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Voorwoord 

Voorwoord 

Voor u ligt het tweede 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. 

Het rapport is geschreven vanuit de optiek van de ontwikkelende bouwer maar is, na aanpassing 

van enkele bedrijfsspecifieke onderdelen, ook toepasbaar voor andere actoren in de 

woningbouw-projectontwikkeling. De ontwikkeling van deze beslissingsondersteunende checklist 

is beschreven in het eerste deel van dit afstudeeronderzoek, te weten: 'De ontwikkeling van een 

beslissingsondersteunend instrument voor het verwerven van een positie op een bouwlocatie' . In 

dat gedeelte wordt de pre-initiatief- /acquisitiefase, die als onderlegger heeft gediend voor deze 

checklist, uitgebreid beschreven. 

In dit voorwoord wil ik verder gebruik maken om alle personen te bedanken die aan dit 

onderzoek hebben meegewerkt. 

Helmond, juni 2000 

Stefan Swinkels 
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H.1 lnleiding 

1 lnleiding 

1.1 Aanleiding 

Deze checklist is het resultaat van een onderzoek waarin de pre-initiatief- /acquisitiefase binnen 

de woningbouw-projectontwikkeling inzichtelijk wordt gemaakt. Er is daarbij onderzocht over 

welke informatie een ontwikkelende bouwer enerzijds en een potentiele afnemer anderzijds moet 

beschikken om zodoende een gefundeerde beslissing over een eventuele verwerving te kunnen 

nemen. 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 pre-initiatief-/ acquisitiefase, toegespitst op de woningmarkt. 

1.2 Omschrijving 

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

projectontwikkeling v66r de eventuele verwerving nagegaan moeten worden of de locatie wel 

geschikt is. Binnen de projectontwikkeling zal daarom, in een vroegtijdig stadium, de locatie 

beoordeeld moeten worden. De ontwikkelende bouwer moet de beoordeling daarbij niet alleen 

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

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

Onder potenMle afnemer wordt in dit stadium verstaan de (mede-)investeerders in 

woningbouwprojecten voor wie de uiteindelijke realisatie plaatsvindt waarna zij het zullen 

verkopen en/of verhuren aan de uiteindelijke woonconsument. Het gaat hier om partijen als 

institutionele beleggers, corporaties en eventueel makelaars die handelen in opdracht van de 

uiteindelijke woonconsument. 

De essentie bij projectontwikkeling is het ontwikkelen van nieuwe plannen in een bestaande 

situatie voor eigen rekening en risico. 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 daarbij allerlei problemen voordoen waar een ontwikkelaar wellicht 

rekening mee had kunnen houden wanneer deze in een vroeger stadium aan de orde waren 
gekomen. 
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H.1 lnleiding 

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

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

die van toepassing kunnen zijn op locatie en/of omgeving. Verder dient onderzocht te warden 

welke voorwaarden de verschillende partijen stellen aan een locatie en de ontwikkeling ervan. 

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

potentiele 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 is vervolgens een beslissingsondersteunend instrument in 

de vorm van een checklist opgesteld. 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 Leeswijzer 

De opbouw van dit rapport is gebaseerd op de schematisering van de pre-initiatief

/acquisitiefase die verder is uitgewerkt in het tweede deel van dit afstudeeronderzoek 'De 

ontwikkeling van een beslissingsondersteunend instrument voor het verwerven van een positie 

op een bouwlocatie'. Hoofdstuk 2 betreft een korte toelichting over de opzet van de checklist en 

in het derde hoofdstuk is de feitelijke checklist weergegeven. 
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H.2 Opzet van de checklist 

2 Opzet van de checklist 

Een positie op een bouwlocatie kan op verschillende manieren worden verkregen. De 
onderneming kan grond aankopen, opties hebben op grond, samenwerken, netwerken en 

dergelijke. Deze checklist brengt het proces in beeld wat hieraan vooraf gaat, met andere 

woorden de pre-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. 

.......... .. -
I 
I 
I 
I 
I 
I 

(~~~~~) 

Realisering 

....... .. .. -

Alocatilfl • ... 

Exploitatie en beheer 

. ......... .. -Vastleggen viwi cootacten, gesprekken, vergaderingen in zogenaamde acquisitieverslagen -----4 

Afb. 2. 1: De pre-initiatief- /acquisitiefase 

Status 
document 

.......... 
ddnltefnllltilf 

Litga;ngapunten 
voorverdere 

plenontwlklmlng 

De opgestelde schematisering van de pre-initiatief- /acquisitiefase heeft gediend als onderlegger 

voor de beslissingsondersteunende checklist en zal hieronder in het kort worden toegelicht. 
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H.2 'Opzet van de checklist 

ledere mogelijk interessante verwerving wordt gestart met zogenaamde acquisitie-informatie die 

kan bestaan uit een tip vanuit het (in-)formele relatiecircuit ofwel vanuit de eigen (desk en/of 

field) research. Wanneer de tip reeel gevonden wordt en aansluit bij het beleid van de 

onderneming wordt er een eerste haalbaarheidsonderzoek ingesteld. 

Het haalbaarheidsonderzoek bestaat enerzijds uit een orientatiefase en anderzijds uit een 

perspectieffase. In de orientatiefase vindt een locatiecheck plaats waarbij de locatie wordt 

beoordeeld op een aantal aandachtspunten die zijn onderverdeeld in een aantal aspecten waar 
een locatie op voorhand al aan moet voldoen. De aspecten waar het hier om gaat betreffen: 

planomvang, complexiteit, ligging, milieu. juridisch-fiscaal en markt. Het is daarbij niet 

noodzakelijk om in dit stadium alle informatie beschikbaar te krijgen, alleen de kritische 

informatie voor de voortgang van het proces binnen het tijdspad van die situatie, zodat tijdig een 

beslissing kan worden genomen. Het is daarbij wel van belang dat voor het definitieve besluit, na 

de perspectieffase, alle informatie beschikbaar is, beoordeeld en verwerkt kan worden. De 

informatie die verzameld is tijdens de orientatiefase wordt vastgelegd in een statusdocument 

Wanneer op basis van de informatie uit de locatiecheck een besluit wordt genomen om door te 

gaan met de verwerving wordt de perspectieffase ingeluid. In de perspectieffase worden een 

drietal zaken onderzocht. Allereerst zullen de ruimtelijke ontwikkelingen worden bekeken om 

onder andere te bekijken binnen welke wettelijke kaders de plannen moeten blijven. Vervolgens 

wordt een marktanalyse uitgevoerd om de vraag en het aanbod te onderzoeken. Tenslotte wordt 

in het onderdeel 'financiele raming' het concept-programma opgesteld met de samenhangende 

grondexploitatie en woning- c.q. projectexploitatie berekeningen. 

