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Voorwoord 

Voorwoord 

Voor u ligt het eerste deel van het rapport dat het eindresultaat is van de studie Bouwkunde, 

leerstoel Vastgoedbeheer, aan de Technische Universiteit te Eindhoven . Deze opdracht is 

uitgevoerd op het hoofdkantoor van Ballast Nedam Woningbouw te Maarssen. 

Met veel plezier heb ik mezelf verdiept in het reilen en zeilen van woningbouw

projectontwikkeling en daarbij met name het vroegtijdige stadium ofwel de pré-initiatief

/acquisitiefase. Het was voor mij dé unieke kans om een compleet beeld te krijgen van het totale 

proces van bouwen. De interesse en de keuze voor dit afstudeeronderzoek is dan ook ontstaan 

door de opgedane kennis uit mijn MBO- en HBO-studie en het exploitatie-gerichte onderwijs 

tijdens de studie Vastgoedbeheer. 

In dit voorwoord wil ik verder gebruik maken om enkele personen te bedanken die mij tijdens dit 

onderzoek hebben bijgestaan. Ten eerste wil ik prof. ir. W.G. Keeris bedanken die als voorzitter 

en tevens als eerste begeleider in mijn afstudeercommissie heeft plaatsgenomen. Verder dank ik 

ir. S.J.E. Maussen als tweede begeleider van mijn afstudeercommissie en de heer A.V. Vleghels 

die vanuit Ballast Nedam Woningbouw zijn praktijkgerichte visie heeft gegeven tijdens mijn 

afstudeerperiode. 

Bijzondere dank ben ik verschuldigd aan mijn ouders die mij altijd hebben gemotiveerd en in de 

gelegenheid hebben gesteld om deze studie af te ronden. 

Helmond, juni 2000 

Stefan Swinkels 
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Samenvatting 

Samenvatting 

In dit onderzoek wordt de pré-initiatief- /acquisitiefase binnen de woningbouw-projectontwikkeling 

inzichtelijk gemaakt. Er wordt daarbij onderzocht over welke informatie een ontwikkelende 

bouwer enerzijds en een potentiêle afnemer anderzijds moet beschikken om zodoende een 

gefundeerde beslissing over een eventuele verwerving te kunnen nemen. Bovenstaande heeft 

geleid tot de probleemstelling: 'Op welke manier kan men binnen de projectontwikkeling met 

potentiële afnemers communiceren zodat in een vroegtijdig stadium met een grote mate van 

zekerheid over een investeringsvoorstel van een verwerving beslist kan worden?'. Op basis van 

de beschrijving van de pré-initiatief- /acquisitiefase wordt een beslissingsondersteunende 

checklist opgesteld die voor een (mogelijk) te verwerven locatie de ontwikkelingskansen en -

risico's voor woningbouw in kaart brengt zodat een gestructureerde en gefundeerde beslissing 

kan worden genomen. 

De fasen die bij de projectontwikkeling worden doorlopen kunnen globaal worden ingedeeld in: 

initiatief, planontwikkeling, realisatie, exploitatie en beheer. De laatste fase eindigt over het 

algemeen met herbestemming, herontwikkeling of sloop en in principe kan het proces dan weer 

opnieuw worden doorlopen. In dit onderzoek wordt getracht in een vroegtijdig stadium, namelijk 

de pré-initiatief- /acquisitiefase, tot overeenstemming te komen met een potentiële afnemer, dit 

betekent dus voor aanvang van de planontwikkeling. Pré-initiatief- /acquisitie is een begrip 

waarmee, binnen de projectontwikkeling van bouwondernemingen, het totaal van het 

verwervingsproces van een investeringsvoorstel, danwel de verwerving van een locatie wordt 

aangeduid welke daarbij is afgestemd op de voorwaarden van overheden, de eigen 

onderneming en die van potentiële afnemers. 

Op basis van een literatuurstudie en een analyse van de stappen die in de praktijk zijn 

waargenomen is een schematisering opgesteld waarmee de pré-initiatief- /acquisitiefase wordt 

beschreven. Globaal worden de volgende stappen onderscheiden: acquisitie-informatie: eerste 

signalen; oriëntatie: locatiecheck; perspectief: ruimtelijke ontwikkelingen, marktanalyse en 

financiële raming ; resultaat: investeringsvoorstel en onderhandelingen. De beschrijving van de 

schematisering heeft geresulteerd in een lijst met aandachtspunten die van belang kunnen zijn 

tijdens de pré-initiatief- /acquisitiefase. 

De schematisering en de lijst met aandachtspunten zijn getoetst op toepasbaarheid en 

volledigheid door middel van interviews, met afnemers en ontwikkelende bouwers, en een 
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Samenvatting 

analyse van een praktijksituatie. Uit deze toetsing is gebleken dat de schematisering een juiste 

weergave is van de stappen die worden doorlopen. Op een aantal punten dient het schema 

echter te worden bijgesteld, te weten : het blijven volgen van geseponeerde projecten, onderlinge 

samenhang van de locatiecheck onderdelen, toevoegen van beheersaspecten aan het 

statusdocument en het informeel overleg met externe partijen tijdens de perspectieffase. De lijst 

met aandachtspunten is vervolgens aan de geïnterviewden voorgelegd om deze te beoordelen 

op mate van belangrijkheid wat geresulteerd heeft in een aantal punten die voor alle partijen van 

essentieel belang worden geacht en een aantal die voor bepaalde partijen essentieel zijn. Aan 

de hand van de schematisering en de lijst met aandachtspunten is een checklist opgesteld die 

uiteindelijk is gevalideerd met enkele personen uit de interviews. 

Conclusies 

• Het verkregen inzicht in de pré-initiatief- /acquisitiefase heeft geleid tot een optimalisatie van 

het ontwikkelingsproces waarbij het ontwikkelingsrisico wordt geminimaliseerd door rekening 

te houden met bedrijfsspecifieke eigenschappen van de potentiële afnemer. Hierdoor is geen 

onnodige planbijstelling noodzakelijk zodat een beter op de markt afgestemd product kan 

worden gerealiseerd. De checklist brengt voor een mogelijk te verwerven locatie op een 

systematische, gestructureerde en onderbouwde wijze de ontwikkelingskansen en -risico's 

in kaart en voorziet daarbij in de mogelijke vragen van een potentiële afnemer op 

conceptueel niveau zodat tijdens de communicatie voordelen behaald worden. 

• Op directieniveau controleert de checklist op zorgvuldigheid en op managementniveau geldt 

het instrument als management-tool om het risico te beoordelen en draagt het bij aan het 

pragmatisch werken waarbij de nodige discipline vereist is. 

• Een positie op een bouwlocatie kan op verschillende manieren worden verworven. In de 

praktijk blijkt de meest ideale uitgangspositie het verwerven van het eigendom, met behoud 

van een goede relatie met de gemeente, te zijn . 

• Omdat het traject veelal in een relatief kort tijdsbestek plaatsvindt en niet alles impliciet kan 

worden uitgezocht wordt gestreefd naar het direct beschikbaar hebben van kennis en 

informatie. 

• Het schema en de opgestelde checklist zijn geschreven vanuit de optiek van de 

ontwikkelende bouwer van woningen maar kan na enkele aanpassingen , zoals de 

bedrijfspecifieke gegevens, ook toepasbaar zijn voor andere organisaties en projecten. 

Aanbevelingen 

• Een bepaalde openheid van gegevens voor potentiële afnemers zodat latere planbijstelling 

voorkomen kan worden. 

• Het voeren van een duidelijk beleid waarin de hardheid van de besluiten wordt vastgelegd 

zodat een snelle interne besluitvorming kan plaatsvinden. 

• Implementeren van de pré-initiatief- /acquisitiefase in het interne kwaliteitssysteem en het 

verder detailleren van de checklist op de richtlijnen van de onderneming, waarbij de 

aansluiting op het planontwikkelingstraject interessant is voor vervolgonderzoek. 

• Ontwerpen van een geautomatiseerd programma voor de invulling en verwerking van de 

checklist. 
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H.1 Inleiding 

1 Inleiding 

1.1 Aanleiding van het onderzoek 

Ballast Nedam Woningbouw is een allround woningbouwer. Vanuit het hoofdkantoor en diverse 

regionale vestigingen realiseert zij onder andere nieuwbouw binnen de sociale- en particuliere 

woningbouw. De regionale vestigingen bestaan op hun beurt uit de afdelingen bouwbedrijf, 

planontwikkeling en woningservice. De afdeling planontwikkeling ontwikkelt hierbij 

woningbouwprojecten voor eigen risico op de markt maar ook in samenwerking met corporaties, 

gemeenten en beleggers. 

Binnen de projectontwikkeling van Ballast Nedam Woningbouw bestaat de behoefte meer inzicht 

te krijgen in de pré-initiatieffase, ook wel acquisitiefase genoemd. Hierbij gaat het dan met name 

om het probleem een goede afstemming te kunnen vinden voor het te ontwikkelen product op de 

marktvraag. Dit zodat men op een succesvolle manier binnen een gemeente kan acquireren en 

daarmee een positie kan verwerven , ofwel betrokken kan zijn bij de ontwikkeling van 

toekomstige woningbouwlocaties. Binnen de projectontwikkeling zal de pré-initiatief

/acquisitiefase centraal gesteld moeten worden zodat in een vroegtijdig stadium, met een grote 

mate van zekerheid, over een investeringsvoorstel beslist kan worden. 

De aanleiding van dit onderzoek is dan ook gelegen in de veronderstelling dat er binnen de 

projectontwikkeling voordelen behaald kunnen worden indien meer inzicht kan worden verkregen 

in de pré-initiatief-/ acquisitiefase, toegespitst op de woningbouw. 

1.2 Omschrijving van het onderzoek 

Dit afstuderen omvat een onderzoek waarin de pré-initiatief- /acquisitiefase binnen de 

projectontwikkeling inzichtelijk wordt gemaakt. Er wordt daarbij onderzocht over welke informatie 

een ontwikkelende bouwer enerzijds en een potentiële afnemer anderzijds moet beschikken om 

zodoende een gefundeerde beslissing over een eventuele verwerving te kunnen nemen. 

Op welke manier een bouwlocatie ook kan worden verworven steeds zal binnen de 

projectontwikkeling vóór de eventuele verwerving nagegaan moeten worden of de locatie wel 

geschikt is. Binnen de projectontwikkeling zal daarom, in een vroegtijdig stadium, de locatie 
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beoordeeld moeten worden. De ontwikkelende bouwer moet de beoordeling daarbij niet alleen 

richten op financiële haalbaarheid maar ook op eventuele belemmeringen die de realisering van 

een project in de weg kunnen staan alsmede op de eisen en wensen van potentiële afnemers. 

De werkzaamheden om tot deze beoordeling te komen bestaan in hoofdzaak uit het verrichten 

van marktonderzoek, het aanboren van bronnen (specifiek gericht op de opdracht), het leggen 

van contacten en het verzamelen van projectgegevens. 

De essentie bij de projectontwikkeling is het, voor eigen rekening en risico, ontwikkelen van 

nieuwe plannen in een bestaande situatie. Het is daarbij van belang dat een goed inzicht wordt 

verkregen in de risico's en mogelijkheden voor woningbouw, welke zich tijdens de ontwikkeling 

op een bepaalde bouwlocatie kunnen voordoen. Regelmatig is er in krantenartikelen en 

vakbladen te lezen dat zich allerlei problemen voordoen waar een ontwikkelaar wellicht rekening 

mee had kunnen houden wanneer deze in een vroeger stadium aan de orde waren gekomen. 

Om de geschiktheid van een locatie te kunnen beoordelen zal informatie worden verzameld 

omtrent de feitelijke staat, het beleid van de hogere en lagere overheden en de ontwikkelingen 

die van toepassing kunnen zijn op locatie en/of omgeving . Verder moeten de voorwaarden die 

verschillende partijen stellen, aan een locatie en de ontwikkeling ervan, worden onderzocht. 

Door in een vroegtijdig stadium rekening te houden met de voorwaarden van onder andere 

potentiële afnemers zal dit bijdragen aan het nemen van een gefundeerde beslissing ten aanzien 

van het verwerven van een positie op een toekomstige bouwlocatie. Deze consument- of ook wel 

klantgerichte benadering zal de verkoop- en/of verhuurmogelijkheden van een 

woningbouwproject dan ook verhogen en tevens de risico's verlagen. 

Op basis van de verkregen informatie wordt vervolgens een beslissingsondersteunend 

instrument opgesteld in de vorm van een checklist. Deze checklist brengt voor een mogelijk te 

verwerven bouwlocatie de mogelijkheden en risico's voor woningbouw in kaart zodat op een 

gestructureerde en gefundeerde wijze een beslissing kan worden genomen. Deze checklist moet 

ondersteunend werken bij de besluitvorming om al dan niet over te gaan in het verwerven van 

een positie op een bouwlocatie . 

1.3 Probleemstelling 

Naar aanleiding van het voorgaande kan de volgende probleemstelling worden geformuleerd: 

Op welke manier kan men binnen de projectontwikkeling met potentiéle afnemers 

communiceren zodat in een vroegtijdig stadium met een grote mate van zekerheid over 

een investeringsvoorstel van een verwerving beslist kan worden? 
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Om meer inzicht te krijgen in de probleemstelling wordt gebruik gemaakt van een aantal 

deelvragen , te weten: 

• Welke stappen worden binnen de projectontwikkeling van ontwikkelende bouwers en met 

name in de pré-initiatief-/ acquisitiefase doorlopen, welke partijen spelen hierin een rol en 

welke risico's komen daarbij zoal voor? 

■ Welke vormen van posities op bouwlocatie zijn er mogelijk? 

■ Welk beleid wordt gevoerd om woningbouw op locaties te ontwikkelen? 

■ Welke informatie, kennis is voor de verschillende partijen van belang om in een vroegtijdig 

stadium te kunnen beslissen over het verwerven van een positie op een bouwlocatie? 

1.4 Doelstelling 

Aan de hand van de bovenstaande probleemstelling kan de volgende doelstelling worden 

geformuleerd: 

Het verkrijgen van inzicht in de pré-initiatief-1 acquisitiefase om het te ontwikkelen product 

zo goed mogelijk af te stemmen op de marktvraag door middel van het opstellen van een 

beslissingsondersteunend instrument voor het verwerven van een positie op een 

bouwlocatie 

1.5 Uitgangspunten 

Om het onderzoek tot een goed einde te brengen zijn de onderstaande uitgangspunten ten 

behoeve van het onderzoek opgesteld: 

■ Het onderzoek richt zich op de projectontwikkeling van woningnieuwbouw, de woningmarkt; 

■ Het pré-initiatief ofwel de acquisitie is toegespitst op het verwerven van een positie op een 

(toekomstige) bouwlocatie; 

■ Het toepassen van een beslissingsondersteunend instrument moet in een vroegtijdig 

stadium leiden tot een efficiênte en gestructureerde beslissing over het verwerven van een 

positie op een bouwlocatie. 
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1.6 Onderzoeksopzet 

Nu de omschrijving van het onderzoek en de probleemstelling zijn vastgelegd, kan de 

onderzoeksopzet worden uitgewerkt. Deze opzet is zodanig gekozen zodat op een doelmatige 

wijze een antwoord gegeven kan worden met betrekking tot de probleemstelling. Afbeelding 1.1 

illustreert de stappen die in dit onderzoek zijn doorlopen. 

Stap 1 

Stap 6 

Afb. 1. 1 Schematisering onderzoeksopzet 
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H.1 Inleiding 

Stap 2 Analyseren pré-initiatief- /acquisitiefase 

Deze stap is onder te verdelen in twee studies die beiden moeten leiden tot gegevens voor het 

op te stellen schema van de pré-initiatief- /acquisitiefase. Enerzijds wordt op basis van een 

literatuurstudie inzicht verkregen in de projectontwikkeling in algemene zin zodat op deze wijze 

gekomen kan worden tot een juiste benadering van de pré-initiatief-/ acquisitiefase. Er wordt 

daarbij ingegaan op de woningbouwmarkt zodat een beeld ontstaat van het veld waarin de 

projectontwikkelaar opereert. Hierbij wordt stilgestaan bij het totale ontwikkelingsproces en de 

daarbij voorkomende partijen. Verder zullen de verschillende soorten ontwikkelaars worden 

beschreven. Vervolgens zal inzicht worden gecreëerd in de mogelijke problemen die in het 

vroege stadium van projectontwikkeling kunnen optreden . Tenslotte vindt er een literatuurstudie 

plaats over acquisitie waarbij een begripsdefiniëring wordt gemaakt en de mogelijkheden om een 

positie op een bouwlocatie te verwerven worden onderzocht. 

Anderzijds worden de gegevens binnen Ballast Nedam Woningbouw geanalyseerd. Met behulp 

van interne gesprekken en bestudering van bedrijfsinformatie wordt een beeld verkregen over de 

inhoud, werkzaamheden en de stappen die worden doorlopen binnen de pré-initiatief

/acquisitiefase, tijdens het verwerven van een positie op een bouwlocatie. 

Stap 3 Opstellen schema en beslissingsondersteunend instrument 

Aan de hand van de gegevens uit de tweede stap wordt een schema opgesteld van de pré

initiatief- /acquisitiefase. Dit schema dient als onderlegger ten behoeve van het opstellen van het 

beslissingsondersteunend instrument. Het instrument wordt opgesteld in de vorm van een 

checklist bestaande uit een lijst met aandachtspunten en brengt voor een mogelijk te verwerven 

bouwlocatie de mogelijkheden en risico's voor woningbouw in kaart. Op deze manier wordt op 

systematische wijze een gefundeerde beslissing genomen over een investeringsvoorstel om al 

dan niet over te gaan in het verwerven van een positie. 

Stap 4 Toetsen schematisering en checklist 

Om te beoordelen of de opgestelde checklist, en de daarmee samenhangende schematisering, 

realistisch , volledig en bruikbaar is, vindt een toetsing plaats. Enerzijds worden interviews 

afgenomen met partijen uit het bedrijfsleven die zich bezighouden met projectontwikkeling en 

acquisitie en anderzijds wordt een praktijksituatie ingevuld. Deze casestudie betreft de locatie 

Beekse Akkers in Beek en Donk. 

Tijdens de ontwikkeling van een project en dus ook in de pré-initiatief- /acquisitiefase spelen niet 
alle aandachtspunten bij iedere partij een even grote rol. Bij het afnemen van de interviews in 
stap 4 wordt nagegaan welke informatie bij verschillende partijen een rol speelt wanneer over 
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een investeringsvoorstel beslist moet worden. Hierbij is het van belang om een inzicht te krijgen 
in de voorwaarden van de overheden (basisvoorwaarden), de eigen onderneming (interne 
voorwaarden) en die van afnemers (externe voorwaarden) zodat binnen de projectontwikkeling 
op een efficiênte wijze een onderhandelingstraject kan worden ingegaan. 

Stap 5 Bijstellen schematisering en checklist 

Uit het resultaat van de vierde stap zal blijken of de schematisering en de checklist volledig en 

bruikbaar is en welke onderdelen daarbij eventueel aangepast dienen te worden. Op basis van 

de gegevens uit de interviews over de informatiebehoefte van de verschillende partijen en de 

resultaten uit de casestudie wordt de definitieve checklist opgesteld. Tenslotte worden de 

uiteindelijke gegevens gevalideerd. 

1.7 Begripsomschrijvingen 

Afnemer 

Hieronder worden de (mede-)investeerders in woningbouwprojecten verstaan voor wie de 

realisatie plaatsvindt waarna zij het zullen verkopen en/of verhuren aan de uiteindelijke 

woonconsument. Zij worden in dit onderzoek ook wel aangeduid als intermediaire of potentiêle 

afnemers. De partijen waar het hier om gaat betreffen: institutionele beleggers, corporaties en 

eventueel makelaars die handelen in opdracht van de uiteindelijke woonconsument; 

Communiceren 

Het onderhandelen met externe partijen, de potentiêle afnemers, om zodoende over een 

investeringsvoorstel te kunnen beslissen. 

