen door een zwaarder 
beheer in de ruimste zin op te zetten (, naast de hard noodzakelijke sociale program
ma's op het gebied van werkeloosheid, sociale activering, opvang van doelgroepen , 
veiligheid, enz.) 

(Bovenstaande aanpak gaat niet op voor herstructuringsgebieden buiten de randstad 
waar 70 tot 80% leegstand voorkomt. Daar heeft men geen keuze.) 

Wat zijn de ervaring van het Oosten met betrekking tot de projectontwikkeling in 
het algemeen en in het kader van de herstructurering in het bijzonder? 

In Amsterdam is het Oosten indirect al een forse projectontwikkelaar. Omdat projectontwik
keling een relatief hoge overhead kent op de beheerorganisatie is, in samenwerking met vijf 
collega-corporaties, Kristal NV opgericht. De samenwerkende corporaties zijn aandeelhou
der. Met Kristal wordt een soort expertisenetwerk opgebouwd dat breder inzetbaar is (ook 
met betrekking tot de herstructeringsopgave). Op deze manier kan Kristal een veel breder 
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potentieel aanboren van projectontwikkelingsmogelijkheden; er zijn veel woningcorporaties 
die zelf willen respectievelijk moeten ontwikkelen, maar niet de benodigde expertise bezitten. 
Die huren Kristal in. Kristal neemt niet zelf grondposities in of gaat sterk risicodragend ont
wikkelen. 

Wat is de visie het Oosten op de "ontwikkelende wooncorporatie"? 

Het Oosten is ervan overtuigd dat alleen beheren niet voldoende is om als woningcorpo
ratie te overleven. Als corporatie wordt men gedwongen aan de voorraad te sleutelen. 
Dit strategische voorraadbeheer brengt dus projectontwikkeling met zich mee. 

Het Oosten wil daarbij niet alle segmenten van projectontwikkeling bedienen. Het bo
venste segment van de koopsector kent te hoge risicoprofielen. De gemiddelde koop
woning is een interessante markt. Het Oosten wil niet enkel voor de primaire (conform 
BBSH) doelgroep ontwikkelen, maar wil ook voorzien aan de woonbehoeften van men
sen die op een manier lastig aan een woning komen. Naast de gemiddelde koopwoning 
is de duurdere huursector een product waar het Oosten zich meer en meer op richt. Er 
zijn steeds meer mensen die goed willen wonen, met een zekere mate van luxe en 
flexibiliteit (conform Vesteda). Het Oosten kijkt breder tegen de doelgroep en dat levert 
andere en nieuwe marktsegmenten op. Een woning met een overzichtelijk risicoprofiel is 
waar het Oosten zich bij thuis voelt. Commercieel vastgoed ontwikkelt het Oosten enkel 
als het bijdraagt aan de leefbaarheid. 
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b2.4 Uitwerking interview dhr. V. Verbiest en mw. B. de Maar 
(Voormalig) projectmanager NON, respectievelijk projectmanager cluster 12 NON; 

Wooncorporatie Patrimonium Amsterdam; 

d.d. 1 oktober 2002 

De wens om de stedelijke ambities waar te maken in het kader van de herstructure
ringsopgave vraagt om renderend investeren. Dit rendement komt doorgaans niet uit 
de verhuurpraktijk. Als gevolg van het decentralisatiebeleid van de overheid en de 
gewijzigde marktomstandigheden is het steeds moeilijker om rendabel betaalbare 
huurwoningen voor de doelgroep te ontwikkelen en te investeren in het kader van de 
leefbaarheid (maatschappelijke investeringen). Wooncorporaties worden gedwongen 
op zoek te gaan naar nieuwe bronnen van inkomsten. Hoe dekt Patrimonium de on
rendabele (maatschappelijke) investeringen op herstructureringsprojecten? 

Het is onmogelijk om nieuwe sociale huurwoningen kostendekkend te exploiteren. Als 
wooncorporatie moet men genoegen nemen met een onrendabel deel. Voor het decen
tralisatiebeleid dekten overheidssubsidies de onrendabele top grotendeels. De huurop
brengsten aan de ene kant en de subsidiegelden aan de andere kant waren bij elkaar 
precies voldoende om een vijftig jaar durende woningexploitatie dekkend te krijgen. He
dendaags is het huurniveau nauwelijks aangepast, terwijl de overheidssubsidies groten
deels zijn weggevallen. Het exploitatietekort ligt op ruim € 30.000,- per (nieuwe) sociale 
huurwoning8

. 