Per onderdeel worden de aandachtspunten nagecheckt zodat een eerste inventarisatie van de 

informatie voor een (mogelijk) te verwerven positie plaatsvindt. Het kan voorkomen dat bepaalde 

checkpunten een relatie met elkaar hebben. Door middel van de aangebrachte codering van de 

aandachtspunten kan op eenvoudige wijze in de toelichting aangegeven worden of bepaalde 

aandachtspunten een relatie met elkaar hebben. Bij het invullen van de checklist is het verder 

van belang dat de verkregen informatie, ten behoeve van het statusdocument, beoordeeld kan 

worden. Hiermee is met het opstellen van de checklist rekening gehouden. Bij het opstellen van 
de checklist is tevens rekening gehouden met de informatie die voor een ontwikkelende bouwer 

als voor een afnemende partij van essentieel1 belang wordt geacht wanneer een beslissing over 

een investeringsvoorstel wordt genomen. De essentiele aandachtspunten bevatten na de 
codering een sterretje *. 

Na goedkeuring van deze fasen vindt voorafgaand aan het tweede statusdocument de 

goedkeuring van het investeringsvoorstel plaats. Deze goedkeuring geschied in 

overeenstemming met de potentiele afnemer in de onderhandelingsfase Dit levert uiteindelijk 

intern: een programma van eisen, de hoogte van de budgetten en een tijdsplanning en extern: 

1 Op basis van gegevens uit interviews met diverse partijen uit de projectontwikkeling, zie hoofdstuk 5 van deel I van dit 
afstudeeronderzoek. 
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H.2 Opzet van de checklist 

een ontwikkelingsvisie ofwel concept-programma, grondbieding en bedrijfsinformatie. Het 

uiteindelijke resultaat van de pre-initiatief- /acquisitiefase is een statusdocument waarop de 

formulering van het definitieve initiatief en de uitgangspunten voor de verdere planontwikkeling is 

gebaseerd. 

Op basis van deze inventarisatie van informatie over een (mogelijk) te verwerven positie op een 

bouwlocatie kan een gefundeerde beslissing worden genomen of woningbouw

projectontwikkeling, uit het oogpunt van een projectontwikkelaar en een potentiele afnemer, 

mogelijk ofwel haalbaar is. 

Op de eerste twee bladzijden van de checklist wordt de belangrijkste informatie vastgelegd. De 

algemene gegevens worden vastgelegd op het eerste blad van de checklist. Het valt daarbij aan 

te bevelen dat alle gegevens zo compleet mogelijk worden ingevuld. 

Op het tweede blad, het statusdocument, van de checklist worden de essentiele 

aandachtspunten ingevuld waarop de besluiten (inhoud van de besluiten) zijn gebaseerd zodat 

een snel beeld van het project wordt verkregen zonder de hele checklist door te nemen. Voordat 

een bepaald besluit wordt genomen is het van belang dat een inschatting wordt gemaakt met 

betrekking tot de beheersaspecten. Onder deze beheersing wordt verstaan het managen van 

alle sturende en regelende activiteiten die erop gericht zijn de werkzaamheden in de 

onderscheiden fasen planmatig met de beschikbare middelen te doen verlopen. Het betreft hier 

tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie. 
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Beslissingsondersteunende 
checklist 

Algemeen 

Acquisitie soort: 
(aankoop I initiatief I 
samenwerking I prijsvraag I ..... ) 

Tipgever: 
datum binnengekomen: 

naam organisatie: 
naam contactpersoon : 

ad res: 
plaats: 

Telefoon I telefax: 

Marktgebied: 
actief aanwezig: 

contactpersoon: 

Locatie: 

Relaties: 

Bijzonderheden: 
Tijdshorizon voor beslissing: 

red en : 

TU/e - vastgoedbeheer 

formeel I informeel I eigen research 

.. . .. . .. . . . . .. . .. I .. .. .. ..... ... ... ... . .. . .. .. 

Gemeente: . ... .. ... .. . . . . .. .. .... . 
ja I nee 
zo ja, we Ike locatie: .. .. ....... . . ..... . .. 

Gemeente: ...... . .. .. .. ...... .. .. .. .... .. . 
Beleggers: .. ... .. ......... .. .. . .... ...... .. 
Corporaties: ....... ..... ... ..... . ... ..... . 
Makelaars: .. . ......... ..... ........ .... . . . 
Anders, nl: .. .. ... ... .. ... .. .. ..... ... ... .. 

binnen . . . . . . weken 

"::~I 
! 

irtcmBe 

fieltesea"d1 

----~-·---

Haalbaall ll!ldsa del:zcek ResUtaal 

-~ 

or1i!ntalle perspedlef adellaidell [ _, _ 
_J 

1 - 1- 1 [=h / I I 

=~ 
I /1"::1.f] ~ I 

~ ~' ] ~ ---. -- ~ --- 2 -&ilffl9 .... (ll'lbrnlllOl'llleg) 
. 

Gegevens interne procesgang: 

relatie met andere projecten: ... ... ... .. . ... ... .. . .. . .... ... ... .... .. . 

haalbaar (doorgaan) I niet haalbaar (seponeren) 
IRR: ... ... % 
winstprognose: fl . ... ... .... . . 
keuze scenario: .......... .. ... .... ... ... .. .... ... .... . ... ....... .. .... . . 

besproken met: ..... . ...... .... .. .... .. ... .... ... ...... .... . .... ... .... . . 

besluit genomen door: ... ... ... ... ..... . ... .... ... .. .... ... .. .. .. ... .. . 

datum: .... -.... - . . . . handtekening: .... .. ... ......... .... .. .. .... . 

overig: ....... .. ..... ..... ... ... ... .. .. .. ..... .... .. ..... . ... ... ... ... ..... . 

Datum laatste 
wijziging: 

dossiernummer: 

lngevuld door: 
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Beslissingsondersteunende 
checklist 

Statusdocument 

formele en informele tips 
desk- en fieldresearch 

Orientatie 
planomvang 
complexiteit 
ligging 

milieu 
juridisch 
markt 

Perspectief 
ruimtelijke ontwikkelingen 
marktanalyse 
financiele raming 

Resultaat 
investeringsvoorstel 
onderhandeling 

TU/e - vastgoedbeheer 7 
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Fase: Orientatie 

Onderdeel: locatiecheck I 
planomvang 

LP 01 * Oppervlakte grondpositie 

LP 02 Oppervlakte totale gebied 

LP 03 Verhouding locatie I gebied 

LP 04 Afmetingen locatie I gebied 

TU/e - vastgoedbeheer 

...... m2 

. . . . . . m2 totaal gebied 
D n.v.t. 