Institutionele beleggers 

Een financiêle instelling zoals pensioenfondsen, verzekerings- en beleggingsmaatschappijen en 

banken die op commerciêle basis woningen verhuren of laten verhuren. 

Investeringsvoorstel 

De keuzemogelijkheid om te investeren in een woningbouwproject welke volgens een prognose 

bestaat uit het totaal aan te maken kosten en te ontvangen opbrengsten; 

Marktvraag 

De marktvraag zoals deze in dit onderzoek wordt gehanteerd is niet alleen de vraag van de 

uiteindelijke woonconsument alszijnde de directe koper, maar tevens de vraag van de afnemer 

van het bouwproduct, ervan uitgaande dat de afnemer de vraag van de woonconsument tevens 

zal zien als zijn vraag. 
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Pré-initiatiefl acquisitie 

Het totaal van het verwervingsproces van een investeringsvoorstel , dan wel de verwerving van 

het betreffende vastgoedobject, in dit geval een positie op een bouwlocatie, wordt aangeduid 

welke daarbij is afgestemd op de voorwaarden van de overheden (basisvoorwaarden} , de eigen 

onderneming (interne voorwaarden) en die van afnemers (externe voorwaarden) 

Projectontwikkeling 

Projectontwikkeling is het risicodragend initiëren, organiseren, uitvoeren (c.q. doen uitvoeren) en 

coördineren van alle taken die nodig zijn voor het realiseren van woningnieuwbouw met andere 

woorden het totaal van de care-business activiteiten, inclusief het aankopen van de daarvoor 

benodigde grond. 

Woningcorporatie 

Dit zijn verhuurders, afnemers van woningprojecten of delen daarvan , die zonder winstoogmerk 

zorg dragen voor de huisvesting van specifieke groepen zoals studenten, ouderen , en sociaal 

zwakkere (primaire doelgroep). 

1.8 Leeswijzer 

De opbouw van het eerste deel van dit afstudeerrapport is gebaseerd op de onderzoeksopzet 

zoals beschreven is in paragraaf 1.6. Hoofdstuk 2 beschrijft de projectontwikkeling in algemene 

zin . Hierbij wordt ingegaan op de woningmarkt en de verschillende locaties die daarbij te 

onderscheiden zijn . Vervolgens zal worden ingegaan op het totale ontwikkelingsproces en de 

verschillende typen projectontwikkelaars die hier in opereren . Verder worden de partijen 

beschreven die in een vroegtijdig stadium van een ontwikkelingsproces een rol kunnen spelen . 

Afsluitend aan dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de mogelijke risico's die zich tijdens het 

ontwikkelingsproces voordoen. Hoofdstuk 3 gaat in op het pré-initiatief / acquisitie waarbij de 

verschillende soorten acquisities worden beschreven. Tevens wordt ingegaan op de mogelijke 

vormen om een positie op een bouwlocatie te verwerven. Tenslotte wordt ingegaan op de wijze 

van uitvoeren van acquisitie. In het vierde hoofdstuk wordt ingegaan op de beschrijving van de 

schematisering en het besl issingsondersteunend instrument: de checklist ten behoeve van het 

verwerven van een positie op een bouwlocatie. In hoofdstuk 5 wordt, op basis van het invullen 

van een casestudie en het afnemen van een aantal interviews, de schematisering en de 

aandachtspunten voor de checklist getoetst. Verder zullen de conclusies van de toetsing worden 

verwerkt en wordt de definitieve schematisering en checklist opgesteld en gevalideerd. Tenslotte 

worden, in het zesde en tevens laatste hoofdstuk, de conclusies getrokken en aanbevelingen 

gedaan aan de hand van de schematisering en het opgestelde beslissingsondersteunende 

instrument: de checklist. 

Het tweede deel van dit afstudeerrapport bevat het eigenlijke beslissingsondersteunend 

instrument in de vorm van een checklist. 
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2 Woningbouw-projectontwikkeling 

2.1 Inleiding 

Om inzicht te krijgen in de pré-initiatief- /acquisitiefase binnen de woningbouw

projectontwikkeling wordt allereerst ingegaan op de projectontwikkeling in algemene zin . In dit 

hoofdstuk wordt stil gestaan bij de woningmarkt en de daarbij verschillende typen bouwlocaties 

zodat een beeld ontstaat van het veld waarin de projectontwikkelaar opereert. Vervolgens wordt 

stilgestaan bij het totale ontwikkelingsproces en de daarbij voorkomende actoren. Tenslotte zal 

het ontwikkelingsproces waar de projectontwikkelaar in opereert en de mogelijke problemen die 

tijdens het ontwikkelen voorkomen worden beschreven . 

2.2 Woningmarkt 

Projectontwikkelaars zijn samen met veel andere partijen actief op de woningmarkt. De 

woningbouwmarkt is een aanduiding van vraag- en aanbodverhoudingen, volgens welke 

woningbouwcapaciteit wordt gevraagd en aangeboden, en waarmee woningbouwprojecten 

worden gerealiseerd [Priemus, 1978). Priemus maakt daarbij een onderscheid tussen de 

primaire woningbouwmarkt (nieuwbouw) en de secundaire woningbouwmarkt (woningverbetering 

en -onderhoud) . Naast dit onderscheid kan nog een indeling worden gemaakt in een non

profitsegment en een profitsegment. Met het non-profitsegment wordt dat deel van de 

woningmarkt, de sociale huurwoningen, bedoeld dat wordt gefinancierd met behulp van de 

overheid. Het profitsegment van de woningmarkt omvat de licht- en ongesubsid ieerde 

woningbouw) . Voor meer gedetailleerde gegevens hieromtrent wordt verwezen naar bijlage I van 

dit onderzoek. 

Inzicht in de woningmarkt is afhankelijk van de beschikbaarheid van data1 over de omvang en de 

samenstelling van de voorraad maar ook van de ontwikkelingen die zich voordoen aan de vraag

en aanbodzijde [Oude Veldhu is, 1993). Aan de vraagzijde van de woningmarkt bevindt zich de 

consument, die een huis wil kopen of huren . Deze woningvraag kent een kwalitatief en een 

kwantitatief aspect. De totale kwantitatieve woningbehoefte wordt daarbij bepaald door de 

1 Data waar het hier om gaat betreft: Centraal Bureau voor de Statistiek, Ministerie van VROM , Economisch Instituut voor 
de Bouwnijverheid, Centraal Planbureau, Nederlandse Vereniging van Makelaars. 
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omvang en de samenstelling van de bevolking en is afhankelijk van allerlei economische 

factoren . De kwalitatieve vraag betreft de verdeling van het kwantitatieve deel naar type, 

kwaliteit, etc. Aan de aanbodzijde bevindt zich een heterogene groep van actoren. Het gaat 

hierbij om partijen als projectontwikkelaars, gemeenten, corporaties, beleggers, financiers en 

bouwbedrijven . Deze partijen zullen in paragraaf 2.4.4 nader worden toegelicht. . 

2.3 Typen bouwlocaties 

Op de hiervoor beschreven woningmarkt zijn verschillende soorten locaties te onderscheiden die 

voor een eventueel woningbouwproject in aanmerking kunnen komen. Op basis van literatuur en 

gesprekken2 is een onderverdeling te maken in drie gebieden waar woningbouw tot stand kan 

komen , te weten: uitleggebied, bestaand stedelijk gebied en landelijk gebied. 

2.3.1 Uitleggebied 

Een uitleggebied wordt vanuit de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening aangewezen als een 

nieuwbouwlocatie voor de periode 1995 tot 2005 en welke recent is verlengd naar 2010 in een 

Vijfde (start)Nota Ruimtelijke Ordening. De locaties in de uitleggebieden worden gekenmerkt 

door een tamelijk grote omvang ten behoeve van een projectmatige ontwikkeling ervan en een 

(min of meer) aansluitende situering op de bestaande stedelijke bebouwing (Keeris, 1997] 

Bij de inrichting van de stadsregio's worden deze nieuwe woongebieden , ook wel Vinex-locaties 

ofwel (grootschalige) stadsregionale uitbreidingslocaties genoemd, in en zo dicht mogelijk bij het 

bestaande stedelijk gebied gesitueerd . Hierbij gelden de volgende locatiecriteria: 

• De ligging ten opzichte van het centrum van de stad, met als voorkeurvolgorde: eerst 

benutting van mogelijkheden in het stedelijk gebied, vervolgens aan de rand ervan en dan 

pas daarna verder weg gelegen mogelijkheden in aansluiting op bestaande kernen 

(nabijheid); 

• Ontsluiting door stedelijk I stadsregionaal openbaar vervoer en langzaam verkeer 

(bereikbaarheid) ; 

• Samenhang wonen, werken, voorzieningen, recreatie en groenstructuur; 

• Open ruimte vrijwaren van verstedelijking, mede ten behoeve van natuur, landschap, 

. openluchtrecreatie en landbouw; 

• Uitvoerbaarheid in financieel / economische, milieuhygiënische en bestuurlijk / 

maatschappelijke zin. 

2 De informatie is gebaseerd op gesprekken binnen Ballast Nedam Woningbouw en de beschrijving van het Streekplan 
Noord Brabant en het Regionaal Structuurplan Eindhoven 
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Binnen deze Vinex- gebieden is grote flexibiliteit wat betreft volgorde van invulling, aantallen en 

soorten van de aangewezen locaties. Wat betreft dichtheden, verhoudingen markt en sociale 

sector en het gebruik van openbaar vervoer zijn echter wel strakke randvoorwaarden 

geformuleerd. Mede door deze randvoorwaarden en de vertragende procedures is de 

complexiteit van de projectontwikkeling in de woningsector aanmerkelijk toegenomen, waarbij 

marktpartijen aanmerkelijke risico's lopen en grondposities hebben ingenomen om in het proces 

mee te kunnen spelen. 

2.3.2 Bestaand stedelijk gebied 

Bij ontwikkelingen van nieuwe mogelijkheden binnen het bestaand stedelijk gebied wordt 

gedacht aan onder andere in- en uitbreiding, herstructurering , herontwikkeling, 

voorraadoptimalisatie, verdichting . Bij inbreiding en herstructurering gaat het met name om de 

verstedelijkingsassen, de herstructurering van (bedrijven)terreinen in stedelijke zones en 

stationslocaties. De uitvoerbaarheid van herstructureringen is niet eenvoudig vanwege 

milieuvraagstukken en financiën. Daarnaast speelt de toekomstige ontwikkeling van de nu op de 

locatie gevestigde bedrijven een niet te onderschatten rol. 

Voorraadoptimalisatie kan , met name in gebieden waar relatief grote panden staan, leiden tot 

bijvoorbeeld woningsplitsing . Deze laatste mogelijkheid voor woningbouw in bestaand stedelijk 

gebied is voor projectontwikkelaars meestal minder interessant vanwege de te geringe omvang. 

Dit neemt overigens niet weg dat er geen rekening mee gehouden dient te worden. Het kan 

namelijk zijn dat een door de overheid aangegeven pand binnen een totaal te ontwikkelen 

gebied valt. 

De uitbreidingslocaties zijn locaties waar op een 'kaal' stuk grond gebouwd zal gaan worden. Het 

betreft hier alleen nieuwbouw. Vaak grenzen deze locaties aan stedelijke gebieden en 

belangrijke vervoersassen. Vooral nu er veel aandacht is voor grootstedelijke vernieuwing spelen 

de inbreidingslocaties een belangrijke rol. Onder de inbreidingslocaties worden de locaties 

verstaan in het bestaand stedelijk gebied waarbij het kan gaan om gebouwen die hun functie 

verliezen, zoals vrijkomende scholen, kazernes, kerken , kloosters en dergelijke. Hiervoor komen 

dan nieuwe woningen voor in de plaats. Het nadeel bij inbreidingslocaties zijn nogal eens de 

problemen zoals bodemverontreiniging , bedrijfsverplaatsing en extra kosten. Maar daar 

tegenover staat dat winst geboekt kan worden waar het gaat om de leefbaarheid van de kernen 

en het behoud van landschappelijke kwaliteit. Ook de mogelijkheden tot verdichting in het 

stedelijk gebied spelen een rol. Onder verdichting valt te denken aan het bouwen op open 

plekken binnen het stedelijk gebied. 
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2.3.3 Landelijke gebied 

Naast de mogelijkheden in de uitleggebieden en het bestaand stedelijk gebied zijn er nog de 

ontwikkelingsmogelijkheden in het landelijk gebied. De locaties waar het hier om gaat liggen in 

de kernen rondom het stedelijke gebied . Het gaat hier meestal om de ontwikkeling van 

kleinschalige woningbouwlocaties. Zoals bij het bestaand stedelijk gebied kan het hierbij gaan 

om inbreidings- als zowel uitbreidingslocaties. 

Geconcludeerd kan worden dat de locaties ten behoeve van woningbouw gesitueerd zijn in 

uitleg- bestaand stedelijk- en landelijk gebied. Voor wat betreft de projectontwikkelingsactiviteiten 

is het van belang om een onderscheid te maken in deze gebieden omdat hier verschillende 

soorten risico's mee gepaard gaan. Te denken valt bijvoorbeeld aan de complexiteit en de 

sociale problemen . 

2.4 Projectontwikkeling 

2.4.1 Begripsomschrijving 

Uit de literatuur blijkt dat projectontwikkeling op verschillende manieren en door verschillende 

personen wordt omschreven. De definiëring die het meest wordt gehanteerd en die bij dit 

onderzoek wordt gehanteerd is van Regenboog [Oude Veldhuis, 1993] en luidt 

Projectontwikkeling is het op eigen rekening en risico initiëren organiseren, uitvoeren (c.q. doen 

uitvoeren) en coördineren van taken die nodig zijn voor het realiseren van onroerend goed, 

inclusief het aankopen van de daarvoor benodigde grond. 

Bij projectontwikkeling gaat het in hoofdzaak om de realisatie van gebouwen voor eigen rekening 

en risico, waarbij sprake is van integrale betrokkenheid vanaf initiatief tot en met ingebruikstelling 

bij het vastgoedproces. In dit proces heeft de projectontwikkelaar een coördinerende en sturende 

taak. 

Eigen rekening en risico 

Bij het realiseren van woningbouw voor eigen rekening en risico ontwikkelt de 

projectontwikkelaar een woning voor een nog vaak onbekende afnemer. Naast het afzetrisico is 

er nog een risico dat niet specifiek voor woningbouw geldt maar dat aan al het vastgoed 

gerelateerd is. Dit risico betreft het lange tijdstraject dat gepaard gaat met het ontwikkelen van 

vastgoed. Er gaan tussen de eerste investeringen en de oplevering van een woning vaak enkele 

jaren voorbij . Het kan daarbij zijn dat gedurende het ontwikkelingsproces, tijdens de doorlooptijd 

van een project, de marktomstandigheden zijn veranderd zodat een project een tegenvallend 

resultaat kan krijgen. In paragraaf 2.4.5 wordt verder ingegaan op de risico's die tijdens het 

TUie - vastgoedbeheer 11 



H.2 Woningbouw-projectontwikkeling 

ontwikkelingsproces voor kunnen komen en waar in dit onderzoek rekening mee gehouden moet 

worden. 

Integrale betrokkenheid 

Het bouwproces omvat de voorbereiding en realisatie van een bouwproject, vanaf de eerste 

ideeën tot en met de nazorg. Het begrip 'bouwproces' is daarmee specifieker dan het begrip 

'ontwikkelingsproces'. Bij het ontwikkelen van woningbouw komen dan volgens Kohnstam en 

Regterschot ook de (grond)verwerving, financiering , juridische aspecten, markttechnische 

overwegingen aan de orde [Kohnstam en Regterschot, 1994]. Het ontwikkelingsproces loopt dus 

van de initiatieffase tot en met de beheerfase waarbij de intensiteit van de betrokkenheid van de 

projectontwikkelaar per fase verschilt en afhankelijk is van de care-business activiteiten . De 

typen ontwikkelaars worden in paragraaf 2.4.2 besproken. Bij de verkoop van het project treedt 

de beheerfase in en zal de projectontwikkelaar in principe nauwelijks meer betrokken zijn . 

Coördinerende en sturende rol 

Bij het ontwikkelen van woningbouw heeft een projectontwikkelaar met diverse actoren te maken 

die ieder een andere invalshoek c.q. belang hebben. Elke partij brengt zijn specifieke kennis in 

om het project uiteindelijk te laten slagen. Het is zaak voor een projectontwikkelaar dat hij zich 

daar als een 'spin in een web' tussen bevindt om het totale ontwikkelingsproces zo goed mogelijk 

te kunnen sturen en beheersen. De diverse actoren waar een projectontwikkelaar mee moet 

samenwerken, zijn in afbeelding 2.1 geïllustreerd. 

aannemer 

/1~- -ad_v_is_e_ur_~ 

derden corporatie 

---- 1 belegger 

~-m-ak_e_ia_a_r -~I /1~ --ov_e_rh_e-id--~~I I fi,aaoe, 

beheerder 

Afb.2.1: Relatie projectontwikkelaar met overige actoren 
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2.4.2 Typen projectontwikkelaars 

Zoals eerder vermeld hangt de betrokkenheid van de projectontwikkelaar mede af van de 

werkzaamheden die hij binnen het ontwikkelingsproces verricht. De ontwikkelaar 'pur sang' 

ontwikkelt bouwplannen voor eigen rekening en risico. Naast de ontwikkelaars 'pur sang' kan er 

een onderscheid worden gemaakt tussen ontwikkelaars die gelieerd zijn aan 

bouwondernemingen, institutionele beleggers, (hypotheek)banken, makelaardijen en sinds enige 

tijd ook woningbouwverenigingen. Ter verduidelijking zijn de typen ontwikkelaars hieronder 

beschreven waarbij wordt ingegaan op het werkterrein, de care-business, en het doel dat zij 

hebben binnen de projectontwikkeling. In afbeelding 2.2 zijn de activiteiten van de ontwikkelaars 

ingevuld in het ontwikkelingsproces. 

1. Ontwikkelaars 'pur sang' zijn de ontwikkelaars die geen banden hebben met andere 

organisaties. Zij genereren eigen winst zonder relatie met andere bedrijfstakken (Multi 

Vastgoed, MAB, Blauwhoed Vastgoed); 

2. Projectontwikkelaars gelieerd aan bouwondernemingen hebben naast het genereren van 

eigen winst als hoofdtaak het creêren van bouwvolume. De binnen het bedrijf aanwezige 

technische kennis en de directe uitvoerbaarheid worden door deze ondernemingen als 

argumenten gebruikt om zich te profileren op de markt (Ballast Nedam Woningbouw, 

Heijmans Bouw- en Vastgoedontwikkeling , IBC Vastgoed); 

3. De met institutionele beleggers verbonden projectontwikkelaars hebben als 

hoofdwerkzaamheid het creêren en zoeken naar de juiste beleggingsobjecten. Het gaat 

hierbij dus slechts om een specifiek aandeel van de totale beleggingsportefeuille. De 

marktbenadering van deze projectontwikkelaars wordt dan ook voor een belangrijk deel 

gekenmerkt door de interne visie op de gewenste samenstelling van de 

(vastgoed)beleggingsportefeuille. Daarom zullen bijvoorbeeld koopwoningen niet de eerste 

aandacht krijgen maar zal het accent meer liggen op langdurig renderende ontwikkelingen 

op de huur- en verhuurmarkt zoals winkels en kantoren (Amvest Vastgoed, Wereldhave) ; 

4. Projectontwikkelaars die verbonden zijn aan een bank hebben in tegenstelling tot de 

belegger wel belang bij een korte termijnvisie voor de ontwikkeling van vastgoed. Zowel voor 

kantoren, winkels als woningen geldt dat deze soort ondernemingen zich meer richten op de 

eindgebruiker, omdat de eindgebruiker een sterke relatie heeft met de andere producten die 

de bank op de markt brengt zoals het verlenen van krediet en het verschaffen van een 

hypotheek (ING Vastgoed, Rabo Vastgoed) ; 

5. Projectontwikkelaars die werkzaam zijn bij makelaardijen hebben als doel het onroerend 

goed in waarde te laten stijgen door functieverandering of verbetering van de kwaliteit door 

middel van advies, bemiddeling en relatiebeheer. Deze moeten in principe als twee 

gescheiden organisaties worden gezien waarbij ze als partner in een ontwikkeling kunnen 

fungeren (Stienstra) ; 
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6. Een nieuwe categorie ontwikkelaars zijn de woningbouwverenigingen. De kenmerken van 

deze groep liggen dicht tegen de kenmerken van institutionele beleggers. Voordelen zijn de 

lokale bekendheid en de voorkeurspositie bij de gemeente. De doelstelling van de 

corporaties is in het algemeen gericht op de volkshuisvesting. 