Patrimonium kent een drietal methoden om dit exploitatietekort te dekken; het goedko
per verwerven van de gronden, het ontwikkelen van combinatieprojecten en de verkoop 
van woningen uit eigen portefeuille. 

Bij de herstructurering van NON hebben de samenwerkende corporaties een flinke kor
ting op de grondprijs weten af te dwingen. De afspraken met betrekking tot de grondprijs 
hebben betrekking op het erfpachtconvenant Binnen dit convenant betalen de woon
corporaties een gereduceerde grondprijs (erfpachtcanon). Binnen welke segmenten op 
de gronden wordt ontwikkeld is vrije keuze; men kan onrendabele sociale huurwoningen 
bouwen, maar ook rendabele vastgoedontwikkelingen zijn toegestaan. Er worden voor
namelijk combinaties van sociale huur met andere woningsegmenten ontwikkeld. Het 
erfpachtconvenant geldt voor (her)ontwikkelingen die binnen 11 0% van het oorspronke
lijk bvo vallen. Ontwikkelen boven 11 0% van het oorspronkelijk bvo vallen onder het 
zogenoemde vrije programma. Alle opbrengsten uit dit vrije programma worden afge
roomd naar de gemeente op basis van een residueel grondprijsbeleid (actief grondbe
leid). Voor de wooncorporaties ligt de meerwaarde van het vrije programma in de toe
name van de woningportefeuille. 

8 Aanname Adecs fl. 70.000,-
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Het realiseren van rendabele vastgoedontwikkelingen op de goedkope gronden is wel 
verbonden aan een aantal voorwaarden. Allereerst dienen de ontwikkelingen binnen 
het maatschappelijke kader van de wooncorporaties te vallen. Daarnaast dient er in de 
woningsector gebouwd te worden binnen de verhouding van 30% sociale huur en 70% 
marktsegment. Het rendement uit het marktsegment kan daarbij dienen om het tekort 
op de sociale huurwoningen te dekken (, afhankelijk van het financiële beleid van de 
corporatie.) 

Een derde methode om onrendabele investeringen te dekken is de inzet van revenuen 
uit de verkoop van woningen uit de portefeuille. Het gaat hierbij om het kapitaliseren van 
het eigen bezit. Het is een eenmalige actie. 

In hoeverre overschrijdt het instrumentarium het in de wetgeving omschreven 
werkdomein? In hoeverre zijn deze initiatieven maatschappelijk verantwoord? 

Patrimonium blijft binnen de grenzen van het maatschappelijke kader. Alle projecten 

binnen NON kunnen worden gerelateerd aan het wonen; "een kantoorruimte onder een 

woonblok kan wel, maar kantoorontwikkelingen vallen bijvoorbeeld buiten onze missie". 

Patrimonium is op dit punt behoudender dan het Oosten. De rendementen die uit voort

schrijdende projecten kunnen worden gehaald wegen niet op tegen de risico's; project

ontwikkeling kent in ieder geval meer risico's dan enkel het beheren van het eigen bezit. 

Er is momenteel een bijna ethische discussie gaande waar de grenzen van de ontwikke

lende wooncorporatie liggen. 

Patrimonium is van mening dat wanneer er sprake is van een integrale aanpak er niet 

enkel in de woningsector ontwikkeld hoeft te worden. Bij herstructurering bijvoorbeeld is 

het heel goed denkbaar om naast woningbouw betrokken te zijn bij ontwikkelingen in de 

commerciële sector én in maatschappelijk vastgoed. De motivatie achter deze verbre

ding van het werkdomein is enerzijds de mogelijkheid om onrendabele investeringen in 

de sociale huursector te dekken, anderzijds gaat het om de verbetering van het leefkli

maat. In Amsterdam-Noord is Patrimonium betrokken bij de (her)ontwikkeling van een 

winkelcentrum. Het uitgangspunt bij deze ontwikkeling is de leefbaarheid in de wijk. Het 

geld dat gegenereerd wordt is minimaal. Ook is Patrimonium betrokken bij de ontwikke

ling van een religieus centrum in de Bijlmer; een multifunctionele ruimte waar verschil

lende religieuze groeperingen hun diensten kunnen houden. Deze ontwikkeling kent een 

maatschappelijk doel en is mede ingegeven vanuit het taakveld leefbaarheid. De leef

baarheid verantwoordt de onrendabele investering. In hoeverre het maatschappelijk 

verantwoord is in dit taakveld onrendabel te investeren, moet per situatie worden afge

wogen. Overigens zijn investeringen op dit terrein niet altijd onrendabel. 