. .. . . . % t.o.v. totale gebied 
D n.v.t. 

D Afmeting is gunstig 
vanwege: 

D Afmeting is ongunstig 
vanwege: 

Al:qlJsltl&-irlarralle Haalbaal1 lllidsor ldel:zcek 

i 
~-----·----

RBsUtaal 

paspedlef a ideihaudall 

[ ~~-'-~ . 

0 l~'rill l '~:- 1 1-1~2 ~ 
------2 -. 

Naast het financi~le belang van het aantal vierkante meters, 
is de oppervlakte van een locatie van belang om een eerste 
indruk te krijgen van het aantal mogelijk te bouwen woningen 
speelt de oppervlakte een rol. Gedacht wordt dan aan een 
locatie met een klein oppervlakte is meer geschikt voor 
hoogbouw dan voor laagbouw en vice versa. 

Zie code ... .... . 

lndien de te verwerven positie een onderdeel uitmaakt van 
een totaal te ontwikkelen plan zijn de gegevens van het totale 
gebied ook van belang. lnventariseer de mogelijkheden 
binnen de gemeente voor totale gebiedontwikkeling en 
inventariseer de mogelijkheden om meerdere posities te 
verwerven . Essentieel voor corporaties. 

Zie code ... .. .. . 

Wanneer men een te klein percentage van het totale gebied 
kan verwerven heeft dit consequenties voor de verdeling van 
de machtposities binnen dit gebied 

Zie code ....... . 

Onder de afmetingen van het gebied wordt de vorm ofwel de 
contouren van de locatie bedoeld. Terug te vinden in de 
bijlage. 

Zie code ...... . . 
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Fase: Orientatie 

Onderdeel: locatiecheck I 
complexiteit 

LC 01* Type locatie 

LC 02* Mogelijkheden op locatie 

LC 03 Cultuur, huidige bestemming 

LC 04 Historie 

LC 05 Aanwezigheid van opstallen 
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D 

D 
D 

D 
D 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

D 
D 
D 
D 

D 
D 

Haalbaai1 ieldsoi idem:lek 

Bestaand stedelijk 
D inbreiding 
D uitbreiding 
Uitleggebied 
Landelijk gebied 
D inbreiding 
D uitbreiding 

Woningbouw 
Anders:, nl: ....... .. ........ . ... .... .... . .. . ..... . .... . 

Woongebied 
Agrarisch gebied 
Natuurgebied (onderdeel van) 
Recreatiegebied 
lndustriegebied 
Winkelgebied 
Anders:, nl: ........ . ........... . ..... . ... .. ...... . .... 

Ind ustriegebied 
Agrarisch gebied 
Archeologisch gebied 
Anders:, nl: ........ . .... .. ..... . .... .. ...... ... ... .... 

Ja, type opstal ..... . .. . ...... ... ... .... .. .. . ... .... .. 
Neen 

0 lj-2. ~I 
--- ~J 

-------

Onder inbreidingslocaties wordt onder andere verstaan: 
verdichting, herstructurering, herontwikkeling, 
voorraadoptimalisatie. De uitbreidingslocaties zijn de locaties 
waar op kale stukken grond, aan de rand van de kern. 

Zie code: ....... . 

Het gaat hier om een persoonlijke visie (dit is een subjectief 
gegeven) 

Zie code: ..... .. . 

Van belang bij het inschatten van de risico's voor het wijzigen 
van ruimtelijke ordeningsplannen, eigendommen, 
milieuaspecten. 

Zie code: .. . .... . 

lnschatten van de technische staat: milieustatus 
(type industrie, type kasbouw) 

Zie code: .. . .. . .. . 

Bij de aanwezigheid van opstallen moet naar de juridische en 
bouwtechnische staat worden gekeken. 

Zie code: .. . .... . 
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Fase: 

Onderdeel: 

Orientatie 

locatiecheck I 
com plexiteit 

LC 06 Betrokken actieve partijen 

LC 07 Stadium van de plannen 

TU/e - vastgoedbeheer 

D Publiek 
D Deels privaat 
D Privaat 
D Geen aanwezig 

D Geen plannen 
D ldee 
D Beleidsvoornemen 
D Planvoorbereiding 
D Uitvoering 

~l 
~ 
~ 
~~cti ] 

Publiek 
- Gemeente (deelgemeenten): stadsontwikkeling, 

grondbedrijf, Provincie/ waterschappen. 
- Rijk:: min. van Ven W, min. van VROM, min. van financiE!n, 
Deels privaat 
- NS (rail, infra en vastgoed) 
- Gemeentelijke vervoersbedrijven 
- Nuts/ riool 
Privaat 
- Bouwmaatschappijen 

- Ontwikkelaars 
- Bedrijven 
- Winkeliers 

- Grondbezitters 

Zie code: .... .. . . 

Het stadium van de plannen voor de locatie geeft een 
indicatie van de mogelijkheid om een positie te verwerven. 
Hierbij moet warden opgemerkt dat wanneer men zich op het 
niveau van de uitvoering, m.a.w. wijziging bestemmingsplan, 
er over het algemeen geen verwerving via grondaankoop 
meer kan gescheiden. 

Zie code: ....... . 
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Fase: Orientatie 

Onderdeel: locatiecheck I 

LC 08 

LC 09 

LC 10 

complexiteit 

Tijdshorizon start 
ontwikkeling - bouw 

Aantal woningcontingenten 

Dichtheid 

TU/e - vastgoedbeheer 

r AIXp.isltie-irfanalle Hablal IBidsol delZDek 

field"eselrctl 

... .... jaar, volgens ..... .. ............. . .... .... ... ... . .. . 

...... . jaar, volgens inschatting 

.. . .... wo I periode 

.. . ... . wo I jaar 
D Niet bekend 

... ... . wo I ha, volgens: ..... ... . ... ........ . .. .. ..... .. . 

.. . ... . wo I ha, volgens inschatting 

----ij Resdtaat 

011de1ta11dell 

/'":1:/ -[J l!\~ ~mmtle ~ --(llring 2 ----. eo.. ...... ~cwllg} 

Een van de belangrijke aspecten binnen het 
verwervingsproces van een ontwikkelende bouwer is de 
doorlooptijd van het project. Hoe !anger het traject duurt 
voordat met de realisatie kan warden gestart, des te 
moeilijker zal het inschatten van de risico's zijn. E.e.a. is 
afhankelijk van de termijn-doelstellingen. 

Wanneer sprake is van een inschatting meet rekening 
warden gehouden met de persoonlijke visie van de 
betreffende persoon. 

Zie code: ........ . 

Het programma dient overeen te komen met het aantal 
contingenten dat de betreffende gemeente bezit. 