In de onderstaande afbeelding zijn de verschillende typen ontwikkelaars ingevuld in de 

algemene procesverdeling waarop in paragraaf 2.4.3 verder wordt ingegaan. Evenwijdig aan 

deze procesverdeling loopt de verkoop en/of verhuur van het project. Afhankelijk van het 

moment dat de afnemer (verkoop en/of verhuur) bekend is spreekt men van planontwikkeling 

[Laglas, 1999]. Projectontwikkeling is op eigen expertise ontwikkelen voor anonieme gebruiker(s) 

en eigenaar(s). 
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2.4.3 Ontwikkelingsproces 

In dit onderzoek wordt uitgegaan van een ontwikkelaar die gelieerd is aan een bouwbedrijf. Op 

basis van literatuur3 wordt in deze paragraaf het ontwikkelingsproces beschreven zoals dat 

binnen de projectontwikkeling van bouwbedrijven kan voorkomen . 

Initiatief 

De initiatieffase kan op verschillende wijze ontstaan. Een eerste mogelijkheid is dat de 

ontwikkelaar een interessante locatie ontdekt en voor deze locatie de juiste bestemming zoekt. 

Ten tweede kunnen instanties, organisaties en personen een bestemming zoeken voor hun 

grond of hun kapitaal door middel van een prijsvraag. Als derde kan de ontwikkelaar benaderd 

worden door het zoeken naar gepaste huisvesting c.q. de huisvesting daarvan door een 

particuliere partij of overheidsdienst. Tenslotte kan de ontwikkelaar een idee hebben en hiervoor 

een passende locatie zoeken. 

Locatieverwerving 

In de fase 'locatieverwerving' wordt afhankelijk van het initiatief een geschikte locatie gezocht 

voor het concept idee. Er wordt onderhandelt met partijen als eigenaar, financier en andere 

experts om op deze wijze te bepalen of het idee nog steeds haalbaar is. Als resultaat van deze 

fase verkrijgt de ontwikkelaar een optie op een stuk land en probeert hiermee het exclusieve 

ontwikkelingsrecht te verwerven. De kosten van een dergelijke optie moeten niet te hoog 

oplopen zoals bij een eventuele terugtreding, indien het idee niet haalbaar is, kan voorkomen. 

Planontwikkeling 

De derde fase bestaat uit de planontwikkeling. Er wordt een haalbaarheidsonderzoek verricht 

waarin onder andere markttechnische-, juridische-, bouwkundige- en financiële gegevens 

worden onderzocht. De ontwikkelaar verzamelt informatie bij overheden, beleggers, corporaties 

en adviseurs om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de haalbaarheid van het 

ontwikkelingsproject. Op basis van een definitief programma van eisen wordt een voorlopig 

ontwerp gemaakt. Dit ontwerp wordt verder uitgewerkt met bestektekeningen. Op basis van het 

definitieve ontwerp worden de procedures bij de overheid in gang gezet om de benodigde 

vergunningen te verkrijgen. Tevens wordt in combinatie met het definitief ontwerp een definitief 

budget en planning gemaakt. 

Realisatie 

Tijdens de realisatie van het project bewaakt de ontwikkelaar het budget, kwaliteit en het proces 

ofwel de voortgang van de bouw waarbij eventuele wijzigingen worden doorgevoerd zoals meer

en minderwerk. Deze fase omvat de periode van het moment dat het startsein wordt gegeven 

voor de bouw tot het moment dat de bouw van het project wordt afgerond. 

3 Oude Veldhuis, 1993 en K.A.M. (Kwaliteit-Arbo-Milieu)- handboek van Ballast Nedam Woningbouw. 

TUie - vastgoedbeheer 15 



H.2 Woningbouw-projectontwikkeling 

Verhuur en/of verkoop 

De verhuur en/of verkoop van het project start al vaak voordat de bouw van het project begint 

door middel van het opstarten van een verkoopcampagne in overleg met een makelaar. In veel 

gevallen is een zeker percentage voorverhuur en/of voorverkoop zelfs genoodzaakt om een 

groen licht te krijgen voor de opdrachtverstrekking aan het bouwbedrijf. 

Exploitatie en beheer 

In deze fase vindt enerzijds de exploitatie en anderzijds het beheer plaats van de woningen. 

Zodra de voltooide woningen in gebruik wordt genomen begint het verloop van de levenscyclus. 

De eigenaar heeft daarbij organisaties nodig die gespecialiseerd zijn in en verantwoordelijk 

kunnen zijn voor de exploitatie, onderhoud, beheer en goed functioneren van de woningen. Een 

en ander is natuurlijk afhankelijk van het moment dat het project wordt verkocht en aan wie. 

Indien er sprake is van woningen die aan individuele kopers zijn verkocht, al dan niet met 

bemiddeling van bijvoorbeeld een makelaar, dan zal dit traject voornamelijk bestaan uit het 

begeleiden van de kopers en het hierna verlenen van zogenaamde 'after sales' door bijvoorbeeld 

een afdeling woningservice van een projectontwikkelaar. Met name bij de huurwoningen kan een 

ontwikkelaar het beheer overdragen aan een andere organisatie. In veel gevallen zal het project 

zijn ondergebracht bij een institutionele belegger of corporatie die hiervoor een 

vastgoedmanagement organisatie kan inschakelen. 

2.4.4 Partijen binnen het ontwikkelingsproces 

Tijdens het ontwikkelingsproces heeft de projectontwikkelaar een coördinerende en sturende rol. 

Naast de projectontwikkelaar zijn er nog een aantal andere partijen die in dit proces betrokken 

zijn, te weten : 

Hogere en lagere overheden 

De overheid is waarschijnlijk de belangrijkste partij binnen de projectontwikkeling. De 

rijksoverheid en de provinciale overheden hebben veel invloed op het lange-termijn 

woningbouwbeleid. De gemeentelijke overheden hebben een niet te onderschatten en 

voorwaardenscheppende rol. In de eerste plaats is hun inbreng groot omdat zij de ruimtelijke 

randvoorwaarden vastleggen . De gemeente bepaalt waar gebouwd mag worden en onder welke 

condities waarbij elk bouwplan dient te voldoen aan het vigerend bestemmingsplan. Voor 

bepaalde gebieden geldt dat een gemeente vaak de enige partij is die de gronden van een 

omvangrijk gebied kan verwerven en bouwrijp maken. Reden daarvoor is dat grondbezit de 

gemeenten de mogelijkheid geeft om voorwaarde te stellen bij de gronduitgifte. De lokale 

overheden bepalen de ontwikkelingsrichtingen van een bepaald gebied, waarbij ze gebonden 

zijn aan het beleid van het Rijk. De contacten met de overheden zijn dus zeer belangrijk. Het is 

van belang te weten of op een bepaalde locatie in de toekomst gebouwd gaat worden. Tevens 

kan uit de schriftelijke stukken van de verschillende overheden een beeld worden gevormd van 

het overheidsbeleid met betrekking tot de woningbouw en kan derhalve een beter beeld ontstáan 
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van de ontwikkeling van een gebied . De doelstelling van de rijksoverheid , provincies, gemeenten 

en overige publiekrechtelijke lichamen is van algemeen belang. 

Institutionele beleggers 

Onder institutionele beleggers vallen meestal de pensioenfondsen , verzekeringsmaat

schappijen, vastgoedbeleggingsinstellingen en sociale fondsen . In het algemeen hebben deze 

instellingen grote belangstelling voor belegging in onroerend goed. Daarbij wordt gestreefd naar 

een zo hoog mogelijk rendement met een zo laag mogelijk risico. De beleggers beschouwen bij 

de belegging in onroerend goed het overheidsbeleid als een risicofactor, omdat zij er niet zeker 

van zijn dat het toegezegde rendement op de woningen ook in de praktijk kan worden 

gerealiseerd. Ook de economische ontwikkelingen zijn een belangrijke risicofactor voor hen. De 

beleggers hebben grote stukken grond opgekocht en hebben derhalve veel posities verworven. 

Vaak bouwen ze niet zelf, maar opereren ze als opdrachtgever voor een bouwonderneming. Het 

is binnen de projectontwikkeling van bouwondernemingen van belang om contacten met 

beleggers te onderhouden. Enerzijds kan ze daardoor opdrachten verwerven en anderzijds 

kunnen ze mogelijk samenwerken. 

Corporaties 

De woningcorporaties kunnen als opdrachtgever fungeren of ze kunnen mogelijk een 

samenwerking aangaan om het risico te spreiden. Door de lokale bekendheid van corporaties en 

de contacten bij de gemeente hebben ze veelal een voorsprong op landelijke organisaties zoals 

projectontwikkelaars en beleggers. Deze partijen opereren meestal in de sociale huursector, 

maar zijn tegenwoordig ook actief in het duurdere huursegment, winkelsegment, 

verzorgingshuizen en koopwoningen. 

Aannemer 

De traditionele rol van de aannemer is de feitelijke realisatie van de woningen . Een werk wordt 

normaliter pas aangenomen als de locatie, de financiering , het ontwerp en de 

uitvoeringsvoorwaarden al geregeld zijn . Een aannemer loopt in dit geval geen 

ontwikkelingsrisico. Wanneer ook wel eens zelf initiatief tot planontwikkeling wordt gedaan dan 

wordt gesproken van een bouwondernemer. 

Informanten 

Onder de informanten valt bijvoorbeeld te denken aan (grond)make/aars of rentmeesters die 

belangrijke informatie voor woningbouwondernemingen kunnen hebben. De rol van een 

makelaar in het ontwikkelingsproces is in de eerste plaats bemiddeling bij huur- en 

kooptransacties voor zowel vrager als aanbieder op de woningbouwmarkt wanneer bijvoorbeeld 

een stuk grond of een bestaand pand moet worden aangekocht. De makelaar is in verschillende 

fasen van het ontwikkelingsproces actief. Hij adviseert bijvoorbeeld ontwikkelaars in een vroeg 

stadium over de lokale marktomstandigheden. Daarnaast kan een makelaar de locatieverwerving 

voor een opdrachtgever begeleiden en bij de planontwikkelingen adviseren . De provisies op de 

gerealiseerde transacties (verkoopovereenkomsten en huurcontracten) zijn echter vooralsnog de 

belangrijkste inkomstenbron voor makelaars. Ook de vastgoedmanagement organisaties vallen 
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hieronder. Verder valt er nog te denken aan adviseurs en (markt)onderzoeksinstituten die ook 

een belangrijke informant kunnen zijn . 

Afnemer(s) 

De afnemer kan enerzijds de eigenaar / gebruiker (woonconsument) zijn en anderzijds de 

belegger/ verhuurder (beleggers, vastgoedfondsen, corporaties) 

Overige partijen 

Onder overige partijen worden onder andere de agrariërs verstaan welke een grote rol spelen 

omdat zij meestal degenen zijn die de gronden in bezit hebben waar in de toekomst woningen op 

gebouwd zullen gaan worden. Hierbij moet nog worden opgemerkt dat niet alle grondeigenaren 

bestaan uit agrariërs. Tenslotte zijn er nog diverse maatschappelijke organisaties op de 

woningbouwmarkt welke inspraak kunnen maken op vergunningprocedures, 

bestemmingsplanwijzigingen, etc .. Te denken valt bijvoorbeeld aan een milieubeweging, die 

geen woningbouw wil op een plek waar milieu- overwegingen een grote rol spelen. 

2.4.5 Ontwikkelingsrisico 

De essentie bij projectontwikkeling is het ontwikkelen van nieuwe bouwplannen in een 

bestaande situatie voor eigen rekening en ns1co. Of het nu gaat om 

projectontwikkelingsactiviteiten op locaties in uitleg-, bestaand stedelijk of landelijk gebied, in 

veel gevallen is het verrichten van onderzoek een vereiste om zodoende de mogelijke 

problemen die tijdens dit ontwikkelingproces optreden te minimaliseren. Ondanks dat voor de 

ene locatie een aantal knelpunten voorkomen en bij een andere één knelpunt hardnekkig kan 

zijn zullen zoveel mogelijk knelpunten onderzocht moeten worden om het risico te kunnen 

minimaliseren. Op basis van literatuur en diverse gesprekken4 zullen de voornaamste risico 's 

hieronder worden besproken. 

Planologie 

Het belangrijkste risico is dat de betreffende locatie voor de functie woningbouw in aanmerking 

komt. Een belangrijk risico is dan ook van planologische aard. Veelal heeft de door de 

projectontwikkelaar aangekochte of aan te kopen grond niet de bestemming die noodzakelijk is 

voor de realisatie van zijn plannen. Via de Wet op de Ruimtelijke Ordening heeft de gemeente 

het instrumentarium in handen om de voor de betreffende plannen noodzakelijke bestemming te 

realiseren. De medewerking van de gemeenten is dus voor de projectontwikkeling van cruciaal 

belang . Ontbreekt deze samenwerking dan kan dit een vertraging van jaren opleveren of zelfs 

realisatie onmogelijk maken. De gemaakte kosten van bijvoorbeeld marktonderzoek, 

haalbaarheidsstudies, planontwikkeling, presentatie-materiaal en dergelijke blijven daarbij 
ongedekt. 

4 
Er zijn voor dit onderzoek diverse gesprekken gevoerd met verschillende partijen die zich bezighouden met 

projectontwikkeling 
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Overheidsbeleid 

De (gemeentelijke) overheid heeft een flinke vinger in de pap bij de ontwikkeling van de locaties 

waar ontwikkelaars zich in moeten schikken. De invloed kan variëren van de woningdichtheid, 

het voorzieningenniveau (scholen, winkels, groen), de ontsluiting van de wijk (openbaar vervoer, 

aansluiting op het wegennet) tot het aantal parkeerplaatsen per woning . Daarnaast kunnen er 

allerlei voorschriften worden opgelegd op woningniveau zoals aanpasbaar en duurzaam 

bouwen, milieu-eisen, en de vele regels in het Bouwbesluit. Ook de wensen en ambities van de 

overheid spelen een rol , bijvoorbeeld in de zin van stedenbouwkundige opvattingen en 

architectuur. De mate waarin gemeenten 'meedenken' verschilt van gemeente tot gemeente. Er 

wordt ook wel gesproken van het bestuurlijk risico van grondbezitters. Gemeenten kunnen de 

ontwikkeling van een gebied vertragen, veranderen of zelfs tegenhouden. 

Marktontwikkelingen 

De marktsituatie is een belangrijke factor binnen de projectontwikkeling deze kan namelijk tijdens 

de doorlooptijd van een project wijzigen en zich tegen het project keren. Er kunnen daarbij 

vraagfactoren in het spel zijn zoals een stijging van de hypotheekrente, een daling van het 

consumentenvertrouwen en/of een tegenvallende ontwikkeling van de koopkracht. Overvloedig 

aanbod, zoals het tegelijkertijd op de markt komen van dezelfde typen woningen op nabijgelegen 

locaties kan ook een oorzaak zijn . Door deze omstandigheden kan de verkoopsnelheid of de 

verhuurbaarheid tegenvallen . Doordat er vaak ontwikkeld wordt voor van tevoren nog niet of 

slechts deels bekende gebruikers loopt de ontwikkelaar financieel risico. Het in voorraad houden 

van woningen zonder dat daar voldoende inkomsten tegenover staan kan tot grote financiële 

problemen leiden, met name vanwege het grote investeringsvolume dat met dergelijke 

ontwikkelingen gepaard gaan . 

Ligging en milieu 

De grond die in aanmerking komt voor een eventuele ontwikkeling kan onderhevig zijn aan 

bodemverontreinigingen . Ook de ligging van een locatie kan beperkingen opleveren zoals de 

aanwezigheid van rijkswegen , spoorwegen en drukke wegen welke van belang zijn ten aanzien 

van de geluidsbelasting. 

Tijd 

Het bezit van grond betekent een langdurige kapitaalbeslag waar geen vergoeding tegenover 

staat, terwijl de rente over de grond doorloopt (minder bij optie op grond). Oplopende 

rentekosten als gevolg van (procedurele) vertragingen, zoals het verzet bij bewoners of 

omwonenden bij de goedkeuring van bestemmingsplannen , bodemsanering of politieke 

discussies kunnen invloed hebben op het rendement. 

De mogelijke risico's die zich voor een bepaald gebied of locatie kunnen voordoen hangen 

samen met de omgeving zowel op regionaal , stedelijk als op wijkniveau. Deze inventarisatie van 

risicofactoren kan dus plaatsvinden op verschillende niveaus. Er wordt daarbij een onderscheid 

gemaakt van macro niveau tot aan object niveau. Naarmate men meer op het niveau van de 
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wooneenheid komt zullen de gegevens uitgebreider en gedetailleerder worden. In afbeelding 2.3 

is op schematische wijze de gedetailleerdheid van de (ontwikkelings)risicofactoren weer 

gegeven. 

0 Macro Landelijk/ provinciaal / regionaal 
-------------

Meso Gemeente / woonplaats / stad 

c:, 
~ --

Micro Buurt/ wijk / omgeving 

~ Object Gebied / locatie 

Afb.2.3: Gedetailleerdheid van (ontwikkelings)risicofactoren 

Als men de projectontwikkeling in algemene zin bekijkt dan geldt dat het verrichten van 

marktanalyses, het opstellen van een deugdelijk financieringsplan en het optimaliseren van het 

ontwikkelingsproces de succesfactoren zijn voor een projectontwikkelaar. Hoewel al deze 

factoren afzonderlijk van grote invloed zijn op het totale ontwikkelingsproces is met name de 

onderlinge afstemming van deze elementen die aandacht behoefd. Met andere woorden moeten 

de problemen, risicofactoren , die binnen de projectontwikkeling voorkomen in een vroegtijdig 

stadium in kaart worden gebracht zodat het investeringsrisico beperkt kan worden. 
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3. Pré-initiatief en acquisitie 

3.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk is inzicht gecreëerd in de mogelijke problemen die zich tijdens het 

ontwikkelingsproces kunnen voordoen. Door deze ontwikkelingsrisico's in een vroegtijdig 

stadium, namelijk in de pré-initiatief- /acquisitiefase, inzichtelijk te maken kan een gefundeerde 

beslissing worden genomen over een investeringsvoorstel voor het verwerven van een positie op 

een bouwlocatie. In dit gedeelte van het onderzoek wordt nader ingegaan op het begrip pré

initiatief- /acquisitie binnen de projectontwikkeling zodat hierna het schema ten behoeve van pré

initiatief- /acquisitiefase kan worden opgesteld. 

