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Voorwoord 

Een interessant onderwerp dat tevens actueel is. Oat waren een jaar geleden mijn criteria voor de 

keuze van een afstudeeronderwerp. Projectontwikkeling heeft altijd mijn interesse gehad en 

projectontwikkeling in het binnenstedelijk gebied is (nag altijd) een opkomend verschijnsel. Als gevolg 

van de professionalisering van de vastgoedwereld, waarin processen steeds meer warden 

gestandaardiseerd, is er oak behoefte aan een instrument dat de risico's verbonden met 

projectontwikkeling kan managen. Samen met Dura Vermeer Bouw Hengelo is zodoende het 

onderwerp 'Risicomanagement bij binnenstedelijke ontwikkeling' opgesteld. 'Het ontwikkelen van een 

integraal plan met diverse functies op een binnenstedelijke locatie, waarbij een ieder zijn visie kenbaar 

wil maken, vraagt om andere kwaliteiten dan het ontwikkelen van 100 vrijwel identieke woningen op 

een Vinex-locatie.' 

Oat het onderzoek nag altijd actueel is, heb ik wel gemerkt aan de interesse van andere studenten, 

medewerkers van Dura Vermeer en zelfs andere vastgoed gerelateerde bedrijven. Dit motiveerde mij 

om er 'iets goeds' van te maken. Echter zonder de hulp van een aantal personen had ik dit niet 

kunnen bereiken. 

Mijn dank gaat daarom uit naar iedereen die mij heeft geholpen bij de totstandkoming van dit 

onderzoek. In het bijzonder dank ik de heer Smeets en mevrouw van de Ven van de Technische 

Universiteit Eindhoven en de heer Nijkamp van Dura Vermeer Bouw Hengelo. Zander hun 

deskundigheid was het niet mogelijk dit resultaat in deze periode te bereiken. 

Dirk-Jan Klaassen 

Arnhem, 23 juni 2004 



Samenvatting 

De doelstelling van het onderzoek luidt: "Het opstellen van een risicomanagement-instrument voor 

projectontwikkelaars om de risico's die zich voordoen bij een binnenstedelijke ontwikkeling inzichtelijk 

te maken en beter te beheersen." Deze doelstelling is opgedeeld in een zestal deelvragen, aan de 

hand waarvan het onderzoek is opgesteld: 

• Hoe is de binnenstedelijke problematiek vorm gegeven?; 

• Welke stappen worden doorlopen bij projectontwikkeling in het binnenstedelijk gebied?; 

• Hoe is risicomanagement in de literatuur beschreven?; 

• Welke risico's zijn te onderscheiden bij een binnenstedelijke ontwikkeling?; 

• Hoe kunnen de risico's die een bedreiging vormen voor een binnenstedelijke ontwikkeling 

beheerst worden?; 

• Is de hier voorgestelde methode om risico's te managen ook toepasbaar in de praktijk? 

Samenwerking in een binnenstedelijke ontwikkeling is van belang voor het slagen van het project. 

Door de inbreng van kennis en middelen van de diverse actoren en de risicospreiding komt 

samenwerking tussen een gemeente, woningcorporatie en projectontwikkelaar veel voor. Dit 

samenwerkingsverband zal veelal als opdrachtgever van de ontwikkeling fungeren, waarbij de 

ontwikkelaar als risicodragende partij deelneemt. 

De gemeente is naast actor in het ontwikkelingsproces ook beleidsbepaler. Zij bepaalt het beleid in 

diverse plannen, nota's en verordeningen. Het Rijk coordineert de ruimtelijke ordening op nationaal 

niveau en de provincie is intermediair tussen het Rijk en de gemeente. Met behulp van streekplannen, 

structuurplannen en bestemmingsplannen worden de gewenste ontwikkelingen in hoofdlijnen 

gegeven. Het bestemmingsplan biedt als enige plan directe rechtskracht, er zijn echter diverse 

vrijstellingen van het bestemmingsplan mogelijk. 

De potentiele binnenstedelijke ontwikkelingslocaties die resteren, zijn over het algemeen niet de 

meest eenvoudige. De grond is vaak in eigendom van diverse eigenaren, de ruimte is beperkt, er zijn 

opstallen die nog een boekwaarde hebben of er is milieuverontreiniging op de locatie aanwezig. 

Daarnaast vraagt stedelijk wonen om een multifunctioneel en integraal plan met een goede 

programmering. Om vertraging en planschade te voorkomen, is draagvlak vanuit de omgeving 

noodzakelijk. De problematiek in het binnenstedelijk gebied leidt tot risico's op het gebied van 

samenwerking, de overheid en haar beleid en regelgeving, de fysieke locatie en de sociaal 

maatschappelijke omgeving. 
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Projectontwikkeling is het voor eigen rekening en risico initieren, organiseren, (doen) uitvoeren en 

coordineren van alle taken die nodig zijn voor het vervaardigen van onroerende zaken . Het 

projectontwikkelingsproces kan warden opgedeeld in een aantal stappen: het initiatief, de 

haalbaarheidsfase, de planontwikkelingsfase en de realisatie en verkoop en verhuur. Deze 

onderverdeling is gekozen aan de hand van de beslismomenten die aan het eind van iedere fase zijn 

te onderscheiden. Zo betekent het initiatief een beslissing wel of niet tot een onderzoek naar mogelijke 

planvorming over te gaan. De haalbaarheidsfase vervolgens moet resulteren in een besluit wel of niet 

de gronden te verwerven en de planvorming te starten. Nadat de planvorming afgerond is, moet 

besloten worden te starten met de realisatie en verkoop dan wel verhuur. 

Besluitvorming over de voortgang van de planvorming vindt grotendeel plaats op basis van de 

exploitatieopzetten. De grond- en opstalexploitatieopzetten zetten de kosten en opbrengsten uiteen 

van respectievelijk de grand en de opstallen. Het saldo tussen de kosten en de opbrengsten is het te 

verwachten resultaat en op basis van dit resultaat vindt grotendeels het besluit plaats. Op de 

beslismomenten is er dus geen informatie bekend over de risicogevoeligheid. Een risicomanagement

instrument zou hierbij van toegevoegde waarde kunnen zijn. 

Door het beschrijven van het projectontwikkelingsproces komen een aantal risico's naar voren. De 

toestand van de fysieke locatie, te doorlopen procedures en vergunningen, de onzekerheid van de 

markt, economie en financiele cijfers en de kwaliteit van het ontwerp en het programma zijn als risico 

te kenmerken. 

Risicomanagement is een systematisch en regelmatig onderzoek naar de risico's die mensen, 

goederen en activiteiten bedreigen en de formulering en implementering van een beleid, waarmee 

deze risico's tegemoet worden getreden. Risicomanagement bestaat uit een drietal stappen: 

risicoanalyse, risicorespons en risicobeheersing. 

Risicoanalyse bestaat uit het identificeren (systematisch in kaart brengen) en kwantificeren (het 

vastleggen van de grootte van het effect) van de risico's. Met behulp van de kwantificatie kunnen 

risico's objectief beoordeeld worden. 

Er zijn diverse technieken om de risico's te identificeren. De checklist, de projectomgevingskaart en de 

Failure Mode and Effect Analysis zijn voor de projectontwikkeling de belangrijkste. De Risk Premium

methode en de Verwachte waarde-methode zijn de belangrijkste kwantitatieve analysetechnieken. 

De risicorespons mogelijkheden zijn naar afnemende effectiviteit vermijden, reduceren, overdragen en 

accepteren. Afhankelijk van de grootte van de kans en het gevolg van het risico krijgt een risico een 

responsmaatregel toegewezen. De laatste stap in risicomanagement is risicobeheersing: het 

implementeren van de maatregelen die de kans op het behalen van het vereiste rendement vergroten. 

Risico's kunnen in de loop van het project veranderen en er kunnen nieuwe risico's een rol spelen. 

Het cyclisch uitvoeren van risicomanagement wordt daarom vaak toegepast. Risicomanagement is 

ook een regelmatig onderzoek naar de risico's en dient dus in een continu proces doorlopen te 

warden. 
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Risicomanagement draait om overzicht. Zodoende zijn de risico's ondergebracht in een zevental 

hoofdgroepen. Onder deze 7 hoofdgroepen vallen 27 risico's die representatief zijn voor de risico's bij 

projectontwikkeling. Per project kan voor een verfijning van deze risico's warden gekozen, indien die 

voor de beheersing noodzakelijk is: 

• Samenwerkingsrisico's: warden veroorzaakt door de samenwerking tussen de actoren; 

• Politiek/ bestuurlijk risico's: warden veroorzaakt door de overheid en haar beleid; 

• Sociaal/ maatschappelijke risico's: warden veroorzaakt door de niet-fysieke omgeving; 

• Juridisch/ wettelijke risico's: warden veroorzaakt door wet- en regelgeving; 

• Situationele risico's: warden veroorzaakt door de fysieke locatie en omgeving en het 

ontwikkelde; 

• Financieel/ economische risico's : warden veroorzaakt door de conjunctuur, de markt en 

financiele aspecten; 

• Kwaliteitsrisico's: warden veroorzaakt door de kwaliteit van de ontwikkeling. 

De dynamiek van projecten vraagt om een instrument dat binnen een kart tijdsbestek de risico's van 

een project kan managen. Door de complexiteit van het projectontwikkelingsproces is behoefte aan 

een niet complex risicomanagement-instrument. Zodoende is een checklist in de vorm van een 

dynamisch document zeer geschikt voor het managen van de risico's. 

Een nadeel van een checklist is het limitatieve karakter. Door de checklist constant bij te werken, kan 

dit tegen gegaan warden. Omdat risicomanagement ook vaak cyclisch wordt toegepast, past het 

constant bijwerken uitstekend binnen het risicomanagement-proces. Er wordt daarom ook wel 

gesproken over een dynamisch document. Om nieuwe risico gedurende het project op te sporen, kan 

een projectomgevingskaart of een Failure Mode and Effect Analysis van het project gemaakt warden. 

De kwantificatie van de risico's vindt plaats door inschatting van de invullers van het instrument. Om 

enige mate van objectiviteit (intersubjectiviteit) te verkrijgen, moet het invullen gebeuren door 3 

belanghebbenden. Deze visies van de kwantificatie warden geconfronteerd en vervolgens dienen de 

invullers onafhankelijk van elkaar hun visies bij te stellen. Door toepassing van de Delphi-methode 

warden de resultaten intersubjectief. 

Het ontwikkelde risicomanagement-instrument is geschikt voor toepassing tijdens het 

projectontwikkelingsproces ter voorbereiding op een besluitvormingsprocedure over de voortgang van 

het project. Momenteel vindt deze beslissing slechts plaats op basis van de exploitatieopzetten en de 

deskundigheid en ervaring van de betreffende projectontwikkelaar. Door het gestructureerd in beeld 

brengen van de risico's en de mogelijke beheersmaatregelen, kan een betrouwbaardere en beter 

gefundeerde beslissing over de voortgang van het project genomen warden. 

Om de praktische toepasbaarheid te testen, is het risicomanagement-instrument getoetst aan een 

tweetal projecten. Een project is een reeds afgerond project, die dient om de uitkomsten van het 

instrument met de werkelijkheid te vergelijken. Het andere project is een lopend project. Hiermee 

wordt getest of het instrument tijdens het proces ook daadwerkelijk gebruikt kan gaan warden. 

Daarnaast wordt door middel van de casestudie de bruikbaarheid en toepasbaarheid getoetst. 
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De uitkomsten die met het instrument warden verkregen uit de reeds afgeronde case, komen overeen 

met de werkelijkheid . Op basis van de responsmaatregelen die uit het instrument warden verkregen, 

kunnen de risico's warden beheerst. Nadat het meerdere keren is getoetst en aangepast is de 

gebruiksvriendelijkheid en toepasbaarheid van het instrument toegenomen. 

Na het toepassen van het instrument op een lopend project, kan gesteld warden dat het instrument 

gereed is om tijdens een project te gebruiken. De resultaten uit het instrument warden op een 

gestructureerde manier verkregen, zijn intersubjectief door het toepassen van de Delphi-methode en 

kunnen een betrouwbare onderbouwing geven voor een voortgangsbeslissing. 
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1. lnleiding · 

1.1 Aanleiding 

In de Vijfde Nata Ruimtelijke Ordening heeft het Rijk het contourenbeleid gerntroduceerd. Dit hield in 

dat rand bestaand bebouwd gebied en rand de benodigde uitbreidingen op grand van nieuwe 

planvorming rode contouren werden getrokken. 1 Binnen deze contouren zou dan de bouwopgave voor 

wonen en werken moeten plaatsvinden. Door dit beleid heeft de binnenstedelijke ontwikkeling een 

vernieuwde aandacht gekregen. Echter, de komst van het nieuwe kabinet heeft meteen het einde 

betekend van de Vijfde Nata. Toch is bij overheden het besef gegroeid dat de woningbouwproductie 

niet zozeer in uitleggebieden moet warden gezocht, als wel binnen de grenzen van de bestaande 

bebouwde kom en daarom zal het contourenbeleid gehandhaafd blijven. Niet voor niets wordt 

binnenstedelijke ontwikkeling de opgave voor de toekomst genoemd. 

Reeds vanaf de jaren tachtig vindt er een herwaardering van het stedelijk milieu plaats. De stad wordt 

weer erkend vanwege zijn veelvormigheid van economische, culturele en sociale mogelijkheden en 

functies. Revitalisering van de binnenstad getuigt van een toenemend vertrouwen in de potenties van 

de steden als dynamische centra en is een antwoord op de stedelijke erosie en een sterk verouderde 

voorzieningenstructuur in veel binnensteden. Bij stedelijke vernieuwing ligt het accent op innoverend 

beleid, waarbij nieuwe kwaliteiten door grootschalige, gemengde projecten aan de stad warden 

toegevoegd. De vernieuwing van de binnenstad wordt niet langer gevormd door het eigen ideaalbeeld 

van de gemeente, maar is gebaseerd op een marktverkenning en op een draagvlak bij bedrijfsleven, 

investeerders en gebruikers.2 Enerzijds om een betere mix in het programma te realiseren, anderzijds 

om kennis in te brengen.3 

Door de hoeveelheid van betrokken partijen en de menging van functies is de opgave van een 

binnenstedelijke ontwikkeling zeer complex. Projectontwikkelaars, gemeenten, beleggers, 

woningcorporaties en andere private partijen zijn op elkaar aangewezen, maar hebben elk hun eigen 

(financiele en maatschappelijke) doelstellingen en tijdshorizon. Private partijen dienen vooral zorg te 

dragen voor continurteit en winst in de onderneming, tegenover publieke partijen die verantwoordelijk 

zijn voor het algemeen belang. Daarnaast bestaan er verschillen in cultuur en verwachtingspatroon. 

1 Ministerie van VROM (2001) 
2 Smeets e.a. (1999) 
3 KEI Kennisintensief Centrum (2003) 
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De ontwikkelaar is hierin, naast de gemeente, de regisseur van een integrale aanpak. Het gaat niet 

meer om het ontwikkelen van een project, maar om het inrichten, organiseren, managen en uitvoeren 

van ingewikkelde processen.4 Het gaat ook niet alleen meer om het ontwikkelen van het vastgoed, 

maar om het ontwikkelen van het hele gebied. De kwaliteit van de woonomgeving is namelijk van 

grote invloed op de kwaliteit van de woning. De complexiteit zit in deze beide aspecten. De traditionele 

positie van de ontwikkelaar is moeilijk te handhaven: de projectgerichte opstelling met een korte 

termijn focus bij locatieontwikkeling moet bij gebiedsontwikkeling plaatsmaken voor een 

procesgerichte opstelling met een lange termijn focus gericht op samenwerking en overleg. 

Ten gevolge van de complexiteit van binnenstedelijke locaties kunnen de kosten aanzienlijk oplopen 

en kan er vertraging in de planvorming plaats vinden. Daarnaast ontstaan er extra kosten ten gevolge 

van de complexiteit van de locatie, die een ontwikkeling op een uitleggebied vaak niet heeft. Hierdoor 

kan de winstgevendheid van het project in het gedrang komen. 

Kapitaalsvernietiging ontstaat bijvoorbeeld indien onroerend goed nog niet geheel is afgeschreven en 

gesloopt wordt.5 De boekwaarde van het onroerend goed dient dan in de kosten te warden 

meegenomen. De bestaande infrastructuur sluit vaak ook niet aan bij de nieuwe ontwikkeling en 

wegen, kabels, leidingen en riolering moeten verwijderd of verlegd warden. De kosten voor de 

infrastructuur zijn daarom veelal grater dan voor een locatie op een uitleggebied. Daarnaast moeten 

bedrijven vaak warden uitgekocht of bezwaarmakers financieel tegemoet warden gekomen. 

Onzekerheid speelt hierin een belangrijke factor. Het is namelijk van te voren moeilijk te zeggen welke 

kosten gemaakt moeten warden. 

Rentekosten over voorinvesteringen kunnen ook een groot aandeel in de begroting hebben. De grond 

moet vaak in een vroeg stadium warden aangekocht en de tijdsperiode tot de afzet is regelmatig 

enkele jaren. De 'stroperigheid' bij het doorlopen van procedures en het verlenen van vergunningen 

en het bezwaar en beroep kunnen voor vertraging zorgen. Dit kan een flink beslag leggen op het 

kapitaal en dat wordt uitgedrukt in rentekosten. 

Naast rentekosten is onzekerheid over de toekomstige situatie nog een negatief gevolg van 

vertraging. In deze periode is het immers moeilijk in te schatten hoe de markt zich ontwikkelt en of er 

veranderingen zijn in de rente of de bouwkosten. 

In deze projectomgeving opereert de projectontwikkelaar als risicodragende ondernemer. De 

projectontwikkelaar is door zijn kennis en ervaring de aangewezen partij om risicovol te investeren. 

Echter de mate van risico lopen wordt tot op heden grotendeels bepaald op basis van kennis en 

ervaring. De afgelopen jaren is er daarom een toenemende mate van interesse in risicomanagement 

en dergelijke onderwerpen waarneembaar. Theorieen, methoden en technieken waar in andere 

bedrijfssectoren systematisch gebruik van wordt gemaakt, zijn bij de projectontwikkeling (nog) niet 

waarneembaar. Er is weinig kennis beschikbaar over de toepassing van risicomanagement binnen 

bouwprojecten. Dit heeft drie oorzaken6
: het eenmalige karakter van bouwprojecten stimuleert niet om 

4 Darnen (2000) 
5 Wedding (2002) 
6 Gehner (2003) 
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te investeren in procesinnovatie, omdat hier de tijd en middelen voor ontbreken. Daarnaast zijn de 

risico's verbonden met projectontwikkeling zeer divers. Als laatste belemmert de complexiteit van 

bestaande risicoanalysetechnieken gecombineerd met de complexiteit van het bouw- en 

ontwikkelingsproces de invoering van risicomanagement in de bouw. De vraag naar een adequaat 

risico-instrumentarium is het gevolg van de professionalisering van de vastgoedwereld en van het 

complexe geheel van factoren die het projectontwikkelingsproces bernvloeden. 

Dura Vermeer Bouw Hengelo B.V. 

Dura Vermeer Bouw Hengelo B.V. maakt onderdeel uit van Dura Vermeer Groep N.V. Het is een 

zelfstandige werkmaatschappij en is actief in de nieuwbouw, renovatie, groat onderhoud en 

vastgoedontwikkeling. Dura Vermeer Bouw Hengelo ontwikkelt zelf zowel woningbouwprojecten als 

commercieel onroerend goed. Hierbij wordt het gehele proces aangepakt: van locatieonderzoek, 

haalbaarheidsstudies, planontwikkeling en financiering, tot het verwerven van huurders en kopers. 

Dura Vermeer Bouw Hengelo werkt hierbij ook regelmatig samen, met zowel publieke als private 

partijen, in bouw- en/of ontwikkelingscombinaties. 

Het werkgebied van Dura Vermeer Bouw Hengelo is Noord-, Oost- en Midden Nederland. Met circa 

380 medewerkers werd in 2003 een omzet van € 130 miljoen gehaald, waarvan circa een derde deel 

door de eigen ontwikkeling werd gegenereerd. 

Als ontwikkelende bouwer participeert Dura Vermeer Bouw Hengelo veel in samenwerkingsverbanden 

bij binnenstedelijke projecten. De productie voortvloeiend uit de ontwikkelactiviteiten warden volledig 

door het eigen bouwbedrijf uitgevoerd. Volgens Dura Vermeer Bouw Hengelo7 wordt het proces van 

ontwikkelen complexer en is er sprake van schaalvergroting: van projectontwikkeling naar 

gebiedsontwikkeling. Deze schaalvergroting brengt jarenlange verplichtingen, omvangrijke 

voorinvesteringen en ingewikkelde samenwerkingsverbanden met zich mee. Gezien het percentage 

vastgoedprojecten bij Dura Vermeer Bouw Hengelo is het steeds meer van belang dat de 

kwaliteitszorg en procesbewaking van vastgoedontwikkeling goed beheerst warden. 

De risico's die bij het ontwikkelingsproces gelopen warden, zijn van grate invloed op het uiteindelijke 

resultaat. Desondanks is er weinig bekend over het gevolg van het negatief uitpakken van een risico. 

Dura Vermeer Bouw Hengelo heeft daarom behoefte aan meer inzicht in de risico's, vooral in 

binnenstedelijke ontwikkelingsprojecten. Wat is de invloed van een risico op het rendement en de tijd? 

En hoe moet er met de oorzaken en gevolgen van deze risico's warden omgegaan? 

Momenteel wordt voor het te lopen risico een percentage meegenomen in de kosten- en batenopzet. 

Dit percentage, het winst- en risicopercentage, wordt gebaseerd op basis van kennis en ervaring en 

gevoel met de locatie. Bij een naar schatting risicovol project dan wordt met een hoger percentage 

gerekend. De grootte van het percentage is echter nergens op berekend. Dura Vermeer Bouw 

Hengelo heeft daarom behoefte aan een instrument dat in een kart tijdsbestek een zo objectief 

mogelijk oordeel kan geven over de grootte van het risicopercentage. 

7 Dura Vermeer Bouw Hengelo (2003) 
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Andere onderzoeken 

Door andere studenten aan de Technische Universiteit Eindhoven zijn reeds onderzoeken gedaan 

naar risicomanagement bij binnenstedelijke ontwikkelingen. Zo heeft Wedding8 onderzocht in hoeverre 

het speculatieve risico bij projectontwikkeling van invloed is op het rendement. Hij heeft dus niet 

gekeken naar de zuivere risico's. Ook heeft hij de risico's voor en vanuit het oogpunt van de gemeente 

beschreven en gaat het onderzoek alleen in op de revitalisering van bedrijventerreinen. 