Essentieel voor makelaar en ontwikkelende bouwer 

Zie code: .. ... .. . 

De dichtheid is van belang voor het opstellen van het concept 
programma en exploitatie-berekeningen. Essentieel voor 
ontwikkelende bouwer en makelaar 

Wanneer sprake is van een inschatting meet rekening 
warden gehouden met de persoonlijke visie van de 
betreffende persoon. 

Zie code: ....... . 
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Fase: Orientatie 

Onderdeel: locatiecheck I 
ligging 

'·'· ' code aspect 

LL 01* Ontsluiting 

LL 02 Positionering 

LL 03 
Aanwezigheid openbaar 
vervoer 

LL 04 
Aanwezigheid 
omgevingselementen 

TU/e - vastgoedbeheer 

desl<lesead1 

naar statusdocument · . " ;. . . 
.. ~,;~;r ''t'fi~ 

,.,_ < w .'f.: 

D Via bestaande infrastructuur 
D Via nieuw aan te leggen infrastructuur 
D Anders, nl: ........... . ..... . ... 
D Niet bekend 

D Rand 
D Midden 
D Verspreid 
D Geconcentreerd 
D Anders, nl: .............. . ...... 

D Trein 
D Metro 
D Tram 
D Bus 

D Winkels 
D Bedrijven 
D Recreatie 
D Sport 
D Groen 
D Anders, nl: .. ....... ... 

·- - - ·-- -· ------------------ · 

---. ----
"'<'.J/. ' k · .. < 

~\• ,,b'ron tc>eli~titing . 
· .. ' ,;I':;'.'"; ·.•·\.' " .·v_··'" . ' 

Bereikbaarheid van de locatie, bestaande verharde wegen, 
nieuw aan te leggen wegen. Aansluiting op de bestaande 
infrastructuur. En niet te vergeten maakt de te verwerven ..... ... . positie onderdeel uit van de ontsluiting? 

Zie code: ........ 

Positie van de grond ten opzichte van het totale gebied kan 
consequenties hebben voor de in acht te nemen tijdshorizon. 
De plannen kunnen namelijk gefaseerd warden uitgevoerd. 

... ... ... 

Zie code: ........ 

Van belang om de aantrekkelijkheid van een locatie te 
bepalen voor bepaalde doelgroepen. Essentieel voor 
corporaties en makelaars. ...... .. . 

......... 

Zie code: .... ..... 

12 



Fase: Orientatie 

Onderdeel: locatiecheck I 
milieu 

code aspect 

LM 01* Bodemgesteldheid 

LM 02* 
Aanwezigheid gevaarlijke 
stoffen in opstallen 

TU/e - vastgoedbeheer 

naar status·ciocument 
>o"' -~ ;'.:"-(:':'-~~' "'->'.-n 

0 Bodemverontreiniging 
D Onderzoek is aanwezig: 

D Onderzoek nog uit te voeren 

0 Schone grondverklaring 
D geschikt voor doelstelling 
D niet geschikt 

o Draagkracht 
D Geen aanvullende werkzaamheden 

noodzakelijk vanwege eerder 
onderzoek 

D Aanvullend onderzoek noodzakelijk om 
draagkracht te bepalen 

D Grondverbetering noodzakelijk 

D Niet aanwezig 
D Aanvullend onderzoek noodzakelijk om 

draagkracht te bepalen 
D Asbestsanering noodzakelijk 
D Niet bekend 

----
Het kan zijn dat er reeds onderzoek is verricht. Belangrijk 
hierbij is dat de informatiebronnen warden gecheckt op 
betrouwbaarheid. En tevens moet de directe omgeving 
worden nagelopen. 

Zie code: ... .. .. . 

Zijn er milieu en gezondheids- gevaarlijke stoffen aanwezig in 
materiale van het opstal zoals bijvoorbeeld asbest. 

Zie code: ....... . 

13 



Fase: Orientatie 

Onderdeel: locatiecheck I 
milieu 

$ ., 

code : aspect 

Aanwezigheid van 
LM 03* 

geluidsbronnen 

LM 04* 
Aanwezigheid van milieu-
contouren 

TU/e - vastgoedbeheer 

I~ 

;. .f'• '· ' 'A ''·• ... # ''{/ 

naar statusdocument 
' . ·'! ·,+. ". .. ,,;, .,,, •• z 

' 

D Autoverkeer 
D Treinverkeer 
D lndustrie 
D Vliegverkeer 
D Niet aanwezig 

D Reuk, stank 
D Gevaarlijke stoffen 
D Explosiegevaar 
D Niet aanwezig 

-------
' ~t{"l':~ ioe1iltitfil':+ • ;;·c 

,,..ro~ . ·'" •Cl'f"Jdl'.,*ftf! ;· ··.~ · . .. ~ ''· . ~ .;-. ,d-~>--.· »-'·', -""' . ' 

Zijn er milieustremmende factoren aanwezig zoals 
geluidbelasting door aanwezigheid van auto-, spoorwegen, 
industrie e.d. 

Zie code: ........ 

Het ontwikkelen van locaties in de nabijheid van explosie 
gevaarlijke objecten kan beperkingen hebben op bepaalde 
delen van een plan. 

Aanwezigheid van industrie en bedrijven in de omgeving 
zoals boerderijen en dergelijke kunnen voor stankoverlast 
zorgen. 

Zie code: ...... .. 

14 



Fase: Orientatie 

Onderdeel: locatiecheck I 
juridisch I fiscaal 

code a~pe,ct 

LJ 01* 

LJ 02* 

LJ 03 

LJ 04 

Bereidheid tot verkoop voor 
ontwikkeling 

lnschatting van procedures 

Eigendommen onroerende 
goederen 

Zakelijke rechten 

TU/e - vastgoedbeheer 

~ I 
' 

desl<I esea ch 

D Ja, voorwaarden: .. . .. ... .. .. ... ... .... .. .... ...... . 
D Neen, reden: .. .. .. .. ... . ........ .. ...... .. ...... .. .. 

D Streekplannen; 
D Structuurplannen; 
D Bestemmingsplannen (art.19) 
D Anders, nl: ........... .......... .. .. ...... .. ... ..... . .. 
D Geen procedures gaande 

D Gemeente; 
D Particulier - 1 eigenaar; 
D Particulier - meerdere eigenaren; 
D Samenwerkingsconstructies; 

D Onderverhuur; 
D Pacht 
D Erfdienstbaarheden 
D Recht van overpad; 
D Overbouwing; 
D Rioolrecht; 
D Juridische claims; 
D Servituten; 
D Anders, nl: ... : .... . .......... ..... .. .. . 

-------

Ook hier weer van belang de betrouwbaarheid van de 
gegevens en de voorwaarden die de partijen hieraan stellen. 