3.2 Begripsomschrijving 

De fasen die bij de projectontwikkeling worden doorlopen kunnen, zoals besproken in hoofdstuk 

twee, worden ingedeeld in: initiatief, planontwikkeling, realisatie, exploitatie en beheer. De laatste 

fase eindigt over het algemeen met herbestemming, herontwikkeling of sloop en in principe kan 

het proces dan weer opnieuw worden doorlopen. Binnen het kader van dit onderzoek wordt 

getracht in een vroegtijdig stadium tot overeenstemming te komen met de potentiële afnemer, dit 

betekent dus voor de planontwikkeling. De dikke lichtgrijze pijl geeft de pré-initiatief

/acquisitiefase weer. In afbeelding 3.1 is dit weergegeven. 

1. initiatief 

2. planontwikkeling 

3. realisatie 

4. exploitatie en beheer 

2 

Afb.3.1: Ontwikkelingsproces 
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Onder acquisitie wordt volgens Bolder [1995] het hanteren van allerlei mogelijke (verkoop)

inspanningen verstaan waaronder algemene methoden en bedrijfstakspecifieke initiatieven , om 

opdrachten te genereren. 

In de bovenstaande omschrijving wordt door Bolder een onderscheid gemaakt in acquisitie

methoden. Enerzijds de algemene methoden waarmee bijvoorbeeld een bedrijf van een 

opdrachtgever een uitnodiging probeert te krijgen om in te schrijven voor een opdracht. 

Naamsbekendheid en relaties spelen hierbij een belangrijke rol en zijn te bereiken via het 

plaatsen van een naambord op projecten, adverteren in regionale pers en het onderhouden van 

relaties met bestuurders/ politici, ambtelijke diensten, potentiêle opdrachtgevers, adviseurs, 

architecten en ingenieursbureaus. 

Anderzijds worden er bedrijfstakspecifieke initiatieven genomen om opdrachten te verwerven. 

Bedrijfstakspecifieke methoden kunnen worden onderverdeeld in het nemen van initiatief 

(bouwen voor de markt), het aanbieden van een turnkey- project of brochure-plan, overleg met 

gemeenten met betrekking tot bestemmingsplannen en aankoop van gronden. 

In de Vastgoedbeheer Lexicon [Keeris, 1998] luidt de omschrijving als volgt: 'acquisitie is een 

begrip waarmee de verwerving van een investeringsoptie, dan wel de verwerving van het 

betreffende vastgoedobject wordt aangeduid. De acquisitie heeft betrekking op de periode 

binnen de levenscyclus van een vastgoedobject, welke direct aansluit op de initiatieffase en 

daarbij omvat het (eventuele) ontwikkelings- en besluitvormingsproces tot het moment dat 

definitief besloten wordt tot investering in de verwerving van de betreffende investeringsoptie en 

opneming ervan in de (beleggings)-portefeu ille, waarna deze fase overgaat in de allocatiefase. 

De allocatiefase omvat het verdere ontwikkelings- en bouwproces inclusief de aanvang van de 

exploitatiefase. 

In het kader van dit onderzoek wordt uitgegaan van de acquisitie dat zich in een vroegtijd ig 

stadium van het ontwikkelingsproces afspeelt zoals in afbeelding 3.1 is weergegeven. Met 

andere woorden voordat definitief besloten wordt over een investeringsvoorstel om een positie te 

verwerven op een bouwlocatie. Er zal dan ook gesproken worden van pré-initiatief- /acquisitie. 

Op basis van de omschrijving van Keeris wordt in dit onderzoek de volgende definiêring 

gehanteerd: 

Pré-initiatief- /acquisitie is een begrip waarmee, binnen de projectontwikkeling van 

bouwondernemingen, het totaal van het verwervingsproces van een investeringsvoorstel, dan 

wel de verwerving van het betreffende vastgoedobject, in dit geval een bouwlocatie, wordt 

aangeduid welke daarbij is afgestemd op de voorwaarden van de overheden 

(basisvoorwaarden) , de eigen onderneming (interne voorwaarden) en die van potentiéle 

afnemers (externe voorwaarden) 
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3.3 Soorten acquisitie 

Het valt aan te bevelen enkele typen van acquisitie te onderscheiden omdat de acquisitie 

afgestemd moet worden op de relatie die men bezoekt. leder type stelt haar specifieke eisen, 

behoeft een andere voorbereiding en heeft een ander verloop. In de praktijk wordt meestal een 

combinatie gehanteerd van de volgende typen acquisitie 1. 

Relatie-acquisitie 

Deze vorm van acquisitie is gericht op het onderhouden van bestaande contacten en op het 

leggen van nieuwe relaties. Het belangrijkste bij relatie-acquisitie is het behouden van reeds 

bestaande relaties in verband met de negatieve reclame die volgt bij verlies van dergelijke 

relaties. De relatie acquisitie werpt de meeste vruchten af als men iets van de te bezoeken 

(potentiële) klant te weten is kunnen komen zoals, bijvoorbeeld zijn wensen, koopkracht, 

meningen ten aanzien van het verlangde product. 

Projectenacquisitie 

Speciaal gericht op het verkrijgen van opdrachten voor (veelal bepaalde soorten) projecten . De 

onderneming wil in dit geval al haar kunnen tonen, om aan te geven dat zij de geschikte partner 

is voor uitvoering van een bepaald project. In veel gevallen tracht men door projectontwikkeling 

de aandacht op het eigen bedrijf te vestigen, bijvoorbeeld door met kant- en klare (integrale) 

oplossingen te komen. 

Productenacquisitie 

Dit is de minst persoonlijke benadering . Hier probeert de onderneming in het bijzonder kopers te 

werven voor bepaalde producten en/of specifieke kwaliteiten en deskundigheden, bijvoorbeeld 

general management, uit het pakket van de onderneming. Bouwondernemers kunnen zich , naast 

hun normale activiteiten, richten op niches, zoals stadionbouw, ziekenhuisbouw, 

schoolgebouwen, fabriekshallen en goedkope woningbouw. 

Een andere veel gehanteerde indeling van acquisitie is de actieve en passieve acquisitie. De 

actieve acquisitie bestaat onder andere uit het bezoeken van opdrachtgevers, van adviseurs die 

namens de opdrachtgever werken en van overige personen die invloed kunnen uitoefenen op 

het versterken van de beslissing om uiteindelijk tot verwerving van een bouwlocatie over te gaan. 

Voor de acquisitie is het verkrijgen van informatie een doel op zich geworden. Naast het feit dat 

acquisitie de markt verruimt, beschikt het bedrijf door de toepassing van actieve acquisitie over 

een instrument om de toekomstige marktontwikkelingen te verkennen. Naast de actieve 

acquisitie is er de passieve acquisitie. Deze vorm van acquisitie wordt verkregen doordat de 

onderneming een goede reputatie geniet. Het op deze wijze verkrijgen van opdrachten valt onder 

passieve acquisitie. 

1 Bolder, 1998 en Klarenaar, 1998 
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3.4 Vormen van posities op bouwlocaties 

Binnen de projectontwikkeling zijn verschillende middelen voorhanden om een positie te 

verwerven op potentiêle bouwlocaties. Een eerste mogelijkheid is het verwerven van posities 

door middel van grondaankoop. Deze vorm van verwerving is sterk afhankelijk van het stadium 

waarin de plannen verkeren. Een en ander is in de onderstaande tabel weergegeven. 

Stadium Omschrijving Risico / kans xKosten 

hoog laag 
idee/ visie een gebied wordt aangewezen als 

/ \ mogelijk toekomstige bouwlocatie 

beleidsvoornemen 
gebied is aangewezen 

toekomstige bouwlocatie 

voor / \ 
planvoorbereiding uitgangspunten worden vastgelegd / \ ... 

uitvoering bestemmingsplan wordt uitgewerkt \ 
laag hoog 

Tabel 3.2: Stadium van de plannen 

Als het bestemmingsplan wordt vastgelegd moet er van worden uitgegaan dat de mogelijkheden 

voor het verwerven van posities via grondaankoop uitgesloten zijn 

In de toekomst zullen de gronden worden verkocht aan de betreffende gemeente of belegger 

waarmee een deel van de productie op wordt verkregen. De onderneming verwerft dan een 

zogeheten bouwclaim. Een andere vorm daarvan is het optierecht. De bouwonderneming heeft 

dan een optie op een stuk grond om die in de toekomst te kunnen kopen. Men hoeft dan nog 

geen grote investeringen te doen, maar vaak wordt wel om een vergoeding gevraagd . Ook kan 

de onderneming opstallen kopen die op een bepaalde termijn plaats zullen moeten maken voor 

(woning)bouwactiviteiten . 

Een andere mogelijkheid is dat je als onderneming met de betrokken gemeente een 

samenwerkingsverband aangaat, zodat je verzekerd bent van een bepaald bouwvolume op de 

betreffende grond. Ook kan een bouwonderneming plannen ontwikkelen en voorstellen 

voorleggen aan opdrachtgevers. Daarnaast kunnen door 'netwerking' relaties worden 

opgebouwd met bijvoorbeeld beleidsambtenaren, zodat door middel van onderhandelingen met 

gemeenten posities kunnen worden verworven. De gemeente kan dan bijvoorbeeld de 

bouwonderneming uitnodigen om aan een prijsvraag deel te nemen voor een bepaalde locatie. 
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Tenslotte zijn er de mogelijkheden om via gronduitgifte van kavels ten behoeve van project- en 

planontwikkeling en aanbesteding door corporaties, ontwikkelaars en beleggers aan posities te 

komen. 

3.5 Uitvoeren van acquisitie 

De persoon of het team, die binnen de projectontwikkeling de acquisitie uitvoert, is op de eerste 

plaats vertegenwoordiger van zijn onderneming naar buiten. Het oordeel over de onderneming 

en het product wordt mede beïnvloed door die vertegenwoording. De acquisiteur bezoekt relaties 

die van belang kunnen zijn voor het verdere verloop van het proces van acquisitie zodat 

uiteindelijk overgegaan kan worden tot verwerving van een positie op een bouwlocatie. 

De acquisiteur moet in de eerste plaats op de hoogte zijn van het beleid van de onderneming op 

het punt van de marktbewerking, de verkooppolitiek en de prijspolitiek. In de tweede plaats dient 

degene vertrouwd te zijn met de technische productieprocessen, levertijden, de specifieke 

eigenschappen en kwaliteiten van de producten van de onderneming en de mate waarin de 

onderneming kan voldoen aan de specifieke wensen van de opdrachtgever en diens adviseurs. 

Hij moet de overtuiging kunnen wekken, dat de opdrachtgever de juiste beslissing neemt, als hij 

het bedrijf voor zijn bouwopgave kiest. Ten derde moet de acquisiteur de nodige marktkennis 

bezitten. Tenslotte behoort het rekenen en creatief oplossingen bedenken tot zijn takenpakket 

om zodoende financieel draagvlak te krijgen ofwel te versterken. 
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4 Schematisering 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de schematisering van de pré-initiatief- /acquisitiefase beschreven. 

Tevens worden daarbij de onderdelen ten behoeve van het beslissingsondersteunend instrument 

besproken. Op basis van literatuur1
, begeleiding en eigen visie is een schema opgesteld wat de 

pré-initiatief- /acquisitiefase weergeeft. Het opstellen van een schema ten behoeve van de pré

initiatief- /acquisitiefase heeft in dit onderzoek als doel een onderlegger te creëren voor het te 

ontwikkelen instrument ten behoeve van het verwerven van een positie op een bouwlocatie. Een 

en ander zal resulteren in een checklist voor een ontwikkelende bouwer waarbij in een vroegtijdig 

stadium al rekening kan worden gehouden met de eisen en wensen van de potentiële afnemers. 

De afnemers waar het hier om gaat zijn institutionele beleggers, corporaties en makelaars. De 

makelaars handelen daarbij in opdracht voor de uiteindelijke woonconsument die pas in een later 

stadium van het proces aan de orde komt. Op deze manier beschikt de ontwikkelende bouwer 

over een instrument waarmee hij in een vroegtijdig stadium op een gestructureerde en efficiënte 

wijze met potentiële afnemers kan communiceren om zodoende over een investeringsvoorstel te 

kunnen beslissen . 

Zoals al eerder is aangegeven kan een positie op een bouwlocatie op verschillende manieren 

worden verkregen. De onderneming kan gronden kopen, opties hebben op grond, samenwerken, 

netwerken en dergelijke. In dit onderzoek gaat het om het proces wat hieraan vooraf gaat, met 

andere woorden de pré-initiatief-/ acquisitiefase tot aan het moment dat definitief besloten wordt 

om te investeren in de verwerving van een positie op een bouwlocatie, ofwel het nemen van het 

definitieve initiatief. Op de volgende bladzijde is de schematische weergave van de pré-initiatief

/acquisitiefase geïllutreerd, afbeelding 4.1. 

' Du Pon, 1998, Pijpers , 1989, Wijk, 1999 
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Als men de totale procesverdeling bekijkt dan bevindt zich de pré-initiatief-/ acquisitiefase vanaf 

einde algemene fase tot en met de initiatieffase. De algemene fase bestaat daarbij uit het beleid 

van de onderneming , de doelstellingen die men nastreeft en de strategieën die men voor ogen 

heeft. Vanuit de strategie van de projectontwikkelaar blijkt onder meer de marktkeuze waarmee 

de onderneming haar doelstellingen wil realiseren [Oude Veldhuis, 1999]. Afhankelijk van de 

positie die de onderneming daarbij inneemt (internationaal, landelijk of regionaal opererend) , 

worden vanuit het strategische marktonderzoek de potentiële marktgebieden aangegeven . 

Voordat de pré-initiatief- /acquisitiefase van start gaat worden tevens de bedrijfskengetallen/

criteria opgesteld en actueel gehouden (inclusief benchmarking best-in-practice) door het op de 

voet volgen van markttrends, beleidsimpulsen, veranderende wetgeving en economische 

ontwikkelingen zodat een tijdig bijsturen van het beleid kan plaatsvinden en acquisities efficiënter 

beoordeeld kunnen worden. 

4.2 Acquisitie-informatie 

De eerste signalen, ofwel de acquisitie-informatie welke leidt tot het in beeld brengen van een 

mogelijk te acquireren locatie, kunnen komen via een formeel of een informeel relatiecircu it. 

Goede contacten bij de verschillende gemeenten en spelers in het veld , zoals onder andere 

rentmeester, handelaren in grond , woningbouwverenigingen, beleggers en makelaars zijn hierbij 

onontbeerlijk. Naast deze formele (relaties binnen de branche) en het informele (tip op 

verjaardagen en recepties) relatiecircuit is ook de eigen research vaak een belangrijke indicator 

voor een mogelijke acquisitie. Na dit eerste signaal moet men eerst nagaan of de tip wel reëel is 

en aansluit bij het beleid van de onderneming , dit zal door middel van desk- en fieldresearch 

worden bekeken. Hierbij kan nog worden opgemerkt dat er geen chronologische volgorde in zit. 

Het eerste signaal voor een mogelijke acquisitie kan namelijk zowel starten via de eigen 

research als via het (in-)formele relatiecircuit. 

De research kan dus worden onderscheiden in desk- en fieldresearch . Bij deskresearch kan 

gedacht worden aan het lezen van persberichten e.d. maar ook het doorspitten van 

overheidsplannen (Vinex, streekplannen, bestemmingsplannen, voorbereidingsbesluiten e.d.) 

komen hier aan de orde. Bij de fieldresearch daarentegen komt het neer op het rondrijden met 

de auto en het daarbij gericht zoeken naar potentiële locaties. Het kan daarbij gaan om lege 

plekken binnen de stedelijke bebouwing, maar ook om bestaande bebouwing zoals een school , 

kerk of klooster in een bepaalde wijk en verkeerd gesitueerde objecten zoals bedrijfsgebouwen 

(garages, fabriekshallen , e.d .) welke interessant lijken te zijn voor een eventuele herontwikkeling 

tot woningbouwproject. 

Op basis van de acquisitie-informatie wordt een besluit genomen. Een 'no-go' besluit kan 

enerzijds een afwijzing betekenen, waarbij binnen de eigen organisatie een overdracht 

plaatsvindt naar een andere werkmaatschappij , en anderzijds kan de informatie geseponeerd 

worden. Onder seponeren wordt verstaan het ter zijde leggen van de acquisitie-informatie 
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waarbij onder deze voorwaarden geen voortgang kan plaatsvinden. Bij een 'go' besluit van deze 

eerste acquisitie-informatie zal een eerste haalbaarheidsonderzoek worden ingesteld. Op welke 

wijze een positie op een bouwlocatie ook kan worden verworven, steeds zal binnen de 

projectontwikkeling nagegaan moeten worden of de locatie wel geschikt is voor de beoogde 

projectontwikkelingsactiviteiten. Niet elke locatie is namelijk geschikt voor woningbouw

projectontwikkeling. Binnen de projectontwikkeling zal de locatie dus moeten worden beoordeeld. 

De ontwikkelende bouwer moet de beoordeling niet alleen richten op de eisen en wensen van de 

potentiële afnemer(s) en de uiteindelijke gebruiker(s), ook de financiële haalbaarheid en 

eventuele belemmeringen die de realisering van een project in de weg kunnen staan zijn van 

belang. Om het bovenstaande te realiseren zal binnen de projectontwikkeling een onderzoek 

moeten worden ingesteld. Het onderzoek bestaat daarbij uit een oriëntatiefase waarin een eerste 

locatiecheck plaatsvindt en een perspectieffase waarin wordt bekeken wat de potentie van de 

locatie is. De informatie die vrijgekomen is uit de oriëntatiefase wordt vastgelegd in een 

statusdocument. Op basis van dit statusdocument wordt de perspectieffase ingegaan waarbij 

voorafgaand aan het tweede statusdocument de goedkeuring van het investeringsvoorstel 

plaatsvindt. De goedkeuring van dit investeringsvoorstel wordt gedaan in overeenstemming met 

de potentiële afnemer in de onderhandelingsfase. Het uiteindelijke resultaat van de pré-initiatief

/acquisitiefase is een statusdocument met daarin de formulering van het definitieve initiatief en 

de uitgangspunten voor de verdere planontwikkeling. Naarmate het schema wordt doorlopen des 

te concreter, inzichtelijker en gedetailleerder de beslissingen worden. 

4.3 Oriëntatie 

4.3.1 Locatiecheck 

Nadat een mogelijke bouwlocatie is gesignaleerd vanuit de acquisitie-informatie zal een eerste 

interne analyse plaatsvinden, een zogenaamde locatie check (ook wel quickscan genoemd) in de 

oriëntatie fase. De locatiebeoordeling zal doorgaans als beginpunt van het onderzoek gelden. De 

locatie bepaalt dan ook voor een belangrijk deel de noodzakelijkheden, mogelijkheden en 

onmogelijkheden van een project. Met de toenemende vraag naar ruimte voor woonfuncties 

zullen steeds meer locaties worden aangewend die ofwel reeds een andere functie hadden, 

ofwel juist worden ontwikkeld op locaties die eerst een natuurlijk- of landschappelijke waarde 

hadden. De locatie zal daarbij door de ontwikkelende bouwer moeten worden getoetst op 

essentiële zaken die de locatie op voorhand al moet bezitten die in afbeelding 4.2 zijn 

weergegeven . 
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Afb. 4.2: Onderdelen locatiecheck 

Het is niet noodzakelijk om in dit stadium alle informatie beschikbaar te krijgen, alleen de 

kritische informatie voor de voortgang van het proces binnen het tijdpad van die situatie zodat 

tijdig een beslissing kan worden genomen. Het is wel van belang dat voor het definitieve besluit 

na de perspectieffase, welke in paragraaf 4.5.1-3 verder wordt toegelicht, alle informatie 

beschikbaar, beoordeeld en verwerkt kan worden. 

Planomvangsaspecten 

Om inzicht te krijgen in de planomvang van een bepaalde locatie is de afmeting van belang . De 

afmeting geeft aan dat er bijvoorbeeld plaats is voor twee of drie honderden woningen en staat in 

directe relatie met de financiële berekeningen . Wanneer de te verwerven positie een onderdeel 

uitmaakt van een totaal te ontwikkelen gebied kunnen de afmetingen van de overige posities in 

het gebied ook van belang zijn . 