Van de Louw9 gaat uit van risico's die voorkomen bij herontwikkeling van binnensteden. Onder 

binnensteden verstaat zij het winkelcentrum van een stad. Tevens gaat zij uit van herontwikkeling en 

dat betekent dat er altijd bestaande bebouwing is en nooit een volledig 'lege' locatie. Ook beschrijft zij 

de risico's niet vanuit het oogpunt van de projectontwikkelaar. De door haar gekozen 

risicomanagementmethode is het opdelen van het proces in diverse faseringen. 

In beide onderzoek is niet tot nauwelijks gebruik gemaakt van de bestaande literatuur over 

risicomanagement. Als oogpunt van de risico-inventarisatie hebben ze de gemeente genomen en niet 

de projectontwikkelaar. In dit onderzoek zal er juist onderzoek warden gedaan naar het toepassen van 

bestaande risicomanagementtechnieken in de projectontwikkeling. 

1.2 Omschrijving van het onderzoek 

De toepassing van risicomanagement bij projectontwikkeling komt tot op heden weinig voor, doordat 

bestaande risicomanagement-modellen niet aansluiten bij de projectontwikkeling. Met dit onderzoek 

wordt getracht aansluiting te vinden tussen bestaande risicomanagementtechnieken en het gebruik 

ervan bij projectontwikkeling in binnenstedelijke locaties. Het is een onderzoek naar de mogelijkheden 

van het toepassen van risicomanagement bij projectontwikkeling in binnenstedelijke gebieden. 

Het lopen van risico is inherent aan de activiteiten van de projectontwikkelaar. Door zijn kennis, 

expertise en ervaring is hij de aangewezen partij om de verantwoordelijkheid voor risicovolle 

activiteiten op zich te nemen. Het genereren van rendement vindt zijn grondslag in het lopen van 

ondernemersrisico. Naast ondernemersrisico zijn er echter ook risico's die enkel een negatief effect 

hebben op het resultaat. Het onderzoek is er op gericht alle risico's die de ontwikkelaar loopt 

inzichtelijk te maken, dus zowel de risico's waarmee de ontwikkelaar speculeert op een hoger 

rendement als de risico's die enkel negatief uitpakken. Dit inzichtelijk maken bestaat uit het 

omschrijven van het risico en wanneer het kan optreden en het definieren van het effect indien het 

risico optreedt. Het is van groat belang te weten of een risico werkelijk een risico is voor de voortgang 

van het project of de continuneit van de onderneming. Als een risico namelijk regelmatig voorkomt, 

maar een beperkt effect heeft, kan er voor gekozen warden dit risico ongemoeid te laten. 

In het onderzoek staat de projectontwikkeling in binnenstedelijke locaties centraal. Een 

binnenstedelijke ontwikkeling brengt immers meer risico's met zich mee dan een ontwikkeling op een 

uitleggebied. Door de complexiteit van deze locaties, het grate aantal partijen dat probeert zijn 

8 Wedding (2002) 
9 Van de Louw (2002) 
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doelstellingen te verwezenlijken en belangen te behartigen en de grate tijdspanne die er mee 

gemoeid is, bestaat er meer onzekerheid over de kosten-opbrengstenverhouding. 10 Daarenboven zijn 

de locaties die de komende jaren vrijkomen in de steden alleen nog maar de complexere locaties.11 

De eenvoudige, lege locaties, waar de projectontwikkelaar de enige opdrachtgever is, zijn vaak al 

volgebouwd. Wat rest zijn de locaties, waarvan de bodem is verantreinigd, monumenten moeten 

warden herantwikkeld, de woningcorporatie herstructureert en dergelijke. 

Daarnaast is de 'stad weer in trek': de leegloop van de stad is een halt toegeroepen. Er is een 

toenemend vertrauwen in de potenties van onze steden als dynamische centra van onze 

samenleving. 12 Nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden moeten binnen de grenzen van de bebouwde 

kom gezocht warden. Binnenstedelijke ontwikkeling is momenteel dus een actueel onderwerp. 

Het resultaat van het onderzoek moet een instrument warden dat in de praktijk goed hanteerbaar is. 

Een document dat op de beslispunten als een extra factor gebruikt kan warden, naast de reeds 

gebruikte beslisdocumenten als een budgetexploitatieopzet. Het moet makkelijk in te passen zijn in de 

bestaande activiteiten van de prajectontwikkelaar, zodat het document niet 'in de la' verdwijnt. 

Ook dient het instrument een zo objectief mogelijk beoordeling van de risico's te geven. Momenteel 

gebeurt de inschatting op basis van gevoel en ervaring en spelen de kwaliteiten van de betreffende 

ontwikkelaar een grate rol. De subjectiviteit bij het beoordelen van risico's moet eruit warden gehaald, 

zodat binnen een onderneming eenduidig over de mate van risico lopen besloten wordt. 

Gebruiksvriendelijkheid, objectiviteit en eenduidigheid van het instrument zijn dus van belang, zodat 

het een meerwaarde is voor de prajectontwikkelaar bij het beoordelen van de haalbaarheid. 

1.2.1 Probleemstelling 

Op welke manier kunnen risico's die zich voordoen voor een prajectontwikkelaar bij een 

binnenstedelijke ontwikkeling inzichtelijk warden gemaakt en hoe zijn deze beter te beheersen? 

1.2.2 Doelstelling 

Het opstellen van een risicomanagement-instrument voor projectontwikkelaar om de risico's die zich 

voordoen bij een binnenstedelijke ontwikkeling inzichtelijk te maken en beter te beheersen. 

1.3 Deelvragen 

Om de doelstelling om te zetten in een onderzoek en om de doelstelling te kunnen realiseren, is deze 

onderverdeeld in een aantal vragen. Aan de hand van deze deelvragen zal ook de hoofdstukindeling 

warden gemaakt. In de conclusie zal op de hier voorgelegde vragen een antwoord warden gegeven. 

10 de Bruin (2001) 
11 Oosten e.a. (1992) 
12 Smeets e.a. (1999) 
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• Hoe is de binnenstedelijke problematiek vorm gegeven? Hoe is de relatie van het project met de 

omgeving? Welke partijen spelen een rol in een binnenstedelijke ontwikkeling, hoe zijn de relaties 

onderling en hoe is de rol van de projectontwikkelaar hierin? 

• Welke stappen warden door/open bij projectontwikkeling in het binnenstedelijk gebied? Welke 

fasen zijn te onderscheiden en welke activiteiten horen daarbij? 

• Hoe is risicomanagement in de literatuur beschreven? Hoe kunnen risico's gemanaged warden? 

Hoe kunnen risico's objectief warden beoordeeld? 

• Welke risico 's zijn te onderscheiden bij een binnenstede/ijk ontwikkeling? Wat is de kans dat het 

risico optreedt en hoe groat is het gevolg indien het risico optreedt? 

• Hoe kunnen de risico 's die een bedreiging vormen voor de binnenstedelijke ontwikkeling beheerst 

warden? Op welke manier kunnen de risico's zo objectief mogelijk en in een kart tijdsbestek 

warden beoordeeld? Is risicomanagement zoals het in andere sectoren wordt uitgevoerd 

toepasbaar in de projectontwikkeling? 

• Is de hier voorgestelde methode om risico 's te managen ook toepasbaar in de praktijk? Is het 

toepasbaar in de projectontwikkeling? Geeft het een objectieve beoordeling? Is het eenvoudig 

hanteerbaar? 

1.4 Afbakening van het onderzoek 

Alleen voor projectontwikke/aars en projectontwikkelende bouwers 

Het onderzoek beperkt zich tot risico's die zich voordoen bij zelfstandige projectontwikkelaars en 

projectontwikkelaars verbonden aan een bouwbedrijf. Andere typen ontwikkelaars hanteren andere 

risicoprofielen en die zijn voor het ontwikkelingsproces pur sang niet relevant. Het doel van 

projectontwikkelaars-beleggers bijvoorbeeld is om door de ontwikkelingsactiviteiten tot goede 

onroerend goed-beleggingen te komen. Zij zullen daarom niet zoveel risico in de ontwikkeling durven 

(en mogen) lopen, omdat rendement uit de belegging primair is. 

De projectontwikkelaar is de opdrachtgever van de ontwikkeling 

In dit onderzoek wordt uitgegaan van ontwikkelingen, waarbij de ontwikkelaar een coordinerende en 

sturende rol heeft, al of niet in een samenwerkingsverband. De ontwikkelaar is (mede-)opdrachtgever 

en heeft contacten met vrijwel alle actoren. lndien de gemeente namelijk als enige de touwtjes in 

handen heeft, speelt de ontwikkelaar slechts een rol voor het ontwikkelen van het vastgoed, terwijl het 

juist gaat de risico's van het ontwikkelen van het gehele gebied. 

De opdrachtgeverrol houdt in dat de ontwikkelaar betrokken is bij het opstellen van het programma en 

het bepalen van de kwaliteit van het plangebied. Minstens zo belangrijk is dat hij een financieel 

risicodragende deelnemer is. 

16 Risicomanagement b i j binnenstedelijke ontw i kkel i ng 



Technische zaken spelen s/echts een ro/ indien dit voor de projectontwikkeling van belang is 

Dura Vermeer Bouw Hengelo is weliswaar tevens een bouwbedrijf, echter het vakgebied van de 

onderzoeker en de afdeling waarvoor het onderzoek wordt uitgevoerd, heeft alles met 

projectontwikkeling te maken en niet met de bouw zelf. Risico's die zich dus tijdens en door de bouw 

voordoen, zijn voor dit onderzoek niet relevant. 

Het kan echter zo zijn dat bepaalde risico's die zich voordoen tijdens en door de bouw wel een risico 

spelen voor de projectontwikkelaar. Een slechte bouwtechnische kwaliteit zal bijvoorbeeld van invloed 

zijn op de verkoopwaarde en dat is voor de ontwikkelaar wel van groat belang. lndien dit het geval is, 

wordt het risico wel meegenomen. 

Voor binnenstede/ijke ontwikkelingsprojecten 

De essentie van het onderzoek zijn ontwikkelingsactiviteiten binnen bestaand bebouwd gebied. De 

complexiteit van het ontwikkelen op deze locaties en de actualiteit van het onderwerp zijn de 

besliscriteria geweest bij de keuze voor dit onderwerp. Om het specifieke karakter te onderschrijven, 

ligt de aandacht bij de analyse van het ontwikkelingsproces en het inventariseren van de risico's bij 

deze locaties en niet bij locaties op uitleggebieden. 

Er wordt uitgegaan van integrale gebiedsontwikkeling. De ontwikkelaar is niet slechts de partij die het 

de woningen ontwikkelt, maar oak de partij die de ontwikkeling van andere functies (kantoren, 

winkels ), parkeren en de infrastructuur coordineert. 

Gebruik maken van bestaande risicoanalysetechnieken 

Het onderzoek is er niet op gericht een nieuwe risicomanagement-techniek te ontwikkelen. Er kan 

immers vanuit warden gegaan dat bestaande technieken van voldoende kwaliteit zijn . Er zal wel 

warden onderzocht of bestaande technieken implementeerbaar zijn binnen de projectontwikkeling. 

Momenteel gebeurt dit namelijk niet (of nauwelijks) en het onderzoek is er juist op gericht aansluiting 

te vinden tussen bestaande risicomanagementtechnieken en projectontwikkeling (in het 

binnenstedelijk gebied). 

De afnemers zijn nog onbekend 

Projectontwikkeling is het voor eigen rekening en risico ontwikkelen van onroerend goed. Oat betekent 

dus dat de financiering van het project (in de beginfasen) door de ontwikkelaar zelf moet gebeuren. En 

dat de ontwikkelaar in latere fasen het risico loopt dat het ontwikkelde niet wordt afgezet. Is dit niet het 

geval dan wordt gesproken over projectmanagement en is het specifieke karakter van het 'voor eigen 

rekening en risico' niet meer van kracht. 

1.5 Onderzoeksopzet 

Het onderzoek is dusdanig opgezet dat op een gestructureerde en doelmatige wijze aspecten van de 

doelstelling warden onderzocht. In figuur 1.1 is de onderzoeksopzet in een conceptueel model 

gemustreerd en in de onderstaande tekst zijn de onderdelen nader toegelicht. 
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Binnenstedelijke problematiek: rollen en taken (hoofdstuk 2) 

Het hoofdstuk omvat een omschrijving van de relatie tussen het project en de omgeving. De 

samenwerking in een binnenstedelijke ontwikkeling wordt beschreven en de partijen die deel uit 

maken van het binnenstedelijke ontwikkelingsproces (en hun doelstellingen, kennis en middelen). 

Vervolgens warden in dit hoofdstuk ontwikkelingen, instrumenten, problemen en plannen beschreven 

die een risico met zich mee brengen. 

Het doel van het hoofdstuk is het inventariseren van de externe projectonzekerheden. Risico's warden 

namelijk veroorzaakt door onzekerheid en de onzekerheden die uit dit hoofdstuk naar voren komen, 

warden door de omgeving waarin de ontwikkelaar opereert veroorzaakt. 

Projectontwikkeling (in het binnenstedelijk gebied) (hoofdstuk 3) 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het projectontwikkelingsproces is vormgegeven. Hierbij zal er 

extra aandacht warden besteed aan activiteiten en situaties die specifiek zijn voor het binnenstedelijk 

gebied. Welke fasen zijn te onderscheiden en welke activiteiten moeten in die fasen ondernomen 

warden. 

Het doel van dit hoofdstuk is te inventariseren waar de risico's liggen, wat de oorzaken en gevolgen 

zijn en op welke tijdstippen een risico-analyse gewenst is. Het moet de basis vormen voor het 

opstellen van een risico-instrument. Het instrument moet als toetsingsinstrument te gebruiken zijn dat 

op verschillende momenten de mate van risico lopen kan beoordelen. 

Risicomanagementmethoden (hoofdstuk 4) 

Dit hoofdstuk is een uittreksel van een literatuurstudie naar risicomanagementmethoden. De literatuur 

beperkt zich niet alleen tot de methoden zoals ze in de bouw warden gebruikt, maar ook de methoden 

die in andere disciplines gebruikt warden. Het doel is namelijk de juiste methode voor 

projectontwikkeling te bepalen en het is mogelijk dat deze (nog) niet in de bouw gebruikt wordt. 

Risicomanagement is onder te verdelen in risicoanalyse, -respons en -beheersing. Deze stappen 

zullen alledrie in dit hoofdstuk beschreven warden. 

Risicoanalyse (hoofdstuk 5) 

Hoofdstuk 2 en 3 vormen de basis voor het inventariseren van de risico's. Met behulp van interviews 

met deskundigen en literatuur wordt getracht een completer beeld te krijgen van de mogelijke risico's 

Om in deze vijver van risico's enige structuur aan te brengen, warden deze risico's ge"i"dentificeerd en 

gekwantificeerd. Dit gebeurt aan de hand van de methode, zoals beschreven in hoofdstuk 4. 

Risicobeheersing en implementatie instrument (hoofdstuk 6) 

Voor het beheersen van de risico's zijn er verschillende respons-mogelijkheden. Deze in de literatuur 

beschreven responsmogelijkheden moeten afhankelijk van de aard, de kans van optreden en de 

grootte van het gevolg van het risico warden gekozen. 

De stappen waaruit risicomanagement bestaat, moeten gestructureerd in beeld warden gebracht. Het 

moet in een overzichtelijk document of instrument warden samen gebracht, zodat op bepaalde 

tijdstippen in het projectontwikkelingsproces een beoordeling van de risico's kan plaatsvinden. Het is 

van belang dat dit document eenvoudig hanteerbaar is, zodat het samen met bijvoorbeeld een fase-
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overgangsformulier gebruikt kan warden. Mogelijke verschijningsvormen kunnen gebaseerd warden 

op de in hoofdstuk 4 beschreven risicoanalysetechnieken. 

Toepassen risicomanagement-intrument op case (hoofdstuk 7) 

De kwaliteit en bruikbaarheid van het instrument moet warden getoetst. Dit kan het beste gebeuren 

aan de hand van een reeds afgeronde case, om de kwaliteit van de resultaten te vergelijken met de 

resultaten die het project uiteindelijk heeft opgeleverd. Om het praktische gebruiksgemak van het 

instrument te toetsen is zal het instrument tevens toegepast warden op een in ontwikkeling zijnd 

project. Op basis van de hieruit verkregen resultaten zal er (indien nodig) aanpassing aan het 

instrument plaatsvinden. 

Conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 8) 

In het laatste hoofdstuk warden conclusies getrokken over het onderzoek en het resultaat .van het 

onderzoek, het risicomanagementinstrument. Er moet een antwoord warden gegeven op de 

doelstelling, probleemstelling en deelvragen. Ook warden er aanbevelingen gedaan voor verder 

onderzoek. Deze aanbevelingen betreffen aspecten die na dit onderzoek nader uitgewerkt dienen te 

warden. 

1.6 Begrippenomschrijving 

Het onderzoek beperkt zich tot risico's die voor kunnen komen bij projectontwikkeling op een 

binnenstedelijke locatie. Binnenstedelijk heeft betrekking op een locatie in een grate stad (behorende 

bij de 30 grotere gemeenten in Nederland) met een hoge bebouwingsdichtheid. Dus de centrum

stedelijke milieus en vooroorlogse en vroeg-naoorlogse gebieden. Dit soort locaties zijn in beginsel 

iets complexer. Het is van belang te weten wat in dit onderzoek onder een binnenstedelijke 

ontwikkeling wordt verstaan: 

"Binnenstedelijke ontwikkeling is het uitvoeren van integrale projectontwikkelingsactiviteiten op een 

/ocatie binnen de grenzen van de bebouwde kom en die aan a/le zijden wordt omsloten door 

bestaande bebouwing, waarbij samenwerking met en tussen de diverse actoren bepalend is voor het 

slagen van de ontwikkeling." 

lntegraal heeft in deze context betrekking op ontwikkelingsactiviteiten zowel op het gebied van 

vastgoed als infrastructuur en het ontwikkelen van diverse functies: woningen, winkels, parkeren en 

bedrijfsruimten. Marktpartijen willen graag betrokken warden bij de integrale planontwikkeling. De 

woonomgeving is minsten zo belangrijk als de woning zelf.13 

In dit onderzoek wordt er van uit gegaan dat de ontwikkelingsactiviteiten warden aangestuurd door 

een projectontwikkelaar. De ontwikkelaar is de persoon die alle actoren op een lijn moet zien te 

krijgen: 

13 Hamer e.a. (1998) 
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"De meerwaarde van de projectontwikke/aar is dat deze oog heeft voor ieders belangen, verlangens 

en beperkingen en die, ook rekening houdend met zijn eigen belangen, oplossingen genereert en 

bewerkstelligt, waarbij de belangen en verlangens van iedereen (en die van hem zelf) zo goed 

mogelijk uit de verf komen. "14 

"Een actor is een persoon, groep of instantie die van invloed kan zijn op de realisatie van een 

project. "15 

"Een project (binnen de stedelijke planning) is een duidelijk te duiden activiteit of serie activiteiten in 

een nauwkeurig af te bakenen geografische ruimte. "16 

De ontwikkelaar neemt niet alleen deel aan het ontwikkelingsproces omdat hij zo graag wil 

coordineren. Zijn uiteindelijke doelstelling is het zorgdragen voor continurteit op de lange termijn en 

het genereren van winst. Rekening houdend met de coordinerende en sturende rol van de 

ontwikkelaar is de volgende omschrijving de meest omvattende: 

"Projectontwikkeling is het risicodragend initieren, organiseren, (doen) uitvoeren en coordineren van 

a/le taken die nodig zijn voor het vervaardigen en/of opwaarderen van onroerende zaken, inc/usief het 

aankopen van de daarvoor benodigde opstallen en/of grand. "17 

De projectontwikkelaar is dus van initiatief tot ingebruikstelling bij het project betrokken. Hierbij is hij 

niet gedurende het gehele traject de uitvoerder van alle activiteiten, maar de manager van het 

vastgoedproces.18 De realisatie bijvoorbeeld besteedt hij uit aan een bouwbedrijf. Grofweg kan dus 

gesteld warden dat het grate deel van de activiteiten van de ontwikkelaar plaats vinden van initiatief 

tot voorlopig ontwerp. 

In deze periode is de ontwikkelaar wel degene die het risico voor de ontwikkeling op zich neemt. Dit is 

ook kenmerkend voor projectontwikkeling: het voor eigen rekening en risico ontwikkelen van 

onroerend goed. 

Aangezien risico's zo'n belangrijke rol spelen binnen de rol van de projectontwikkelaar en de kern van 

het onderzoek is, verdient dit begrip extra uitleg. ledere discipline verbindt zijn eigen uitleg aan het 

begrip risico. Risico wordt ook wel gedefinieerd als "een ongewenst implicatie van onzekerheid."19 

Onzekerheid is een sleutelbegrip voor risico. Is er namelijk geen onzekerheid, dan is er ook geen 

risico. Echter, risico hoeft niet alleen negatieve gevolgen te hebben. Ondernemers nemen 

bijvoorbeeld risico in de hoop hier een positief resultaat uit te halen. De volgende omschrijvingen 

houden daar rekening mee: 

14 van de Ven (2003) 
15 Voogd (1999) 
16 Voogd (1999) 
17 Keeris (2001) 
18 Oude Veldhuis (1993) 
19 Steens (1994) 
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"Risico is de mogelijkheid dat in een gegeven periode en situatie, positieve verwachtingen niet in 

vervulling gaan. '20 

"Risico is een begrip waarmee wordt aangeduid de mogelijkheid in de zin van -afhankelijk van de 

context- gevaar, dan we/ de grote kans op het optreden van een gebeurtenis, welke ingrijpt op het 

betreffende risicodragende object of aspect, met naar verwachting dientengevolge schade daaraan of 

verlies van het gestelde of bepaa/de. '21 

Dit onderzoek geeft oak een antwoord op de vraag hoe groat de kans is dat het gevolg van het risico 

optreedt en hoe groat het gevolg is. De definitie moet oak hanteerbaar zijn voor kwantificatie en 

beheersingsdoeleinden. Aan de hand hiervan wordt in het onderzoek de volgende definitie van het 

begrip risico gehanteerd: 

"Risico is de onzekerheid dat een negatief gevolg optreedt, waarbij de kans van optreden en het 

gevolg de mate van het risico bepalen, maar waarbij tevens een positief gevolg mogelijk is." 