Zie code: .. ... ... 

Van essentieel belang om de risico's m.b.t. tijd en 
planvertraging in te kunnen schatten 

Zie code: ........ 

lnventariseer met behulp van het kadaster de 
eigendomsverhoudingen op de locatie en geef deze aan op 
tekening. 

Zie code: .. .... . . 

Bij de zakelijke rechten is het van belang te achterhalen wat 
de tijdsduur is en op welke manier er onderuit gekomen kan 
warden. 

15 



Fase: Orientatie 

Onderdeel: locatiecheck I 
juridisch I fiscaal 

.. ,,._-· ·-< 

code a~pect 

LJ 05 

LJ 06 

LJ 07 

LJ 08 

Wet Voorkeursrecht 
Gemeenten 

lnschatting inspraak 

Fiscale aspecten 

Eerder gemaakte 
overeenkomsten tussen 
partijen 

TU/e - vastgoedbeheer 

naat $tatu~ciocument 

D Niet geldend; 
D Op termijn te verwachten: .... .. .. . 
D Geldend. 

D Omwonenden; 
D Bedrijven; 
D Winkeliersverenigingen 

D Gronden 
D 73 maanden termijn 

D Opstallen 
D Belastingheffingen 

D Overdrachtsbelastingen 
D Normaal 6% 
D BTW 17,5 % 

D Courtage 
D Voorwaarden voor verwerving 
D Ontbindende voorwaarden 
D Anders, nl: ... ... ... .... ..... .... .. ..... . ....... ... .... 
D Geen eerdere overeenkomsten 

-------

Van belang is te weten of de gemeente een actief of passief 
grondbeleid voert. 

Zie code: .. ..... . 

Ontzettend belangrijk om hier rekening mee te houden, maar 
het is bijna onmogelijk in te schatten. 

Het gaat hier om een persoonlijke visie (dit is een subjectief 
gegeven). 

Zie code: ...... . . 

Bij gronden in agrarisch gebied moet rekening worden 
gehouden met de landbouwvrijstelling. 

Zie code: .... ... . 

Hiermee worden de onderhandelingen bedoeld die eerder 
plaats hebben gevonden tussen gemeenten en andere 
partijen en waar met de ontwikkeling rekening mee gehouden 
dient te worden. 

Zie code: .. . .. . . . 

16 
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Fase: Orientatie 

Onderdeel: locatiecheck I 
Markt 

LR 01* 

LR 02* 

LR 03* 

LC 04 

Concurrentiekracht 

Marktwaarde gronden en 
opstallen in directe omgeving 

Vraagprijs te verwerven 
object 

Eerder verrichte studies of 
onderzoeken aanwezig 

TU/e - vastgoedbeheer 

D Fasering van de plannen 
D geen fasering 
D fasering volgens: ...... ... ....... .. ..... . .... .. 
D fasering volgens inschatting 

D Ligging - fasering van de plannen 
D gunstig 
D ongunstig 

D grond(en): fl . ... .... .. . 
D gemiddelde grondprijs gemeente 

uitgeefbare grond 

D grond(en): fl. .. . ....... 
D opstal(len): fl ... . ... .. .. 

D Ja, datum: 
D Neen 

----

Wanneer de locatie deelt uit maakt van een 
gebiedsontwikkeling dient rekening te worden gehouden met 
de faseringen van de plannen. Daarbij moet bekeken worden 
hoe de positie is gesitueerd t.o.v. deze fasering. 

Wanneer sprake is van een inschatting moet rekening 
worden gehouden met de persoonlijke visie van de 
betreffende persoon. 

Zie code: ... .. .. . 

Om te bekijken of de vraagprijzen van gronden niet te ver 
afwijken van marktprijzen (grondspeculatie) 

Zie code: .. .... . . 

Zie code: ...... . . 

Belangrijk is dat hier de betrouwbaarheid van de gegevens 
wordt onderzocht. 

Zie code: .... ... . . 
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Fase: 

Onderdeel: 

Orientatie 

locatiecheck I 
Markt 

LR 05 lnschatting woningtypen 

TU/e - vastgoedbeheer 

D Eengezinswoningen 
D vrijstaand 
D 2/1kap 
D rijwoningen 

D Meergezinswoningen 
D Anders dan woningbouw 
D Combinatie wonen, werken, recre~ren 

----------- 1 RllsUtaal 

-------

Daarbij kan tevens een inschatting worden gemaakt in koop, 
huur, sociale koop of huur. Essentieel voor makelaars. 

Het gaat hier om een persoonlijke visie (dit is een subjectief 
gegeven). 

Zie code: .... .. . . 
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Fase: Perspectief 

Onderdeel: ruimtelijke ontwikkelingen 
macro niveau 

code 

De bestemming van de D Woningbouw; 
MA01 

locatie in nationale plannen 
D Geen woningbouw; 
D Niet aangegeven. 

De bestemming van de D Woningbouw; 
MA02 D Geen woningbouw; 

locatie in provinciale plannen D Niet aangegeven 

De bestemming van de D Woningbouw; 
MA03* D Geen woningbouw; 

locatie in regionale plannen D Niet aangegeven 

TU/e - vastgoedbeheer 

.Acqljsltle-lrlamlllle Haball1 ieldsa r:lel:zcek 

a1ilntalle 

1 ~-
1

1 
~ -..... 

---

---------, 

=1 
9laU 

D f~:I ~ -~ 
detn1ilfinlmlf 

+ ----. 

Onder nationale plannen valt ender andere te verstaan 
structuurschema's, -schetsen, -visies en concrete 
beleidsbelsissingen. 

Zie code: ... .... . 

Onder provinciale plannen wordt verstaan de streekplannen, 
sectorale beleidsnota's en dergelijke. Essentieel voor 
institutionele beleggers 

Zie code: ... .... . 

De regionale plannen hebben betrekking op het regionaal 
structuurplan. 

Zie code: ... .... . 

19 



Fase: Perspectief 

Onderdeel: ruimtelijke ontwikkelingen 
meso niveau 

De bestemming van de 
ME 01 * locatie in gemeentelijke 

plannen 

ME 02* Procedures plannen 

ME 03 Gemeentebeleid 

ME 04 Politieke opvattingen 

D Woningbouw; 
D Geen woningbouw; 
D Niet aangegeven. 

D Bestemmingsplan; 
D Projectprocedure; 
D Anticipatieprocedure; 
D Onteigening; 
D Planschades; 

D Bekend 
D Niet bekend 

D Gunstig 
D Ongunstig 
D Niet bekend 

I~ 

I~ 

~ 

D Geen ontwikkelingen gepland 

~-------------------------

1-=·- ~--~ 

Onder gemeentelijke plannen valt te verstaan 
structuurplannen, bestemmingsplannen, 
voorbereidingsbesluiten e.d. 