Leefbaarheid is een heel ruim begrip. Het is niet altijd even duidelijk wat de meerwaarde 

van maatschappelijke initiatieven zijn. Een wooncorporatie moet echter ten allen tijden 

eventuele ontwikkelingen kunnen verantwoorden aan al haar huurders. De omgang met 
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leefbaarheid is uitermate complex; het is altijd maatwerk. De verantwoording voor initiatie

ven buiten het oorspronkelijke werkdomein komen voort uit de toegevoegde leefbaarheid. 

Wat is de visie van patrimonium over de omgang van de woningcorporatie (in 
het algemeen) met de (toekomstige) herstructureringsopgave én in hoeverre 
verschilt de omgang met de herstructureringsopgave van patrimonium met an
dere corporaties? 

De (toekomstige) herstructureringsopgave komt voort vanuit de ontwikkelingen op de 

woningmarkt. Doordat veel woningen in naoorlogse wijken niet marktconform zijn komen 

deze wijken in een negatieve spiraal terecht. De woningen zijn moeilijk verhuurbaar; 

mensen huren de woningen niet meer uit vrije keus, maar noodgedwongen vanuit een 

persoonlijke (financieel slechte) situatie. Het gevolg is toenemende segregatie en pro
blemen met betrekking tot de leefbaarheid. De problematiek begint zich langzaam te 

kenteren; als een olievlek spreidt uiteindelijk een relatief klein probleem zich uit over een 

gehele wijk. Herstructurering is onvermijdelijk. 

Het initiatief tot herstructurering ligt niet alleen bij de wooncorporatie. Het valt ook onder 

verantwoordelijkheid van de (lokale) overheden. Een integrale transparante samenwer
king tussen zowel de verschillende corporaties als tussen de gemeente is van essenti

eel belang. 

Door middel van fysieke en sociaal-economische herstructurering wordt getracht de 

negatieve spiraal te doorbreken. Dit verplicht (deels) tot projectontwikkeling. Patrimoni

um heeft al ervaring opgedaan met de herstructurering van de Bijlmer en is betrokken bij 
de herstructurering van de Westelijke Tuinsteden. Daarnaast zijn er momenteel andere 

projecten in (her)ontwikkeling in Amsterdam-Noord. De kennis wordt ingezet in de her

structurering van NON. 

Ondanks het feit dat de herstructurering van NON vanuit een samenwerkingsver

band tussen meerdere wooncorporaties wordt gestuurd, heeft elke participerende 
wooncorporatie een andere visie over de herstructureringsopgave. De verschillen 

kenmerken zich voornamelijk in de visies over en de aanpak van leefbaarheid en 
integraliteit; er zijn niet zoveel wooncorporaties die over de grenzen van het wonen 

kijken. Patrimonium (, maar ook bijvoorbeeld WBA) zit(ten) op de lijn van een inte
grale aanpak; naast fysieke herstructurering is het genereren van sociaal
economische impulsen belangrijk. De sociaal-economische initiatieven hebben dui

delijk meerwaarde; als men niet zorgt voor een goed maatschappelijk perspectief 

voor de bewoners, dan heeft de fysieke herstructurering lang niet alle beoogde ef
fecten. Het is de integrale aanpak welke de meerwaarde creëert boven andere her

structureringen. 
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Bij de herstructurering van NON zijn het uiteindelijk de grote(re) wooncorporaties die de 
integraliteit bewerkstelligen. De kleine(re) wooncorporaties onderkennen het toege
voegde belang van de integrale aanpak. Ze hebben doorgaans echter onvoldoende 
capaciteiten. 

Wat zijn volgens u de parameters met betrekking tot de optimalisering van de integra
le planexploitatie én hoe groot is de invloed van deze parameters op het geheel? 