Niet alle risico's hebben de kans op een positief gevolg. Het risico lopen dat de aangekochte grand 

gesaneerd moet warden, kan bijvoorbeeld geen positieve uitkomst bieden. Om een onderscheid te 

maken tussen risico's met alleen een negatief gevolg en risico's met mogelijk ook een positief gevolg 

zijn de volgende begrippen te onderscheiden: 

"Speculatieve risico's: rekening houdend met een negatieve uitkomst wordt gespecu/eerd op een 

positieve uitkomst. Dit soort risico wordt ook we/ dynamisch risico of ondernemersrisico genoemd. '22 

"Zuivere risico's: hebben uitsluitende negatieve gevo/gen. '23 

Het onderzoek is erop gericht zowel de speculatieve als de zuivere risico's te beheersen, waarbij een 

zuiver risico geheel geelimineerd kan warden en van de speculatieve risico's het positieve effect 

gewaarborgd moet kunnen blijven. Een formulering die het beste aansluit bij risicomanagement zoals 

het in het onderzoek wordt uitgevoerd is de volgende: 

"Risicomanagement is een systematisch en rege/matig onderzoek naar de risico's die mensen, 

goederen en activiteiten bedreigen en de formulering en implementering van een beleid, waarmee 

deze risico's tegemoet worden getreden. '24 

2° Claes (1991) 
21 Keeris (2001) 
22 Young (2001) 
23 Young (2001) 
24 Claes (1991) 
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2. ~innenstedelijke problematiek 

2.1 lnleiding 

Na de stadsvernieuwing in de voorgaande decennia, waarin woningcorporaties en gemeenten actieve 

partijen waren bij het herstructureren van de stad, neemt vanaf de jaren '90 de interesse van de 

private partijen in de binnenstedelijk ontwikkeling toe.25 Echter de locaties die momenteel op de 

nominatie staan te warden ontwikkeld, zijn over het algemeen genomen niet de meest eenvoudige.26 

Door de complexiteit van de locatie en de deelneming van een groat aantal partijen zijn er diverse 

moeilijkheden te onderscheiden. 

In dit hoofdstuk wordt de omgeving, waarbinnen het binnenstedelijke projectontwikkelingsproces zich 

afspeelt, beschreven. De partijen, hun rollen en hun instrumenten warden onderzocht. Hoe wordt een 

initiatief tot samenwerking genomen en welke partijen spelen een rol binnen het ontwikkelingsproces. 

Oak warden de relaties tussen de diverse actoren beschreven en op welke manier ze elkaar kunnen 

bernvloeden. Daarnaast wordt de complexiteit van een binnenstedelijke ontwikkeling beschreven en 

de bedreigingen, plannen en andere aspecten die daarbij komen kijken. Het hoofdstuk moet de basis 

vormen voor het inventariseren van de onzekerheden die door de omgeving warden veroorzaakt. De 

risico's die voort komen uit deze onzekerheden warden in hoofdstuk 5 gernventariseerd. 

De binnenstedelijke problematiek is geschreven vanuit de optiek van de ontwikkelaar. In dit onderzoek 

wordt er namelijk van uitgegaan dat deze de (mede-)opdrachtgever van het project is. 

2.2 Projectmatig samenwerken 

2.2. 1 lnitiatief tot samenwerking 

Het feitelijk initiatief tot de ontwikkeling van een project kan bij de projectontwikkelaar liggen, maar oak 

bij een gemeente, een architect, een belegger of een ruimtezoekende gebruiker, die vervolgens de 

projectontwikkelaar benadert. lndien het initiatief bij de gemeente ligt, gaat aan de samenwerking vaak 

een selectie vooraf. Bij een aanbesteding of prijsvraag warden diverse ontwikkelaars (in combinatie 

met een architect) geselecteerd om een ontwerp te maken. Ligt het initiatief bij een andere partij dan 

zal deze een projectontwikkelaar inschakelen. Samenwerking met de gemeente is oak dan veel 

voorkomend, omdat de gemeente de middelen heeft (bestemmingsplan, artikel 19-procedure, 

25 Fokkema (2002) 
26 Oosten (1992) 
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bouwvergunning en dergelijke) om de voortgang van het project te bepalen. Voor het slagen van de 

ontwikkeling is een duurzame relatie met de gemeente dus van groat belang. 

Ontwikkelaars hebben in tegenstelling tot gemeenten en woningcorporaties meestal weinig bezit in het 

binnenstedelijk gebied. Zij warden daarom in eerste instantie benaderd en geselecteerd als 

opstalrealisator en daarmee grondafnemer. Daarnaast is het voor gemeenten en woningcorporaties 

vanuit de risicospreiding en de verevening in het plangebied interessant zijn om in de grondexploitatie 

samen te werken met projectontwikkelaars. 27 

Na het initiatief start de formatie- en verkenningsfase. Partijen warden bij elkaar gebracht en er wordt 

een opzet gemaakt voor de samenwerkingsstructuur. Een samenwerkingsverband wordt meestal 

gevormd door de gemeente, woningcorporaties en projectontwikkelaren en eventueel oak beleggers. 

De samenwerking kan vrijblijvend zijn of de vorm krijgen van een overeenkomst (V.O.F.) 

De locatie wordt verkend en de partijen ontwikkelen een gezamenlijke visie op het gebied. Op basis 

van de gezamenlijke visie warden enkele scenario's ontwikkeld en een gekozen, waarin alle partijen 

hun doelen kunnen verwezenlijken. Er wordt een masterplan of stedenbouwkundig plan opgesteld. In 

dit plan warden de structuurbepalende elementen en de hoofdinfrastructuur vastgelegd, wordt globaal 

het programma vastgelegd en het woonmilieu beschreven. Oak wordt in hoofdlijnen de planning, 

fasering en exploitatie vastgelegd. 

Op basis van het gekozen stedenbouwkundig plan wordt het programma nader uitgewerkt. Dit is het 

moment, waarop de planvorming grotendeels in handen van private partijen komt en de gemeente 

over de schouder van de marktpartijen mee kijkt. Omdat private partijen elke vertraging onmiddellijk 

vertalen in hoger risico en extra rentekosten, zullen zij veel kostenbewuster zijn en het 

stedenbouwkundig plan beter afstemming op de wensen in de markt. De gemeente bewaakt de 

ontwikkeling in deze fase door de diverse plannen, procedures en vergunningen die zij tot haar 

beschikking heeft. 

Het programma kan gezien warden als een paraplu, waaronder deelprojecten en -activiteiten in een 

grater geheel warden geplaatst. Met behulp van deze paraplu wordt een goed overzicht van het 

project verkregen en zijn deelprojecten doelgericht en goed beheersbaar. De deelplannen warden 

ingevuld, met daarin de verkaveling, de parkeeroplossing, de nadere invulling van de infrastructuur en 

de voorzieningen en oak de architectonische beeldkwaliteit. Het woningtype, de globale massa en 

vormgeving, het type parkeeroplossing en het marktsegment zijn hiermee in feite bepaald. Oak wordt 

de nadere invulling van kantoren, winkels en andere voorzieningen in deze fase vastgelegd. De 

middelen kunnen warden verdeeld en het project in fases warden opgedeeld. Vanuit het programma 

wordt de uitvoering aangestuurd en gecoordineerd.28 De uitvoering van de deelprojecten zal 

grotendeels in handen liggen van de ontwikkelaars en indien het om sociale woningbouw gaat 

eventueel oak woningcorporaties. 

27 KEI Kennisintensief Centrum (2003) 
28 Verkoijen (2000) 
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2.2.2 Samenwerkir,gsvorm 

Samenwerking in een grate binnenstedelijke ontwikkeling is vrijwel onontkoombaar. Behalve het feit 

dat gezamenlijk de risico's kunnen warden gedragen, is er ook sprake van kennisuitwisseling en wordt 

er reeds in een vroeg stadium over kwaliteiten en ambities gesproken (en eventueel vastgelegd). De 

volgende vormen van samenwerking zijn te onderscheiden: geheel publiek, publiek-privaat of geheel 

privaat.29 

Er wordt gesproken over een publieke ontwikkeling, wanneer de planvorming door de gemeente wordt 

gedaan en de gemeente ook de grondexploitatie voert Een geheel publieke ontwikkeling is niet 

mogelijk: in de uitvoeringsfase zullen altijd private partijen betrokken zijn. 

Er zijn vele samenwerkingsvormen mogelijk tussen publieke en private partijen. De samenwerking kan 

vrijblijvend zijn of juridisch warden vormgegeven in een PPS-constructie middels een 

(grond)exploitatiemaatschappij of ontwikkelingsbedrijf. Kenmerk van een PPS-constructie is dat er 

sprake is van enige vorm van risicodeling. Veel voorkomende PPS-constructies zijn: Bouwclaim 

(marktpartijen leveren grondpositie in ruil voor bouwclaim, de gemeente behoudt de regie), Joint 

Venture (gezamenlijk met andere partijen het project ontwikkelen en risico's dragen, gedeelde regie) 

en Concessie model (de gemeente geeft de regie uit handen aan marktpartijen). 

Een geheel private ontwikkeling is eigenlijk ook onmogelijk, aangezien de gemeente immers altijd zijn 

goedkeuring voor de planvorming moet verlenen (vaststellen bestemmingsplan, verlenen 

vergunningen). Een private ontwikkeling is daarom een project dat voor eigen rekening en risico van 

een private partij wordt uitgevoerd. De bemoeienis van de gemeente met de programmatische 

invulling en inrichting is beperkt tot het stellen van randvoorwaarden. 

Deze driedeling is een versimpeling van de werkelijkheid, in de praktijk warden vele tussenvormen 

aangetroffen. Wanneer tijdens de projectvoorbereiding duidelijk wordt dat er veel 

onzekerheden/risico's in het spel zijn, zal ingezet warden op een publiek-private samenwerking. 

Hiermee kunnen onzekerheden over het gedrag en belangen van andere partijen in het proces 

verkleind warden. 

2.2.3 Regierol projectontwikkelaar 

De projectontwikkelaar is de 'spin in het web'. Als een van de weinige actoren binnen het proces heeft 

hij met vrijwel alle andere actoren te maken. Veel voorkomend is dat de ontwikkelaar samen met de 

gemeente en eventueel de woningcorporatie een samenwerkingsverband aangaat voor de 

grondexploitatie. Traditioneel lag de grondexploitatie bij de gemeente. Met de woningcorporatie kan 

, een samenwerkingsverband aangegaan warden inzake de bouwexploitatie. Dit is vooral interessant 

als in een gebied onrendabele en rendabele elementen voorkomen. Door verevening tussen partijen 

kan zo een haalbare opstalexploitatie warden vormgegeven, waarbij het uiteindelijk financieel 

resultaat tussen partijen kan warden verdeeld.30 

29 Korthals Altes e.a. (2003) 
3° KEI Kennisintensief Centrum 
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Beleggers en kopers zijn de afnemers van het gebouwde dat wordt ontwikkeld. lndien op voorraad 

wordt ontwikkeld (dus niet op voorraad gebouwd), wordt op basis van marktonderzoek een 

programma gemaakt. De vormgeving van het gebouwde ligt in handen van de ontwerpers die hiervoor 

de expertise van adviseurs gebruiken . De aannemer is de realisator van hetgeen de ontwerpers 

creeren. 

Aannemer 

Ontwerper Corporatie 

Derden Belegger 

Financier Adviseur 

Overheid Makelaar 

Gebruiker 

Figuur 2.1 : Projectontwikkelaar is spil in het proces31 

De figuur 2.1 is echter niet volledig. Zo heeft de ontwerper bijvoorbeeld te maken met de gemeente, 

doordat het ontwerp aan welstandseisen wordt getoetst. Oak nemen gebruikers regelmatig adviseurs 

in de hand voor het opstellen van het programma van eisen. Het is oak niet van belang alle verbanden 

tussen de verschillende actoren weer te geven, omdat er in elk project weer andere mogelijkheden 

zijn . Waar het wel om gaat is de allesomvattende rol van de ontwikkelaar aan te geven. 

Door de onzekerheid van het eindresultaat vraagt een binnenstedelijk ontwikkeling om continue 

bijsturing. Daarbij zorgt de grate tijdspanne voor grate veranderingen in ontwikkelingen in de 

omgeving en de vraag, waardoor continue bijsturing gewenst is. Succes van de ontwikkeling is in 

grate mate afhankelijk van de mate van samenwerking van de actoren. Binnen dit proces van 

samenwerken, moeten de activiteiten van de projectontwikkelaar geplaatst warden. Deze activiteiten 

warden in Hoofdstuk 3 beschreven in het binnenstedelijke projectontwikkelingsproces. 

31 van de Ven (2003) 
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2.3 Overheid 

De rol van de overheid speelt zich af op drie verschillende niveaus.32 Hieronder zal als eerste deze 

drie niveaus (rijk, provincie en gemeente) warden beschreven met hun rol in het proces en hun 

belangrijkste instrumenten. In paragraaf 2.4 warden vervolgens de instrumenten voor de ruimtelijke 

inrichting die de overheid tot haar beschikking heeft nader toegelicht. De gemeente is vooral 

beleidsbepalend, maar op gemeentelijk niveau oak actief deelnemer in het proces. Daarnaast is de 

overheid opdrachtgever voor vastgoedprojecten, vastgoedbelegger en een grootgebruiker van 

vastgoed.33 

2.3.1 Het Rijk 

Op nationaal niveau is het Rijk verantwoordelijk voor de coordinatie van de ruimtelijke ordening en de 

nodige wet- en regelgeving voor het beschermen van de burgers. Het ruimtelijk beleid op nationaal 

niveau wordt hoofdzakelijk ingevuld met behulp van Planologische Kernbeslissingen (PKB's). Deze 

PKB's bestaan uit nota's, structuurschetsen en -schema's. Deze onderdelen van het ruimtelijk beleid 

zijn zo omvattend of ingrijpend dat ze enkel op nationaal niveau kunnen warden bepaald. Door PKB's 

warden geen rechtstreekse verplichtingen aan de burgers opgelegd, echter biedt het wel de 

mogelijkheid het ruimtelijk beleid van lagere overheden te be"fnvloeden. 

In de Woningwet (bouw- en woningtoezicht), de Wet op de Ruimtelijke Ordening (ruimtelijk 

ordeningsrecht) en het Bouwbesluit (technische voorschriften) zijn de belangrijkste bevoegdheden van 

het Rijk vastgelegd. Tevens is het Rijk verantwoordelijk voor het verlenen van de subsidiegelden en 

het opstellen van woningbouwcontingenten. 

2.3.2 De provincie 

De provincie vervult de rol van intermediair tussen Rijk en gemeente. Zij integreert de diverse 

plannen. In verticale zin door afstemming van gemeentelijke en nationale plannen en in horizontale zin 

door integratie van plannen op hetzelfde niveau (bijvoorbeeld het opstellen van een leefomgevingplan, 

waarin streekplan, milieubeleidsplan en waterhuishoudingsplan zijn ge"fntegreerd). De toekomstige 

ontwikkelingen op hoofdlijnen warden met behulp van streekplannen vastgelegd. Dit is de 

beleidsvormende functie van de provincie. Daarnaast heeft zij een toetsingsfunctie: de provincies 

moeten hun goedkeuring verlenen aan gemeentelijke bestemmingsplannen (wordt veelal getoetst aan 

het streekplan) en een verklaring van geen bezwaar verlenen bij de zelfstandige projectprocedure 

(artikel 19-procedure). Hiermee heeft de provincie een middel in handen, waarmee zij een belangrijke 

rol kunnen spelen voor een binnenstedelijke ontwikkeling. 

2.3.3 De gemeente 

De gemeente is voor de projectontwikkelaar een van de belangrijkste partijen om het binnenstedelijk 

ontwikkelingsproces succesvol te laten verlopen. Zij bepaalt het beleid in diverse plannen, nota's en 

verordeningen. In het structuurplan warden de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid vastgelegd. Het 

32 Berg (2000) en Voogd (1999) 
33 Oude Veldhuis (1993) 
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bestemmingsplan is het enige plan in de ruimtelijke ordening dat burgers direct bindt door de relatie 

met de bouwvergunning. In de gemeentelijke bouwverordening staan stedenbouwkundige 

voorschriften, gebruiksvoorschriften, administratieve voorschriften en uitvoeringsvoorschriften. Tevens 

is de gemeente verantwoordelijk voor de vergunningverlening (bouwvergunning, aanlegvergunning en 

dergelijke). 

Naast beleidsbepaler is de gemeente oak actor in het binnenstedelijk ontwikkelingsproces. De 

gemeente heeft zelf oak een belang bij een nieuwe ontwikkeling. Het verbeteren van de 

concurrentiepositie van de stad en het verbeteren van de leefomgeving voor bewoners zijn van 

belang. De gemeente zal dus bereid zijn mee te denken met de ontwikkelaar, indien het plan voldoet 

aan de visie van de gemeente. Tevens kan het voorkomen dat de gemeente veel grondbezit heeft op 

de te ontwikkelen locatie. Vanzelfsprekend zal zij haar belangen dan gerealiseerd willen zien. 

2.4 Ruimtelijk beleid en regelgeving 

De overheid is verantwoordelijk voor het bevorderen van de meest gewenst ruimtelijke inrichting. Het 

ruimtelijk beleid is de wijze waarop de overheid de ruimtelijke ontwikkeling be'fnvloedt en geleidt. In 

diverse plannen en nota's warden beperkingen opgelegd aan de ontwikkelingsmogelijkheden. Oak 

kan het doorlopen van procedures voor totstandkoming van deze plannen of voor het verkrijgen van 

vergunnningen een groat beslag nemen op het tijdsverloop. 

In deze paragraaf wordt de wet- en regelgeving die de meeste invloed heeft op de ontwikkeling 

beschreven. De beperkingen die hieruit voortvloeien en het grate tijdsbeslag zijn namelijk van grate 

invloed op de kwaliteit van de ontwikkeling en het ontwikkelingsproces. 

2.4. 1 Streekplan 

Het streekplan is het belangrijkste instrument op het gebied van de ruimtelijke ordening van de 

provincie. Het vult diverse functies.34 Als eerste is het een ruimtelijk ontwikkelingsplan voor een regio: 

het geeft in grate lijnen aan welke bestemmingen bepaalde gebieden mee krijgen. Daarnaast is het 

oak een toetsingskader voor het gemeentelijk beleid: gemeentelijke bestemmingsplannen warden aan 

de uitgangspunten van het streekplan getoetst. Als laatste is het streekplan een integratiekader voor 

het sectorbeleid: het integreert rijks- en gemeentelijk beleid en het beleid dat verschillende sectoren 

(verkeer en vervoer, volkshuisvesting, waterbeheer etc.) voeren. 

Een streekplan bestaat uit een beschrijving van de gewenste ontwikkeling in hoofdlijnen, kaart(en) met 

verklaring en een toelichting met de gedachten waarop het plan berust. Een provincie is verplicht een 

streekplan op te stellen en eens in de tien jaar te herzien. 

2.4.2 Structuurplan 

Het structuurplan geeft een beschrijving van de gewenste ontwikkeling in hoofdlijnen van een 

plangebied en de relatie tot het omliggende gebied.35 In de praktijk wordt het voornamelijk als 

34 Voogd (1999) 
35 Voogd (1999) 
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'strategisch plan' gebruikt, dat wil zeggen gericht op de lange termijn. Een gemeente is niet verplicht 

een structuurplan op te stellen en er kan daarom oak weinig rechtskracht aan warden ontleend (een 

gemeente kan hoogstens op basis van een structuurplan een voorkeursrecht uitoefenen bij het 

verwerven van gronden). Het is vooral geschikt als onderlegger voor bestemmingsplannen en 

zelfstandige projectprocedures. 

De doelen die met een structuurplan warden nagestreefd zijn het verschaffen van een ruimtelijk 

ontwikkelingsperspectief voor de lange termijn, het verschaffen van een integratiekader voor de 

diverse beleidssectoren en het verschaffen van informatie aan derden over de gemeentelijke potenties 

.en prioriteiten. 

2.4.3 Bestemmingsplan 

Het bestemmingsplan is het enige plan in de ruimtelijke ordening dat de burger rechtstreeks bindt. Het 

is een toetsingskader voor het verlenen van allerlei vergunningen en geeft daarmee rechtszekerheid 

aan de belanghebbenden. Een bestemmingsplan bestaat uit een omschrijving van de in het plan 

opgenomen bestemmingen, voorschriften over het gebruik van de grand en bouwwerken en een 

kaart(en) met een verklaring, waarop de bestemmingen zijn aangewezen. 

De wetgeving (WRO) stelt relatief weinig eisen aan de inhoud van bestemmingsplannen. In de praktijk 

betekent dat er vrij globale plannen (deze zijn flexibeler, maar bieden weinig rechtszekerheid) en 

uitgewerkte plannen (biedt rechtszekerheid, maar is inflexibeler) in omloop zijn . Voor alle grand buiten 

de bebouwde kom zijn gemeenten verplicht een bestemmingsplan op te stellen. 

De gemeente heeft de mogelijkheid een vaorbereidingsbesluit te nemen. Dit besluit betekent dat 

aangegeven wordt dat voar een bepaald gebied een bestemmingsplan wordt voorbereid . In die 

voorbereidingsperiode (mag maximaal 1 jaar duren, binnen de bebauwde kam maximaal 2 jaar) 

kunnen ongewenste antwikkelingen warden vaorkamen: een bestaande situatie kan warden 

'bevroren'. 

2.4.4 Vrijstellingen van het bestemmingsplan 

Artikel 17 WRO is een tijdelijke vrijstelling van het bestemmingsplan. Voor maximaal 5 jaar kunnen 

Burgemeester en Wethouders vrijstelling van het bestemmingsplan verlenen voor bijvoorbeeld een 

asielzoekerscentrum. 

Artikel 19 WRO kan toegepast warden indien de bestemming in het toekomstige beleid van de 

gemeente past, maar in strijd is met het vigerende bestemmingsplan. De gemeenteraad kan op basis 

van de zelfstandige projectprocedure of anticipatieprocedure vrijstelling verlenen van het 

bestemmingsplan, mits dat project is voorzien van een goede ruimtelijke anderbouwing. Onder een 

goede ruimtelijk onderbouwing bij voorkeur een structuurplan verstaan of een 

ontwerpbestemmingsplan. 36 

Stad en Milieu37 is een tijdelijk project geweest, gericht op stedelijke vernieuwing, waarin een aantal 

gemeenten konden experimenteren met de herinrichting van complexe stedelijke gebieden. Onder 

vaarwaarden konden gemeenten afwijken van milieu wet- en regelgeving, waarbij zij optimale 

36 Dijkstra e.a. (1998) 
37 Ministerie van VROM (1) 
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leefkwaliteit nastreven samen met effectief ruimtegebruik. Het kabinet wil Stad en Milieu voortzetten 

en ontwikkelt hiervoor de 'lnterimwet stad en milieubenadering'. Met deze interimwet krijgen alle 

gemeenten de mogelijkheid onder voorwaarden af te wijken van milieu wet- en regelgeving. 