Zie code: ....... . 

Zie code: ....... . 

-------

De gemeente kan informatie verschaffen over he! te voeren 
volkshuisvestings-, economisch-, milieu beleid en !evens 
stedenbouwkundige en architectonische randvoorwaarden . 

Zie code: ....... . 

Essentieel voor institutionele beleggers 

Zie code: ....... . 

ME 05 
Toekomstige ruimtelijke 
ontwikkelingen in de 
gemeente 

D Te verwachten, nl: ....... .. .............. .. ... .. .. . 

De ruimtelijke ontwikkelingen in op gemeente niveau kunnen 
uitwerkingen hebben op de te verwerven locatie. Ze kunnen 
verruimend en concurrerend werken. Essentieel voor 
makelaars 

Zie code: ...... . . 

ME 06 Planschades D Van toepassing 
D Niet van toepassing Zie code: --·· -- -· 

TU/e - vastgoedbeheer 20 



Fase: Perspectief 

Onderdeel: ruimtelijke ontwikkelingen 
micro niveau 

code · a~pect 

Ml 01* De bestemming van de 
locatie in lokale plannen 

Ml 02 Publieke opinie 

Toekomstige ruimtelijke 
MI 03 ontwikkelingen in directe 

omgeving 

TU/e - vastgoedbeheer 

D Woningbouw; 
D Geen woningbouw; 
D Niet aangegeven. 

D Positief 
D Negatief 
D Niet bekend 

D Geen ontwikkelingen gepland 
D Te verwachten, nl: .... ....... . . . 

Onder lokale plannen valt te verstaan gemeentelijk 
ontwikkelingsplannen, stads-, dorps- en 
wijkvemieuwingplannen, beeldkwaliteitsplannen, 
verkavelingsplannen e.d. 

Zie code: ....... . 

Zie code: ....... . 

-------

De ruimtelijke ontwikkelingen in de directe omgeving kunnen 
uitwerkingen hebben op de te verwerven locatie. Essentieel 
voor corporaties en makelaars 

Zie code: ..... .. . 
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Fase: Perspectief 
~I 

~• llidsoJi mzcek 

crfflntalle 

I 
Onderdeel: ruimtelijke ontwikkelingen i'tamele lb- I 

OB 01* 

OB 02* 

OB 03 

OB04 

OB05 

OB 06 

object niveau 

Verlening van vergunning 

Specifieke wet en 
regelgeving 

M.E.R. en E.E.R. 

Susidies 

Bereidheid tot medewerking 
van gemeente 

Toekomstige ruimtelijke 
ontwikkelingen op locatie 

TU/e - vastgoedbeheer 

~ -.... 

D Bouwvergunning 
D Sloopvergunning 
D Kapvergunning; 
D Anders: .............. .. ....... . ..... ..... .......... . . 

D Voorwaarden gronduitgifte 
D Locatiebeleid; 
D Groengebieden; 
D Anders, nl: ... ........................ ..... ......... . 

D Via gemeente; 
D Via ontwikkelende partij; 
D Niet van toepassing 

D BLS 
D BWS 
D Anders, nl: .. . ...... .............. ... . .. . .... ....... .. 

D Ja, door: .. . .. . ... .. . ... ...... ... .. . ..... . .. . ......... . 
D Neen, vanwege: ....... ........ ... ... ...... ... ..... . 

D Geen ontwikkelingen gepland; 
D Te verwachten, nl: .... .. .... ... ................ .. .. 

--~--------

RIBsUtB 

a Klett a Idell 

EJ l '~: I --docu1wt 

~ -------. 

-----

Zie code: .... .. .. 

Specifiek voor een bepaald gebied of locatie geldende regels. 
Hieronder vallen ook gemeentelijk voorwaarden aan uitgifte 
van gronden. 

Zie code: ....... . 

Zie code: ..... .. . 

Zie code: .... ... . 

Essentieel voor makelaars en corporaties. 

Zie code: .. ... .. . 

Zie code:_ ... .. .. 
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Fase: 

Onderdeel: 

' ·cc 

Perspectief 

marktanalyse 
macro niveau 

~--· 

Haabalield1011darmell Rlasl'1aat 
---· ---------·-··--------------1 --

11; 
~ 

'""' . j. . Cf· ;-" . f { ·Y: ,"' ' -? ., ·· Affi.0, ~" 
c9de. -.. aspect naar statusdocument .;_ w ,/ : ~ro~ • 1~0,li~~ting · 

J ' ~ y ;. 1,, ";-<: '..O:~\~ ... 

D Beschikbaar, datum: ......... ..... .. ... ... .. ... ... 

MM 01 Verhoudingen vraag en Opmerkingen: ·········· ··· ····· ······· ··· ······ ··· 
aanbod bestaande voorraad 

... ... ... .. ... ... .... .... ...... ....... ........ ... .. .... ........... .. 
D Niet beschikbaar 

D Beschikbaar, datum: .... .. . .. .. .. ... .. .. . ... .. . ... 

MM 02 Ontwikkelingen Opmerkingen: .......... . . .... .. .. ... . ..... . .... .. . 
hypotheeknemers 

. ... .. ... 
······· ····· ··· ··· ··· ·· ·· ··· ······ · ···· ······· ·· ·· · · ···· · ·· 

D Niet beschikbaar 
Het betreft hier de gegevens met betrekking tot een 

D Beschikbaar, datum: 
marktonderzoek op macro niveau waarbij kan warden 

....... ... .... ... ... ... .. ... . . aangegeven of er een rapport ofwel gegevens van 

MM 03 Ontwikkelingen Opmerkingen: ···· ·· ·· ·· · ··· ·· ·· ·· ······· ·· · ·· ·· ··· beschikbaar zijn . Essentieel voor makelaars. 

hypotheekrente 
... ...... 

... .... ..... ... .. .... .. .. ... .. . .. ... ... ..... . ....... .... ... 
D Niet beschikbaar Zie code: .... ... . 

D Beschikbaar, datum: ·· · ··· · ··· ·· ······ ·· · · ·· ···· ·· 

MM 04 Consumentenvertrouwen Opmerkingen: .. .. .. ... .. . ....... ... ... .. .. . .. .... . 
. .. ...... 

·· · ···· ··· ····· ·· ······· · ·· ·· · ·· · ·· ·· ·· ··· · ··· · · ··· ··· ··· ·· 
D Niet beschikbaar 

D Beschikbaar, datum: ·· ··· · ·· ·· ····· ···· ··· ···· · ··· 

MM 05 Loon- en Opmerkingen: ····· ······ ····· ········ ······ ···· ··· 
koopkrachtontwikkelingen 

.. ...... . 
.. . .. . .. ..... .. ... ... ... ... .. ..... ... .. ... .. . . ... .. .. ... . .. 