De planeconomische optimalisering van herstructureringsprojecten is enorm gecompli
ceerd. Het (uiteindelijke) (woningbouw)programma is bepalend. Hierbinnen zijn een 
viertal parameters van invloed op het financiële resultaat (, wanneer de grondprijzen een 
gegeven zijn.) Deze parameters zijn de (gewenste) verhouding tussen de huur- en 
koopsector, de verdeling tussen laag- en hoogbouw, de (woning)dichtheid, én de om
gang met het parkeren. Binnen deze parameters is planeconomische optimalisering van 
herstructureringsproject (al dan niet) mogelijk. 

Binnen de herstructurering van NON is het totaalprogramma vastgelegd in een intentie
verklaring. Op basis van een inspanningsverplichting dient het programma zoals beschre
ven in het PvA gerealiseerd te worden. De vraag is nu hoe om te gaan met de verschil
lende parameters. De grondexploitatie (stadsdeel) en de vastgoedexploitatie (ontwikke
laar) zijn daarbij als communicerende vaten. Hogere grondopbrengsten bijvoorbeeld leve
ren het stadsdeel voordeel op, ten koste van de ontwikkelaar. Korting op grondprijzen is 
weer in het voordeel van de ontwikkelaar. De (gewenste) verhouding tussen de huur- en 
koopsector wordt in de meeste herstructureringsprojecten op politiek-bestuurlijk niveau 
vastgesteld. In NON geldt een verhouding van 30% sociale huur, 20% middensegment 
koopsector en 50% dure koopsector. Verder blijkt dat hoogbouw niet per definitie goed
koper is dan laagbouw; bij hoogbouw blijken voor de ontwikkelaar de bouwkosten veel 
hoger te liggen én de opbrengsten aanzienlijk lager uit te vallen. De voorkeur van de ont
wikkelaar gaat dan ook uit naar het ontwikkelen van eengezinswoningen. Daarnaast is de 
keuze van al dan niet gebouwd parkeren negatief van invloed op het planeconomische 
totaalresultaat, omdat er onvoldoende inkomsten tegenover staan. 

De (meest) bepalende factor is de woningdichtheid die uiteindelijk gerealiseerd kan 
worden. In de praktijk geldt dat hoe lager de dichtheid, hoe meer eengezinswoningen 
kunnen ontwikkeld worden en hoe makkelijker het parkeren opgelost kan. De meeste 
opbrengsten per m2 bvo worden gegenereerd in de laagbouw. Planeconomisch lijkt dit 
de beste oplossing. Maar er zit een omslagpunt in. Indien een aanzienlijk hogere wo
ningdichtheid door hoogbouw (met geïntegreerde parkeervoorzieningen) behaald wordt 
- een dichtheid die binnen de laagbouw niet mogelijk wordt geacht - dan kunnen er 
hogere opbrengsten worden gegenereerd. 

9 Het middensegment koopsector beslaat woningen met een VON-prijs tot circa €230.000,-. De hui
dige marktontwikkeling is er debet aan dat het middensegment nagenoeg niet meer marktconform 
kan worden ontwikkeld. Het deel onrendabele woningbouw blijft niet beperkt tot 30% sociaal maar 
stijgt naar 50% sociaal èn midden. 
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Patrimonium is verantwoordelijk voor de (her)ontwikkeling van cluster 12. De on
derstaande vraag richt zich op de discrepantie tussen de financiële aannames van 
toen én de financiële resultaten uit de praktijk van nu. Waar wijken de aannames 
af én waar ligt de vermoedelijke oorzaak? 

In cluster 12 bevinden zich 125 tweekamer ouderenwoningen ("de kubus"), die zeer 
klein (<40m2) zijn en niet-flexibel. De woningen behoren tot de kernvoorraad. Ingrijpen
de renovatie levert onvoldoende op om de marktpositie van de woningen te verbeteren. 
Vanwege de slechte marktpositie, de hoge mutatiegraad (>18 %) én de beperkte moge
lijkheden voor verbetering van de huidige woningen ligt sloop-/nieuwbouw op deze loca
tie voor de hand. 