2.4.5 Wet voorkeursrecht gemeenten 

De kern van de Wet voorkeursrecht gemeenten (WVG) is dat eigenaren van onraerende zaken hun 

eigendom eerst aan de gemeente moeten aanbieden, ingeval zij tot vervreemding willen overgaan. 

Pas als de gemeente niet ge"fnteresseerd is, kan de eigenaar zijn goed aan een derde verkopen. 

lndien men een overeenkomst betreffende een onroerende zaak aangaat, is het aan te bevelen eerst 

na te gaan of er een voorkeursrecht op gevestigd is. 

De Wet voorkeursrecht gemeenten wordt vaak gelijk aangegaan met het opstellen van een 

structuurplan. Zo wordt voorkomen dat private partijen in grand gaan handelen die deel uitmaken van 

toekomstige bouwlocaties. Deze zogenaamde grandspeculanten speculeren op een waardestijding 

van de grand, doordat deze van bestemming verandert. 

2.4.6 Bouwvergunning 

Voor grate bouwwerken moet een bouwvergunning warden aangevraagd. Kleine bouwwerken zoals 

schuttingen, schuren en dergelijke zijn vrije bouwwerken dan wel meldingsplichtig. Voor de aanvraag 

van een bouwvergunning moet het bouwwerk voldoen aan het bestemmingsplan, de gemeentelijke 

bouwverordening, het bouwbesluit, welstandseisen en eventueel de Monumentenwet. 

Daarnaast is er een aanlegvergunning, die voorschriften stelt met betrekking tot werkzaamheden aan 

de grand (bij aanleggen, ontginnen, in de grand werken en dergelijke). In het bestemmingsplan moet 

warden vastgelegd voor welke gebieden deze vereist is. 

2.4. 7 Bezwaar en beroep 

In de Algemene Wet Bestuursrecht staat vastgelegd hoe beroepsprocedures rand overheidsbesluiten 

en beschikkingen zijn vormgegeven. ledere belanghebbende kan in eerste instantie een 

bezwaarschrift indienen bij de vergunningverlener. lndien de beslissing van deze instantie negatief is, 

kan in beraep warden gegaan bij de arrandissementsrechtbank. Hoger beraep is mogelijk bij de 

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het praces van bezwaar en beraep kan erg 

langdurig zijn en de planvorming danig verstoren. Veelal leidt bezwaar en beraep tot vertraging in de 

planvorming, maar slechts zelden tot afkeuring van het plan. 

Door een recente uitspraak van de Hoge Raad verkeren gemeenten in onzekerheid over het verhalen 

van planschade bij de betrakken ontwikkelaars. Voorheen was het zo dat ontwikkelaar de schade 

vergoeden die belanghebbenden troffen bij wijzigingen in ruimtelijke plannen. Door deze uitspraak 

moeten de gemeenten opdraaien voor deze kosten. Daardoor zijn zij niet snel geneigd om 

medewerking te verlenen aan nieuwe ontwikkelingen als het gevaar van planschadeclaims dreigt. Als 

gevolg daarvan ligt op verschillende locaties de ontwikkeling van prajecten stil.38 

38 Neprom (2003) 
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Bij een open planproces kunnen bewoners (en belangenorganisaties) vraegtijdig meedenken, 

meepraten en meebeslissen over nieuwe bouwplannen. Dit leidt doorgaans tot creatieve oplossingen 

en breed geaccepteerde plannen.39 

2.4.8 Overige gemeentelijke plannen en rege/geving 

Op het niveau van de wijk warden gemeentelijk ontwikkelingsplan, stedenbouwkundig plan, 

beeldkwaliteitplan (aanbevelingen en/of richtlijnen voor het veiligstellen, creeren en/of verbeteren van 

de beeldkwaliteit) en verkavelingsplannen gemaakt. Deze plannen hebben geen dwingend karakter, 

maar spelen een grate ral van betekenis in de planvorming. Zij geven immers de ruimtelijke 

vormgeving van het gebied aan en op basis hiervan kunnen verkavelingsplannen en 

stedenbouwkundige en architectonische ontwerpen warden afgekeurd. 

Met behulp van het volkshuisvestingsbeleid kan de gemeente zorgen voor een gedifferentieerd 

woningaanbod. Het aanbod van woningbouwplannen van gemeenten is reeds vele jaren grater dan de 

beschikbare (rijks)financien toelaten. Het aantal woningen die door het rijk warden gefinancierd 

warden daarom gecontingeerd (beperkt). Woonzorgcomplexen krijgen vaak vrijstelling van het 

contingent. 

Het milieubeleid stelt eisen ten aanzien van toe te passen materialen tijdens de bouw, 

energiezuinigheid etc. Duurzaam Bouwen is de afgelopen jaren gemeengoed geworden. Echter de 

gemeenten stellen aanvullende eisen, die leiden tot meerkosten, onduidelijkheid en vertragingen.40 

De wet Bodembescherming stelt eisen ten aanzien van het verhandelen van grand en het saneren 

van vervuilde grand. Bij herverkaveling levert dat soms knelpunten op: saneringskosten zijn ineens 

niet meer subsiabel.41 

Onteigenen is complex en met veel randvoorwaarden omgeven. Dit is terecht want met het 

onteigeningsrecht wordt aan een van de fundamenten van onze samenleving getornd. Momenteel 

bedraagt een onteigeningsprocedure snel zo'n vijf of zes jaar. Hiermee verliest de onteigeningswet 

veel van zijn kracht die juist bij binnenstedelijke herantwikkeling zo noodzakelijk is. 

Prajectontwikkelaars en gemeenten zijn gedwongen te kiezen tussen onacceptabel lange 

vertragingen of onredelijk hoge afkoopsommen.42 

2.4.9 Grondprijsmethodiek 

Tot ver in de jaren tachtig werd de grandprijs bepaald op basis van de kostprijs. Door afname van 

subsidies voor woningbouw, toename van de welvaart en daardoor toename van de vrije sector bouw 

is de grandprijsbepaling gewijzigd in een marktgeorienteerde. 

Bij grootschalige bouwontwikkelingen zit er een aanzienlijke tijd tussen het sluiten van het 

grondcontract en de juridische levering van de grand. Daaram warden er afspraken gemaakt over een 

grondquote, het aandeel dat de grand zal vormen in de V.O.N.-prijs van de woning op het moment 

van de juridische levering van de grand. Hierdoor profiteert de gemeente van de waardestijging van 

39 Ministerie van VROM 
40 Neprom (2003) 
41 Neprom (2003) 
42 Neprom (2003) 

2 - Binnenstedelijke problematiek 31 



de grand tot aan de juridische levering. Doordat gemeentes echter steeds hogere quotes gingen 

hanteren, bleef op een groeiend aantal locaties te weinig geld over om kwalitatief goede woningen te 

ontwikkelen. Daarenboven verhinderen de grondquotes het toevoegen van extra kwaliteit 

(bijvoorbeeld meer- en minderwerk) bij het ontwikkelen van een woning. Bovendien zijn componenten 

in en de totstandkoming van de grondprijs in de praktijk niet altijd even doorzichtig.43 

De residuele waardemethode is algemeen geaccepteerd als de beste benadering van de werkelijk 

economische waarde van de grand. Bij deze methode wordt de grondprijs berekend aan de hand van 

het verschil tussen de V.O.N.-prijs en de stichtingskosten. 

Naast deze drie methoden komt het ook vaak voor dat slechts een vaste prijs wordt gevraagd voor de 

grand (eventueel inclusief opstallen). Vooral indien de verkopende partij een particulier is, zal een 

deze een vraagprijs hanteren. Aan de hand van de begroting zal de ontwikkelaar vervolgens beslissen 

de grand voor deze prijs te verwerven of een lager bod uit te brengen. 

2.5 Private partijen 

Binnen het ontwikkelingsproces is de ontwikkelaar de facilitator.44 Hij is degene die alle partijen met 

verschillende doelstellingen, belangen en culturen op een lijn moet zien te krijgen. Daarnaast wordt er 

van hem verwacht zijn eigen kennis en middelen en die van anderen dusdanig te gebruiken, dat er 

een voor alle partijen kwalitatief hoogwaardig product wordt gerealiseerd. De ontwikkelaar moet oog 

hebben voor ieders belangen, verlangens en beperkingen en oplossingen genereren en 

bewerkstelligen, waarbij de belangen en verlangens van iedereen zo goed mogelijk uit de verf 

komen.45 

2.5. 1 Woningcorporatie 

Volgens de Woningwet mag een corporatie uitsluitend actief zijn op het gebied van de 

volkshuisvesting. Voor alle activiteiten geldt dat ze altijd moeten bijdragen aan het vervullen van de vijf 

kerntaken van de corporatie46
: 

• Het verhuren van woningen aan de primaire doelgroep47
; 

• Het bevorderen van de leefbaarheid in buurten en wijken; 

• Het betrekken van bewoners en huurders bij het beleid en beheer; 

• Het instandhouden van de kwaliteit van het bezit en het zorgdragen voor de financiele continurteit 

van het bedrijf; 

• De leefbaarheid van de woonomgeving; 

• Wonen en zorg. 

43 Neprom (2002) 
44 van de Ven (2003) 
45 van de Ven (2003) 
46 Dijkstra e.a. ( 1998) 
47 Onder de primaire doelgroep warden personen verstaan die door inkomen of andere omstandigheden moeite 
hebben een passende woning te vinden 
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Corporaties en gemeenten hebben een gezamenlijk belang bij de sociale volkshuisvesting en 

samenwerking is daarom essentieel. Corporaties bezitten een groat gedeelte van de woning- en 

grondvoorraad in gemeenten en maken zullen dus vaak deel uit maken van nieuwe (binnenstedelijke) 

ontwikkelingen. Een combinatie waarbij de corporatie de sociale woningen ontwikkelt, de ontwikkelaar 

de commerciele gebouwen ontwikkelt en het bouwbedrijf van de ontwikkelaar alles realiseert, zijn 

voorkomende samenwerkingsvormen. De ontwikkelaar kan dan optimaal gebruik maken van de 

capaciteiten en contacten van de woningcorporatie. Voor woningcorporaties zijn namelijk beperkingen 

vanuit het BBSH48 gesteld aan het ontwikkelen van woningen in het duurdere segment. 

Woningcorporaties treden oak regelmatig op als partner van de ontwikkelaar bij het ontwikkelen van 

speciale woonconcepten, zoals woonzorgwoningen of gehandicaptenhuisvesting. Door de vergrijzing 

kan het ontwikkelen van dergelijke concepten door projectontwikkelaars een interessante toevoeging 

aan het programma betekenen. Corporaties zullen echter oak vaak commerciele ontwikkelactiviteiten 

uitvoeren, om de winsten ten behoeve van de niet winstgevende projecten te verschrijven. 

2.5.2 Aannemer 

De aannemer is de realisator van hetgeen de ontwikkelaar ontwikkelt, de gebouwen en de 

infrastructuur. Het bouwbedrijf treedt meestal opals hoofdaannemer. Daarnaast zijn er nag een aantal 

onderaannemers te onderscheiden die zich bezighouden met E- en W-installaties, schilderwerk, 

slopen etc. lndien de aannemer oak het initiatief tot de ontwikkeling heeft gegeven, wordt gesproken 

over een projectontwikkelende bouwer. 

De aannemer kan ingeschakeld warden op basis van een openbare aanbesteding, onderhandse 

aanbesteding met voorselectie en een enkelvoudige uitnodiging (open begroting).49 De aannemer kan 

in een vroegtijdig stadium oak als adviseur optreden, bijvoorbeeld in een bouwteam. De kennis van 

bouwtechnische oplossingen kan behulpzaam zijn bij het ontwikkelen van complexe projecten. 

De aannemer maakt op basis van het bestek een aanneemsom. Het spanningsveld met de 

ontwikkelaar zit in de door de ontwikkelaar begrote bouwkosten in de budgetexploitatieopzet en de 

aanneemsom. Valt de aanneemsom boven het beschikbare bouwkostenbudget dan dient er bezuinigd 

te warden op het programma van eisen. 

2.5.3 Be/egger 

De belegger moet vaak als opdrachtgever gezien warden, oak als deze niet de initiator van het project 

is. De afzet moet namelijk richting de belegger gebeuren en deze dient zich dus te kunnen vinden in 

het ontwerp en programma. 

Beleggers hebben tot doel het creeren van maximaal rendement op lange termijn bij een zo laag 

mogelijke risicograad.50 Enerzijds door het genereren van huurinkomsten en anderzijds door een 

waardestijging van het onroerend goed die ge"fnd wordt bij verkoop. De beslissing over verwerving van 

vastgoed wordt gedaan op basis van de volgende elementen: 

48 BBSH: Besluit Beheer Sociale Huursector 
49 Dura Vermeer Bouw Hengelo is een projectontwikkelend bouwbedrijf. De bouwactiviteiten voortvloeiend uit de 
~rojecontwikkeling zullen daarom altijd op basis van een open begroting uitbesteed warden 
° Kousemaeker (1998) 
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• De waarde van het project: koopsom vermeerderd met overige kosten zoals overdrachtbelasting, 

financieringskosten en dergelijke; 

• Exploitatieresultaat: huuropbrengsten en exploitatiekosten; 

• Lange-termijnelementen: ontwikkelingen in de markt, rente, inflatie en dergelijk. 

De belegger heeft er dus belang bij dat het product op termijn voldoende kwaliteit bezit. De 

ontwikkelaar dient bij de ontwikkeling van een gebied of onroerend goed er dus rekening mee te 

houden dat dit voor een belegger een interessante belegging kan zijn. Het gebouwde moet dus 

voldoende kwaliteit hebben, oak op lange termijn. Hier speelt niet alleen de bouwtechnische kwaliteit 

een rol, oak andere kwaliteiten als de ruimtelijke kwaliteit spelen een rol in de beleggingswaarde. 

Beleggers willen slechts in beperkte mate risico lopen met de belegging. Zij gaan uit van een jaarlijks 

rendement (uit huurinkomsten) dat meer is dan de rente op een obligatielening. Het lopen van een 

ondernemersrisico (aanzienlijke risico's lopen, waarbij gespeculeerd wordt op winst) is geen optie voor 

hen. 

2.5.4 Stedenbouwkundige- en architectenbureau 

Ontwerpers hebben tot doel het vertalen van het programma in een ontwerp. Het uiteindelijke 

resultaat wordt bepaald door het spanningsveld tussen de architectonische kwaliteit en de beperking 

door de kosten . 

In eerste instantie warden Ontwerpbureaus gevraagd advies uit te brengen over mogelijke ontwerpen 

en programma's die mogelijk zijn op een bepaalde locatie. De projectontwikkelaar heeft dan de positie 

zelf uit te maken wat met het ontwerp wordt gedaan. lndien echter de opdracht is verleend aan de 

ontwerper kunnen niet zonder meer wijzigingen in het ontwerp warden aangebracht. 

De wijze van inschakeling en honorering is vastgelegd in de Standaardvoorwaarden 

Rechtsverhouding (SR). De SR onderscheidt de volgende stadia in het ontwerpproces: 

schetsontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en bestek. De bestektekeningen en -

omschrijving zijn de basis voor de werktekeningen van de aannemer. De architect krijgt soms de 

opdracht als directie over de bouw op te treden. Hij is dan tijdens de uitvoering van het project 

verantwoordelijk voor de juiste technische uitvoering. 

2.5.5 Adviseur 

De kracht van de ontwikkelaar zit in de multidisciplinairiteit van zijn kennis. Echter van bepaalde 

onderwerpen zal de ontwikkelaar niet de specifieke kennis in huis hebben die vereist is. De 

projectontwikkelaar zal daarom advies moeten vragen inzake onderwerpen waar hij onvoldoende van 

af weet. De moeilijkheid zit in het onderkennen, destilleren en combineren van het juiste advies. 

Adviseurs kunnen in alle fasen van het proces om advies warden gevraagd, afhankelijk van de kennis 

van de adviseur. In de onderzoeksfase is het raadzaam advies te vragen van bureaus met kennis over 

de bodemgesteldheid {draagkracht, vervuiling, waterhuishouding etc.), juridische aspecten van de 

locatie en de markt (zie oak subparagraaf 2.5.6 Makelaar). 

In latere fases, als er reeds een voorlopig ontwerp is, zal het advies zich meer richten op het gebouw 

en de consequenties voor de omgeving. Advies over het toepassen en ontwerpen van installaties, het 
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ontwerpen van constructies, brandveiligheid en het toetsen aan wet- en regelgeving komen dan onder 

andere voor. De adviseur werkt altijd in opdracht van de ontwikkelaar en de ontwikkelaar kan zelf 

bepalen of het advies wordt opgevolgd. 

2.5.6 Makelaar 

De makelaar is in principe ook een adviseur. Maar omdat hij een erg belangrijke adviseur is voor de 

projectontwikkelaar en tevens optreedt als intermediair tussen koper en verkoper zal zijn rol apart 

warden belicht. 

lndien een goede relatie met een makelaar wordt onderhouden, kan deze ook voor het initiatief 

zorgen. Deze is namelijk vroegtijdig op de hoogte van mogelijke nieuwbouwlocaties door zijn kennis 

van de lokale markt en goede contacten en kan dit exclusief aan de ontwikkelaar doorspelen. Dit alles 

zal hij doen met het oog op een vervolgopdracht (in eerste instantie bemiddeling bij de koop van de 

locatie). 

In de onderzoeksfase zal de makelaar informatie verschaffen over de verkoopwaarde van het 

toekomstig onroerend goed en juridische aspecten met betrekking tot de locatie. Het gaat hierbij om 

eigendomsverhoudingen, zakelijke rechten en kwalitatieve verplichtingen. Tevens is hij vaak degene 

die een marktonderzoek zal uitvoeren. Hij zal een eerste advies geven over de mogelijke 

programmering op de locatie, gebaseerd op zijn goede kennis van de lokale markt. 

Naast adviseur voorziet de makelaar ook in de bemiddeling bij huur- en verkooptransacties Hiervoor 

ontvangt de makelaar een percentage van de huur- of koopprijs. Hier aan voorafgaand zal hij advies 

geven over de verkoopprijzen. Er kan verondersteld warden dat deze prijzen zijn in het algemeen iets 

lager zijn dan werkelijk gevraagd kan warden. De makelaar zal de woningen waarschijnlijk ook mogen 

verkopen en zal deze dus wel goed verkoopbaar willen houden. 

2.5. 7 Toekomstige gebruiker 

De gebruikers van het nieuw te ontwikkelen onroerend goed kunnen zeer divers zijn, afhankelijk van 

het eigendom en de bestemming die het onroerend goed krijgt (huurders of kopers van woningen, 

kantoren of winkels). Als op eigen rekening en risico wordt ontwikkeld, wordt voor een bepaalde 

doelgroep ontwikkeld (gebaseerd op marktverkenningen) en is het ontwerp al definitief, voordat de 

verkoop is gestart. 

Bij koopwoningen heeft de ontwikkelaar met veel kopers te maken, die allemaal hun eigen wensen in 

hun woning hebben. In meer- en minderwerklijsten kunnen specifieke wensen met betrekking tot 

uitbouwen, indelingen, elektrische leidingen en dergelijk warden aangegeven. Bij huurwoningen is de 

woningcorporatie (sociale huurwoningen) of een belegger (particuliere huurwoningen) de 

contactpersoon en zullen de gebruikers zelf geen actieve rol spelen in het ontwikkelingsproces, maar 

warden vertegenwoordigd door een bewonersorganisatie. 

2.5.8 Belangenbehartiger 

Onder belangenbehartigers warden verstaan omwonenden, bewonersorganisaties, 

milieugroeperingen en dergelijke. Zij hebben tot doel het beschermen van hun eigen belangen 
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(woonomgeving, natuurschoon) en kunnen voor de nodige vertraging zorgen door het maken van 

bezwaar (zie oak paragraaf 2.4. 7 Bezwaar en beroep ). Naast kosten door vertraging, kunnen er 

kosten warden veroorzaakt door het financieel compenseren van de te leiden planschade of het 

afkopen van bezwaarmakers. Als omwonenden schade ondervinden omdat een bestemmingsplan 

wijzigt bij de bouw van nieuwe woningen of andere gebouwen, kan de gemeente de schadekosten 

aan de ontwikkelaar door berekenen.51 

2.5.9 Financier 

Bij grate projecten kan het voorkomen dat de projectontwikkelaar niet de middelen in handen heeft om 

het project te financieren. Het aanwenden van vreemd vermogen biedt dan een oplossing. Externe 

financiering brengt uiteraard rentekosten met zich mee. Het resultaat van de ontwikkeling moet dus 

meer bedragen dan deze rentekosten. Echter indien de financiering intern plaatsvindt (door eigen 

vermogen), dient het ontwikkelingsresultaat tevens meer te zijn dan het heersende rentepercentage. 

Bij winkel- en kantorenprojecten en huurwoningen vindt de financiering vaak plaats door beleggers, 

die het onroerend goed oak in eigendom zal nemen. Het aantrekken van vreemd vermogen voor de 

ontwikkeling is dan niet meer nodig (zie oak paragraaf 2.5.3 Beleggers). 

2.5.10 Projectontwikkelaar 

De belangrijkste doelstellingen voor de projectontwikkelaar zijn ten eerste het zorgdragen voor 

continurteit in de onderneming en ten tweede het genereren van voldoende rendement. lndien het een 

projectontwikkelende bouwer betreft komt daar het creeren van bouwproductie voor de 

bouwonderneming nag bij. Deze doelen warden bereikt, doordat de ontwikkelaar de partij is die de 

verantwoordelijkheid van een grate ontwikkeling met alle risico's op zich durft te nemen. Door de 

multidisciplinaire kennis en specifieke marktkennis en het gebruik van creativiteit van de ontwikkelaar, 

is de ontwikkelaar de aangewezen persoon het proces te begeleiden en warden marktconforme 

plannen ontwikkeld. Daarnaast creeert de ontwikkelaar een positie in het proces door het verwerven 

van grondposities en het onderhouden van goede relaties (op basis van reciprociteit). 