D Niet beschikbaar 

TU/e - vastgoedbeheer 

........ ------
.... 
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--- -

Fase: Perspectief IAcqLisitie-lrta 1 ~ma=maa 

' 
ib-1

1 
Onderdeel: marktanalyse 

meso niveau 

~ --

D Beschikbaar, datum: .... ........ ....... ... .. .... .. 

ME 01 Bevolkingsomvang Opmerkingen: ... .. . .. ... .... ... .... ... ... .. .... .. . 

D Niet beschikbaar 

D Beschikbaar, datum: .. .. .. .... .. .. .... .... .... .. .. 

ME 02 Bevolkingsontwikkeling Opmerkingen: ... .... ..... ... .. . ... ... ...... .. .... . 

D Niet beschikbaar 

D Beschikbaar, datum: .. .. .... .. ............ .. .... .. 

ME 03 Welstandsklasse Opmerkingen: ...... ... ..... . .. . ... ...... ......... . 

D Niet beschikbaar 

---~---~-~ 

RaSl"3a 

amhandell 

0 [n:-:1 
~ 2 

. 

Het betreft hier de gegevens met betrekking tot een 
marktonderzoek op macro niveau waarbij kan worden 
aangegeven of er een rapport ofwel gegevens van 
beschikbaar zijn . Essentieel voor makelaars. 

f-----+-------------+-------------------+---~ Zie code: .... .. .. 

D Beschikbaar, datum: .... ........ .. .............. .. 

ME 04 Huishoudensontwikkeling Opmerkingen: .. . .. .. .. ..... . .. ...... .. ..... .... .. . 

D Niet beschikbaar 

D Beschikbaar, datum: .... ........................ .. 

ME 05 Geboorte- en migratiesaldo Opmerkingen: ...... ... .... ....... . ...... .. . ..... . . 

D Niet beschikbaar 

TU/e - vastgoedbeheer 

-docuT8rt ---. ----
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Fase: 

Onderdeel: 

Perspectief 

marktanalyse 
meso niveau 

code aspect 

ME 06 lnkomensontwikkelingen 

ME 07 Huur- en 
koopprijsontwikkelingen 

11,1;------------- -- ---- -- - --- --- ·- ---

1 ::::~ 
I i ,: 

011deiha11dell 

-------
naar statusdotum~nt 
D Beschikbaar, datum: ........... . ... ... .... .. ..... . 

Opmerkingen: ... .... .. ........ .... ...... .... .. ... . 

D Niet beschikbaar 

D Beschikbaar, datum: ... .. ..... .. ... .... ...... .. .. . 
Opmerkingen: .. . ... .......... ..... ... ... .. . ...... . 

D Niet beschikbaar 
1-----+---------------+---------------------+-----< Het betreft hier de gegevens met betrekking tot een 

D Beschikbaar, datum: ..... . ... ... ... .............. . 

ME 08 Verhuisgeneigdheid Opmerkingen: .............. . ...... ... ...... ...... . 

D Niet beschikbaar 

marktonderzoek op macro niveau waarbij kan worden 
aangegeven of er een rapport ofwel gegevens van 
beschikbaar zijn. Essentieel voor makelaars en corporaties. 

r------r---------------+-------------------+-----i Zie code: .. .. .. . . 

ME 09* 

ME10 

Woonvoorkeuren en -
wen sen 

Ontwikkelingen 
woningaanbod 

TU/e - vastgoedbeheer 

D Beschikbaar, datum: .... .. ..... . ... ... .... ....... . 
Opmerkingen: .. .... .. . ... ..... . .. .. ... ... ....... . . 

D Niet beschikbaar 

D Beschikbaar, datum: .. . ... .. . ......... ......... .. . 
Opmerkingen: ... .... .. ..... .. ... .. ..... ... .. ... .. . 

D Niet beschikbaar 

25 



Fase: Perspectief 

Onderdeel: marktanalyse 
meso niveau 

code aspect 

ME 11 Voorzien ingen binnen de 
gemeente 

ME12 Richtgetal gemeente 
uitgeefbare grond 

TU/e - vastgoedbeheer 

r~~ 
[ famele rr-. 1 __ T __ J i 

2 ' 
naar statusdocument 

D Onderwijs 
D Cultuur 
D Sport 
D Recreatie 
D Winkels 
D Anders, nl: ......... ....... ...... .. ..... .. .. ..... .. .. . 

D Bekend, nl: fl. ....... . .. . 
D Onbekend 

--------
. ,"<: ,· 

bron toelichting 

......... Zie code: .... .. .. 

.... ..... Zie code: . ....... 
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Fase: Perspectief I Haaltaat~------- ----- ··---- - -- ~-----

Onderdeel: marktanalyse 
micro niveau 

MC 01 

MC02 

MC 03* 

MC04 

MC05 

Woningvoorraad in directe 
omgeving 

Overige voorraad in directe 
omgeving 

Omgevingskenmerken 

Voorzieningenniveau 

Ontsluiting van de directie 
omgeving 

TU/e - vastgoedbeheer 

_ ,_, 

0 Woningtypen 
0 Prijs en kwaliteit 
O Dichtheden 
D Bouwstijl 
0 Anders, nl: ...... ... .. . .. . ..... .. .... . ...... ... .. .... . 

0 Prijs en kwaliteit 
0 Bouwstijl 
0 Anders, nl: .. . .. . ...... ... .. .. ...... .. ..... .. .. ... .... . 

0 Positief, door: ...... .. ..... .... . ......... ... .... .. .. . 
0 Negatief, door: ... ............... ........... ....... .. 

D Positief, door: ...... ... .. . .. .. .. ..... . .. .. ..... ..... . 
D Negatief, door: ...... ...... ... ... ...... .. .. .... . .. .. . 

0 Voldoende, vanwege: .......... .......... ...... . 
0 Matig, vanwege: .. ..... .. .. . .. .... .. . .. .......... .. 

t 

lnzicht in de woningvoorraad is nodig om een goede 
afstemming te naken met het te ontwikkelen product (t.b.v. 
het concept programma) 

Het gaat hier om een persoonlijke visie , belevenis van de 
onderzoeker. 

Zie code: ........ 

lnzicht in de overige voorraad is tevens nodig om een goede 
afstemming te naken met het te ontwikkelen product (t.b.v. 
het concept programma) 

Het gaat hier om een persoonlijke visie , belevenis van de 
onderzoeker. 

Zie code: ... .... . 

Het gaat hier om gegevens zoals uitstraling, staat van 
onderhoud, verpaupering, vandalisme, criminaliteit 

Zie code: ..... .. . 