Cluster 12 biedt, naast herontwikkeling, veel ruimte voor nieuwbouw indien de noordelijke 
grens van de cluster wordt verschoven. De cluster biedt de mogelijkheid om in de eerste 
fase van de vernieuwing van NON een groot aantal nieuwe woningen te realiseren. Het is 
in het PvA een van de genererende projecten. Er wordt een vernieuwende combinatie van 
bebouwingstypelegieën voorgesteld, waarbij compacte laagbouw de boventoon voert. 
Ook is er ruimte om vrije kavels te realiseren. Ter plaatse van de huidige kubus wordt een 
van de bebouwingseccenten langs de ringweg A10 gerealiseerd (woontoren). De combi
natie van deze landmark en de realisatie van een fors programma grondgebonden wonin
gen levert een bijdrage aan de vernieuwingsdoelstelling van NON. 

De (her)ontwikkeling van cluster 12 valt echter minder positief uit dan aanvankelijk was 
beoogd. Uitgangspunt in cluster 12 is om eerst te bouwen alvorens te slopen. De bouw 
van de woontoren aan de A 10 zou de fasering van het deelgebied ten gunste komen. 
De woontoren (één van de vier markeringspunten) is eveneens bedacht om het aantal 
woningen op te schroeven (verdichting), De grootste problematiek waar cluster 12 mee 
geconfronteerd wordt is, dat binnen de huidige marktomstandigheden, het onmogelijk is 
om de woontoren te realiseren10

. De bouwkosten van een woontoren (>121agen) blijken 
ontzettend hoog te zijn. De veranderende woningmarkt heeft daarnaast een grote in
vloed op de afzetmogelijkheden van het te (her)ontwikkelen vastgoed in NON. Amster
dam-Noord ligt slecht in de woningmarkt. 

Een integrale aanpak van herstructurering blijkt zeer kwetsbaar te zijn; kleine verande
ring kunnen een grote invloed hebben. De huidige economische situatie en de daaruit 
voortvloeiende veranderingen op de woningmarkt hebben een zware impact op de fi
nanciële aspecten van de herstructurering. 

Herstructurering is een complex proces waarmee men pragmatisch dient om te gaan. 
De oplossingen voor cluster 12 zullen uiteindelijk worden gezocht in de fasering; wellicht 
dat het naar voren trekken van de laagbouw beter past in de marktomstandigheden, 
waardoor het totaal toch haalbaar wordt. 

10 Daarnaast zijn ook meerdere ontwerpfouten gemaakt in de voorbereidingsfase. Gebrek aan trans
parantie en coördinatie tussen het stadsdeel en de wooncorporaties is de oorzaak van dit soort 
problemen. Transparantie (en vertrouwen) is noodzakelijk om miscommunicatie te voorkomen. 
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b2.5 Uitwerking interview dhr. E. Heijstee 
Projectontwikkelaar; Woningbedrijf Amsterdam; 

d.d. 7 oktober 2002 

De wens om de stedelijke ambities waar te maken in het kader van de herstructureringsopga

ve vraagt om renderend investeren. Dit rendement komt doorgaans niet uit de verhuurpraktijk. 
Wooncorporaties zijn op zoek gegaan naar nieuwe bronnen van inkomsten. Als gevolg van 
het decentralisatiebeleid van de overheid en de gewijzigde marktomstandigheden is het 

steeds moeilijker om rendabel betaalbare huurwoningen voor de doelgroep te ontwikkelen en 

te investeren in het kader van de leefbaarheid (maatschappelijke investeringen). Wooncorpo
raties worden gedwongen op zoek te gaan naar nieuwe bronnen van inkomsten. 

Hoe dekt het WBA bij herstructureringsprojecten de onrendabele (maatschappe
lijke) investeringen? 

De financiering van de (onrendabele) herstructureringsprojecten komt deels van de huurop
brengsten uit het bestaande bezit. Ook vindt verkoop van woningen uit de portefeuille plaats. 
Daarnaast haalt het WBA belangrijke revenuen uit de projectontwikkeling. Het WBA ziet zich
zelf (vanuit zijn missie) als een maatschappelijk ondernemer; binnen de vastgoedportefeuille 
wordt altijd voor 75% voor de doelgroep ontwikkeld. De planverevening vindt echterniet op 

projectniveau plaats. Het WBA maakt gebruik van zogenaamde bovenplanse verevening. Alle 
gegenereerde revenuen worden centraal genomen; planverevening vindt op portefeuilleni
veau plaats. Hierin verschilt de visie over herstructurering van het WBA met andere wooncor
poraties. Indien op projectniveau wordt verrekend vindt optimalisatie plaats binnen de 

plangrenzen; optimalisatie dient echter vanuit de markt benaderd te worden. Op zichzelf be

schouwd hoeft bij bovenplanse verevening niet binnen een gebied gecompenseerd te worden; 

op portefeuilleniveau worden de revenuen ingezet én strategisch verdeeld over de verschil
lende buurten11

• In NON heeft WBA veel bezit. Vanuit deze (belangen)positie is WBA in het 

kader van de herstructurering bereid onrendabel te investeren. De tekorten worden uiteindelijk 
gedekt door revenuen uit andere renderende (vastgoed)projecten. 