2.6 Complexiteit van de locatie 

De fysieke locatie in het binnenstedelijk gebied is vaak een stuk complexer dan in een uitleggebied. 

Bij een uitleggebied moet gedacht warden aan een kaal stuk grand, waar slechts nieuwbouw wordt 

ontwikkeld. Er warden dan minder eisen en randvoorwaarden door en aan de locatie gesteld dan 

wanneer in het binnenstedelijk gebied wordt gebouwd. 

De complexiteit van binnenstedelijke locaties wordt ten eerste veroorzaakt, doordat de grand vaak in 

handen is van diverse grondeigenaren. Dit neemt meer tijd in beslag en er moeten meer kosten 

warden gemaakt voor het verwerven van de grand. Daarnaast is de ruimte vaak beperkt. Dit is vooral 

51 Ministerie van Vrom (2003) 

36 Risicomanagement bij binnenstedelijke ontwikkeling 



voor het uitvoerend bouwbedrijf een probleem in verband met opslag van materialen, maar het stelt 

oak randvoorwaarden aan de fasering van het project en het programma. 

Het komt oak regelmatig voor dat er nag opstallen op de locatie staan. Deze dienen dan 

herontwikkeld52 te warden of te warden gesloopt. Afgezien van milieubelastende materialen (zoals 

asbest) die voor extra sloopkosten zorgen, zorgt dit oak voor kapitaalsvernietiging. De bestaande 

opstallen hebben immers nag een boekwaarde. Hetzelfde geldt voor de bestaande infra. Deze zal 

vaak niet aansluiten bij de nieuwe ontwikkeling en moet dus warden verwijderd of verlegd. 

Onder de locaties die ontwikkeld warden, zullen regelmatig oude fabrieksterreinen zitten. De grand 

van deze locaties is dikwijls vervuild en het is van te voren moeilijk in te schatten hoeveel de 

saneringskosten daadwerkelijk zullen zijn. Door het grondwater kan de vervuiling namelijk naar alle 

kanten warden verplaatst. De saneringskosten kunnen niet altijd op de vervuiler warden verhaald en 

kan dus een aanzienlijke kostenpost warden. Daarnaast is het oak mogelijk dat er vondsten met 

archeologische waarde of objecten uit de Tweede Wereldoorlog (bommen, komt vooral voor in steden 

die zijn gebombardeerd) warden aangetroffen. 

Tevens heeft men te maken met omwonenden. Daardoor kunnen niet alle aanvoerroutes gebruikt 

warden en moet de overlast tot een minimum warden beperkt. Oak het uitkopen van partijen, het 

aanbieden van verhuisvergoeding of de planschade vergoeden komt regelmatig voor. Hiervoor is het 

belangrijk dat het ontwerp op een juiste manier in de bestaande omgeving wordt ingepast. 

Binnenstedelijke locaties vragen door hun complexiteit om een totaalvisie op de gehele locatie en om 

een afstemming tussen de verschillende partijen die een belang (willen) hebben op de locatie.53 

Daarnaast stellen gebruikers steeds hogere eisen aan hun huisvesting en voorzieningen. Bovendien 

is het van belang dat een project wordt ontwikkeld met een goede programmering en voldoende 

kwaliteit. Stedelijk wonen brengt namelijk oak zaken mee als onveiligheid, criminaliteit, 

bereikbaarheids- en parkeerproblemen. Een integraal plan, waarin diverse functies warden 

ontwikkeld, is daarom wenselijk. 

2. 7 Resumerend 

Een initiatief voor een ontwikkeling zal veelal samenvallen met een initiatief tot samenwerking. Een 

enkele partij heeft namelijk niet alle kennis en middelen in huis om een grate ontwikkeling tot een 

goed einde te kunnen brengen. Samenwerking tussen private en publieke partijen is van belang voor 

het slagen van de ontwikkeling. Publieke partijen hebben namelijk de middelen voor goedkeuring en 

het creeren van draagvlak in handen en private partijen beschikken over financiele middelen, het lef 

risico te lopen en kennis van de markt. Echter in de samenwerking schuilt oak een gevaar. ledere 

actor heeft namelijk een eigen belang in het project en zal dit belang nastreven. 

52 Het gaat hierbij vaak om oude fabrieken, scholen en dergelijke die als monument zijn aangewezen 
53 Verwey (2004) 
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Voor de overheid is het van belang dat er een maatschappelijk verantwoord plan wordt gerealiseerd 

en is het tijdsapect minder van belang. Private partijen vertalen een vertraging echter direct in (rente-) 

kosten en zullen dus voor een snelle planvorming kiezen. Een eenduidige planning en plandefinitie is 

daarom van belang. Ook dienen de belangen goed op elkaar afgestemd te warden en vastgelegd te 

warden en is een goede communicatie voor en tijdens de planvorming van belang. De ontwikkelaar is 

hierin de facilitator. Hij moet oog hebben voor de ingewikkelde problematiek en het proces van 

initieren, ontwikkelen, begeleiden en managen. De ontwikkelaar is een procesarchitect, een strateeg 

die anderen inspireert, het beste bij iedereen naar boven brengt en de samenwerking tussen de 

verschillende partijen optimaliseert.54 

Een bijzondere positie in de relatie tussen het project en de omgeving vormt het beleid vanuit de 

overheid. Het ruimtelijk beleid legt beperkingen op aan de mogelijkheden van de locatie met behulp 

van streek-, structuur en bestemmingsplannen. Door een artikel 19-procedure kan vrijstelling warden 

verkregen van deze plannen, echter dit zorgt voor vertraging in de planvorming. Een bouwvergunning 

is ook tijdsintensief en door toedoen van bezwaar en beroep kan het doorlopen van procedures en de 

aanvraag van vergunningen nog meer vertraagd warden. De stapeling van regelgeving, de 

complexiteit daarvan en de toegenomen mondigheid van burgers hebben ertoe geleid dat de 

ontwikkeling van bouwlocaties steeds complexer wordt en steeds gemakkelijker vertraagd raakt.55 

De fysieke locatie is ook een risicofactor. De binnenstedelijke locaties stellen reeds meer voorwaarden 

aan het project dan de uitleggebieden. De locaties die nu echter op de nominatie staan om ontwikkeld 

te warden, zijn nog complexer. Doordat hier met diverse moeilijkheden rekening moet warden 

gehouden, zijn deze locaties tot het laatst overgebleven om ontwikkeld te warden. Door de diverse 

complexe factoren waar rekening mee gehouden dient te warden, is het moeilijk een sluitende 

exploitatie te krijgen voor deze locaties. 

Uit bovenstaande paragrafen wordt het duidelijk dat er een aantal aandachtsgebieden zijn, waarop 

risico gelopen wordt. Zo is de samenwerking tussen de partijen een onzekere factor, zorgt de overheid 

en het beleid van de overheid voor risico's, dient er een haalbaar plan te warden ontwikkeld en is de 

fysieke locatie een risico. In hoofdstuk 5 zullen de werkelijke risico die hieruit naar voren komen, 

warden benoemd. 

54 Darnen (2000) 
55 Neprom (2003) 
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3. Projectontwikkeling 

3.1 lnleiding 

Projectontwikkeling zoals we het tegenwoordig kennen, is in de jaren zestig opgekomen.56 

Bouwbedrijven zijn projecten gaan ontwikkelen om de continuneit van het eigen bedrijf veilig te stellen. 

Daarnaast maakte de behoefte aan bouwproductie in de jaren zestig het bouwen voor eigen rekening 

en risico tot een lucratieve bezigheid. Als derde kwam er door de toegenomen complexiteit van het 

bouwproces behoefte aan een participant die de verschillende stappen in het bouwproces coordineert 

en risicovol durft te investeren. Het doel van projectontwikkeling voor projectontwikkelende 

bouwbedrijven is het genereren van bouwproductie door voor eigen rekening en risico plannen te 

initieren, posities te verwerven en bebouwingsvoorstellen voor zowel koop- als huurobjecten te 

doen.57 

Het projectontwikkelingsproces wordt gedetailleerd beschreven, zodat inzicht wordt verkregen in welk 

risico zich in welke fase bevindt en hoe en door wie dit het best opgelost kan warden. Daarnaast moet 

het oak inzicht geven in hoe het instrument in het proces kan warden ge'fmplementeerd. Het proces is 

gebaseerd op het proces zoals het door de Neprom58 is beschreven. Met behulp van van de Ven59 en 

Dura Vermeer Bouw Hengelo60 is hier aan een eigen interpretatie gegeven. In het ontwikkelingsproces 

zijn vele variaties te bedenken, omdat de stadia niet in dezelfde volgorde hoeven te warden doorlopen 

en het proces varieert afhankelijk van de deelnemende partijen. 

Winstgevendheid is doorslaggevend bij de voortgang van een project. In een budget- en 

grondexploitatieopzet wordt het verwachte resultaat van het project berekend. Deze warden tevens in 

dit hoofdstuk beschreven. 

3.2 Projectontwikkelingsproces 

3.2.1 lnitiatief(fase) 

Het initiatief voor een ontwikkeling kan op diverse manieren plaats vinden en van meerdere partijen 

komen. Binnenstedelijk zal het initiatief voor een ontwikkeling vrijwel altijd samenvallen met de 

56 Oude Veldhuis (1993) 
57 Dura Vermeer Bouw Hengelo (2003) 
58 Oude Veldhuis (1993) 
59 van de Ven (2003) 
60 Dura Vermeer Bouw Hengelo (2003) 
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mogelijkheid tot het verwerven van een positie. De binnenstedelijke locaties die in aanmerking komen 

voor ontwikkeling zijn namelijk beperkt. lndien er een idee wordt gevormd zonder dat daarbij een 

mogelijke ontwikkelingslocatie is (iri" bezit of 'op het oog'), zal de ontwikkeling dus vrijwel nooit door 

kunnen gaan. Uitgaande van deze beperking, zijn de volgende initiatieven het meest voorkomend. 

Een stuk grand wordt aangeboden door de gemeente of een private partij. Op basis van een bieding, 

een prijsvraag of een samenwerkingsverband kan de grand dan verworven warden. Binnenstedelijk 

komt het veel voor dat een oude school of fabrieksterrein wordt aangeboden. Na voorselectie kan de 

koper dan een bieding doen, waarbij de keuze voor de koper is gebaseerd op de combinatie van de 

kwaliteit van het ontwerp en de hoogte van de bieding of simpelweg de hoogste bieding. Of het kan 

zijn dat een bepaald gebied moet warden geherstructureerd. De ontwikkelaar kan dan een 

samenwerkingsverband aangaan met een gemeente en/of woningcorporatie, waarbij de ontwikkelaar 

de commerciele ontwikkelingsactiviteiten zal uitvoeren. 

Daarnaast is het mogelijk dat de ontwikkelaar zelf de mogelijkheid ziet om een bepaald gebied te 

ontwikkelen. Leegstand, verpaupering of (gedeeltelijke) herontwikkeling kunnen de ontwikkelaar doen 

besluiten de mogelijkheden tot ontwikkeling van een locatie te onderzoeken. De ontwikkelaar moet 

dan trachten de gronden te verwerven die nodig zijn voor de ontwikkeling of minimaal posities te ver 

werven door strategische aankopen. 

3.2.2 Haa/baarheidsfase 

lndien een initiatief is genomen, moet een globaal idee warden gevormd over locatie, product, prijs en 

doelgroep. Hierbij wordt vaak gestart met het opstellen van een haalbaarheidsonderzoek. Afhankelijk 

van het resultaat wordt hierna besloten het initiatief verder uit te werken of te staken. Het 

haalbaarheidsonderzoek bestaat uit een locatieonderzoek, marktverkenning en het toetsen van de 

financiele haalbaarheid. 

Het locatieonderzoek gebeurt middels desk- en fieldresearch. Hierin warden kadastrale gegevens 

(belendende percelen, eigendomsverhoudingen en rechten en verplichtingen ten opzichte van 

derden), huidige bestemmingsplan en tekeningen van bestaand onroerend goed onderzocht. Er wordt 

een indicatie verkregen van de kwaliteit van de grand (milieutechnisch en draagkracht), overlast uit de 

omgeving (stankcirkels en geluidszones), ontsluiting en bereikbaarheid van de omgeving en 

voorzieningen in de buurt warden onderzocht en beoordeeld. Misschien wel het belangrijkste is de 

plannen bij de gemeente te onderzoeken. Zijn ze bereid mee te werken, wat is de voorgenomen 

bestemming en in welke dichtheid kan warden gerealiseerd. 

Daarnaast wordt de markt verkend. De situatie op de markt wordt beoordeeld aan de hand van het 

inwinnen van de kennis van een makelaar. Deze kan informatie verschaffen over de mogelijke 

programmering, ontwikkelingsactiviteiten van concurrenten en het bepalen van een 

opbrengstindicatie. 

Naar aanleiding van de mogelijkheden van de locatie en op de markt warden globale 

bebouwingsvoorstellen uitgewerkt. Hierin warden productkeuze en bouwvolume indicatief bepaald en 

een eerste kosten-batenopzet en bepaling grondopbrengst gemaakt. Opbrengsten en kosten warden 

ingeschat aan de hand van bruto vierkante meters of kubieke meters. Op basis van dit 
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haalbaarheidsonderzoek wordt een eindconclusie met voorstel gemaakt. lndien het voorstel positief 

uitvalt, kan besloten warden de grand aan te kopen (dan wel een optie op te nemen) en te starten met 

de planontwikkeling. 

3.2.3 Planontwikkelingsfase 

De planontwikkeling start nadat besloten is het project voort te zetten en de grand te verwerven. De 

planontwikkeling is een iteratief proces, waarbij de hoofdonderdelen in verschillende stappen verder 

warden uitgewerkt en op elkaar warden afgestemd.61 De hoofdonderdelen bestaan uit de 

markttechnische, bouwkundige, juridische en planologische en financiele planontwikkeling. 

De markttechnische planontwikkeling start met een marktonderzoek, indien de toekomstige gebruiker 

nog niet bekend is. Het gewenste aanbod, de doelgroep, de gevraagde prijs-productcombinatie en de 

meest efficiente marktbenadering moeten duidelijk warden. Bovendien moet de verwachte 

concurrentie van andere projecten die in dezelfde periode op de markt komen warden aangegeven. 

Het marktonderzoek moet resulteren in een programma van eisen. Is de gebruiker reeds bekend, dan 

wordt samen met hem en eventueel een adviseur het programma opgesteld. Het inwilligen van de 

(lokale) kennis van de makelaar is een belangrijk middel voor een gedegen marktonderzoek. 

De bouwtechnische planontwikkeling bestaat uit het vertalen van het programma in een ontwerp. Er 

wordt een schetsontwerp gemaakt, bestaande uit een terreinindeling en globale plattegronden, 

aanzichten en doorsneden. Het ontwerp moet passen binnen de beperkingen die de locatie oplegt. 

Een nader locatieonderzoek naar de mogelijkheden, nutsleidingen, bodemgesteldheid 

(milieutechnisch en draagkracht), geluidsbelasting, zakelijke rechten, een milieu onderzoek en 

dergelijke maken daarom tevens deel uit van deze stap. 

In de juridische en planologische planontwikkeling warden de te doorlopen procedures opgestart. De 

belangrijkste procedures zijn de bestemmingsplanprocedure en artikel 19 W .R.O.62 De noodzakelijk 

vergunningen moeten warden aangevraagd en er moet opdracht aan de verschillende partijen en 

diverse adviseurs warden gegeven. Ook dienen contracten ten behoeve van de koop van de grand 

warden opgesteld en de verkoop van het te ontwikkelen onroerend goed warden voorbereid. 

Een opstalexploitatieopzet, een grondexploitatieopzet en een financieringsplan vormen de financiele 

planontwikkeling. In een opstalexploitatieopzet warden de opbrengsten van de te verwachten verkoop 

uitgezet tegen de kosten voor grand, bouw, verkoop en overige. De te verwachten verkoopopbrengst 

wordt samen met de makelaar ingeschat. De kosten warden ingevuld aan de hand van parameters die 

de ontwikkelaar op basis van zijn kennis en ervaring inschat. 

In een grondexploitatieopzet warden de kosten van verwerving, bouw- en woonrijp maken, indirecte 

kosten en rentekosten uitgezet tegen de grondopbrengst. Een grondexploitatie hoeft niet altijd te 

warden opgezet (naast een opstalexploitatieopzet). Echter om te bepalen of de prijs die voor de grand 

61 Oude Veldhuis (1993) 
62 Zie oak paragraaf 2.4 
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moet warden betaald een reele is en bij complexe grondexploitaties (bijvoorbeeld bij diverse 

grondeigenaren), is een grondexploitatieopzet een handig hulpmiddel. In paragraaf 3.3 zullen de 

opstalexploitatieopzet en grondexploitatieopzet nader warden toegelicht. 

Oak dient een financieringsplan te warden opgesteld. Hierin staat beschreven hoe de financiering van 

het project is geregeld: eigen vermogen of vreemd vermogen. Een andere mogelijkheid is te zoeken 

naar risicodragende partners in het project. Oat kunnen ontwikkelaars, beleggers of particulieren zijn. 

Afhankelijk van de resultaten uit de exploitatieopzetten wordt een besluit genomen over doorgang van 

het project in de betreffende vorm. 

De planontwikkeling moet uiteindelijk resulteren, nadat na het schetsontwerp oak reeds een voorlopig 

ontwerp (VO) is gemaakt, in een definitief ontwerp (DO). In een DO is het volledige beeld van het 

project, de technische realiseerbaarheid en het programma van eisen definitief. Het DO is het 

vertrekpunt voor het bestek, dat het begin van de realisatie van het project betekent. Met het Definitief 

Ontwerp wordt een definitief budget en een definitieve planning bepaald. 

3.2.4 Realisatie en verkoop/verhuur 

Op het moment dat de goedkeuring voor de start van de bouw wordt gegeven (indien bijvoorbeeld 

70% is verkocht), kan gestart warden met de realisatie. De projectontwikkelaar geeft de bouwopdracht 

aan de hoofdaannemer die op zijn beurt alle onderaannemers en leveranciers inschakelt. 

Op basis van het DO wordt een bestek met bestektekeningen gemaakt. Deze warden gemaakt door 

de architect en vormen de basis voor prijsvorming en uitvoering. De aannemer calculeert de 

aanneemsom op basis van het bestek en het bestek is zodoende het contractstuk tussen 

opdrachtgever en aannemer. Daarnaast is het bestek het toetsingsinstrument voor 

vergunningverlening. 

De ontwikkelaar zal tijdens de bouw meestal de directie voeren. De ontwikkelaar bewaakt de prijs, 

kwaliteit en de voortgang en geeft eventuele wijzigingen door (zoals meer- en minderwerk). Deze fase 

eindigt bij de oplevering. Het gebouwde kan dan geexploiteerd en gebruikt warden. 

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

behoeve van de verkoopvoorbereiding wordt verkoopsdocumentatie opgesteld, een koop

aannemingsovereenkomst opgesteld en beslist wanneer de start van de bouw kan plaatsvinden aan 

de hand van het verkoopresultaat. De verkoop van het project kan door de ontwikkelaar zelf warden 

verricht of overgelaten warden aan een makelaar. 

3.3 Financiele begroting 

3.3. 1 lnleiding 

Binnen de projectontwikkeling nemen de exploitatieopzetten een belangrijke positie in. Het zijn de 

instrumenten, waarin het spanningsveld tussen de te verwachten opbrengsten warden uitgezet tegen 

de te maken kosten. Op basis hiervan wordt grotendeels over de voortgang van het project beslist. 
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Voor een project is er geen eenduidige beste invulling. Gevoel en ervaring met de (on)mogelijkheden 

is belangrijk en hierin schuilt ook juist het gevaar. Een verkeerde inschatting van de kengetallen kan 

grate invloed hebben op het rendement. 

3.3.2 Grondexploitatieopzet 

Een grondexploitatieopzet geeft inzicht in de kosten en opbrengsten die gemoeid zijn met het 

realiseren van bouw- en woonrijpe grand. De begroting bewaakt de kosten en opbrengsten van het 

project. De grondexploitatieopzet kan individueel voor de projectontwikkelingsmaatschappij warden 

opgezet of er kan gekozen warden voor een gemeenschappelijke grondexploitatie met bijvoorbeeld de 

gemeente, de woningcorporatie, een belegger of een andere projectontwikkelaar. 

De scope van het project vaststellen is van belang bij het opstellen van een grondexploitatie. Om 

onnodige discussie te voorkomen over wat wel en wat niet tot het project behoort, moet het project 

scherp gedefinieerd zijn en de begrenzingen duidelijk vastgesteld. Vooral met betrekking tot het 

openbaar gebied kunnen de nodige onduidelijkheden ontstaan. 

De kosten in een grondexploitatie bestaan als eerste uit verwervingskosten. Dit zijn kosten die moeten 

warden gemaakt om de beschikking te krijgen over de benodigde gronden en opstallen. De 

onroerendgoedwaarde (waarde van de opstallen, wordt in eerste instantie via taxatie bepaald) en 

schadeloosstellingen (vergoeden van schade van gebruikers van het onroerend goed) zijn onderdelen 

van onderhandeling met de kopers. In herstructureringsgebieden is traditioneel veel grand in handen 

van gemeenten en corporaties. lndien een gemeenschappelijke grondexploitatie wordt aangegaan, 

dienen duidelijke afspraken te warden gemaakt over hoe het in te brengen bezit te warden 

gewaardeerd. De boekwaarde, bedrijfswaarde of de taxatie- of marktwaarde zijn voorkomende 

waarderingsgrondslagen. 

De kosten voor adviseurs warden meestal berekend als percentage van de totale grondkosten, maar 

deze kosten kunnen uiteraard ook zelfstandig begroot warden. De kosten van bouwrijp maken zijn de 

kosten die warden gemaakt voor de werkzaamheden die moeten warden verricht alvorens kavels ten 

behoeve van de bouw kunnen warden uitgegeven. Deze kosten bestaan uit kosten voor sloop, 

bodemsanering, grondwerk, riolering en drainage, infrastructuur en bouwstraten en tijdelijke 

voorzieningen. De kosten van woonrijp maken zijn de kosten die gemoeid zijn met de inrichting van 

het openbaar gebied en infrastructuur (de aanleg van wegen, waterlopen, groen en straatmeubilair). 

De grondkosten warden uitgezet tegen de grondopbrengsten. De opbrengsten in een grondexploitatie 

komen voort uit gronduitgifte en subsidies. De opbrengsten uit de grondexploitatie is de relatie tussen 

de grand- en opstal exploitatie. In de opstalexploitatie warden deze als grondkosten meegenomen. 