Essentieel voor makelaars. 

Zie code: ........ 

Belangrijk is de wegintensiteit. Essentieel voor ontwikkelende 
bouwer. 

Zie code: ........ 
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Fase: Perspectief 

Onderdeel: marktanalyse 
object niveau 

co cf Aspect 

ML 01* Bodemonderzoek 

ML02 

ML03 

ML04 

ML05 

ML06 

Locatie onderzoek 

Optimalisatiemogelijkheden 

Afstand tot 
voorzieningenniveau 

Concurrentieprofiel 

Mogelijkheid tot 
samenwerking 

TU/e - vastgoedbeheer 

D Geen verontreiniging 
D Lichte verontreiniging 
D Sanering noodzakelijk 
D Nog niet bekend 

D Voldoende 
D Onvoldoende 

D Ja, nl: .... ..... ... ..... .. .... . .... ... .. ... ... ..... . .. .. . 
D Neen, reden: ... ... .... .. .. .... ................... .. . 
D Onbekend 

D .... .. m station 
D ... ... m halte openbaar vervoer 
D .. . .. . m onderwijs 
D ..... . m recreatie (sport, vrije tijd) 
D ...... m winkelcentrum dagelijkse behoefte 
D .. ... . m .. ... .. .. ... ..... . .... .. .... ... .. .. . ... ... .... . . 

D Hoog 
D Midden 
D laag 

D Ja, naam partij : .. .. .. ....... ... .. ... .... ..... .. . ... . 
D Neen, reden: ... ... ... .... .. .. . ... ....... ....... ... . . 
D Onbekend 

Zie code: ....... . 

lnschakelen van een extern adviedbureau 

Zie code: .. . .. . . . 

Hieronder wordt verstaan multifunctioneel bouwen, intensief 
grondgebruik, ge"integreerd bouwen 

Zie code: .... ... . 

Hier zijn meerdere opties mogelijk (type onderwijs e.d.) 
Essentieel voor makelaars 

Zie code: ... .... . 

Voortkomend uit eerder onderzoek bij de punten toekomstige 
ruimtelijke ontwikkelingen. Ten opzichte van andere locaties 
in directe omgeving zowel binnen als buiten. 
Essentieel voor makelaars 

Zie code: ....... . 

Essentieel voor makelaars 

Zie code: ... .... . 
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Fase: Perspectief 

Onderdeel: marktanalyse 
object niveau 

ML07 

ML 08 

ML09 

Werkzaamheden partijen 

Aanwezigheid lokaal actieve 
partijen 

Aanwezigheid lokale 
organisaties, bewegingen 
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r~~~ 

[fu~~Ji 
~I 

I 

I deslQ eseaidl 

I __ ~ fi~~~~J 

D Ontsluitingswerkzaamheden 
D Bouwrijp maken 
D Woonrijp maken 

D Ja, nl: ... ..... . ... ... ... ... .. . ........ . .. .. .. ... .. . ... . 
D Neen 

D Ja, nl: .. . .... .. .... .. .... .. .. ... . ... .... .... . ....... .. . . 
D Neen 

l~ 
docuTW'tl ---
~ 

Wie doet wat. Maakt de gemeente bouw- en woonrijp of is 
dat voor de ontwikkelende partij . 

Zie code: .... .. . . 

Zeals beleggers, beheerders, corporaties, makelaars, 
bouwers e.d . 

Zie code: ... ... . . 

Bewoners-, winkeliers verenigingen , milieuorganisaties 

Zie code: ... .. . . . 
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Fase: Perspectief 

Onderdeel: Financiele raming 
concept programma 

I AccµsllkHrtcmlllle Fi;;;;;.;;;. .. :zoek ---------------1 ResUlaal - -

17 } ' 1r- .....,. - I .;:;::-..,. 1 [ •,..'•"' 

check . Milota wiyse . . llOOrSl8I 

~~ I I'~- - -:--_ -- ~ 
. ~ - ---~ ~ 

code .aspect h~_af statu~docum~nt · -. · 

FP 01 * Gegevens woningen 

FP 02* Dichtheid 

FP 03* Kavelgrootte 

FP 04* Kavelprijs 
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D Grondgebonden 
D rijwoningen 
D 2/1 kapwoningen 
D vrijstaand 
D niet bekend 

D Appartementen 
D 2 kamer 
D 3 kamer 
D 4 kamer 

niet bekend 

... ... WO I ha 

...... m2 

...... m2 

Huurprijzen en v.o.n . prijzen bij vermelden. 

Zie code: .. . .... . 

Zie code: ..... .. . 

Zie code: ... .... . 

Zie code: ...... . . 

----
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Fase: Perspectief ~ HIBmml illldsa ldllrzcek RlasUtaat 

a1i!nlalle 
famele 

~ ir1arrele Onderdeel: Financiele raming 

D 1 ~:- 1 -. 

chack 
docurwt 

grondexploitatie 

~ ~ -Mtilfr....----- 2 -- -

FG 01* Verwervingskosten 0 Fl .. ...... Zie code: ... .... . 

FG 02* Sloopkosten 
0 Fl ....... Zie code: ...... .. 0 N.v.t. 

FG 03* 
Milieutechnische 0 Fl ... .... Zie code: ... .. . .. 
maatregelen 0 N.v.t. 

FG 04* Bouw- en woonrijp maken 
0 Fl ....... Zie code: ..... . .. 
0 N.v.t. 

FG 05* 
Planstructurele 0 Fl ... .... Zie code: ....... . 
voorzieningen 0 N.v.t. 

FG 06* Bovenwijkse voorzieningen 
0 Fl .... .. . Zie code: ... .... . 
0 N.v.t. 

FG 07* Plankosten 
0 Fl ..... .. Zie code: ... .. ... 
0 N.v.t. 

FG 06* Rente en indexering 0 Fl ... ... . Zie code: .. .. .... 
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Fase: 

Onderdeel: 

Perspectief 

Financiele raming 
woning-/ projectexploitatie 

FW 01 * Woningen D Fl .. . ... . . 

FW 02* Rendementsberekening IRR .. ... . 

-------~~~~------ - - -------- -- -- --·----·--· 
r Ac;J~a.;, H1Bb11111leldso11d111mak 

aN!ntalle 

Zie code: ... .... . 

Zie code: ...... . . 

FW 03* Winstprognose Fl ....... In % van de aanneemsom Zie code: ... .... . 

FW 04* Stichtingskosten Fl ...... . Zie code: .... .. . . 

FW 05 Maximaal vermogensbeslag D Haalbaar 
D Niet haalbaar 

Past het verwerven van de locatie binnen het business plan 

Zie code: ... .... . 
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