Complexiteitsaspecten 

De complexiteit van een locatie bepaald in grote mate het risico. Een aspect dat bijdraagt aan de 

complexiteit is het type locatie. Binnenstedelijke locaties brengen namelijk andere problemen 

met zich mee dan uitleggebieden. Ook de cultuur, historie en opstallen van een locatie kunnen 

beperkingen leggen op een ontwikkeling. Verder is de positionering van een positie op een 

locatie van belang om een inzicht te krijgen in de machtsverhoudingen. Het aantal contingenten 

binnen de gemeente en de dichtheid zijn van belang om een inschatting te kunnen maken van 

het aantal te realiseren woningen. Verder is het van belang dat wordt bekeken welke partijen er 

actief zijn en welke mogelijkheden er voorhanden zijn om een positie te verwerven. 
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Als laatste, en misschien wel het belangrijkste, is het inzicht in het stadium van de plannen bij de 

gemeente en de tijdshorizon naar de realisatie van de bouwproductie. Het leggen en 

onderhouden van contacten bij de gemeente zijn hierbij van cruciaal belang. Er kunnen voor een 

locatie nog weinig of geen plannen aanwezig zijn maar het kan ook zijn dat de locatie al een 

bestemming heeft gekregen. In het laatste geval zullen er meestal geen posities meer te 

verwerven zijn . 

Liggingsaspecten 

Om een inzicht te krijgen in de liggingsaspecten van de locatie kan een bezoek aan de locatie 

een verhelderend beeld scheppen . Bij het ontwikkelen heeft de structuur (omgeving) , waarvan 

de locatie deel uit gaat maken, evenveel aandacht nodig als de locatie zelf. Op basis van het 

voorgaande dient rekening gehouden te worden met de ontsluiting en bereikbaarheid van de 

locatie. Verder is het van belang een beeld te krijgen van de voorzieningen in de buurt, wijk of 

stad zoals winkels, scholen, cultuur, sport, recreatie en zorg. Tenslotte is de ligging van de 

locatie ten opzichte van andere (concurrerende) wijken of buurten van belang. Indien er sprake is 

van meerdere posities binnen een bepaald gebied dan moet de ligging van de betreffende positie 

ten opzichte van het totale gebied worden bekeken. 

Milieutechnische aspecten 

Het volgende aspect waar een locatie op beoordeeld zal worden is de milieutechnische staat. De 

locatie zal hier worden gecheckt op de aanwezigheid van verontreinigingen en bedrijvigheid en 

op geschiktheid (draagkracht) . In de naaste omgeving kan bijvoorbeeld een verkeers-, spoorweg 

of industrieterrein gelegen zijn. Ook kan er voor de betreffende locatie een lokale wetgeving met 

betrekking tot milieu- eisen geldend zijn . 

Juridisch-fiscale aspecten 

De juridisch-fiscale aspecten van een locatie komen in het algemeen neer op de voorwaarden 

die de verschillende partijen stellen en de kadastrale gegevens. Via het kadaster wordt een 

inzicht verkregen in de eigendomsverhoudingen (gronden , opstallen en infrastructuur) en rechten 

en verplichtingen ten opzichte van derden. Onder meer wordt inzicht gecreêerd in het bestaan 

van rechten van hypotheek, beslagen, erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten en verplichtingen 

tegenover de overheid en/of nutsbedrijven. Ook moet eventuele belastingheffing worden 

onderzocht en de 73 maandentermijn bij landbouwvrijstelling. Niet alleen de locatie wordt op 

juridische aspecten beoordeeld , ook de directe omgeving wordt bekeken. 
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De gemeente is een belangrijke partij bij de projectontwikkelingsactiviteiten, hier is de informatie 

te verkrijgen met betrekking tot de inhoud van het bestemmingsplan, status van de 

besluitvorming, bebouwingsvoorschriften, geldende wetten en regelingen (Wet Voorkeursrecht 

Gemeenten) en de eventuele bereidheid voor medewerking. Voor de projectontwikkelaar is het 

van belang dat wanneer er sprake is van een wijziging betreffende overheidsplannen dat hij 

inzicht krijgt in de inspraakprocedures. Tot slot moet er rekening gehouden worden met 

eventueel eerder gemaakte overeenkomsten tussen verschillende partijen. 

Markttechnische aspecten 

Als laatste aspect wordt de markt genoemd. De gemeente waarin de locatie is gesitueerd wordt 

beoordeeld op aspecten als de kwaliteit van de aanwezige bebouwing, veel sociale of veel vrije 

sector. Verder worden gegevens verzameld over mogelijk te ontwikkelen woningen op de 

betreffende locatie. Indien zover bekend, worden gegevens verzameld omtrent type woningen, 

doelgroepen, prijsniveaus en dergelijke. Verder wordt er bekeken of er op andere locaties in de 

omgeving, zowel binnen als buiten de gemeente, soortgelijke ontwikkelingen plaatsvinden. 

4.3.2 Statusdocument 

De vrijgekomen informatiestroom uit de locatiecheck wordt verzameld in een zogenaamd 

statusdocument. Op basis van dit document wordt besloten om met het verwerven van een 

positie op een locatie te stoppen of door te gaan. Met andere woorden het statusdocument vormt 

de basis voor de 'go' of 'no-go' beslissing, welke intern zal geschieden. 

In hoeverre een statusdocument bruikbare informatie bevat is voor een groot deel afhankelijk van 

het stadium waarin de ontwikkelingsplannen verkeren. De ene keer kan dit namelijk bestaan uit 

'een goed gevoel' en de andere keer bestaat het uit een conceptueel plan op hoofdlijnen met een 

bepaald prijs-/ kwaliteitsniveau, type bebouwing, hoogbouw en/of laagbouw, koop en/of huur, 

contingenten, verhouding woon-werk-recreatie en dergelijke. De informatie die in ieder geval tot 

een beslissing leidt is het inzicht in de tijdshorizon naar realisering van de bouwproductie, 

gunstige prijs-/ kwaliteitsverhouding en de mogelijkheid voor woningbouwplannen en de 

bereidheid van de gemeente daarbij. 

Uit de vrijgekomen informatie kan geconcludeerd worden dat de locatie niet interessant is voor 

de eigen ontwikkelingsactiviteiten. De locatie kan dan bijvoorbeeld beter geschikt zijn voor een 

utiliteits- of winkelproject of totaal niet geschikt zijn voor bebouwing . In dat geval zal er een 'no 

go' beslissing worden genomen waarbij enerzijds de informatie wordt geseponeerd en anderzijds 

een eventuele overdracht naar één van de andere werkmaatschappijen mogelijk is. Ook kan de 

informatie worden geruild met een concurrent of worden doorgegeven aan een belegger op basis 

van reciprociteit. Bij een 'go' besluit wordt de perspectief ingegaan. 
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4.5 Perspectief 

Nadat de beslissing is genomen om met de verwerving door te gaan volgt de perspectieffase. In 

deze stap wordt bekeken wat de potentie, ambitie is voor de locatie. Met andere woorden, wat 

kan een ontwikkelaar ermee en wat zijn daarbij de mogelijkheden, beperkingen en risico's. Ten 

eerste zullen de (toekomstige) ruimtelijke ontwikkelingen inzichtelijk worden gemaakt. 

Vervolgens wordt een marktanalyse uitgevoerd om te bekijken wat de vraag vanuit de markt is. 

Tenslotte zal er een financiële raming worden gemaakt om te bekijken of de plannen financieel 

haalbaar zijn . 

De ruimtelijke ontwikkelingen die in dit vroege stadium een rol spelen betreffen in hoofdlijnen de 

wet- en regelgeving op verschillende niveaus, procedures en toekomstige ruimtelijke 

ontwikkelingen die invloed kunnen uitoefenen op het verdere ontwikkelingsproces. 

De marktanalyse betreft een (eventuele) verdere analyse van de locatie en het in beeld brengen 

van de vraag- en aanbodbepalende factoren welke op verschillende niveaus zijn waar te nemen. 

Nadat de ruimtelijke ontwikkelingen en de marktanalyse is verricht wordt een financiële raming 

opgesteld. Hierbij worden de ideeën omtrent de te ontwikkelen plannen in een opgesteld 

concept-programma en aan de hand van exploitatieberekeningen doorgerekend. 

Van belang is dat in deze fase niet alleen vanuit de optiek van de ontwikkelaar maar ook vanuit 

de optiek van de afnemer (institutionele belegger, corporatie en makelaar) naar de locatie wordt 

gekeken op het niveau van oriënterende, verkennende besprekingen en toetsing van de 

acceptatie van het conceptuele plan. Daarbij wordt dan gedacht om voordelen te behalen tijdens 

de later te voeren onderhandelingen, communicatie met de potentiële afnemer over het 

investeringsvoorstel . 

AANBIEDER 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

intennediair 

.,/ ~akelaa>'\ 
' ' '\ ,/ verkoop _____ +-___ , 

, AFNEMER 

l ~ v-erk- oop- - ~ ~---.~ 

! : 

1--------~ 7 """m 
* l _________ ________ , ~-E-ig_e .... na_a_r o-.-r. ~ 

Afb. 4.3: Aanbieder versus afnemers 
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Afbeelding 4.3 illustreert het verloop van de communicatie tussen de aanbieder en de afnemer. 

De stippellijnen geven daarbij het informele overleg weer dat plaatsvindt tussen ontwikkelende 

bouwer, eigenaar onroerend goed, gemeente, institutionele belegger(s) en corporatie(s). Onder 

de intermediaire partij wordt verstaan een makelaar die als bemiddelaar (adviseur) optreedt. 

Het is dus van belang om in een vroegtijdig stadium, wel te verstaan tijdens de perspectieffase, 

die informatie te verzamelen en voorhanden te hebben welke voor een ontwikkelaar en een 

potentiële afnemer van belang zijn om over een investeringsvoorstel te kunnen beslissen. De 

partijen stellen ieder hun eigen voorwaarden en hechten andere waarden aan bepaalde 

informatie omtrent een te realiseren project. In deze fase worden echter nog geen vaste 

voorwaarden opgesteld maar dat gebeurt pas als de onderhandelingen geopend worden. Op dit 

moment, tijdens de perspectieffase, is het alleen verkennend en op basis van voorkeuren en 

visies. Deze fase moet wel afgesloten worden met de keuze van verkoop aan woonconsument, 

belegger of corporatie. 

4.5.1 Ruimtelijke ontwikkelingen 

In dit gedeelte worden de (toekomstige) ruimtelijke ontwikkelingen die van belang kunnen zijn 

voor de verdere ontwikkeling nader bekeken. Hiervoor kan een onderverdeling worden gemaakt 

op verschillende niveaus, te weten: macro-niveau (landelijk, provinciaal en regionaal) , meso

niveau (gemeente), micro-nievau (wijk en buurt) en objectniveau (locatie). Om inzicht te 

verkrijgen in de ruimtelijke ontwikkelingen spelen de contacten met externe partijen zoals 

overheid een belangrijke rol. De ruimtelijke ontwikkelingen die van belang zijn in dit vroege 

stadium betreffen in hoofdlijnen: 

■ wet- en regelgeving zoals overheidsplannen en -beleid op rijks-, provinciaal-, regionaal als 

gemeentelijk niveau ; 
■ de procedures bij wijziging van de plannen; 
■ ruimtelijke ontwikkelingen met betrekking tot de locatie en de nabije omgeving; 

Overheidsplannen 

Binnen de Nederlandse overheid hebben de verschillende bestuurslagen hun eigen 

planningsmogelijkheden op het gebied van ruimtelijke ordening . Op het hoogste niveau, het 

rijksniveau , worden plannen vastgesteld in de vorm van structuurschetsen, structuurschema's en 

concrete beleidsbeslissingen . 

De provinciale staten kunnen voor één of meer gedeelten of voor het gehele gebied van de 

provincie een streekplan vaststellen, waarin de toekomstige ontwikkelingen in hoofdlijnen wordt 

aangegeven. Verder brengt de provincie sectorale beleidnota's uit die ruimtelijke gevolgen 
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kunnen hebben. Bij het opstellen van het streekplan moet dan ook een afstemming plaatsvinden 

met het provinciaal milieubeleid, het provinciaal waterhuishoudingsbeleid of het provinciaal 

verkeer- en vervoerbeleid . Vervolgens bestaan er 7 samenwerkingsgebieden (zogenaamde 

BON1
- reg io's) die een regionaal structuurplan vast stellen waarin de toekomstige ontwikkeling 

van dat gebied wordt aangegeven. In dit plan worden concrete beleidsbeslissingen opgenomen 

over de locatie van projecten of voorzieningen van regionaal belang. 

Tenslotte zijn er de gemeentelijke plannen zoals het structuurplan wat het ruimtelijk beleid voor 

de gemeente of een deel daarvan weergeeft en het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is 

het enige juridisch bindende, ruimtelijke plan. Het geeft de bestemming van de grond aan en 

geeft voorschriften voor de bebouwing, het gebruik en creëert, indien nodig, een 

vergunningenstelsel. 

Tijdens het analyseren van de bovenstaande gegevens moet tevens rekening worden gehouden 

met de ruimtelijke ontwikkelingen die momenteel in de omgeving gaande zijn , maar ook welke in 

de toekomst te verwachten zijn . Deze ruimtelijke ontwikkelingen kunnen namelijk een grote 

invloed hebben op de plannen, zowel in positieve zin (bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van een 

recreatiegebied) als in negatieve zin (de ontwikkeling van een industriegebied). 

Procedures 

De belangrijkste procedures in het kader van de ontwikkeling van terreinen en gebouwen zijn de 

bestemmingsplanprocedure en de procedure om te komen tot een vrijstelling van het geldend 

bestemmingsplan (anticipatieprocedure/ toepassing artikel 19 WRO). In bijlage Il worden de 

stappen aangegeven die tijdens deze procedures worden doorlopen. 

Het is bekend, dat wettelijk voorgeschreven bestemmingsplanprocedures veel tijd vergen en dat 

zij niet optimaal zijn afgestemd op de dynamiek van de stedelijke ontwikkeling. Daardoor komt 

het maar zelden voor, dat na het maken van de plannen tot verwerving wordt overgegaan . 

Wachten op een vigerend bestemmingsplan brengt het gevaar met zich mee, dat concurrerende 

partijen de grond en/of opstallen in het betreffende gebied aankopen. Bovendien voert het 

wachten met aankopen de prijs op naarmate de bestemming definitiever wordt. Er dient daarom 

een goede inschatting gemaakt te kunnen worden in de wijzigingen van de plannen. Aspecten 

die daaraan meedragen zijn de tijdsduur die de procedure inneemt, medewerking van de 

gemeente, inspraak van bewoners en belanghebbenden (milieuorganisaties, 

belangenorganisaties, etc.) en voorbereidingsbesluiten . Deze voorbereidingsbesluiten zijn niet 

meer dan een verklaring van de gemeenteraad , dat voor een bepaald gebied een 

bestemmingsplan wordt voorbereid . 

1 BON-regio staat voor Bestuur op Niveau 
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Planschades 

Een steeds belangrijker aandachtspunt tijdens de projectontwikkeling is de toenemende mate 

van schadeclaims van burgers en bedrijven die zich geschaad voelen door overheidshandelen. 

Artikel 49 van de Wet op de ruimtelijke ordening geeft aan, dat er in een aantal gevallen door de 

gemeenteraad planschade kan worden toegekend , namelijk als gevolg van: 

1. de bepalingen van een bestemmingsplan; 

2. een vrijstellingsbesluit, waarmee wordt afgeweken van een bestemmingsplan; 

3. besluiten ten behoeve van de uitvoering van projecten van bovengemeentelijke belang; 

4. de aanhouding van een beslissing op een bouw- of aanlegvergunning in verband met een 

genomen voorbereidingsbesluit of een in procedure zijnd bestemmingsplan; 

5. aanwijzingen van de minister van VROM of van gedeputeerde staten omtrent de inhoud van 

een bestemmingsplan; 

6. een Koninklijk Besluit waarin wordt bepaald dat de WRO niet van toepassing is op een werk 

of werkzaamheid ten behoeve van de landsverdediging. 

Om voor een schadevergoeding in aanmerking te komen moet men in een planologische 

nadeliger situatie komen, dan voor het inwerkingtreden van het bestemmingsplan of een van de 

andere besluiten het geval was. Doordat planschadevergoeding steeds vaker voorkomt, gaan 

gemeenten op zoek naar mogelijkheden voor afwenteling van die schade. De gemeente zal 

trachten de schadeclaims toe te rekenen aan de ontwikkelaar omdat deze ook de vruchten plukt 

van de ontwikkeling . Het is dus van belang dat hier tijdens de pré-initiatief- /acquisitiefase 

rekening mee wordt gehouden. 

Gemeentelijk beleid 

Een ander belangrijk aspect is het beleid binnen de gemeente. Voert de gemeente daarbij een 

actief of een passief grondbeleid voor de betreffende locatie en welke beleidsdoelstellingen 

gelden er. Hierbij valt ten eerste te denken aan het volkshuisvestingsbeleid waarbij de gemeente 

kan zorgen voor een gedifferentieerd woningaanbod en een goede prijs-kwaliteitverhouding. Ten 

tweede het economisch beleid ten behoeve van de werkgelegenheid. Als derde punt kan de 

gemeente bepaalde milieudoelstellingen opstellen in het milieubeleid. Daarbij valt te denken aan 

bodemsanering, milieuzoneringen, duurzaam bouwen en dergelijke. Het vierde punt betreft het 

ruimtelijk beleid hetgeen belangrijk is voor een evenwichtige opbouw van de stad. Bij de 

ontwikkeling en realisatie van projecten kunnen stedebouwkundige en architectonische 

randvoorwaarden worden opgelegd. Tevens kunnen er eisen aan infrastructuur en de inrichting 

van openbare ruimten worden gesteld. Het vijfde punt betreft de invloed die de gemeente kan 

uitoefenen op de grondprijzen met het (grond)prijsbeleid. 
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Voorwaarden gemeentelijke gronduitgifte 

De belangrijkste instrumenten voor de gemeentelijke gronduitgifte zijn verkoop (ruil), erfpacht en 

verhuur, waaraan een recht van opstal is gekoppeld. De gemeente kan onder andere 

voorwaarden stellen bij de uitgifte van gronden, zoals prijs, aantallen, soort, kwaliteit, 

parkeergelegenheden, vormgeving, verkaveling , doelgroep en het tempo van bouwen. Met het 

tempo van bouwen of het gefaseerd uitvoeren kan de gemeente voorkomen dat er in een korte 

periode te veel woningen op de markt komen. 

De keuze van een private partij waaraan de gemeente de grond uitgeeft wordt onder meer 

beïnvloedt door aspecten als vakkundigheid , knowhow, inventiviteit, creativiteit en financiële 

capaciteiten van de ondernemer en de mate waarin de partij bereid is de locatie in 

overeenstemming met de gemeente te ontwikkelen . Verder kunnen referentieprojecten (binnen 

en/of buiten de gemeente) van de private partij dienen als keuzecriteria en kan het zijn dat de 

lokale of regionale werkgelegenheid een rol speelt. Als laatste spelen aspecten als persoonlijke 

relaties tussen gemeente en private partij een rol. 

4.5.2 Marktanalyse 

Wat betreft de marktanalyse wordt, indien dit noodzakelijk is, een (eventuele) verdere locatie 

analyse verricht. Verder zullen de vraag- en aanbodbepalende factoren verzameld dienen te 

worden om uiteindelijk een goede afstemming te kunnen vinden . De inventarisatie van de 

verschillende vraag- en aanbodgegevens kan op verschillende niveaus plaatsvinden. Bij de 

marktanalyse wordt dan ook dezelfde onderverdeling gemaakt als bij de ruimtelijke analyse. 