In hoeverre overschrijden deze initiatieven c.q. dit instrumentarium het in de wet
geving omschreven (maatschappelijke) werkdomein?; In hoeverre zijn deze initia
tieven maatschappelijk verantwoord? 

In tegenstelling tot andere wooncorporaties zoals het Oosten, wijkt het WBA niet snel af 
van het werkdomein. Normaliter (her)ontwikkelt het WBA enkel in de woningsector. 

11 De verkoop van het eigen woningbezit gebeurt eveneens op portefeuilleniveau. WBA verkoopt in het bij
zonder woningen in buurten waar het bezit versnipperd is. Juist waar woningen geconcentreerd zijn kun je 
als wooncorporatie allerlei beheervoordelen behalen. Per buurt is er een toekomstvisie geformuleerd; door
exploiteren, doorexploiteren met (tussentijdse) verbeteringen, samenvoegen, of sloop-/ nieuwbouw. 
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Eventuele commerciële ontwikkelingen zijn altijd gekoppeld aan de woningen die ont
wikkeld worden. Dergelijke ontwikkelingen worden als genererend beschouwd én ken
nen enkel een rendementsdoelstelling. 

De verantwoording voor het ontwikkelen binnen de woningsector komt vanuit de (wo
ning)markt. Hierbinnen vallen dus ook markt(koop)woningen; een wooncorporatie mag 
ook binnen dit segment ontwikkelen, zolang aan de maatschappelijke doelstellingen 
vanuit de kerntaken wordt voldaan. Het verschil tussen de ontwikkelde wooncorporatie 
en een commerciële ontwikkelaar zit ondermeer in de omgang met de leefbaarheid en 
duurzaamheid van de woning en woonomgeving. In tegenstelling tot de commerciële 
ontwikkelaar heeft de wooncorporatie een lange(re) termijn visie. Na de ontwikkelings
en realisatiefase is de wooncorporatie betrokken bij de exploitatie (beheer) van de wo
ningen. 

Wat is de visie van WBA over de omgang van de woningcorporatie (in het alge
meen) met de (toekomstige) herstructureringsopgave én in hoeverre verschilt de 
omgang met de herstructureringsopgave van WBA met andere corporaties? 

Herstructurering is voor het WBA belangrijk; het WBA is met 40.000 verhuurbare een
heden een van de zelfstandige grote(re) wooncorporatie. Het bezit van WBA bestaat uit 
relatief verouderde en kleine woningen (<60m2

). De verhuurbaarheid van de portefeuille 
is over het algemeen goed, maar indien de (Amsterdamse) huurmarkt zich gaat ont
spannen zullen verhuurproblemen ontstaan. Veel naoorlogse (en vooroorlogse) woon
wijken worden geconfronteerd met leefbaarheidproblematiek. Deze is debet aan het 
verslechteren van de verhuurbaarheid van het bestaande bezit Fysieke herstructurering 
is een van de oplossingen om de naoorlogse (en vooroorlogse) woonwijken uit hunne
gatieve spiraal te trekken 12

• Herstructurering is een heel dynamisch proces is. Herstruc
turering kent geen vastgesteld projectresultaat; men kan beter spreken over een proces
resultaat Herstructurering is allemaal maatwerk. 

De ambitie van het WBA is om haar portefeuille (gedeeltelijk) te vernieuwen; naar een 
groter en kwalitatief beter bezit Herstructurering is één van de instrumenten om dit te 
bewerkstelligen 13

• Maar herstructurering blijft maatwerk; in NON kan sloop-/nieuwbouw 
plaatsvinden, maar elders is dit niet mogelijk. Zo is WBA bijvoorbeeld betrokken bij de 
renovatie van een vooroorlogse buurt met overwegend monumentale woningbouw. Hier 
blijven de casco's behouden én is interne samenvoeging de oplossing. 