Het saldo van de kosten en opbrengsten van de grondexploitatieopzet is het te verwachten resultaat. 

Het geeft inzicht in de haalbaarheid van het plan. Bij het doorrekenen van kosten en opbrengsten 

moeten aannames warden gedaan. Het gaat om aannames met betrekking tot deze kosten, maar ook 

aannames voor de te hanteren rente en indexering en de planning van het project. Hierin schuilt een 

risico. 
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3.3.3 Opstalexploitatieopzet 

De stichtingskosten van een onroerend goed bestaan uit de grondkosten, bouwkosten en bijkomende 

kosten. Grondkosten zijn alle kosten welke moeten warden gemaakt om het perceel te verwerven en 

geschikt te maken voor bewoning. Door ontwikkelaars wordt de grondprijs residueel bepaald. lndien 

gebruik wordt gemaakt van een grondexploitatieopzet wordt er in de opstalexploitatieopzet een 

grondprijs meegenomen die 'betaald' wordt aan de grondexploitatieopzet. 

Bouwkosten zijn alle kosten ten behoeve van de realisering van de bouwkundige werken, 

werktuigbouwkundige, elektrotechnische en bijzondere installatie, vaste inrichtingen en 

terreinvoorzieningen. Bijkomende kosten zijn van algemene aard: kosten van de architect, 

constructeur, adviseurs, public relations en reclame, verhuur- en verkoopkosten, leges en 

aansluitkosten, financieringskosten, ontwikkelingskosten en kosten onvoorzien. De stichtingskosten 

warden vermeerderd met een percentage winst en risico en afgezet tegen de opbrengsten van het 

project. Het percentage winst en risico wordt ingeschat op basis van ervaring en gevoel met het 

project. De stichtingskosten zijn niet de werkelijk te maken kosten, maar de verwachte te maken 

kosten. Deze warden ingevuld op basis van ervaring en kennis van de projectontwikkelaar. Echter 

hiermee gaat de nodige subjectiviteit gepaard. 

Grondkosten 

Verwervingskosten (aankoopsom terrein) 

Adviseurskosten (makelaar, notaris, milieu, 
sondering) 

Rentekosten (over eigendomsperioden) 

Kosten bouwrijp maken (sloopwerk, 
infrastructuur) 

Kosten woonrijp maken (terreininrichting) 

Overige kosten 

Bouwkosten 

(aanneemsom of m2 x prijs per m2
) 

Bijkomende kosten 

Architectenkosten (% aanneemsom) 

Adviseurskosten (constructeur, installateur) 

Leges- en aansluitkosten (vergunningen, gas, 
etc.) 

Verhuur- en verkoopkosten (makelaar, PR, etc.) 

Financieringskosten (rente- en afsluitkosten) 

Ontwikkelingskosten (AK) 

Onvoorzien 

Winst en risico (percentage van de totale kosten) 

Totale kosten (som inclusief BTW) 

Opbrengsten (V.O.N.-prijs) 

Resultaat (verschil tussen totale kosten en opbrengsten) 

Figuur 3.1 : Opstalexploitatieopzet 
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De opbrengsten van het project warden in samenhang met de makelaar geschat. Vaak wordt 

uitgegaan van een bepaalde opbrengst per vierkante meter. Deze opbrengst is afhankelijk van de 

functie (woningen: grondgebonden of appartementen, winkels of bedrijfsruimten), de kwaliteit van het 

aanbod (afwerking, ligging in het plangebied en dergelijke) en de opbrengst van vergelijkbare 

producten in de omgeving. Het saldo tussen de kosten en opbrengsten bepaalt de haalbaarheid van 

de ontwikkeling. 

3.4 Resumerend 

Het beschrijven van de te ondernemen activiteiten dient als basis voor het inventariseren van de 

risico's. Bepaalde activiteiten brengen namelijk onzekerheid met zich mee en onzekerheid leidt tot 

risico's. Het initiatief wordt in dit onderzoek net als in diverse andere literatuur als een aparte fase 

beschreven. Het initiatief is een momentopname die altijd wordt gevolgd door een 

haalbaarheidsstudie. Voor het besluitvormingsproces kan daarom het initiatief samengenomen 

warden met de haalbaarheidsstudie. 

Na de haalbaarheidsfase moet besloten warden of de grand wordt aangekocht. Over de locatie 

bestaan dan nog de nodige onduidelijkheden. Ook de situatie op de markt is van te voren niet geheel 

te voorspellen. Ondanks diverse onzekerheden moet een besluit warden genomen over de koop van 

het onroerend goed. Tevens zijn de kosten voor verwerving van te voren onduidelijk. Doordat de 

grand vaak in eigendom is van diverse eigenaren en de verwerving veel beslag op de tijd kan leggen. 

De onzekerheid die gepaard gaat met de besluitvorming dient te warden meegenomen in de 

haalbaarheidsstudie. Worden er bijvoorbeeld grate risico's genomen, dan dient hiervoor ruimte te 

warden gereserveerd in een exploitatieopzet. 

In de planontwikkelingsfase moet een goed beeld van de markt warden verkregen. Echter het blijft 

altijd speculeren op de toekomst en er bestaat dus onzekerheid. Financieel wordt in deze fase ook 

getracht een iets duidelijker beeld te krijgen. Op basis van kengetallen, ervaringscijfers en gevoel 

wordt een financiele begroting gemaakt. Hiermee gaan de nodige onzekerheden gepaard. De 

begroting is namelijk subjectief en valt of staat bij de kennis en ervaring van de projectontwikkelaar. 

Het winst- en risicopercentage wordt namelijk niet systematisch bepaald. Daarnaast dient het 

programma en het ontwerp kwalitatief goed en marktconform te zijn. Het is namelijk de aansluiting 

tussen de vraag en het aanbod. Ten slotte kan deze fase danig warden vertraagd, doordat juridische 

en planologische goedkeuring moet warden verkregen. 

Voor de verkoop- en realisatiefase dient het programma en het ontwerp definitief te zijn . Het is 

namelijk het moment waarop de planvorming en uitvoering in de handen van andere partijen komt en 

de ontwikkelaar deze partijen coordineert en contracteert. De risico's met betrekking tot de uitvoering 

zullen vooral voor de aannemer zijn. Deze zullen in dit onderzoek buiten beschouwing warden 

gelaten. De verkoop of verhuur kan vertraagd warden door slechte verkooptechnieken of slechte 

planvorming in de eerdere fasen. 
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Het besliscriterium voor de doorgang van een project is het resultaat op de budgetexploitatieopzet. 

Deze moet positief zijn. In een BEO wordt gerekend met een winst- en risicopercentage van 

gemiddeld 5%. Bij risicovolle projecten zal dit percentage aan de hoge kant liggen en bij minder 

risicovolle projecten zal gerekend warden met een laag percentage. De mate van risico wordt echter 

ingeschat op basis van kennis en ervaring en geloof in het project. Er is hierbij behoefte aan een 

instrument dat op een zo objectief mogelijke manier een percentage geeft voor winst en risico. 

De beslissing omtrent de voortgang van het project wordt genomen op basis van de financiele 

begroting en kennis en ervaring van de betreffende projectontwikkelaar. Gedurende het 

ontwikkelingsproces warden er diverse risico's gelopen, die niet op een gestructureerde wijze deel 

uitmaken van het besluitvormingsproces. Op deze momenten van besluitvorming kan een 

risicomanagement-instrument van toegevoegde waarde zijn. Het kan beslissingsondersteunend 

werken. 

Dit hoofdstuk vormt samen met hoofdstuk 2 en de interviews de basis voor het identificeren van de 

risico's. in dit hoofdstuk warden op de volgende terreinen risico gelopen: de fysieke locatie, de situatie 

op de markt en in de economie, financien, procedures en vergunningen en de kwaliteit van het 

programma van eisen en ontwerp. 
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4. Risicomanagementmethoden 

4.1 lnleiding 

Risicomanagement is een systematisch en regelmatig onderzoek naar de risico's die mensen, 

goederen en activiteiten bedreigen en de formulering en implementering van een beleid, waarmee 

deze risico's tegemoet warden getreden.63 Risicomanagement wordt in de literatuur op diverse 

manieren beschreven. In alle literatuur bestaat het echter uit drie stappen: risicoanalyse, risicorespons 

en risicobeheersing. In de loop van het project kunnen de risico's door bijvoorbeeld de tussentijds 

uitgevoerde acties veranderen en kunnen nieuwe risico's een rol spelen. Het cyclisch uitvoeren van 

risicomanagement wordt daarom oak vaak toegepast. 

Dit hoofdstuk bevat een uittreksel van een literatuurstudie naar risicomanagement. De literatuur 

bestaat uit algemene literatuur over risicomanagementmethoden64 en literatuur over 

risicomanagement in de bouwsector.65 In dit hoofdstuk wordt het risicomanagementproces 

beschreven en warden bestaande kwalitatieve en kwantitatieve risicoanalysetechnieken beschreven. 

De risicomanagementmethode als beschreven in dit hoofdstuk zal een basis vormen voor het 

managen van de binnenstedelijke ontwikkelingsrisico's. 

4.2 Risicoanalyse 

Risicoanalyse heeft tot doel het creeren van nieuwe informatie en kennis over een project. Het is een 

belangrijke stap binnen de risicomanagement: alleen het identificeren van risico's is soms al 

voldoende voor een betere procesbeheersing. Het zich bewust zijn van faalfactoren, onzekerheden en 

bedreigingen leidt tot een risicoreductie, omdat er dan meer kennis van het project is. 

Risicoanalyse bestaat uit twee stappen: identificeren en kwantificeren. Risico-identificatie is het 

systematisch in kaart brengen van de risico's van een project. Er moet onderscheid gemaakt warden 

tussen de bran, de gebeurtenis en het effect van een risico. De bran is de gehele projectomgeving, de 

invloed van een of meerdere omgevingsfactoren bepaalt de kans op een gebeurtenis, die een bepaald 

effect heeft op het rendement van het project. De grootte van het effect wordt vastgelegd bij 

risicokwantificeri ng. 

63 Claes (1991) 
64 Claes (1991) en Young (2001) 
65 Vermande (1998) en Smid (2000) en Gehner (2003) 
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4.3 Risicorespons 

De respons van de gerdentificeerde risico's is afhankelijk van de grootte van het risico en de houding 

van de besluitvormer ten opzichte van risico's. De beheersmogelijkheden zijn vermijden, reduceren, 

overdragen en accepteren . De beheersmogelijkheden zijn verdeeld naar afnemende effectiviteit van 

vermindering van de projectrisico's, waarbij vermijden het grootste effect heeft en accepteren het 

minst. 

Vermijden is de meest effectieve maatregel tegen een risico. Het is het uitsluiten dat een kans 

optreedt. Het kan het stopzetten van de voortgang van een project betekenen. Maatregelen voor het 

vermijden van risico's in een project zijn: 

• Kwade gevolgen wegnemen; 

• Kans van optreden wegnemen; 

• Afwijzen risico (bijvoorbeeld deelprojecten niet door laten gaan); 

• Omzeilen risico (bijvoorbeeld and ere bouwmethode kiezen ); 

• Herdefinitie project of doelstellingen; 

• Stopzetten project. 

Reduceren is het meest effectieve middel om het effect van een risico te verkleinen, indien het risico 

niet vermeden kan warden. Het is het verkleinen van de kans dat een ongewenste situatie optreedt, 

bijvoorbeeld het laten uitvoeren van een bouwkostenadvies, zodat de kans op begrotingsfouten wordt 

verkleind. Reduceren van risico's kunnen de volgende maatregelen betekenen: 

• Reduceren gevolgen; 

• Segmenteren, ontkoppelen gevolgen (bijvoorbeeld opdelen planning, faseren); 

• Reduceren kans van optreden; 

• Meer informatie verwerven; 

• lnbouwen stopopties; 

• Bouw/locatie wijzigen; 

• Experts inschakelen; 

• Beproeven prototypes, simulaties, testen e.d.; 

• Back-upsystemen en redundantie inbouwen. 

Het overdragen van een risico is het plaatsen van het risico onder de verantwoordelijkheid van een 

partij die het effect van het risico het beste kan dragen. De kans van het risico blijft ongewijzigd, maar 

het effect van het risico is voor de partij die deze maatregel neemt (de projectontwikkelaar) tot nul 

gereduceerd. Mogelijk maatregelen hierbij zijn : 

• Het project extern verzekeren; 

• Transfer naar derden; 

• Delen met derden. 
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lndien risico's een kleine kans en/of een klein effect hebben, kan gekozen warden deze te accepteren. 

Oak als de andere categorieen beheersmaatregelen niet mogelijk of te duur zijn, kan voor accepteren 

warden gekozen. Het opstellen van een rampenplan, managementplan, het inbouwen van marges of 

het gewoon afwachten zijn mogelijke maatregelen bij accepteren. 

Meest effectief Minst effectief 
...... 

Vermijden Reduceren Overdragen Accepteren 
,..... 

Gevolgen wegnemen Reduceren gevolgen Extern verzekeren Opstellen rampenplan 
Kans wegenemen Segmenteren, faseren Transfer naar derden lnbouwen marges 
Afwijzen risico Reduceren kans Delen met derden Afwachten 
Omzeilen risico Meer info verwerven 
Herdefinitie lnbouwen stopopties 
doelstellingen Bouw/locatie wijzigen 
Stopzetten project Experts inschakelen 

Beproeven prototypes 
Back-upsystemen 

Figuur 4.1: Beheersmaatregelen naar effectiviteit 

Bij de beheersmaatregelen zijn er twee aangrijpingspunten: verkleinen of wegnemen van de kans van 

optreden of verkleinen of wegnemen van het gevolg. De maatregelen kunnen preventief zijn, maar 

indien het optreden van een risico niet voorkomen kan warden dienen correctieve maatregelen 

genomen te warden. 

4.4 Risicobeheersing 

Risicobeheersing is het implementeren van de maatregelen die de kans op het behalen van het 

vereiste rendement vergroten. De meest effectieve maatregel moet warden gefmplementeerd en 

geevalueerd. Vervolgens kan de risicomanagement-cyclus opnieuw warden doorlopen tenzij het 

project is beeindigd. 

Voor het implementeren van de juiste maatregel bij de verschillende risico's kunnen de volgende 

uitgangspunten warden gehanteerd: 

• Wat is de bran of de oorzaak van het risico?; 

• Wat is kans van optreden van het risico? Hoe groat is het gevolg indien het risico optreedt?; 

• Is het risico een ongewenste gebeurtenis of een normale onzekerheid?; 

• Welke partij kan het risico het beste beheersen als het optreedt? Welke beheersmaatregel is 

het meest efficient?; 

• Is het voor de opdrachtgever wel of niet raadzaam betrokken te blijven bij het beheersen van 

het betreffende risico?; 

• Is het risico befnvloedvloedbaar? Als het niet kan warden beheerst, welke partij kan/moet dan 

het risico dragen?; 
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• Zullen de kosten als gevolg van het risico redelijk en kosteneffectief zijn voor de risico

ontvanger?; 

• Zal de ontvanger in staat zijn de consequenties te dragen als het optreedt?; 

• Of: zullen de consequenties leiden tot introductie van andere risico's? 

Bij het toewijzen van een beheersmaatregel aan een risico, dient de effectiviteit en efficientie warden 

afgewogen. De effectiviteit van de maatregel is de afname van de kans van optreden of het gevolg die 

de beheersmaatregel ten opzichte van het betreffende risico tot gevolg heeft. De efficientie van de 

beheersmaatregel kan warden onderzocht door de kosten van de maatregel af te wegen tegen de 

'waarde' van de verkleining van het risico. 

4.5 Risicomanagementcyclus 

De risicomanagementcyclus start met de opname van alle risico's op een bepaald moment: de 

risicoanalyse.66 Na deze systematische inventarisatie van de risico's warden responsmaatregelen aan 

de risico's toegevoegd en vervolgens uitgevoerd. Vervolgens dient geevalueerd te warden of de 

genomen maatregel effectief en efficient was. De efficientie kan warden onderzocht door de kosten 

van de maatregel af te wegen tegen de 'waarde' van de verkleining van het risico. Gedurende het 

project of bij een nieuwe fase (of nieuw project) kunnen steeds nieuwe risico's voorkomen. De 

risicoanalyse dient dan ook constant bijgewerkt te warden. De geactualiseerde risicoanalyse is het 

startpunt voor de risicoanalyse in een nieuwe fase) of nieuw project). 

1. Risico-analyse 
paragraaf 4.2 

5. Actualiseren 

""-
risicoanalyse 

I 
, 

i '( 
4. Evaluatie 2. Beheers-
maatregelen maatregelen 

paragraaf 4.3 

t 3. Uitvoeren I maatregelen ~ 

' paragraaf 4.4 

Figuur 4.2: Risicomanagementcvclus 

De risicomanagementcyclus dient iedere fase opnieuw doorlopen te warden. Bij de wisseling van 

fasen kunnen andere partijen bij het proces betrokken warden. Dit kan zorgen voor nieuwe risico's, 

66 zie figuur 4.2 
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maar ook de overdracht van bestaande risico's moet dan goed verzorgd warden middels een 

risicoanalyse. Daarnaast kunnen de kansen van optreden en de gevolgen per fase (of project) flink 

verschillen. Risicomanagement staat in principe gelijk met ervaringsmanagement. Risico's die in een 

vorig project naar voren zijn gekomen, dienen als input voor een volgend project. Dit is een belangrijk 

gegeven. Kennis en ervaring over risico's uit voorgaande projecten dienen mee genomen te warden 

naar nieuwe projecten. 

4.6 Risicoanalysetechnieken 

Risicoanalysetechnieken zijn onder te verdelen in kwalitatieve en kwantitatieve technieken. Bij een 

kwalitatieve analyse wordt alleen vastgesteld of een organisatie een bepaald risico niet wil lopen of 

juist wel bereid is dat te aanvaarden. Toetsing geschiedt dan impliciet en is mede afhankelijk van de 

risicoperceptie van de beslisser. Bij een kwalitatieve risicoanalyse gaat het om het opsporen van 

(bronnen van) risico/ onzekerheid. 

lndien een objectieve toetsing vereist is, moet gebruik warden gemaakt van een kwantitatieve 

methode. Door het toekennen van kansen en het beschikbaar zijn van een referentiekader kunnen 

projecten objectief warden beoordeeld. Een kwantitatieve risicoanalyse is het uitdrukken van 

risico's/projectonzekerheden in geld/ tijd/ vierkante meters etc. door middel van kanspercentage of 

kansverdelingen. 

4.6.1 Kwalitatieve risico-identificatietechnieken 

Bij het identificeren van risico's is het van belang een zo compleet mogelijke lijst van risico's op te 

stellen. Het niet onderkennen of het onderschatten van een risico kan tot een verkeerde beslissing 

leiden. De identificatietechniek zal dus op een gestructureerde wijze inzicht moeten geven in de 

risico's van een project. Bij kwalitatieve risicoanalyse gaat het vooral om het opsporen van (bronnen 

van) het risico. 

Checklist 

Een checklist is een lijst van risico's die op basis van kennis en ervaring wordt samengesteld en die 

kan helpen bij de risico-identificatie van nieuwe projecten. Deze techniek is weinig complex en door 

het bundelen van ervaring leidt dit middel tot tijdsbesparing. Echter het gevaar van het gebruiken van 

bestaande checklisten schuilt in het limitatieve karakter, zodat nieuwe risico's over het hoofd warden 

gezien. Het constant evalueren en bijwerken van de checklist is dus van belang. 

Projectomgevingskaart 

In een projectomgevingskaart is het project weergegeven met alle actoren en factoren die een rol 

spelen in het project, de relaties tussen het project en de projectomgeving en de relaties tussen de 

actoren en factoren onderling. Het moet overzichtelijk en duidelijk zijn en niet al te gedetailleerd 

warden uitgewerkt. Het is de eerste stap in het bewust warden van de risico's, doordat de invloed van 

de projectomgeving wordt onderkend. De invloed van de projectomgeving wordt vervolgens omgezet 

in specifieke risico's, eventueel met behulp van andere technieken. 
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Fialure Mode and Effect Analysis 

De Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) is een methodiek die alle voorziene ongewenste 

gebeurtenissen in kaart brengt. Door het beschrijven van het ontwikkelingsproces in functionaliteiten 

en het beschrijven van de oorzaken en gevolgen (bronnen en effecten) van die functionaliteiten. 

Gebeurlen~senboom 

Een gebeurtenissenboom beschrijft een (deel)proces aan de hand van gebeurtenissen. Het begint bij 

een begingebeurtenis die zich vertakt in mogelijke vervolggebeurtenissen, die zich vervolgens oak 

weer kunnen vertakken. De gebeurtenissenboom eindigt met het gevolg van de betreffende 

combinatie van gebeurtenissen. Deze eindgebeurtenissen kunnen ofwel het gewenste eindresultaat 

opleveren of een risico in zich dragen. lmpliciet levert het opstellen van een gebeurtenissenboom een 

lijst van risico's op. 

Cumulatieve effecten van risico's warden op deze wijze onder de aandacht gebracht. Bij een groat 

aantal activiteiten is het vrijwel onmogelijk om alle vertakkingen op te stellen en kan de lijst van risico's 

dus incompleet zijn . 

Risicomatrix 

Met behulp van een risicomatrix kunnen de risico's van een project warden geanalyseerd door het 

project vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. De gezichtspunten die de risico's veroorzaken 

(aspecten, belanghebbenden of actoren en combinatie van beide) warden uitgezet in een grafiek 

tegen de deelresultaten van een project waarop de risico's effect hebben (activiteiten en 

begrotingsposten ). 

Deze techniek geeft op een zeer gestructureerde wijze de risico's weer, echter het maken van een 

volledig schema voor het projectontwikkelingsproces is een complexe aangelegenheid. 

Overige technieken 

Naast deze technieken kunnen risico's oak ge'inventariseerd warden door middel van 

brainstormsessies, op basis van ervaring, door interviews of door middel van de Delphi techniek (het 

interviewen van diverse experts en de resultaten van deze interviews anoniem terugkoppelen naar 

deze experts, eventueel meerdere terugkoppelingen). Deze technieken bieden echter te weinig 

houvast voor het creeren van een volledig overzicht en kunnen dus het beste toegepast warden naast 

de eerder beschreven technieken. 