Onderscheiden worden macro- (landelijk, provinciaal en regionaal) , meso- (woonplaats/stad}, 

micro- (wijk/ buurt) en objectniveau (locatie). 

De vraagzijde van de woningmarkt wordt beïnvloedt door een drietal dominante factoren, te 

weten : demografie, economie en consumentenvoorkeuren. De demografische aspecten kunnen 

onderscheiden worden in bevolkingsontwikkelingen en in het verlengde hiervan de 

huishoudensontwikkelingen. De woningmarkt wordt hierdoor in kwantitatieve en kwalitatieve zin 

bepaald. De bevolkingsontwikkelingen staan onder invloed van geboorte en sterfte en 

binnenlandse en buitenlandse migratie. De huishoudensontwikkeling, die feitelijk de 

kwantitatieve woningbehoefte aangeeft, wordt bepaald door enerzijds de bevolkingsontwikkeling 

en anderzijds de huishoudenssamenstelling. 

De economische aspecten die van invloed zijn op de woningmarkt kunnen worden 

onderverdeeld in ontwikkelingen met betrekking tot de kapitaal- en geldmarkt, loon- en 

koopkracht, huur- en koopprijzen en de ontwikkelingen van de financieringslasten 

(hypotheekrente) . De projectontwikkelaar zal daarbij de marktrisico's moeten inschatten en 

afwegen. Het kan namelijk zijn dat de marktsituatie tijdens de doorlooptijd van het beoogde 
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project kan w1Jz1gen . Hierdoor kan de verkoopsnelheid of soms de verkoopprijs aanzienlijk 

tegenvallen. Daarbij kunnen aan de vraagkant van de markt factoren gewijzigd zijn zoals een 

stijging van de financieringslasten, een stagnerende economie, een afnemende koopkracht en 

een tegenvallend vertrouwen van de consument. Met dit laatste aspect hangen de 

consumentenvoorkeuren samen welke daarbij verschillen per doelgroep. Het constant blijven 

volgen van de consumentenvoorkeuren is belangrijk omdat deze per doelgroep niet constant zijn 

maar deze reflecteren in de maatschappij. 

Aan de andere kant vindt men het aanbod, wat geanalyseerd wordt door het inzichtelijk maken 

van de typen nieuwbouwwoningen en bestaande bouw, type bebouwing, dichtheden, 

voorzieningen, omgevingselementen en de prijs-/ kwaliteitsniveaus en dergelijke. Ook het 

aanbod van de concurrentie wordt bekeken. In hetzelfde marktgebied kunnen, al dan niet op 

Vinex locaties, in een betrekkelijk korte tijd veel woningen van dezelfde prijs en hetzelfde type 

worden gerealiseerd. 

4.5.3 Financiële raming 

De financiêle raming bestaat in dit vroege stadium uit het opstellen van een grondexploitatie en 

een projectexploitatie op basis van een concept-programma met betrekking tot de eerste ideeên 

over de te ontwikkelen woningen, zoals aan te houden aantallen, verkoopprijzen en dichtheden. 

Bij de grondexploitatie- kosten is het van belang dat er een inzicht wordt verkregen in de 

verwervingskosten (aankoop van de grond), sloopkosten en kosten van milieutechnische 

maatregelen waarbij gedacht kan worden aan kosten van bodemsanering en aanleg van 

geluidsbeperkende maatregelen zoals geluidswallen en -schermen en de kosten in verband met 

de uitkoop van hindercirkels. Verder moeten de kosten van bouw- en woonrijp maken. Het 

bouwrijp maken omvat veelal een aantal criteria die vooraf in een omschrijving worden 

vastgelegd. Hierbij valt te denken aan het terrein dat obstakel vrij moet zijn, goede 

bereikbaarheid van de bouwlocatie, voldoende drooglegging, goede afwatering en dergelijke. 

Onder woonrijp maken wordt veelal verstaan het aanleggen van rijbanen, fiets-, voetpaden, 

openbaar groen, lichtmasten en straatmeubilair. Inzicht in de planstructurele kosten als 

waterpartijen, bruggen, e.d. en de bovenwijkse voorzieningen zijn bij het opstellen van de 

exploitatiekosten nodig. Tenslotte is het inzicht in de plankosten (voorbereiding en toezicht) , 
rentekosten en indexering en BTW van belang. 

De grondexploitatie-opbrengsten bestaan uit grondwaarde en de bepaling daarvan en eventuele 

subsidies. Het verschil in de grondexploitatie- opbrengsten en -kosten geeft het resultaat weer 

van de grondexploitatie. De projectexploitatie-kosten bestaan uit grondkosten, bouwkosten, 

kosten planontwikkeling, en courtage. De projectexploitatie- opbrengsten bestaan uit omzet (type 

woning , e.d.). Het verschil in de projectexploitatie- opbrengsten en -kosten geeft het resultaat 

weer van de projectexploitatie. 
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4.6 Resultaat 

De gegevens die vrijgekomen zijn uit de ruimtelijke ontwikkelingen, de marktanalyse en de 

financiële raming leveren samen: 

• intern : een programma van eisen, de hoogte van de budgetten en een tijdsplanning en 

• extern: een ontwikkelingsvisie ofwel concept-programma, grondbieding en bedrijfsinformatie. 

4.6.1 Investeringsvoorstel 

Het haalbaarheidsonderzoek leidt tot een resultaat waarin een aantal 

projectontwikkelingsvoorstellen worden opgesteld. Aspecten welke daarin behandeld dienen te 

worden, betreffen onder meer een beschrijving van het project en de locatie, het 

bestemmingsplan en de bouwvergunning, de grond voor wat betreft eigendom of erfpacht en 

eventuele verontreiniging, de visie over de afzetmogelijkheden, het tijdschema, alsmede de 

betrokken partijen . De verplichtingen welke zijn aangegaan en moeten worden aangegaan, 

dienen te worden aangegeven. Een inschatting van de aan het betreffende project verbonden 

risico's vormt ook een onderdeel van het voorstel evenals een marktonderzoek, waarin een 

concurrentie- analyse is opgenomen. 

Het investeringsvoorstel bevat tevens nog een gedetailleerd financieel hoofdstuk, waarin 

begrotingen en analyses van de resultaten en een cashflow over de looptijd van het project zijn 

opgenomen. De benodigde financiering en de wijze waarop en tegen welke voorwaarden deze 

naar verwachting zal worden verkregen zullen eveneens besproken dienen te worden. Een 

dergelijk stuk vormt tevens de basis voor het opstellen van een eventuele financieringsaanvraag 

voor een externe financier ofwel potentiële afnemer. 

Bovenstaande komt er in het kort op neer dat alle vrijgekomen informatie uit de checklist 

meedraagt aan de ontwikkeling van het investeringsvoorstellen. 

De projectontwikkelingsvoorstellen bevatten een aantal scenario's. Deze scenario's kunnen 

daarbij bestaan uit bijvoorbeeld : 

■ basis start bouw in jaartal; 

• basis met alleen ontwikkelen; 

• vertraging, start bouw in jaartal; 

• markt wordt slechter, dalende verkoopprijzen; 

• basis samenwerking met financiële partij . 
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4.6.2 Onderhandeling 

Wanneer het investeringsvoorstel is opgesteld kunnen de onderhandelingspartners worden 

geselecteerd. Als aandachtspunten voor onderhandelingen met externe partijen moet rekening 

worden gehouden met het belang en de meerwaarde van samenwerking. Samenwerking spreidt 

in het algemeen de risico's, voorkomt mogelijk verdere prijsopdrijving en heeft minder financieel 

beslag zodat op meerdere locaties kan worden ingezet. 

Samenwerking met externe partijen kan zowel voordelen als nadelen hebben. Corporaties 

hebben veelal goede ingangen bij de gemeente waardoor een soepel verloop van gemeentelijke 

procedures tot stand kan komen. Samenwerking betekent kostendeling van planontwikkeling, 

kennis van de plaatselijke/ regionale markt en reciprociteit. Als nadeel geldt de inbreng van 

verschillende ideeên en belangen wat kan leiden tot een trager besluitvormingsproces. Verder 

hebben corporaties een andere (beslis)cultuur en beperkende regelgeving en politiek. Tenslotte 

betekent risicodeling ook een winstdeling . 

Om eventuele problemen te voorkomen kan een intentieovereenkomst afgesloten worden met de 

afspraak dat overlegd /onderhandeld zal worden gedurende een zekere periode. Binnen die 

periode mag niet individueel met anderen en met de gemeente worden onderhandeld. Wanneer 

de intentie er is om verder te gaan wordt een ontwikkelingsovereenkomst afgesloten waarbij de 

samenwerking kan worden vastgelegd in de vorm van een BV, CV, VOF, Maatschap. 

4.6.3 Statusdocument 

Wanneer de partijen een overeenstemming hebben bereikt betekent dit dat tot het verwerven 

van een positie op een bouwlocatie kan worden overgegaan. Het statusdocument bevat alle 

informatie uit het haalbaarheidsonderzoek wat geldt als de formulering van het definitieve 

initiatief en de nota van uitgangspunten voor de verdere planontwikkeling . 

4.7 Resumé 

Op basis van voorgaande gegevens (paragraaf 4.3 en 4.5) is een lijst met aandachtspunten 

opgesteld ten behoeve van de toetsing. Tevens bevat deze lijst de uitgangspunten voor het 

opstellen van het beslissingsondersteunend instrument in de vorm van een checklist. Voor deze 

checklist heeft de opgestelde schematisering als onderlegger gediend. 
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Aandachtspunten locatie check 

Planomvang 

1. Afmeting positie op locatie 

2. Afmeting totale gebied 

Anders: ... 

Complexiteit 

3. Type locatie 

4. Cultuur, historie van de locatie 

5. Opstallen op de locatie 

6. Mogelijkheden op locatie 

7. Indeling van de locatie 

8. Betrokken actieve partijen 

9. Contacten (binnen de gemeente) 

10. Stadium van de plannen 

11 . Tijdshorizon start ontwikkeling - bouw 

12. Aantal woningcontingenten per jaar + totaal 
in de periode 

13. Dichtheid 

Anders : ... ........ ··· ···•" ·• ······ · ··· · · · ··· · ·· · 

Liggingsfactoren 

14. Ontsluiting van de locatie en omgeving 

15. Positionering van de locatie t.o.v. het totale 
gebied 

16. Aanwezigheid vervoer 

17. Aanwezigheid omgevingselementen 

Anders: ... .... ... ... . 

Milieu aspecten 

18. Bodemgesteldheid 

19. Geluidsbelasting en stankcirkels 

Anders: 
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.. .. m2 

.. .. m2 

binnenstedelijk/verdichting+herontwikkeling 
buitenstedelijk / uitleg 

landbouw / natuurgebied of onderdeel daarvan / industrie / 
recreatie 

panden, schuren , kassen , e.d. 

woningbouw / geen woningbouw 

meerdere posities / enkele positie / 
verhoudingen t.o.v. totale gebied 

publiek / deels privaat / privaat / belangen 

gemeente I corporaties / marktpartijen / geen contacten 

idee / beleidsvoornemen / 
planvoorbereiding / uitvoering 

. .. . jaar/ niet bekend 

.... woningen per jaar / niet bekend 

.. . won./ha / niet bekend 

(aansluiting op) bestaande- / nieuwe infrastructuur 

rand / midden / verspreid / geconcentreerd 

trein , metro, tram, bus, auto, fiets 

winkels, bedrijven , woningen , recreatie , sport en groen 

verontrein iging / geschiktheid 

auto- / spoorwegen / industrie / vliegverkeer 
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Juridische aspecten 

20. Eigendom onroerende goederen 
particulier I gemeente I commerciële partij I combinatie I 
meerdere eigenaren 

21 . Zakel ijke rechten 
onderverhuur / pacht / recht van overpad / overbouwing I 
rioolrecht/ juridische claims 

22. Wet Voorkeursrecht Gemeente geldend / niet geldend 

23. Overige geldende wetten en regelingen monumentenwet / 

24. Inschatting procedures streek-/ structuur-/ bestemmingsplan 

25. Inschatting inspraak omwonenden / bedrijven / winkeliers 

26. Overeenkomsten externe partijen courtage, goedkeuringen, afspraken 

Anders: .. . .. .. ... .. ... ... ... .. . ... ... ....... ... .. .. 

Markt technische aspecten 

27. Eerder verrichte studies of onderzoeken recentelijk/ betrouwbaar/ n.v.t. 

28. Concurrentiekracht van de locatie binnen- / buiten gemeente 

29. Doelgroepen huishouden / leeftijd / niet bekend 

30. Type woningbouw 
eengezinswoningen (koop, huur, sociale-, vrije sector) ■ 

vrij, 2/1 kap , rij 
■ meergezinswoningen (koop , huur, sociale-, vrije sector) 

2k, 3k, 4k 
■ anders dan woningbouw 
■ niet bekend 

31. Vraagprijs voor de locatie f ... ,-
32. Marktwaarde van locaties c.q. gronden in de f ... ,-

omgeving 

Anders: . ... . .... ... .. .. .. .. .... . ... . . . . . . . . . . . . . . 

Aandachtspunten ruimtelijke ontwikkelingen 

Macro niveau (landelijk - regionaal) 

33. Nationale plannen 

34. Provinciale plannen 

35. Reg ionale plannen 

Meso niveau (gemeente - woonplaats - stad) 

36. Gemeentelijke plannen 

37. Gemeente beleid 

38. Procedures plannen 

39. Planschades 
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structuurschema's / -schetsen / -visies concrete beleids-
besl issingen / integraal/ deelgebieden/ n.v.t. 
streekplan / sectorale beleidsnota's 
integraal/ gedeeltelijk/ geheel/ n.v.t. 
regionaal structuurplan 
projecten / voorzieningen/ n.v. t. 

structuurplan /bestemmingsplan/ voorbereidingsbeslu it 
gedeeltelijk / geheel / n.v.t. 

bekend / niet bekend 

bestemmingsplan-/ project-/ anticipatie-/ procedure / n.v.t. 

bestemmingsplan / vrijstellingsbesluit / aanhouding i.v.m. 
voorbereidingsbesluit 

42 



40. Politieke opvattingen 

41 . Toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen 

Micro niveau (wijk - buurt) 

42. Lokale plannen 

43. Publieke opinie (acceptatie) 

44. Toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen 

Object niveau (locatie) 

45. Vergunningen 

46. Specifieke wetten en regelgeving 

47. M.E.R. contra E.E.R. 

48. Subsidies 

49. Bereidheid tot samenwerking 
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positief/ negatief (vertraging, medewerking) 

kantoor/ bedrijf/ woning / opslag / recreatie / winkel 
voordelig / nadelig 

gemeentelijk ontwikkelingsplan / stads- en dorpsvernieuwings- / 
beeldkwaliteitsplan/ verkavelingsplan / n.v.t. 

positief/ negatief (vertraging) 

kantoor / bedrijf / woning / opslag / recreatie / winkel / 
infrastructuur / voordelig / nadelig 

bouwen / slopen 

locatiebeleid/ bebouwingshoogte/ 
stapelingspercentage/ dichtheden / 
Gemeenten 

noodzakelijk / niet noodzakelijk 

bis/ bws 

privaat - privaat / publiek - privaat 

groenge-bieden/ 
Wet Voorkeursrecht 

Aandachtspunten marktanalyse 

Macro niveau (landelijk - regionaal) 

50. Verhouding vraag en aanbod bestaande 
woningen 

51 . Ontwikkelingen hypotheeknemers 

52. Ontwikkelingen hypotheekrente 

53. Ontwikkelingen kapitaal-/ geldmarkt 

54. Consumentenvertrouwen 

55. Loon- en koopkrachtontwikkeling 

Meso niveau (gemeente - woonplaats - stad) 

56. Bevolkingsomvang 

57. Bevolkingsontwikkeling 

58. Welstandsklasse 

59. Huishoudensontwikkeling 

60. Geboortesaldo 

61 . Migratiesaldo 

62. Inkomensontwikkeling 

63. Huur- en koopprijsontwikkel ing 

64. Verhuisgeneigdheid 
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kwaliteitsniveau / prijsniveau / koop / huur 

daling / neutraal / stijging 

daling / neutraal / stijging 

daling / neutraal / stijging 

daling / neutraal / stijging 

daling / neutraal / stijging 

.... . . .. personen 

onbekend / daling / neutraal / stijging 

onbekend / hoog / midden / laag 

onbekend/ daling /neutraal/ stijging 

onbekend /daling/ neutraal/ stijging 

onbekend / daling / neutraal/ stijging 

onbekend / daling / neutraal / stijging 

onbekend / daling / neutraal / stijging 

onbekend / daling / neutraal/ stijging 
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65. Woonvoorkeuren , woonwensen 

66. Voorzieningen 

67. Ontwikkelingen woningaanbod 

68. Richtgetal gemeente uitgeefbare grond 

Micro niveau (wijk - buurt - omgeving) 

69. Gegevens woning(voorraad)aanbod 
directe omgeving 

70. Overig aanbod in directe omgeving 

71 . Voorzieningenniveau 

72. Omgevingskenmerken 

73. Ontsluiting 

Object niveau (locatie - gebied) 

74. Gegevens m.b.t. de locatie 

75. Bodemonderzoek 

76. Afstand tot voorzieningenniveau 

77. Optimalisatie mogelijkheden 

78. Lokale actieve (markt)partijen 

79. Concurrentieprofiel 

80. Lokale organisaties 

81 . Zijn er samenwerkingsverbanden 
ontwikkeling? 

82. Werkzaamheden partijen 

onbekend / bekend 

onderwijs / cultuur/ sport/ recreatie / 
openbaar vervoer/ winkels 

H.4 Schematisering 

onbekend / eengezins / meegezins / leegstand 

f ... ,-! m2 

in typen / kadastrale gegevens / prijs / kwaliteit / verhoudingen / 
dichtheden 

in 

typen / kadastrale gegevens / koop- en huurprijzen 

onderwijs/ cultuur/ sport/ recreatie/ 
openbaar vervoer/ winkels/ groen 
bestaande bouw / nieuwbouw / modern / onderhoud / veiligheid / 
criminaliteit / leegstand 

type weg 

voldoende (locatie check) / nader onderzoek 

noodzakelijk/ n.v.t. 

wegen / bushalte / station / basisonderwijs / middelbaaronderwijs 
/ winkelcentrum 
dubbel- / multifunctioneel- / intensief grondgebruik / geïntegreerd 
bouwen 
beleggers / beheerders / corporaties / 
makelaars/ ontwikkelaars/ bouwers 

t.o.v andere locaties 

bewonersvereniging / winkeliersverenig-
ingen / milieuorganisaties 
gemeente / belegger / corporatie / ontwikkelaar / bouwer / 
makelaar/ particulier 

ontsluiting /bouw-en woonrijp maken 

Aandachtspunten financiële raming 

Grondexploitatie 

83. Verwervingskosten (grondkosten) f ... , -

84. Sloopkosten / ... ,-/n.v.t. 

85 . Milieutechnische maatregelen f ... ,-1 n.v.t. 

86. Bouw- en woonrijp maken f ... ,- 1 n.v.t. 

87. Planstructurele voorzieningen f ... ,-1 n.v.t. 

88 . Bovenwijkse voorzieningen f .. . ,-1 n.v.t. 