Veel naoorlogse (en vooroorlogse) woonwijken kenmerken zich door een strikte functie
scheiding. Deze functiescheiding dient doorbroken te worden (, om toegevoegde waar
de te creëren). Bij commerciële (her)ontwikkelingen analyseert het WBA in eerste in-

12 Hiernaast staat het sociaal-economische beleid vanuit de gemeente. 
13 Daarnaast is het WBA haar bewegingsgebied aan het uitbreiden. Naast het traditionele werkgebied 

Amsterdam worden nu ook omliggende regio (Haarlemmermeer, Almere) bediend. 
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stantie de marktpotentie. Een uitzondering daargelaten zal het WBA niet onrendabel 
gaan investeren in deze segmenten. 

Wooncorporaties bezitten vaak de grondposities in de herstructureringsgebieden. 
Deze interventiemogelijkheid maakt het mogelijk een gemeentelijk faciliterend 
grondbeleid af te dwingen. De wooncorporatie wordt verantwoordelijk voor zowel 
de grond- als de bouwexploitatie. In hoeverre geldt een integrale planexploitatie 
bij herstructurering als voorwaardenscheppend? 

Het WBA heeft ervaring met een integrale gebiedsontwikkeling. De (her)ontwikkeling 
van het Park de Meer is bijvoorbeeld in samenwerking met andere (markt)partijen ge
realiseerd. Het is een van de eerste gebieden in Amsterdam dat turn-key is 
(her)ontwikkeld. Op basis van deze ervaring is het WBA van mening dat het voordelen 
kan bieden om een gebied integraal te ontwikkelen. Een integrale benadering kent een 
gemeenschappelijk belang; afhankelijk van de verschillende actieve actoren biedt inte
gratie duidelijke voordelen. Een integrale benadering biedt veel (planeconomische) 
flexibiliteit. Maar integratie is geen randvoorwaarde. De (her)ontwikkeling van IJburg of 
de Westelijke tuinsteden is bijvoorbeeld niet integraal benaderd. Het aangaan van con
sortia met verschillende (markt)partijen kost veel energie. Het WBA is van mening dat 
met de herstructurering pragmatisch dient te worden omgegaan; de aanpak van een 
herstructureringsproject dient situationeel bepaald te worden14

• 

Het WBA is van mening dat bij een integrale planexploitatie eventuele optimalisatiemo
gelijkheden beter bereikbaar zijn. Daar zitten duidelijk voordelen boven gescheiden 
exploitaties. Alle optimalisatiemogelijkheden binnen een plangebied kunnen zonder 
nader overleg aangewend worden. Dat kan heel voordelig zijn. 

Wat zijn de parameters met betrekking tot de optimalisering van de integrale pla
nexploitatie én hoe groot is de invloed van deze parameters op het geheel? 

Enkele (kwantitatieve) parameters met betrekking tot de optimalisatie van de integrale 
planexploitatie zijn de woningbouwprogrammering, de woningdichtheid én · de open
space-ratio. Een integrale gebiedsantwikkeling maakt optimalisering binnen deze para
meters mogelijk. 

De woningdichtheid is de meest voor de hand liggende optimalisatiemogelijkheid. Maar 
voorzichtigheid is geboden; het is niet verstandig de woningdichtheid te verhogen als er 
geen marktvraag is. Dit is een fout die dikwijls gemaakt wordt; partijen ontwikkelen 
woongebieden waar geen marktvraag naar is. Een andere parameter is de woning-

14 De herstructurering van NON kenmerkt zich door duaal opdrachtgeverschap; SDAN en de woon
corporaties zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gebiedsontwikkeling. De exploitaties blijven 
gescheiden. 
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• 

bouwprogrammering. De verdeling tussen het huur- en koopsegment is instrument voor 
optimalisering. Een wooncorporatie heeft het voordeel te kunnen "switchen" tussen bei
de segmenten. Indien (tijdelijk) geen marktvraag is naar koopwoningen, dan bestaat de 
mogelijkheid dit segment (tijdelijk) om te zetten in (markt)huurwoningen. Een pragmati
sche creatieve houding op de woningmarkt bepaald het uiteindelijke resultaat. 