4.6.2 Kwantitatieve risico-identificatietechnieken 

Het doel van risicokwantificering is het toekennen van een kwantitatieve waarde aan de 

waarschijnlijkheids- en de waardecomponent van de risico's. Er zijn een tweetal technieken te 

onderscheiden: bij deterministische technieken wordt alleen het effect van een risico gekwantificeerd 

en bij probalistische technieken wordt zowel de kans als het effect gekwantificeerd. 

De keuze voor een van de technieken zal afhangen van de complexiteit van het proces waarin de 

risicoanalyse wordt ge'implementeerd. De hoeveelheid beschikbare informatie, de beschikbare tijd en 
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het beschikbare budget voor het uitvoeren van de analyse moeten aansluiten op de benodigde 

middelen. 

Risk premium 

De risk premium-methode bestaat uit het toekennen van een post 'onvoorzien' aan de begroting. 

Risico's warden dus niet expliciet ge'fdentificeerd of het effect van de risico's gekwantificeerd, maar 

wordt er in de begroting rekening gehouden met onzekerheden. De hoogte van de post 'onvoorzien' is 

meestal een standaardpercentage en wordt bepaald door ervaringskennis en de risicoattitude van de 

besluitvormer. Deze methode is niet complex, maar wel subjectief. 

Risk-adjusted discount rate 

Het principe van het risk-adjusted discount rate (RADR) is het vergroten van de kans op het gewenste 

resultaat door de kosten en opbrengsten van een project te verdisconteren met een rendement waarin 

een aan het risico gerelateerd percentage is opgenomen. Het rendement bestaat uit een vergoeding 

voor het beslag leggen op vermogen (ter grootte van een staatsobligatie of spaarrekening), een 

percentage dat de ondernemer opneemt voor de verdiscontering van de risico's die inherent zijn aan 

elk project binnen de onderneming en een extra risicotoeslag ter compensatie van risico's die 

specifiek zijn voor een bepaald project. 

Het nadeel van deze methode is dat er geen systematische methode bestaat voor het bepalen van de 

waarde van de drie variabelen die het rendement bepalen. 

Gevoe/igheidsanalyse 

De gevoeligheidsanalyse berekent het effect op het rendement van kosten- of opbrengstenrisico's. Op 

basis van een pessimistische en optimistische waarde voor een investeringsvariabele wordt het 

rendement berekend, waarbij de andere variabelen gelijk warden gehouden. Op die manier wordt de 

gevoeligheid van het rendement voor de variatie in de parameters duidelijk en kan vastgesteld warden 

welke parameter de grootste invloed heeft op het projectresultaat. 

Het is een objectieve methode die met zeer beperkte informatie in een kost tijdsbestek een grate 

hoeveelheid informatie verkrijgt. 

Scenarioanalyse 

De scenarioanalyse is een complexere toepassing van de gevoeligheidsanalyse, waarbij het effect 

van combinaties van variabelen op het rendement wordt berekend. Per scenario wordt gebruik 

gemaakt van meerdere variabelen die resulteren in een enkelvoudige uitvoerwaarde. Een 

scenarioanalyse is vooral geschikt indien inputvariabelen onderling afhankelijk zijn. 

Decision analysis 

Decision analysis is het kwantitatief doorrekenen van een gebeurtenissenboom. Op basis van het 

toekennen van een kansverdeling aan de vertakkingen, kunnen verschillende combinaties van 

deelprojecten met elkaar vergeleken warden. Voor het projectontwikkelingsproces is het zeer complex 

om een decision analysis op te stellen. 
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Expected Monetary Value-methode 

De Expected Monetary Value (EMV)-methode is een techniek waarbij een scenarioanalyse wordt 

gecombineerd met het inschatten van de waarschijnlijkheidscomponent, met andere woorden het 

toekennen van kansen aan de scenario's. Per variabele wordt de EMV bepaald door de gewogen som 

en de kans te nemen. Met de EMV's van meerde variabelen kan vervolgens de EMV van een project 

warden berekend. 

Monte Carlo-simu/atie 

Bij deze methode warden aan alle onderkende risicobronnen in het proces kansverdelingen 

toegekend. Vervolgens wordt bepaald hoe deze bronnen doorwerken in het eindresultaat. 

Kansverdelingen en relaties tussen bronnen en effecten warden in een computermodel vertaald. Het 

resultaat bestaat uit een figuur die informatie verschaft over het rendement van het project en de kans 

dat dit rendement optreedt. 

8/ackbox-methode 

Bij deze methode wordt niet inhoudelijk naar de risicobronnen binnen het project gekeken, maar wordt 

een globale schatting van de onnauwkeurigheid verkregen. De onzekerheid wordt vertaald in een 

veiligheidstoeslag op de doorlooptijd of de kostenraming. Naarmate een project vroeger in het 

ontwikkelingsproces verkeert en de complexiteit grater is, wordt een grotere toeslag gehanteerd. 

Verwachte-waardemethode 

Volgens deze methode wordt uit de verschillende waarden van de risicovariabelen en de daarmee 

samenhangende kansen, de verwachte waarde van de risicovariabele berekend en de daarvan af te 

leiden schade. Deze wijze van kwantificeren vereist de beschikbaarheid van historisch cijfermateriaal 

omtrent de risicofactoren, de risicovariabelen en de kansen (of de kansverdeling). Deze informatie is 

lang niet altijd beschikbaar. Het werken met methodisch verkregen schattingen kan oplossingen 

bieden (de Delphi-methode is een voorbeeld van een methode waarmee schattingen op een 

systematische wijze kunnen warden ontwikkeld).67 

Scoringsmethoden 

Met behulp van vragenlijsten warden diverse relevante aspecten van het risico geevalueerd. Bij elke 

vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk, waarbij elk antwoord een bepaalde zogeheten risicowaarde 

heeft. De som van de scores per antwoord geeft een totaalscore die wordt uitgedrukt als percentage 

van de maximaal haalbare score. Uit de hoogte van het percentage wordt vervolgens afgeleid of de 

risico's binnen de perken blijven. 

Scoringsmethoden zijn in het algemeen goed toepasbaar om incidenteel, eenvoudig en snel een 

eerste inzicht te krijgen in de mate waarin risico gelopen wordt. Oak indien onvoldoende gegevens 

beschikbaar zijn en schattingen onvoldoende betrouwbaar zijn.68 

67 Steens ( 1994) 
68 Steens ( 1994) 
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4.6.3 Beoordeling kwantificatie 

Om de grootte van een risico in te schatten, kunnen de risico's warden uitgezet in een kans- en gevolg 

matrix. 
69 

Hierin wordt op de horizon tale as de kans van optreden van het betreffende risico uitgezet en 

op de verticale as de grootte van het gevolg. Naarmate het risico verder van de assen afstaat, kan het 

risico schadelijker zijn voor het project. 

II IV 

Ill 

► Kans 

Figuur 4.3: Risicomatrix naar kans en gevolg 

I. Kleine kans op een klein gevolg. Deze groep zal het project niet al te veel schade aanrichten. 

Maatregelen tegen het voorkomen van deze risico's zullen niet snel rendabel zijn, omdat deze 

maar weinig voor komen en indien ze voor komen ze goed op te vangen zijn. Het 

onderkennen van deze risico's is vaak voldoende; 

II. Kleine kans op een groot gevolg. Door de lage frequentie is het voorkomen ervan erg 

onberekenbaar. Het zijn 'ongewenste gebeurtenissen' (calamiteiten) en maken door hun aard 

geen deel uit van de reguliere planning en begroting. Verzekeren van de gevolgen van dit 

risico is gebruikelijk; 

Ill. Grote kans op een klein gevolg. Deze risico's zijn door hun hoge frequentie voorspelbaar en 

calculeerbaar en warden daarom vaak als kostenfactor gezien. Het zijn 'normale 

onzekerheden', waarbij het gevolg vaak binnen een bepaalde bandbreedte voorkomt. Door 

het implementeren van de juiste maatregel kan het risico warden gereduceerd of voorkomen; 

IV. Grote kans op een groot gevolg. Deze risico's zullen over het algemeen van dusdanige 

grootte zijn dat ze getracht te worden vermeden. Deze risico's kunnen vaak simpelweg niet 

warden gelopen. 

De kans en gevolg zijn hier slechts naar klein en groat gespecificeerd. Deze zijn echter nog 

gedetailleerder te beschrijven. Dit zal afhankelijk zijn van de wijze waarop de risico's warden 

gekwantificeerd. 

69 Smid (2000); figuur 4.3 
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De wijze waarop de responsmaatregelen aan de verschillende risico's zijn toegewezen zoals 

hierboven beschreven, is niet zonder meer de juiste manier. Bij voorkeur dienen alle risico's te warden 

vermeden. Dit is namelijk de meest effectieve maatregel, voor alle risico's. Echter de efficientie van de 

maatregel dient hierbij ook in ogenschouw te warden genomen. Wat zijn de kosten van de te nemen 

maatregel en hou verhouden zich deze tegenover de effectiviteit van deze maatregel? 

Daarnaast speelt de risico-attitude70 van het projectteam dan wel de onderneming een rol. De risico

attitude is de houding die tegenover de risico's wordt genomen. Afhankelijk van een aantal factoren 

(bijvoorbeeld het aanzien van het project of de 'speelruimte' binnen de onderneming) zal het 

projectteam een risicomijdende, neutrale of risicovolle houding jegens het project hebben. 

Risicomijdend 

Jj 
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I i II 

I i -
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Figuur 4.4: Risico-attitude 

Neutraal 

I 
I 
I ___ .1. __ _ 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
I ___ .J ___ _ 
I 
I 
I 
I 

Kans ► 

Risicovol 

J i 1-_-_-_ .... l-__ -_-½-_-_-_ .J .... :_-_-_ ..... _ 

I I 
I I 
I I 
I I 

Kans ► 

-;;, = Reduceren D = Overdragen D = Accepteren 

Nadat de risico-attitude aan de hand van een aantal factoren is bepaald, zal het projectteam een 

risicomijdende, neutrale of risicovolle houding jegens het project hebben. Bij een risicomijdende 

houding is het gebied, waarin risico's warden vermeden grater. Bij een risicovolle houding zal 

daarentegen meer risico's warden geaccepteerd. 

Voor projectmanagement zijn de belangrijke gevolggebieden tijd en geld.71 De overige 

beheersaspecten organisatie, informatie en kwaliteit zijn oorzaken, waarvan het gevolg uitgedrukt kan 

warden in geld of tijd. Voor een effectieve beheersing dient wel duidelijk te zijn wat de oorzaak is. Het 

aspect waarop het risico betrekking heeft, dient dan ook duidelijk te warden gemaakt. 

In de praktijk leidt een gevolg in tijd ook vaak tot een gevolg in geld. lndien namelijk vertraging 

optreedt, heeft dit ook kostenconsequenties: vertragingsschade. Algemene kosten !open in de 

vertraging gewoon door en rente over de investering neemt alleen maar toe in de tijd. 

70 zie figuur 4.3 
71 Smid (2000) 
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4. 7 Resumerend 

Het risicomanagementproces zoals beschreven in de eerste paragrafen is een goede methode om 

binnen de projectontwikkeling toe te passen. Door de verschillende stappen is deze niet al te complex 

en kan wel op een effectieve manier de risico's beheersen. 

Bij de keuze voor een analysetechniek spelen een aantal zaken een rol. Uit de diverse gesprekken 

met projectontwikkelaars is naar voren gekomen dat de risicoanalyse een niet al te groot beslag op de 

tijd mag leggen. De dynamiek van de projecten en de grote tijdsdruk vragen om een niet 

tijdsintensieve risicoanalyse. 

Risicomanagement wordt momenteel nog niet veel toegepast in de projectontwikkeling. Dit wordt 

onder andere veroorzaakt, doordat de complexiteit van bestaande risicoanalysetechnieken en de 

complexiteit van het ontwikkelingsproces de invoering van risicomanagement in de bouw belemmert. 

Het op te stellen risicomanagementinstrument dient dus niet complex te zijn. 

Als laatste dient het instrument een zo objectief mogelijke beoordeling van de risico's te geven. Om de 

menselijke factor te reduceren en de mate van risico en waarde mee te geven, zal een kwanticatie 

van de risico's plaatsvinden. Objectiviteit kan worden verkregen door de te lopen risico's uit te drukken 

in grootheden. Dit is de risico-kwantificatie. 

Hetgeen in hoofdstuk 2 van dit onderzoek is onderzocht, is vergelijkbaar met een 

projectomgevingskaart. Er zijn echter andere technieken voor nodig om de invloed van de 

projectomgeving om te zetten in specifieke risico's. Hoofdstuk 3 is vergelijkbaar met de Failure Mode 

and Effect Analysis. Voor het identificeren van de risico's met behulp van een gebeurtenissenboom en 

risicomatrix is het projectontwikkelingsproces te complex. Het proces bestaat daarvoor uit te veel 

activiteiten. Bij de toepassing van een checklist voor het identificeren van de risico's bestaat het 

gevaar dat significante risico's worden vergeten, doordat een checklist niet uitputtend is. Echter, het 

constant bijwerken voorkomt dit. 

Risk premium is het toekennen van een post 'onvoorzien' aan de begroting. Momenteel wordt deze 

methode toegepast in een budgetexploitatieopzet, echter op een subjectieve manier. Om het gevolg 

van het risico in een begroting op te nemen, is Risk premium een optie. De grootte van deze post 

dient dan wel op een objectieve manier ingeschat te worden. Daarvoor zijn andere technieken nodig. 

De Risk-adjusted discount rate is geen systematische methode en voor een Decision analysis is het 

projectontwikkelingsproces te complex. Voor een Monte Carlo-simulatie moeten de input-gegevens 

vrij nauwkeurig worden bepaald. Voor een aantal waarden is dit zeer moeilijk in te schatten. Deze 

methoden vallen dus alien af. 

Een gevoeligheidsanalyse (en scenarioanalyse en Expected Monetary-Value) zijn geschikt om risico's 

die doorwerken in de budgetexploitatieopzet te analyseren. Met behulp van de variabelen uit de opzet 

kan de spreiding van iedere variabele en dus het risico berekend worden. De verwachte

waardemethode en scoringsmethode zijn goed geschikt om moeilijk te kwantificeren risico's te 

kwantificeren. Met behulp van de Delphi-methode kunnen de variabelen op een systematische wijze 

worden geschat. 
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5. Risicoanalyse 

5.1 lnleiding 

De eerste stap in de risicomanagementcyclus is de analyse van de risico's . Het bestaat uit het 

onderzoeken van de bronnen en gevolgen van het risico. De volgende stap is het beheersen van het 

risico: het implementeren van beleid, zodat het negatief effect van het risico wordt beperkt. Dit 

hoofdstuk bestaat uit de risicoanalyse: het identificeren en vervolgens kwantificeren van de risico's. In 

het volgende hoofdstuk zullen de risico's beheerst warden. 

Het hoofdstuk start met de identificatie van de risico's en vervolgens warden de risico's 

gekwantificeerd. Risico-identificatie is het systematisch in kaart brengen van de risico's van een 

project: de bran, de gebeurtenis en een omschrijving. De risico's zijn gedestilleerd uit de hoofdstukken 

2 en 3. De onzekerheden die in deze hoofdstukken zijn beschreven, warden in dit hoofdstuk als bran 

van een risico omschreven. 

Om de risico's op een gestructureerde wijze in beeld te brengen, warden deze in hoofdgraepen 

onderverdeeld. Hierbij speelt de vraag hoe gedetailleerd deze risico-inventarisatie moet zijn. 

Risicomanagement draait om overzicht. 72 Er wordt van graf naar fijn gewerkt. Er wordt dus uitgegaan 

van een algemeen overzicht, waarna op punten een verfijning kan warden uitgewerkt in de loop van 

het proces als dit voor de beheersing van het risico noodzakelijk is. Het onderzoek is immers oak niet 

gericht op het inventariseren van alle risico's, maar om een projectbreed overzicht te krijgen van de 

risico's en het beheersen ervan. 

Risicokwantificering is het bepalen van de kans van optreden en de grootte van het effect (in tijd of 

geld). Voor het risicomanagementinstrument is deze stap van belang, omdat door de kwantificatie de 

risico's objectief met elkaar kunnen warden vergeleken en er een beheersmaatregel aan toegewezen 

kan warden. Aan de hand van de kwantificering kunnen de risico's geplaatst warden in de 

risicomatrix. 73 De plaats van het risico in de matrix kan de wijze van res pons op het risico word en 

gekozen. In dit hoofdstuk zal de kwantificatie zelf niet plaatsvinden, omdat de grootte van de risico's 

per project verschillen. Er zal wel warden uitgelegd hoe de kwantificatie plaats zal moeten vinden, 

zodat hierbij zoveel mogelijk objectiviteit wordt verkregen. 

72 Smid (2000) 
73 zie paragraaf 4.5.3: Beoordeling kwantificatie 
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5.2 Risico-identificatie 

5.2.1 lnleiding 

Om op een gestructureerde wijze inzicht te krijgen in de risico's die een rol spelen bij de 

binnenstedelijke projectontwikkeling, wordt gebruik gemaakt van de kwalitatieve identificatie

technieken zoals in paragraaf 4.5.1 beschreven. 

Het Kenniscentrum Risicomanagement RISNET74 onderscheidt de volgende hulpmiddelen om de 

belangrijkste risico's te identificeren: een lijst van partijen (de projectomgevingskaart) en de planning 

van het project. Door de lijst van partijen langs te lopen en te bedenken op welke wijze zij het project 

zouden kunnen vertragen, kunnen de risico's warden benoemd. De activiteiten die uit de planning 

komen, kunnen als 'trigger' dienen om te komen tot een lijst van de belangrijkste risico's (dit is 

vergelijkbaar met een Failure Mode and Effect Analysis75
). De projectomgevingskaart (hetgeen in 

Hoofdstuk 2 is onderzocht) en de Failure Mode and Effect Analysis (hetgeen in Hoofdstuk 3 is 

onderzocht) warden gebruikt bij het samenstellen van de risico-identificatie. 

5.2.2 Risico-hoofdgroepen 

Voor een onderverdeling van de risico's zijn de volgende onderzoeken te onderscheiden. Van de 

Louw76 gaat in haar onderzoek uit van samenwerkingsrisico's, kwaliteitsrisico's, logistieke risico's en 

financiele risico's. Deze onderverdeling is echter meer geschikt voor een herontwikkeling van een 

stadscentrum (winkelcentrum), doordat hier specifieke problemen als de continuneit van het 

winkelcentrum en de bereikbaarheid, functie en prestatie van het winkelcentrum een rol spelen. Ook 

benoemt van de Lauw risico's die niet een risico zijn voor de projectontwikkelaar, maar voor andere 

partijen. Dit onderzoek is slechts gericht op risico's die voorkomen bij de projectontwikkelaar. 

Wedding77 maakt onderscheid in interne organisatorische, interne technische, externe institutionele, 

externe ruimtelijke/sociale en externe economische/financiele projectonzekerheden (waarbij risico's 

warden veroorzaakt door onzekerheden). Intern heeft hierbij betrekking op onzekerheden die binnen 

het project optreden en extern buiten het project. De termen intern en extern wekken de suggestie dat 

hiermee binnen en buiten de projectontwikkelingsorganisatie wordt bedoeld. Technisch lijkt slechts 

betrekking te hebben op de bouwtechniek, echter de gehele (stedenbouwkundig, architectonisch, 

ruimtelijk en dergelijk) kwaliteit van het ontwikkelde is voor de projectontwikkeling minstens zo 

belangrijk. 

Boogaard78 gaat in zijn onderzoek uit van de volgende hoofdgroepen: organisatorisch, 

politiek/bestuurlijk, maatschappelijk/sociaal, juridisch, informatie/communicatie, planning, ruimtelijke, 

financieel en kwaliteit. Deze onderverdeling is primair opgesteld voor het bouwbedrijf (voor bouwen in 

74 Lindenaar (1999) 
75 zie paragraaf 4.5.1 Kwalitatieve risico-identificatie-technieken 
76 Van de Louw (2002) 
77 Wedding (2002) 
78 Boogaard (2002) 
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tegenstelling tot projectontwikkeling zoals in dit onderzoek). lnformatie/communicatie risico's en 

planningrisico's hebben net als organisatorische risico's betrekking op de samenwerking tussen 

partijen. Naast financieel zijn er oak economische risico's te onderscheiden {de conjunctuur, markt). 

Van de Louw Weddina Booaaard 

Samenwerkingrisico's Intern organisatorisch OrQanisatorisch 

lnformatie/communicatie 

LoQistieke risico's Plannina 

Extern institutioneel Politiek/bestuurliik 

Extern ruimteliik/sociaal Maatschappelii k/sociaal 

Juridisch 

Ruimteliik 

Financiele risico's Extern economisch financieel Financieel 

Kwaliteitsrisico's Intern technisch Kwaliteit 

Figuur 5.1: Risico-hoofdgroepen andere onderzoeken 

Geen van bovenstaande clusteringen omvat alle aandachtsgebieden van projectontwikkeling. De in de 

voorgaande hoofdstukken beschreven risicogebieden dienen allemaal door een van de 

aandachtsgebieden te warden omvat. Deze aandachtsgebieden zijn samenwerking (paragraaf 2.2), 

overheid (paragraaf 2.3), ruimtelijk beleid (paragraaf 2.4), sociale aspecten (paragraaf 2.5.8 en 2.6), 

de complexiteit van de locatie (paragraaf 2.6), financiele aspecten (paragraaf 3.3) en de kwaliteit van 

het te ontwikkelen onroerend goed (paragraaf 3.2). Zodoende is tot de volgende clustering van risico's 

gekomen: 

Risicohoofdgroepen 

SamenwerkinQrisico's • 
Politieke/bestuurliike risico's 

Sociaal/maatschappelijke risico's 

Juridische/wetteliike risico's 

Situationele risico's 

Financieel/economische risico's 

Kwaliteitsrisico's 

Figuur 5.2: Risico-hoofdgroepen 

Deze categorisering geeft een compleet overzicht op hoofdlijnen van binnenstedelijke 

ontwikkelingsrisico's en houdt rekening met het specifieke karakter van projectontwikkeling {het voor 

eigen rekening en risico ontwikkelen, de onzekerheid vanuit de markt). De risicohoofdgroepen zijn 

representatief voor het aandachtsgebied, zodat het in de communicatie duidelijk is wat bedoeld wordt 

met het risico. 
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Het projectontwikkelingsproces vertoont in grate lijnen iedere keer hetzelfde beeld. De te ondernemen 

activiteiten, te doorlopen procedures, aan te vragen vergunningen, van invloed zijnde factoren en 

dergelijk tonen iedere keer grate gelijkenis. Op de globale indeling kan dus iets nader warden 

ingezoomd. 