89. Plankosten f ...,- /n.v.t. 

90. Rente en indexering / .. . ,-/n.v.t. 
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Woning- projectexploitatie 

91 . Opbrengst woningen 

92. Rendementsberekeningen 

93. Winst en risico 

94. Opbouw stichtingskosten 

Concept-programma 

95. Type woningen 

96. Gegevens woningen 

97. Percentage woningtypen 

TUie - vastgoedbeheer 

f 

IRR = .. ... % 

f ... ,-

f ... ,-

eengezinswoningen 
koop, huur, sociale-, vrije sector 
vrij, 2/1 kap, rij 
meergezinswoningen 
koop, huur, sociale-, vrije sector 
2k, 3k, 4k 

H.4 Schematisering 

aantallen / oppervlakten / bouwkosten per m" / verkoopprijs 
(v.o.n./ ex. BTW)/ flexibiliteit/ creativiteit 

koop/ huur (goedkope/ dure sector) 
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5 Toetsing en bijstelling 

5.1 Inleiding 

De schematisering en de opgestelde lijst met aandachtspunten worden in de praktijk getoetst 

door middel van enerzijds een aantal interviews met diverse partijen uit de markt zoals 

institutionele beleggers, corporaties, makelaars en ontwikkelende bouwers. Anderzijds worden 

de gegevens getoetst door het analyseren van een praktijksituatie. In dit hoofdstuk zullen de 

resultaten hiervan worden besproken zodat tenslotte een eventuele bijstelling van de gegevens 

kan plaatsvinden. 

Bij de interviews wordt allereerst ingegaan op de schematisering van de pré-initiatief

/acquisitiefase. Vervolgens worden de uitkomsten besproken van de op voorhand opgestelde lijst 

met aandachtspunten welke in bijlage 111 is verwerkt. Om een goed beeld te krijgen van de 

uitkomsten van het interview zijn gesprekken gevoerd met personen van verschillende partijen 

opererend op verschillende niveaus binnen de onderneming. 

Om het opgestelde schema van de pré-initiatief- /acquisitiefase en de daarbij opgestelde lijst met 

aandachtspunten ten behoeve van het beslissingsondersteunend instrument te controleren c.q. 

beoordelen wordt naast de interviews een praktijksituatie geanalyseerd en toegepast. Hierbij 

wordt ingegaan op de gemaakt fasering en onderverdeling, welke acties tijdens dit traject worden 

verricht en welke informatie daarbij voor de verschillende partijen van belang is. Bij deze acties 

wordt met name gekeken welke informatie objectief (schriftelijk) en welke subjectief (mondeling 

ofwel beïnvloedt door het eigen gevoel) tot stand komt. In bijlage IV van dit rapport is de 

uitwerking van deze praktijksituatie terug te vinden. 

5.2 Schematisering 

Vooraf kan gezegd worden dat de geïnterviewde partijen vinden dat vooral in een vroegtijdig 

stadium, de pré-initiatief- /acquisitiefase, zeer kritisch naar een locatie moet worden gekeken 

zodat daar in een later stadium, de planontwikkeling, voordelen behaald kunnen worden. Het is 

dan ook gebleken dat over het algemeen gezegd kan worden dat de schematisering een juiste 

weergave is van de onderdelen die onderzocht moeten worden voordat een definitieve beslissing 

wordt genomen om tot de verwerving van een positie op een bouwlocatie over te gaan. 
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5.2.1 Fasering 

Seponeren en volgen 

Tijdens het afnemen van de interviews wordt opgemerkt dat er een oriëntatie-, perspectief- en 

onderhandelings- ofwel communicatiefase bestaat maar dat er in principe ook nog een fase 

bestaat waarin je eerder afgekeurde projecten blijft volgen en nacheckt. Het kan best zo zijn dat 

op een bepaald moment een 'no go' besluit wordt genomen maar dat een paar maanden of jaren 

later hetzelfde project een 'go' besluit krijgt. Dit kan bijvoorbeeld liggen aan andere 

contactpersonen en medewerking binnen een gemeentelijke instantie. Wanneer er voor een 

acquisitie een 'no-go' besluit wordt genomen zou dit gearchiveerd moeten worden waarbij is 

aangegeven op grond waarvan de acquisitie is geannuleerd. 

Tijd 

Gedurende het gehele traject is, volgens de geïnterviewden, de factor 'tijd' bepalend . Hiermee 

wordt bedoeld het tijdsaspect van start acquisitie vanuit de acquisitie-informatie en het besluit om 

tot verwerving van een positie over te gaan. Dit staat onder druk met name vanwege de 

aanwezigheid van meerdere kapers op de kust. Uitspraak: 'De onderdelen in het schema zijn in 

principe allemaal van belang en het is zaak om die in een zo kort mogelijke tijd te onderzoeken. 

Je moet daarbij van een aantal zaken kennis nemen maar niet tot in de treuren. Je moet in 

principe uitzoeken welke informatie je impliciet nodig hebt en welke expliciet. Want als je alle 

informatie impliciet moet onderzoeken heb je veel te veel tijd nodig en vis je overal achter het 

net. Je zou kunnen streven naar een gedeelte parate kennis' . 

Interne besluitvorming 

Het uiteindelijke besluit is volgens de geïnterviewden personen voor een groot deel afhankelijk 

van de interne besluitvorming. Het is van belang om te bekijken hoe besluitvaardig de 

organisatie daarbij is. Uitspraak: 'Middelgrote bedrijven hebben een bepaald voordeel door de 

korte communicatie- of beslislijn en hebben dan ook binnen 2 à 3 weken bekeken of iets wel of 

niet kan. Dus onderzoek watje moet onderzoeken '. 

Hardheid besluit 

Door enkele geïnterviewde personen wordt opgemerkt dat het in kaart brengen van het proces 

door middel van het vastleggen van informatie in een statusdocument van een directeur een 

hoge waardering krijgt. Uitspraak: 'Een directeur krijgt op deze manier de juiste informatie van 

zijn medewerkers maar een ontwikkelingsmanager anderzijds zal zeggen op basis van gevoel en 

ervaring en dat leggen we het wel een keer vast bij de directie' . Met andere woorden de hardheid 

van de beslissingsmomenten moet worden vastgelegd. Het besluit na de eerste locatiecheck 

wordt meestal ervaren als een 'troebel' besluit. Uit de casestudie is tevens gebleken dat de 

besluiten niet allemaal even zwaar mee tellen. Vooral het besluit uit de oriëntatiefase is mede 

afhankelijk van de betreffende persoon die zich met de acquisitie bezighoudt maar ook van de 

beschikbaarheid van de benodigde informatie. 
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Volgorde perspectieffase 

Zoals gebleken uit de analyse van de praktijksituatie wordt de verzameling van informatie met 

betrekking tot de ruimtelijke ontwikkelingen en de marktanalyse uit de perspectieffase niet altijd 

in die volgorde verzameld maar kan het ook gelijktijdig of andersom plaatsvinden. 

5.2.2 Onderdelen 

Onderdelen locatiecheck 

De onderdelen uit de locatiecheck worden niet altijd allemaal onderzocht. Uitspraak: 'De ene 

keer rijdt je langs een locatie en zie je al direct dat het niets is en dan heb je bijvoorbeeld nog 

niet eens naar de milieustatus van de locatie gekeken' . De eerste check kan dan ook binnen 

zeer korte tijd worden afgerond en is voor een groot gedeelte gestoeld op ervaringen (gevoel) 

ofwel bedrijfskengetallen /-criteria. 

Uitgaande van een positieve besluitvorming is gebleken dat de gemaakte onderverdeling 

volledig is maar dat deze niet onafhankelijk van elkaar kan worden beoordeeld. Een veel 

gehanteerde onderverdeling is enerzijds de ligging en de markt. En anderzijds de planomvang , 

complexiteit, juridisch-fiscaal en milieu. De geïnterviewde zijn het over het algemeen allemaal 

eens dat het onderdeel ligging het meest van belang is. Uitspraak: 'iedereen roept: locatie, 

locatie, locatie, die is essentieel. Het kan nog zo'n mooie locatie zijn maar als deze gelegen is in 

bijvoorbeeld Tytjerksteradiel of Goes, is dat niet interessant' . Markt is vaak gevoel en kan worden 

onderbouwd door adviezen van lokale partijen . De complexiteit van een locactie is volgens een 

enkele een uitdaging waarmee je jezelf kunt onderscheiden in de markt en hangt samen met de 

overige aspecten. 

Informeel overleg externe partijen 

Uit de analyse van de praktijksituatie is gebleken dat veel informatie en advies is ingewonnen bij 

externe partijen . In principe zou hier in het schema rekening mee gehouden moeten worden door 

middel van een onderdeel in de perspectieffase toe te voegen. Tijdens de locatiecheck vormt de 

know-how, voorwaarden en de financièle parameters van het bedrijf, zoals aangeduid is met 

bedrijfskengetallen/ -criteria , ook een informatiestroom. Uit de interviews is gebleken dat er 

tevens gebruik wordt gemaakt van externe visies zoals stedenbouwkundigen, makelaars en 

architecten. Uitspraak: 'Om je planomvang te kunnen bepalen moet je stedenbouwkundige-, 

architectonische- en makelaars adviezen inwinnen ten behoeve van je eerste idee'. Het is daarbij 

niet de bedoeling om reeds een architect te contracteren maar bijvoorbeeld te informeren bij 

betreffende afdelingen op een gemeente. Voordat je tot een besluit komt moet je enig draagvlak 

hebben. Uitspraak: 'Het in de perspectieffase klankborden van je visie uit de locatiecheck' . 
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Financiële toets 

Door de geïnterviewde personen wordt aangegeven dat een financiële toets al vrij vroeg, tijdens 

de locatiecheck, wordt gedaan. Op basis van gegevens uit de locatiecheck (vierkante meters) en 

bedrijfskengetallen (v.o.n.-prijzen) wordt bekeken of het in eerste instantie een financieel 

haalbare locatie betreft. Dit betekent dat in het statusdocument het resultaat van een eerste 

financiële toetsing moet zijn terug te vinden. 

Onderdelen financiële raming 

Tijdens de marktanalyse moeten de eerste ideeën worden afgestemd op de voorwaarden van de 

gemeente. Uitspraak: 'Het beleid van de overheden komt niet altijd overeen met de marktvraag, 

er zal dan een aanscherping van het concept-programma moeten plaatsvinden (contacten met 

gemeente). 

Bruikbaarheid van de informatiebronnen 

Tenslotte is uit de interviews en de analyse van de praktijksituatie gebleken dat de 

betrouwbaarheid, geldigheid en bruikbaarheid van de verkregen informatie van essentieel belang 

is. 

5.3 Aandachtspunten 

Nadat de fasering en de daarmee samenhangende onderdelen uit de pré-initiatief
/acquisitiefase zijn besproken wordt vervolgens ingegaan op de lijst met aandachtspunten die is 
opgesteld in hoofdstuk 4. 

Om een inzicht te krijgen in deze informatiebehoefte tijdens de pré-initiatief- /acqu isitiefase zijn 
een aantal interviews gehouden met verschillende partijen 1 die actief zijn op het gebied van 
woningbouw-projectontwikkeling en acquisitie. In totaal hebben dertien personen aan dit 
interview meegewerkt. 

5.3.1 Beoordelingen 

Tijdens de pré-initiatief- /acquisitiefase binnen de woningbouw-projectontwikkeling spelen niet 

alle aandachtspunten bij iedere partij een even grote rol. Om hier op in te spelen en inzicht in te 

krijgen wordt aan iedere partij dezelfde reeks met aandachtspunten voorgelegd waarbij de mate 

van belangrijkheid kan worden aangegeven. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in : 

0. niet van belang 

1. van belang 

2. van essentieel belang 

1 Dit zijn de potentiële afnemers : ontwikkelende bouwers, institutionele beleggers, corporaties en makelaars. 
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Het voordeel van deze wijze van interviewen is dat alle partijen een uitspraak moeten doen over 

ieder opgesteld aandachtspunt. Als iedere partij afzonderlijk een lijst met aandachtspunten zou 

moeten opstellen zou er geen juiste vergelijking kunnen plaatsvinden. 

De centrale vraagstelling bij deze lijst luidt: 

'Welke informatie is van belang om in een vroegtijdig stadium, de pré-initiatief- /acquisitiefase, 

over een investeringsvoorstel voor het verwerven van een positie op een bouwlocatie te kunnen 

beslissen? 

Tijdens het interview is gebleken dat over het algemeen kan worden gezegd dat alle informatie 

van belang is maar dat er een aantal aandachtspunten zijn die bij ongeveer alle partijen van 

essentieel belang worden geacht. Deze aandachtspunten zijn in bijlage 111 van dit rapport met 

een grijze balk weergegeven. De aandachtspunten die voor bepaalde partijen afzonderlijk van 

essentieel belang gelden zijn hieronder opgesomd. 

Aandachtspunten locatie check A B C D 
Afmeting totale gebied 2 

Tijdshorizon start ontwikkeling - bouw 2 

Aantal woningcontingenten per jaar+ totaal in de periode 2 2 

Dichtheid 2 2 

Aanwezigheid openbaar vervoer 2 

Aanwezigheid omgevingselementen 2 

Type woningbouw 2 

Aandachtspunten ruimtelijke ontwikkelingen A B C D 
Provinciale plannen 2 

Politieke opvattingen 2 

Toekomstige ru imtelijke ontwikkelingen op gemeenteniveau 2 

Toekomstige ruimtelijke ontwikkel ingen in de directe omgeving 2 2 

Bereidheid tot samenwerking 2 2 

Aandachtspunten marktanalyse A B C D 
Ontwikkelingen hypotheekrente 2 

Ontwikkelingen kapitaal-/ geldmarkt 2 

Huur- en koopprijsontwikkelingen 2 

Voorzieningenniveau 2 

Ontsluiting 2 

Afstand tot voorzieningenniveau 2 

Optimalisatie mogelijkheden 2 

Concurrentieprofiel 2 2 

Samenwerkingsverbanden in ontwikkeling 2 

Aandachtspunten financiële raming A B C D 
Percentage woningtypen 2 

A = Institutionele belegger, B = Makelaars, C = Corporaties en D = Ontwikkelende bouwers 

Tabel: 5.1 
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Verder kan uit de lijst met aandachtspunten worden opgemerkt dat de gegevens op meso niveau 

met name van essentieel belang zijn voor organisaties met een specifieke doelgroep die moet 

overeenkomen met de vraagbepalende factoren binnen de gemeente. Ook is gebleken dat er in 

de informatiebehoefte op de verschillende niveaus een verschil is tussen lokaal en regionaal of 

landelijk opererende partijen. De lokale partijen hechten veel meer waarde aan informatie op 

micro- en objectniveau . 

Wanneer de praktijksituatie wordt ingevuld in de lijst met aandachtspunten dan blijkt dat 

bepaalde informatie subjectief wordt afgehandeld. Niet alles wordt in de praktijk in een 

verslaglegging vastgesteld maar dat wil niet zeggen dat het niet behandeld is. Met behulp van 

een checklist kan je aangeven wat je wel of niet hebt gedaan, subjectief en/of objectief. 

Op basis van tabel 5.1 met essentiêle aandachtspunten per partij en de punten die voor alle 

partijen van belang zijn uit bijlage 111 kan men in een vroegtijdig stadium rekening houden met de 

aandachtspunten die verschillende partijen stellen wanneer over een investeringsvoorstel voor 

het verwerven van een positie op een bouwlocatie beslist moet worden. Het valt dus aan te 

bevelen dat voordat de onderhandelingen van start gaan deze aandachtspunten reeds gecheckt 

en/of beschikbaar zijn zodat op een efficiênte wijze gecommuniceerd kan worden. Bij het 

opstellen van de checklist zal met de essentiêle aandachtspunten rekening worden gehouden. 

5.3.2 Volledigheid 

Op de tweede plaats wordt de geïnterviewden de mogelijkheid geboden om eventueel 

ontbrekende aandachtspunten zelf aan te vullen . Ook via de analyse van de praktijksituatie 

wordt gekeken naar de volledigheid van de lijst met aandachtspunten. Een en ander heeft 

geresulteerd in de volgende aandachtspunten waarmee bij het opstellen van de checklist 

rekening zal worden gehouden: 

• De afmetingen van een locatie verwijzen meer naar de vorm ofwel de contouren van de 

locatie waardoor beter kan worden gesproken van oppervlakten wanneer het om vierkante 

meters gaat; 

• Bij de financiêle raming is gebleken dat de financiên moeten worden getoetst aan het 

vermogens- /kapitaalbeslag van de onderneming. Met andere woorden past het binnen het 

business plan. Het kan zijn dat er op dit moment geen middelen kunnen worden vrijgemaakt. 

• Cultuur en historie zullen worden gesplitst omdat met cultuur de huidige bestemming wordt 

bedoeld en de historie doelt op het vroegere gebruik. Bij industrie is het zeer belangrijk en bij 

natuurgebieden en landbouw minder. Informatie over aanwezige opstallen is afhankelijk van 

het gebruiken (integreren in een plan) of slopen van de opstal. Bij het slopen van opstallen 

zijn juridisch aspecten (eigendom) als milieu aspecten (asbest) van belang. Informatie bij 

kassenbouw is belangrijker dan bij schuren in verband met mogelijke vervuiling; 
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• Wanneer er meerdere posities te verkrijgen zijn moet rekening worden gehouden met 

gefaseerde uitvoering van de plannen. Maar ook de onderlinge ligging is van belang. 

Uitspraak: 'We streven naar een zebrapad- methode of ook wel plaagstroken genoemd dan 

kunnen ze nooit om je heen'. 

• Bij het aandachtspunt aanwezigheid voorzieningen wordt verzorging toegevoegd vanwege 

de toenemende vergrijzing ; 

• Een toevoeging bij de milieu-aspecten zijn de explosiecirkels wanneer een ontwikkeling 

plaatsvindt in de buurt van bijvoorbeeld een tankstation ; 

• Het verkrijgen van een inzicht in de inspraak op de te ontwikkelen plannen zeer nuttig en van 

belang kan zijn , maar dat dit bijna niet te verwezenlijken is. Uitspraak: 'Er is altijd wel iemand 

bij die dat uitzicht op een bepaald verpauperd industrie- of parkeerterrein niet kan missen 

omdat hij er zo aan gehecht is'. Het zal hier dus om een gevoel gaan, een persoonlijke visie 

wat een subjectief gegeven is; 

• De juridische aspecten worden aangevuld met de zogenaamde servituten waarbij rekening 

gehouden dient te worden met wetten en regelingen uit de oudheid; 

• Uit eerder verrichte studies kan voordeel uit worden gehaald maar in principe verricht je zelf 

toch ook een onderzoek. Het is wel van belang dat de bruikbaarheid en betrouwbaarheid 

worden nagecheckt; 

• Bij de marktaspecten is het voor de afnemers van belang dat de inschatting van de te 

plannen ontwikkelingsactiviteiten overeenkomen met de care-business van de onderneming. 

Uitspraak: 'Wanneer de markt een bepaalde doelgroep niet vraagt dan is dat sowieso al een 

'no-go'. 

• De publieke opinie is van groot belang wanneer deze namelijk langdurig negatief 

(bijvoorbeeld door journalistiek) op een plan werkt dan bestaat de kans dat het bepaalde 

partijen binnen de gemeente stemmen gaat kosten. Het gevaar hierbij is dat de gemeente 

komt met een voorstel voor planwijziging, dat tot vertraging zal leiden . Uitspraak: 'Omgeving 

en publieke opinie zijn zeer belangrijk, in bepaalde gevallen moeten er hele campagnes 

worden opgezet om een gestigmatiseerde buurt aan te pakken'. 

• De specifieke wetten en regelgeving die voor de locatie kunnen gelden zijn samen met de 

procedures rondom de plannen volgens de geïnterviewden van essentieel belang. Uitspraak: 

'Inzicht in de procedures heb je nodig om een inschatting van het tijdspad te kunnen maken 

en daarmee de risico's vast te leggen'. 