De bovenstaande (kwantitatieve) parameters met betrekking tot de optimalisatie van de 
planexploitatie zijn gerelateerd aan de geldende marktomstandigheden. Een goede fa
sering is hierbij belangrijk; eventuele optimalisering is mogelijk door fasering. Woning
bouwproductie is noodzakelijk om de doorstroming tussen de verschillende (wo
ning)segmenten te bevorderen én de woningmarktdynamiek te bevorderen. Door eerst 
te investeren in de woningmarktdynamiek kan op de langere termijn andere (problemati
sche) ontwikkelingen toch gerealiseerd worden 15

. 

Het Waterlandplein valt buiten de grondexploitatie voor NON. Om een integraal 
beeld te krijgen van de (her)ontwikkelingskosten van dit gebied, is een gecombi
neerde grond- en vastgoedexploitatie gemaakt. Deze integrale planexploitatie kent 
een tekort van ruim 20 miljoen euro. Hoe worden deze tekorten gedekt? 

Het Waterlandplein valt buiten het erfpachtconvenant De erfpachtsituatie van het Wa
terlandplein voldoet niet aan de voorwaarden om onder de conversieafspraken te vallen. 
Met betrekking tot het Waterlandplein wordt in principe voor een actief grondbeleid ge
kozen; SDAN verwerft alle grondposities, sloopt het bestaande bezit en levert uiteinde
lijk bouwrijpe gronden. De uiteindelijke grondprijs is conform het (residuele) grondprijs
beleid van de gemeente. In tegenstelling tot de gebieden die onder het erfpachtconve
nant vallen liggen de grondkosten van het Waterlandplein hierdoor aanzienlijk hoger. 

De (her)ontwikkeling van het Waterlandplein is erg belangrijk binnen de herstructurering 
van NON. Het Waterlandplein is het centrum van de wijk, waar de bewoners hun dage
lijkse boodschappen doen. In de toekomst is het de bedoeling dat bewoners ook aan het 
Waterlandplein terecht kunnen voor sociaal-maatschappelijke functies (bijvoorbeeld in 
een multifunctioneel centrum). Het Waterlandplein moet het "kloppende hart" van NON 
worden. Dit gestelde ambitieniveau veroorzaakt echter aanzienlijke tekorten op zowel de 
grond- als vastgoedexploitatie. De ontwikkeling van een winkelcentrum is normaliter 
rendabel. De tekorten op de grondexploitatie worden daarentegen veroorzaakt door de 
hoge verwervingskosten. De tekorten op de vastgoedexploitatie liggen in de gekozen 
parkeeroplossing; er is gekozen voor bebouwd onbetaald parkeren. Dit levert een on
rendabele investering van ongeveer € 20.000 per parkeerplaats op. Daarnaast liggen de 
kosten in de noodzakelijke tijdelijke huisvesting van de winkeliers. De complexe 
(her)ontwikkeling van het Waterlandplein is risicovol. 

15 In de herstructurering van NON is bijvoorbeeld een mogelijke oplossing van de problematiek 
rondom cluster 12 in de fasering te vinden. De problematische woontoren kan nu nog niet profiteren 
van de toekomstige waardeontwikkeling van NON. Maar naarmate de gebiedskwaliteit toeneemt, 
zal problematische ontwikkelingen steeds makkelijker op de markt gezet kunnen worden. 
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Samen met het SDAN heeft het WBA de intentie uitgesproken het Waterlandplein toch 
tot (her)ontwikkeling te brengen. Vanuit een duaal opdrachtgeverschap wordt momen
teel gezocht naar planeconomische oplossingen. Optimalisatie is immers noodzakelijk 
om uiteindelijk een kwalitatief hoogstaand gebied te (her)ontwikkelen. Deze optimalisa
tie wordt in eerste instantie gezocht binnen de verwervingskosten (75% van de grond
exploitatiekosten). Om het gestelde ambitieniveau te behalen is (veel) sloop onvermijd
baar. De optimalisatie van de vastgoedexploitatie is afhankelijk van de marktomstandig
heden. De exploitatie van het huidige winkelcentrum is goed. Toch verwacht het WBA 
op de lange termijn problemen. Een lange termijnvisie is belangrijk. Als de (huidige) 
problematiek geen perspectief op verbetering vanuit de markt(situatie) kent, dan is het 
niet verstandig te (her)ontwikkelen. 
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