• Met name beleggers hechten geen belang in het inzicht voor subsidies. Uitspraak: 'Het 

krijgen van subsidies is voortaan minimaal wanneer je ermee te maken hebt is het mooi 

meegenomen, er wordt in ieder geval geen rekening mee gehouden'. 
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5.4 Resumé 

Aan de hand van de interviews en de praktijksituatie worden de volgende vier bijstellingen ten 

aanzien van de opstelde schematisering van de pré-initiatief- /acquisitiefase aangebracht: 

1. De projecten met een 'no go' beslissing moeten worden gearchiveerd en continu worden 

nagecheckt. Hierbij moet in het statusdocument worden aangegeven wat de reden is 

geweest voor afwijzing. Het kan namelijk zijn dat bepaalde problemen in een later tijdstip niet 

meer voorkomen. Er moet daarbij gestreefd worden voor een zorgvuldige archivering zodat 

bij heroverweging een duidelijk en snel beeld van die situatie kan worden verkregen . Het valt 

aan te bevelen om een verantwoordelijke aan te wijzen die de geseponeerde projecten blijft 

volgen voor een bepaalde periode (per kwartaal of per jaar) op basis van de argumentatie 

van de afwijzing. Het is dan in principe een actualisering van de afgewezen projecten; 

2. De onderverdeling van de aspecten die deel uitmaken bij de locatie check kunnen zoals is 

gebleken niet onafhankelijk van elkaar worden beoordeeld. In de schematisering zal daarom 

met behulp van verbindingslijnen aangegeven worden welke onderdelen een relatie met 

elkaar hebben. 

3. Op basis van het statusdocument zou een inschatting gemaakt moeten worden met 

betrekking tot de beheersaspecten: tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie zoals in de 

interviews en casestudie naar voren is gekomen. Onder de beheersing van de pré-initiatief

/acquisitiefase wordt verstaan het managen van alle sturende en regelende activiteiten die 

erop gericht zijn de werkzaamheden tijdens dit traject planmatig met de beschikbare 

middelen te doen verlopen [Kohnstamm en Regterschot, 1994] 

4. In de perspectieffase moeten de eerste ideeën met betrekking tot het programma of het 

conceptueel plan op hoofdlijnen getoetst worden. Het zogenaamde klankborden van de 

visies wordt met behulp van externe partijen gedaan. Bijvoorbeeld een afdeling op de 

gemeente, makelaar en dergelijke, externe visies. 

Bovenstaande bijstelling ten aanzien van het schema van de pré-initiatief- /acquisitiefase zijn op 

de volgende bladzijde verwerkt. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

In dit zesde en tevens laatste hoofdstuk worden de conclusies getrokken en aanbevelingen 

gedaan op basis van het totale onderzoeksproces, de opgestelde schematisering van de pré

initiatief- /acquisitiefase en de ontwikkeling van het beslissingsondersteunend instrument. 

6.1 Conclusies 

In de aanleiding van dit onderzoek werd verondersteld dat er voordelen behaald konden worden 

indien meer inzicht verkregen wordt in de pré-initiatief- /acquisitiefase met betrekking tot de 

ontwikkelingskansen en -risico's voor een (mogelijk) te verwerven locatie. Het is inderdaad 

gebleken dat wanneer in een vroegtijdig stadium, namelijk tijdens de pré-initiatief- /acquisitiefase, 

op een systematische wijze informatie verzameld wordt, deze voordelen behaald kunnen worden 

zodat dit leidt tot een optimalisatie van het ontwikkelingsproces waarbij het ontwikkelingsrisico 

wordt geminimaliseerd. Met name door rekening te houden met bedrijfsspecifieke 

eigenschappen van de potentiêle afnemer (core- business) op basis van beschikbare kennis en 

ervaring die binnen de organisatie aanwezig is. Het voordeel hierbij is dat binnen de 

projectontwikkeling op deze wijze geen onnodige planbijstelling noodzakelijk is, zodat hierdoor 

een beter op de markt afgestemd product kan worden gerealiseerd. 

Nadat de beslissingsondersteunende checklist is opgesteld en gevalideerd, is gebleken dat de 

geïnterviewde partijen daadwerkelijk streven naar een instrument dat de pré-initiatief

/acqu isitiefase in beeld brengt en dat de opgestelde checklist dus wezenlijk in deze behoefte 

voorziet. De checklist brengt voor een (mogelijk) te verwerven locatie op een gestructureerde en 

onderbouwde wijze de mogelijkheden en problemen in kaart en voorziet daarbij in de mogelijke 

vragen van een potentiële afnemer op conceptueel niveau zodat tijdens de communicatie ofwel 

onderhandeling voordelen behaald worden . Omdat de checklist nogal een lange lijst met 

aandachtspunten bevat vergt het werken met deze checklist de nodige discipl ine bij de 

betreffende persoon. 

Bij de beoordeling van de aandachtspunten ten behoeve van de checklist is gebleken dat er 

verschillen zijn in informatiebehoefte bij de verschillende partijen, zoals landelijke en lokale 

organisaties, waarbij met name de gegevens op meso- en micro niveau voor de lokale partijen 

van essentieel belang bl ijken te zijn . Voordat men het onderhandelingstraject in gaat moet men 
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vooral aan die aandachtspunten extra aandacht besteden, zodat daar tijdens de communicatie 

met een potentiële afnemer op ingespeeld kan worden. Met behulp van de checklist kan men 

zich inleven wat bij een potentiële afnemer van essentieel belang wordt geacht. 

Tijdens het onderzoek is gebleken dat een directeur streeft naar het gefundeerd en 

gestructureerd aangeleverd krijgen van de gegevens vanuit het management. Het 

beslissingsondersteunend instrument is hiervoor op twee niveaus inzetbaar. Op het directie

niveau controleert de checklist op zorgvuldigheid en voor het managementniveau geldt het 

instrument als een management-tool om het risico te kunnen beoordelen en draagt het bij aan 

het pragmatisch werken. 

Uit het onderzoek is verder gebleken dat een positie op een bouwlocatie op verschillende 

manieren kan worden verworven. Men kan gronden of opstallen aankopen waarbij het eigendom 

wordt verworven van de eigenaar of van de gemeente. Tevens kan een positie worden 

verworven door middel van het aangaan van een samenwerking, of het inschrijven op 

prijsvragen met een grondbieding. In de praktijk blijkt dat de voorkeur en de meest ideale 

uitgangspositie is, het verwerven van het eigendom van het betreffende object of het perceel met 

behoud van een goede relatie met de gemeente. 

Omdat het traject veelal in een relatief kort tijdsbestek moet plaatsvinden kunnen niet alle 

aandachtspunten impliciet worden uitgezocht. Het ter beschikking hebben van vooraf opgestelde 

parate kennis en gegevens in de vorm van een database zal tijdens de pré-initiatief

/acquisitiefase bij het verwerven van een mogelijke locatie voordelen opleveren. Het gaat hier om 

direct ter beschikking staande en algemeen geldende gegevens zoals informatie met betrekking 

tot gemeenten, diverse soorten macro informatie en bedrijfskengetallen. 

Het bijkomende voordeel van het vastleggen van informatie op een gestructureerde en 

systematische wijze is dat deze informatie over een bepaalde locatie, omgeving of gemeente ook 

direct beschikbaar en bruikbaar is voor andere personen binnen de eigen organisatie. 

Het onderzoek is uitgevoerd vanuit de optiek van een ontwikkelende bouwer maar het is 

gebleken dat het beslissingsondersteunend instrument algemeen toepasbaar is voor 

verschillende type organisaties, zoals institutionele beleggers, corporaties en makelaars, die zich 

bezighouden met woningbouw-projectontwikkeling en acquisitie. Hierbij zijn echter wel 

verschillen aanwezig in de care-business activiteiten en de bedrijfsspecifieke gegevens. 

De opgestelde schematisering kan in hoofdlijnen zowel worden gebruikt voor woningbouw als 

voor utiliteits- en winkelprojecten . De invulling van het schema ten behoeve van de 

beslissingsondersteunende checklist kan na enkele aanpassingen, zoals onder andere de invoer 

van bedrijfsspecifieke gegevens, ook gebruikt worden voor utiliteits- en winkelprojecten. 
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6.2 Aanbevelingen 

Het valt aan te bevelen dat potentiële afnemers in een vroegtijdig stadium het globale 

programma van eisen op tafel leggen, zodat daar tijdens de perspectieffase rekening mee 

gehouden kan worden en waarbij latere planbijstelling wordt voorkomen. Het is daarbij aan te 

bevelen om een bepaalde openheid te betrachten ten aanzien van het verstrekken van 

gegevens, zoals open begrotingen en opbouw van de stichtingskosten, aan een potentiële 

afnemer. Deze gegevens betreffen de onderzoeksresultaten uit de pré-initiatief- /acquisitiefase. 

Uit het onderzoek is gebleken dat de hardheid van de beslissingsmomenten tijdens de pré

initiatief- /acquisitiefase voor de verschillende personen binnen de organisatie nogal eens 

verschilt. Tevens is bekend geworden dat grotere organisaties meestal een lange interne 

besluitvorming kennen. Het is daarom aan te bevelen dat er een duidelijk beleid moeten worden 

gevoerd, waarbij de inhoud van de besluiten wordt vastgelegd , zodat hierdoor een snelle en 

effectieve interne besluitvorming kan plaatsvinden. 

Aanbevolen wordt de pré-initiatief- /acquisitiefase te implementeren in het interne 

kwaliteitssysteem (procesbeschrijving) van de onderneming en het daarbij verder detailleren van 

de beslissingsondersteunende checklist op basis van de richtlijnen van de onderneming . Deze 

checklist is daar een eerste aanleiding voor. Het is een aanbeveling om in een vervolgonderzoek 

de verdere aansluiting op het planontwikkelingstraject inzichtelijk te maken en dan met name op 

welke manier de informatiestromen op elkaar kunnen worden afgestemd. 

Aanbevolen wordt een computergestuurd programma te ontwerpen dat gekoppeld is aan een 

netwerk, zoals bijvoorbeeld intranet, waar de checklisten ingevuld en verwerkt kunnen worden in 

een dossier of archief en waardoor parate gegevens automatisch geactualiseerd worden. Een en 

ander zal resulteren in een summary van essentiële gegevens. 
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Branche 
in cijfers 

Woningmarkt laatste vier jaar verruimd __ "··· 
· De woningmarkt in Nederland is de laatste vier jaar verruimd. Het:'.1 

·-kwantitatieve woningtekort is in die periode met 30% gedaald~:; 
._Tegelijkertijd is er onder woningzoekenden een toenemende vráiît:.; 

·•. n_a/l!. rreer kwaliteit. Het percentage huurders dat de huurwoning -)'.ii '- .ï 
è'.J5opei{ ls .27. Dit zijn enkele belangrijke eerste uitkomsten va · " 
: ·wciniiigliehoefte Onderzoek (WBO) 1998 van het ministerie 
} VOlksh~_i,svesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM)- ë· 
;'CentiaafBureau voor de Statistiek (CBS). De resultaten van het 
;.l.998 ·zullen door het ministerie van VROM worden gebruikt ,b 

,/L~.ii'stliu,en van de Nota Wonen , de Vijfde Nota Ruimtelijke OrdeAi, 
. :_iii~pg.VINEX. . 

In 1998 waren circa 365 duizend 

'![ij. door overlijden of door verhuizing naar een: 
isterie van VROM bepaalde tekort bedraagt> ' 
ingen, In 1994 waren dat er nog 137 dui:ie 
•. willen meer kwaliteit: zij wil len in het alge 

huur- naar een koopwoning of binnen de h 
uizen naar een duurdere woning. Onder ur · 
•grote vraag, 66 duizend, naar goedkope huuiw 

"huishoudens zijn duurdere woningen of hoger&~ ' 
d ietà.á1báàr. 
$iJ~}{tl:; -:. 
,·,Gillifilre,wmw ,_ l<oopwonln,ten. In 1998 bestond meer: 

1 'fh~Jft.; 50,8%, van de bewoonde woningvoorraad uit koopwoni 
,:1994,Jag het aandeel eigenaar-bewoners nog op 47,6%. De gro 

. ~ ;yp\>(r_áad koopwoningen zet daarmee onverminderd door. . .. /i 

. '<.©ölç,·de,vraag naar koopwoningen is hoog. In 1998 zocht een· g(! 
' ~Aài~tät. ~ensen naar een woning in de koopsector dan in 19°'.34; 
· :'.~ lq .voor zowel doorstromers als starters. Bij doorstromers st~g-_ 
! -~percè~tàge van 49 naar 56 , bij starters van een kwart naar een 
i _,_;liJ;de:periode 1994-1998 blijken bijna 160 duizend huurwonï 
. )~iijfróll'.lgèiet in koopwoningen. In de vier grote steden wareri_ 
! ~ èirca ·is·duizend. In het WBO 1998 is tevens voor de eerste k 
1 i#fiïw,,~~~•,gevraagd of men de woning wil kopen. Circa 844': 
· ,;hilishoüdeiis (27 %) reageerden positief op deze vraag. In . 
' t hl~èi\ is'. de belangstelling groter naarmate de huurwoning ee 

~ ~~~odirig is, een ruime woonkamer en meer dan vier ka ·. 
'ç~et:'.'inkomen hoger is dan modaal. In de vier grote ste 

!'sta_pelde bouw ligt de belangstelling dan ook. lager.:'-,,_ 

• Coellclrting. Het Woningbehoefte-onder~ek . '( 
rkingsproject van het Ministerie van VROM' èn · 

g ·van 1998 is het onderz~ ijksin plaats_ va 
door ontwikkelingen op het terrein van de volk 
'en worden waargenomen. Nieuw bij dit WBO is 

,,- . . gelijkheid krijgen om " mee te liften". In ruim 1 
;;,ti,n''is'.nierdoor de steekproef vergroot, zodat ook op lokaa 
:'fjf&,Jl\ciê/ ~etrouwbare gegevens werden verkregen. In t 
j ï.~éi/:~115 duizend _pers_onen van 18 jaar of ouder on_der_ 
':~un,~U•?•ge woons1tuat1e, over hun vonge woons,tuat,e (md . 

'.;J.;994'. Waren verhuisd) , over de bereidheid om te verhuizen ;'.' 
!f~a~rhéid·:van de buurt, hun inkomen en woonlasten. . . 

, -~~;/:~vi•--, 
1 -~ Woniligzoekendèn Mar actlvitelt (i: 1000) 

·t~~~f r~ i; ·. 'r-; .. · :. ~;):·:-: ~ti_èf _ . · -." ; nlèt-actièf/ toekomstii 

. 1998' .:_:~ï'ó74 . 
1994.' 1224 ..... 
1990' 1_209· 

1036 
. 9 31· 
964 
·869 
7 2Jj 

.. :,.:\~;:.< ·:~i~gf ~ 
( . 2i72:.·':'i 

1986 1110 
1982 . · 997 

1978 : f! 
1722 - ~ 

Wonlngtoek~nden··naa ,'.:;~ektèrmlJn~· h~\ ~). - '' ~ 
>--~---la-ng-e-,d-•-n-ha-lf-J•-•-,-~~~kor~,-.,-.d-•-n-ha-1r-Ja-•-,---~~tot-•-.a~,,.'"'·[~ 

100 ./ tl 
·100,• ., 
100 · 'Jj 
·100•. .. 

i~ J 

1998 
6:i'.7 doorstromers 37,3 

starters 53,2 46,8 
totaal 60 . 40 
1994 
doorstromers 70,6 29,4 
starters 65.4 · 34,6 
totaal 69 31 

Voor nadere Informatie: CBS-Bouwinfo . T. 070 · 337 42 41 of 
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PROCEDURE BESTEMMINGSPLAN 

STARTNOTITIE 

NOTA VAN ... 
DOELSTELLINGEN 

L~~~~L_J; '--------=::-----' 1 
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VASTSTELLEN ·· 
BESTEMMINGSPLAN 

RAAD 

GOEDKEUREN 
BESTEMMINGSPLAN 

GE!:lEPUTESOE STATEN 

GOEDKEUREN 
BESTEMMINGSPLAN 

AFO. BESiUURSR CHTSPRAAK RAAO v. STATE 

TERVISIELEGGING 
inzien plan 

DEFINITIEF 
BESTEMMINGSPLAN 
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De bestemmingsplanprocedure 
Een bestemmingsplan wordt ambtelijk of, in geval van uitbesteding, door een adviesbu
reau opgesteld. Tijdens de opstelling moet inspraak worden gegeven, zoals dat in de 
gemeentelijke inspraakverordening is geregeld. Bovendien moet er overleg worden ge
pleegd met vertegenwoordigers van rijks- en provinciale diensten en andere betrokken 
instanties. Dit gebeurt vaak in of via de Provinciale Planologische Commissie. 

De eigenlijke procedure start met de tervisielegging van het ontwerpbestèmmingsplan. 
Het verloop van de procedure is dan als volgt: 

T ervisieleggingstermijn ontwerp 
Vaststelling door de gemeenteraad 
* zonder zienswijzen 1, 

* met zienswijzen, 
Tervisielegging vastgesteld plan 
Tervisieleggingstermijn vastgesteld plan 
Toezending ter goedkeuring aan gedeputeerde staten, 
Goedkeuring door gedeputeerde staten 
* zonder bedenkingen2

, 

* met bedenkingen, 
Tervisielegging goedgekeurd plan, na 
T ervisieleggingstermijn goedgekeurd plan 

4 weken 

binnen 8 weken, of 
binnen 4 maanden 

binnen 4 weken 
4 weken 

binnen 4 weken 

binnen 13 weken, of 
binnen 6 maanden 

6 weken 
6 weken 

Na afloop van deze termijnen heeft een bestemmingsplan rechtskracht verkregen, be
halve die onderdelen waartegen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State beroep is aangetekend en waarvoor aan de voorzitter van die afdeling schorsing is 
gevraagd en ook is toegewezen. Die onderdelen, verkrijgen pas rechtskracht nadat de 
Afdeling een uitspraak heeft gedaan inzake de beroepen. 

De anticipatieprocedure 
Deze procedure begint met de indiening van een (bouw)aanvraag. 

Voorleggen aanvraag aan raadsleden (niet wettelijk geregeld) ) 
Beslissing om procedure te starten , ) 
Tervisielegging aanvraag, 

samen 
binnen 8 weken 
binnen 2 weken 

2 weken Tervisieleggingstermijn 
Beslissing aanvraag verklaring van geen bezwaar: 
* burgemeester en wethouders, 
* gemeenteraad, 
Inzending aanvraag om verklaring van geen bezwaar, 
Beslissing gedeputeerde staten, 

mogelijke verdaging met nog eens 
Beslissing burgemeester & wethouders of gemeenteraad op 
verzoek om vrijstelling, 
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Beoordeling van de lijst met aandachtspunten 

De personen die in dit onderzoek geïnterviewd zijn , betreffen: 

Delta Lloyd Vastgoed 

Amvest Vastgoed 

1 NG Vastgoed 

Rabo Vastgoed 

VB & T Groep 

Meeus bedrijfshuisvesting 

Woningstichting Hertog Hendrik van Lotharingen 

Stichting Trudo 

Vesteda 

HBG Vastgoed 

Ballast Nedam Woningbouw 
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Ing. de Vries 

Dhr. Slagter 

Drs. P. Kerklaan MRE 

Ing. D. Boekhout 

Ing. F. van de Kam 

Ing. W.M.K. Krzeszewski 

Ing. H.L. van der Kam 

Dhr. Rooijmans 

Ing. P. Soons 

Ir. F.P.M. Gremmen 

Ir. J. Waegemakers 

Ing. B. van Roy 

C. van den Aarssen 
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79 Concurrentieprofiel 
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· 81 ZiJn er samenwer ings-.e 
82 Werkza.a.m heden pa.rtiJeri 
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Bijlage 111 
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Bijlage IV 

Bijlage IV 

Casestudie locatie 'Beekse Akkers' te Beek en Donk 

Separaat / vertrouwelijk 

Dit betreft de beschrijving van een praktijksituatie aan de hand waarvan het opgestelde 

instrument is getoetst op volledigheid en toepasbaarheid. Zie hoofdstuk 5 'toetsing en 

bijstelling' 
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