De onderscheiden risico's kunnen diverse oorzaken hebben. Deze warden in dit hoofdstuk niet 

beschreven aangezien hier een te grate varieteit in bestaat en deze per project verschillend zijn. De 

lijst geeft wel een overzicht, zodat kan warden gernventariseerd op welk vlak het meeste risico wordt 

gelopen. Ten opzichte van de hoofdgroepen volgt hieronder een gedetailleerdere beschrijving van 

mogelijke risico's bij projectontwikkeling. 

5.2.3 Samenwerkingrisico's 

Een binnenstedelijk project komt tot stand door de samenwerking tussen een groat aantal partijen. De 

verschillen in doelstellingen, belangen en cultuur brengt een groat aantal onzekerheden met zich mee. 

Samenwerkingsrisico's omvatten alle risico's die warden veroorzaakt door de samenwerking tussen 

de actoren. 

• Projectdefinitie: de doelstellingen en visies van de diverse actoren (op het gebied van: 

programma, kwaliteit van het onroerend goed en de leefomgeving, termijnvisie etc.) zijn niet in 

strijd met elkaar; 

• Projectorganisatie: 

aansprakelijkheden 

gecommuniceerd; 

de taakverdeling, 

en de kosten-

verantwoordelijkheden, besluitvormingsstructuur 

en batenverdeling zijn duidelijk vastgelegd 

en 

en 

• Planning en fasering: door de actoren wordt eenzelfde planning gehanteerd die flexibel genoeg is 

om eventuele vertragingen op te vangen. 

5.2.4 Politieke/bestuurlijke risico's 

De overheid speelt een grate rol bij een binnenstedelijk ontwikkeling. De verschillende overheden 

dienen hun goedkeuring te verlenen aan de plannen. Daarnaast komt het veel voor dat gemeenten 

onderdeel uitmaken van de projectorganisatie. Wijzigingen in de visies en besluiten van de diverse 

besturen bernvloeden de planontwikkeling. 

• Samenstelling: wijzigingen in de politieke opvattingen of prioriteiten (eventueel door een 

veranderende samenstelling van de bestuurders) zijn van invloed zijn op de planvorming en 

realisatie; 

• Planinhoudelijk: de visie vanuit het beleid (bestemmingsplan of masterplan) wijkt niet af van de 

visie van de ontwikkelaar; 

• Toezeggingen en subsidies: de overheid doet toezeggingen met betrekking tot bepaalde 

voorzieningen en maatregelen voor het betreffende gebied en komt deze ook na of gecalculeerde 

subsidies warden ook daadwerkelijk ontvangen. 

62 Risicomanagement bij binnenstedelijke ontwikkeling 



5.2.5 Sociaallmaatschappelijke risico's 

Vooral binnenstedelijk is er een groat aantal partijen die zich bemoeit met de ontwikkeling. Eventuele 

zittende bewoners (of krakers), omwonenden of belangengroeperingen zullen hun uiterste best doen 

om hun visie te realiseren. Dit leidt dikwijls tot vertraging, maar slechts zelden tot annulering van de 

planvorming. 

• Bezwaar en beroep: indien door de omgeving overlast van de ontwikkeling wordt verwacht, is de 

kans groat dat belanghebbenden bezwaar tegen de planvorming zullen hebben. Vertraging of het 

uitkeren van planschade is een gevolg; 

• Communicatie: naar de omgeving wordt (goed) gecommuniceerd, voorlichting gegeven en het 

planproces wordt voor de omgeving open tegemoet getreden; 

• Imago: het imago van het project of de gehele projectorganisatie kan be"i"nvloed warden door (het 

proces van) de planvorming. 

5.2.6 Juridische/wettelijke risico's 

Aan het ontwikkelen van onroerend goed warden een groat aantal eisen en randvoorwaarden 

opgelegd. Deze eisen en randvoorwaarden zijn van invloed op het proces van ontwikkelen en het te 

ontwikkelen product. 

• Vergunningen: er bestaat duidelijkheid welke vergunningen aangevraagd dienen te warden en er 

zijn geen hobbels te verwachten bij het verlenen van deze vergunningen. Oak de goedkeuring van 

welstand maakt hiervan deel uit; 

• Procedures: het doorlopen van de benodigde procedures zorgt niet voor extra problemen; 

• Aanvullende eisen en wijzigende wetgeving: met alle mogelijke aanvullende eisen (zoals DuBo, 

Bouwbesluit, Politiekeurmerk, Brandweereisen e.d.) en milieuwetgeving is reeds rekening 

gehouden. 

5.2. 7 Situationele risico's 

Meer nag dan in een uitleggebied is de invloed van de locatie en omgeving erg onzeker. Doordat men 

vaak met vervuilde gronden en bestaande omgeving te maken heeft, maakt dit de ontwikkeling 

risicovol. Situationele risico's omvatten alle risico's die door de fysieke locatie en omgeving warden 

veroorzaakt. 

• Verwerving: de obstakels die zijn te verwachten bij het verwerven van de percelen zijn reeds 

bekend; 

• lnpassing ontwerp: inpassing van het ontwerp in de omgeving stelt speciale randvoorwaarden en 

het is duidelijk wat de grenzen van het plangebied zijn; 

• Bodem en grand: er is rekening gehouden met een slechte kwaliteit van de bodem (draagkracht, 

grondwater, archeologische vondsten en dergelijke); 

• Bodem- en opstal-verontreiniging: het treffen van bijzondere verontreiniging op de locatie of de 

opstallen op de locatie; 

• Overlast uit omgeving: legt de omgeving beperkingen op aan de ontwikkeling (bijvoorbeeld 

geluidscirkels, stankcirkels, geluidszones, kabels en leidingen en dergelijke); 
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• Bestaande opstallen: indien er gebouwen op de locatie aanwezig zijn, bestaat het gevaar dat deze 

hoge sloopkosten met zich mee brengen of dat deze (als monument warden aangewezen en) 

moeten warden herontwikkeld. 

5.2.8 Financiee//economische risico's 

Het onroerend goed dient uiteindelijk afgezet te warden. Echter de situatie op de markt verschilt 

plaatselijk en van tijd tot tijd nogal. Oak parameters als rente en bouwkosten zijn aan verandering 

onderhevig. 

• Economische ontwikkelingen: veranderingen in de conjunctuur bernvloeden de afzet van het 

ontwikkelde; 

• Lokale markt: ontwikkelingen op lokaal niveau bernvloeden de afzet van het ontwikkelde (oak 

concurrentie van andere projecten); 

• Moment van verkopen: het tijdstip van het op de markt brengen ten opzichte van andere projecten 

en de seizoenen; 

• Prijsontwikkelingen: er bestaat onzekerheid over het verloop van de rente, inflatie, bouw- en 

loonkosten en dergelijke; 

• Financiering: ontwikkelingsactiviteiten kunnen enorme voorinvesteringen met zich meebrengen; 

• lnvestering: het budget ten behoeve van de grondkosten, bouwkosten, sloopkosten en 

bijkomende kosten is juist ingeschat. 

5.2.9 Kwaliteitsrisico's 

Het doel van de ontwikkeling is onroerend goed te ontwikkelen dat goed in de markt is af te zetten. 

Hiervoor moet het uiteindelijke product voldoen aan het programma van eisen en dient de ontwerp- en 

bouwtechnische kwaliteit goed te zijn. 

• Ontwerp: het ontwikkelde dient voldoende kwaliteit te bezitten (stedenbouwkundig, architectonisch 

of bouwtechnisch); 

• Programma van eisen: het programma van eisen is goed ingeschat en sluit goed aan bij de markt; 

• Marketing: het toepassen van marketingtechnieken is van invloed op de afzet. 

De beschreven risico's per risicohoofdgroep is een onuitputtende lijst. Deze kunnen en zijn hier niet 

allemaal beschreven. Per risicohoofdgroep is slechts aangegeven wat de meest voorkomende en 

grootste risico's zijn. Bij een eerste risico-inventarisatie van een project kan deze lijst als startpunt 

warden genomen. De omschreven risico's dienen als hulpmiddel bij het inventariseren van de 

oorzaken van de diverse risico's. 

Echter er wordt geen rekening gehouden met de fase waarin het risico optreedt. Voor het 

implementeren van een instrument in het proces is dit echter wel van belang. Er moet duidelijkheid 

bestaan in welke fase het meest risico wordt gelopen en wanneer dit het best te beheersen is. 

Daarom wordt deze categorisering per ontwikkelingsfase gernventariseerd. Daarnaast is het van 

belang te weten of op het te lopen risico invloed kan warden uitgeoefend. De bernvloedbaarheid 

bepaalt de mogelijkheid tot beheersen van een risico. 
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5.3 Risico-kwantificatie 

5.3. 1 lnleiding 

Om te onderzoeken waar de grootste risico's zijn te verwachten en hoe hierop gerespondeerd dient te 

warden, zal er in het instrument een kwantificatie van de risico's plaats moeten vinden. De keuze voor 

een responsmaatregel zal namelijk afhangen van de grootte van de kans en het gevolg van het risico. 

Bij de kwantificatie is het belangrijk dat deze zo objectief mogelijk warden bepaald. Momenteel vindt er 

namelijk reeds een subjectieve beoordeling plaats en het doel is juist deze subjectiviteit te 

verminderen. Omdat de kwantificatie over de toekomst gaat, is deze moeilijk te voorspellen. De 

Delphi-methode is hiervoor een uitkomst. 

5.3.2 Delphi-methode 

Bij de Delphi-methode wordt gepoogd tot voorspellingen te komen door middel van een confrontatie 

van opvattingen van diverse deskundigen. Daarbij wordt ernaar gestreefd zoveel mogelijk te komen 

tot een gemeenschappelijke opvatting door een terugkoppeling van informatie. Meestal loopt de 

procedure in twee tot vier ronden. In de eerste ronde wordt aan elke deelnemer een schriftelijke 

reactie gevraagd op het voorgelegde probleem. De ondervraging geschiedt met gestructureerde 

enqueteformulieren. De ingekomen reacties warden samengevat en in een beknopt overzicht 

weergegeven. Dit overzicht wordt in de tweede ronde aan de deskundigen voorgelegd met het 

verzoek de oorspronkelijk gegeven visie te overwegen op grand van de resultaten van de eerste 

ronde. Personen die een sterk afwijkende visie hebben en deze niet wensen te wijzigen, wordt 

gevraagd hun visie te onderbouwen met argumenten. De derde en de vierde ronde verlopen als de 

tweede. De uit de eerste ronde ontvangen antwoorden vertonen veelal een grate spreiding. Door de 

procedure te herhalen met terugkoppeling van informatie groeien de meningen meestal naar elkaar 

toe. 

Essentieel bij de gehele procedure is dat de deskundigen niet warden gernformeerd over elkaars 

individuele antwoorden. Dit vereiste dient ertoe om een onafhankelijke opstelling van de deelnemers 

te waarborgen. 

5.4 Resumerend 

In de inleiding werd reeds gesteld dat de risico's die verbonden zijn met projectontwikkeling zeer 

divers zijn.79 Het inventariseren van alle risico's die voor kunnen komen bij een binnenstedelijke 

ontwikkeling is dan oak zeer moeilijk en tijdrovend. Er is daarom een lijst van hoofdgroepen van 

risico's opgesteld die als een paraplu dient voor het inventariseren van de risico's per project. Deze 

paraplu is in dit hoofdstuk gegeven. Onder deze paraplu zijn een aantal aandachtsgebieden 

weergegeven die kunnen helpen bij het inventariseren van de daadwerkelijke risico's. 

79 zie paragraaf 1.1 
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Veel van de risico's die worden onderscheiden, zijn in de huidige projectontwikkeling reeds algemeen 

geaccepteerde risico's. Deze 'normale onzekerheden' zijn zo veel voorkomend, dat hiermee vrijwel 

altijd rekening wordt gehouden. De kans van optreden is doorgaans moeilijk te be"fnvloeden, maar de 

gevolgen zijn vaak wel goed te beheersen. 

Een projectontwikkelaar zal bijvoorbeeld nooit grond aankopen, voordat hij de grond heeft onderzocht 

op mogelijke vervuiling, archeologische gesteldheid en dergelijke. In de grondexploitatie wordt ook 

altijd een post voor bodemonderzoek gereserveerd. Het risico van bodemverontreiniging wordt dus in 

een vroeg stadium afgewenteld door een bodemonderzoek en de kosten voor dit onderzoek worden 

verdisconteerd in de verkoopprijs van het te ontwikkelen onroerend goed. 

Daarnaast zijn er ook risico's die niet vaak voorkomen, maar waarvan de gevolgen moeilijk 

beheersbaar zijn . Bij deze 'ongewenste gebeurtenissen' zijn de gevolgen relatief onbeheersbaar en 

moet de kans van optreden worden verminderd. De wijze waarop de verschillende risico's benaderd 

dienen te worden, staat in paragraaf 4.6.3 vermeld . Voor het beheersen van het risico (het kiezen van 

de beheersmaatregel) is dus de kans van optreden en het gevolg van belang te weten. 

Van belang is door middel van de kwantificatie de risico's dusdanig in te delen, zodat de normale 

onzekerheden en ongewenste gebeurtenissen onderscheiden worden. De keuze van de 

responsmaatregel hangt hier namelijk mede van af. 
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6. Risicobeheersing 

6.1 lnleiding 

Risicobeheersing is het implementeren van maatregelen die de kans op het behalen van het vereiste 

rendement vergroten.80 Om risicobeheersing goed implementeerbaar te maken in de 

projectontwikkeling wordt een instrument ontwikkeld dat goed hanteerbaar is en binnen een kart 

tijdsbestek de risico's van een project kan managen. Projecten zijn namelijk zeer dynamisch en de tijd 

die beschikbaar is voor een risicoanalyse is beperkt.81 

In de risicomanagementcyclus is reeds gesteld dat de kennis en ervaring over risico's uit voorgaande 

fasen (projecten) moet warden meegenomen naar volgende fasen (projecten). Hetzelfde geldt voor 

het instrument. Het instrument moet een 'databank' warden, waarin kennis en ervaring over risico's 

met binnenstedelijke ontwikkelingen wordt opgeslagen en gemanaged. Het managen bestaat hierbij 

uit het identificeren (omschrijven van de bran) en het kwantificeren (de grootte van het effect en de 

kans van optreden) en het implementeren en uitvoeren van responsmaatregelen . 

1. Opstellen 
risicomanagement-
instrument 

5. Actualiseren 
.... risicomanagement-

I 
, instrument i w 

4. Evaluatie 2. lmplementeren 
responsmaatregelen risicomanagement-

instrument 

i 3. Uitvoeren I J 

responsm ' 
(in het binnen-

Figuur 6.1: Proces implementatie risicomanagementinstrument 

80 Paragraaf 4.4 
81 Gehner (2003) 
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Nadat het instrument is opgesteld en het is toegepast op een case, dienen de resultaten van deze 

casetoetsing82 te warden geevalueerd. Vervolgens zal het instrument aangepast moeten warden, 

zodat de kwaliteit van het instrument wordt verbeterd, voordat het in een volgende fase gebruikt wordt. 

In dit hoofdstuk zal het risicomanagementinstrument warden opgesteld aan de hand van de stappen 

van het risicomanagementproces. In het volgende hoofdstuk zal vervolgens de uitvoering, evaluatie 

en actualisering plaatsvinden. Paragrafen 4.3 en 4.4 zullen als uitgangspunt warden genomen voor 

het beheersen van de risico's . 

6.2 Opstellen onderdelen instrument83 

6. 2. 1 Checklist 

De databank, waarin de kennis en ervaring over risico's in wordt opgeslagen, krijgt de vorm van een 

checklist.84 Deze weinig complexe techniek kan tot tijdsbesparing leiden: dit zijn twee voorwaarden 

voor een risicomanagementinstrument in binnenstedelijke projectontwikkeling85
. Tevens dient het 

instrument door de projectontwikkelaar zelf gebruikt te kunnen warden en ingepast te kunnen warden 

in het bestaande ontwikkelingsproces. 

Een nadeel van een checklist is het limitatieve karakter. Doordat van een van te voren bepaalde lijst 

wordt uitgegaan, bestaat het gevaar dat risico's die 'nieuw' zijn over het hoofd warden gezien. Van 

belang is daarom dat de checklist constant bijgewerkt wordt. Er wordt daarom gesproken over een 

dynamisch document in de vorm van een checklist. 

6.2.2 Omschrijving van de risico's 

Als eerste moet er in het instrument een omschrijving van het risico staan, want het moet duidelijk zijn 

welk risico wordt behandeld. De risico's zoals in paragraaf 5.2 beschreven, warden hiervoor als 

uitgangspunt genomen. De risico's warden verdeeld naar chronologische volgorde, zodat het voor de 

invuller van het instrument helder is welk risico wordt bedoeld. 

Het kan ook voorkomen dat er gedurende het proces nieuwe, nog niet gerdentificeerde risico's zijn . 

Hiervoor dient dan ruimte in het instrument te warden gereserveerd, zodat deze aan het instrument 

kunnen warden toegevoegd. In de checklist warden daarom regels open gelaten, waar nieuwe risico's 

ingevuld kunnen warden. Zo kan de checklist constant geupdate warden en blijft deze actueel. 

Het gevaar van 'open plekken' in de checklist is dat er te veel risico's aan toe kunnen warden 

gevoegd. De lijst kan dan te lang warden, zodat deze niet meer snel en eenvoudig bruikbaar is en de 

aandacht van de belangrijke risico's wordt afgehaald. Er kan dan 'ruis' in het instrument optreden, 

waardoor de belangrijke risico's aandacht verliezen. Er dient dus te warden gezorgd dat er kritisch met 

deze lege ruimtes wordt omgegaan. 

82 zie oak hoofdstuk 7: Casetoetsing 
83 zie bijlage 6 
84 zie oak paragraag 4.5.1 
85 zie oak paragraaf 4. 7 
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6.2.3 Oorzaak van de risico's 

Voor de beheersing van het risico is het van belang de oorzaak van het risico te weten. Door het 

aanpakken van de oorzaak kan het risico meestal het best beheerst warden. Daarnaast kan de 

oorzaak helpen bij het kiezen van een actie bij de toegewezen responsmaatregel. Oorzaken van 

risico's zijn er diverse. In het instrument wordt daarom een omschrijving gegeven die in het algemeen 

het betreffende risico veroorzaakt. 

Het bepalen van de be"invloedbaarheid (in een volgende kolom) kan aan de hand van de oorzaak 

gebeuren. Oak de responsmaatregel die het risico krijgt toegewezen (laatste kolom) dient vergeleken 

te warden met de oorzaak. Wordt er namelijk een responsmaatregel voorgesteld die strijdend is met 

de oorzaak (vermijden van de slechte markt is bijvoorbeeld niet mogelijk, omdat het ontwikkelde in de 

markt moet warden afgezet) dan kan dit van invloed zijn op de maatregel. 

6.2.4 Kwalitatief effect 

Risico's kunnen diverse gevolgen hebben. Sommige risico's hebben een gevolg in tijd (het vertragen 

van de planvorming) en andere risico's hebben vooral een financieel gevolg (het afnemen van de 

opbrengsten of toenemen van de kosten). Ter verduidelijking van het (kwantitatieve) gevolg dient het 

kwalitatieve effect bepaald te warden. In deze kolom kan bijvoorbeeld tijd, geld of kwaliteit, organisatie 

of informatie warden ingevuld, afhankelijk van wat het risico tot gevolg heeft. 

6.2.5 Kwantificatie van de risico's 

Vervolgens dienen de belangrijkste risico's vastgesteld te warden. De kans van optreden en de 

grootte van het gevolg zijn hierbij van belang. Kans en gevolg dienen afzonderlijk van elkaar genoemd 

te warden en niet als een grootheid (bijvoorbeeld de grootte van het risico). Risico's met een 

verschillende kans en grootte kunnen namelijk op een andere manier beheerst te worden.86 

De kans en het gevolg moeten inzicht geven in de belangrijkste risico's en de keuze van de 

responsmaatregel met bijbehorende actie. Door het vermenigvuldigen van de kans en het gevolg 

wordt het effect van het risico bepaald. 

Van te voren is niet te bepalen hoe groat de kans en het gevolg exact zijn. De in te vullen waardes zijn 

daarom indicatief gegeven. lndien in de toekomst voldoende historisch materiaal voor handen is, kan 

hierin een duidelijkere onderscheid warden aangebracht (bijvoorbeeld: de kans van optreden is 10, 

20, 50 of 90%). 

6.2.6 Bei"nvloedbaarheid 

De be"invloedbaarheid van het risico heeft betrekking op een mogelijke afname van het effect van het 

risico. Is een risico niet be"fnvloedbaar dan zal een reducerende maatregel geen effect hebben. De 

86 zie ook paragraaf 4.6.3 

6 - Risicobeheersing 69 



be'fnvloedbaarheid is dus van belang om te bepalen of een eventuele responsmaatregel effect zal 

hebben. De grootte van het risico bepaalt de noodzaak tot beheersen, de be'fnvloedbaarheid bepaalt 

de mogelijkheid tot beheersen van een risico.87 

6.2. 7 Respons en maatregel 

Als de risico's zijn geanalyseerd, dienen deze beheerst te worden door het aanwijzen van een 

responsmaatregel met bijbehorende akties. Als uitgangspunt bij de mogelijke maatregelen wordt de 

risicomatrix88 gebruikt. Risico's met een grote kans en groot gevolg worden hierin vermeden, risico's 

met een kleine kans en groot gevolg verzekerd, risico's met een grote kans en klein gevolg kunnen 

worden voorkomen door de juiste maatregelen en risico's met een kleine kans en klein gevolg kunnen 

in principe worden geaccepteerd. Hierbij dient ook rekening te worden gehouden met de risico

attitude. 89 

De responsmaatregel die op basis van de matrix wordt bepaald, zal moeten warden vertaald in een 

daarwerkelijke actie. Hiervoor zal een blad worden bijgevoegd, waarin per responsmaatregel 

mogelijke acties worden benoemd. 

6.2.8 Risico-attitude 

De koppeling van een responsmaatregel aan een bepaald risico wordt gegeven door middel van de 

risico-attitude. De risico-attitude wordt bepaald aan de hand van een aantal vragen die bepalend zijn 

voor de houding ten opzichte van risico's. De risico-attitude wordt opgenomen in de risicomatrix en 

kan risicomijdend, neutraal of risicovol zijn .90 Het betreffende risico wordt vervolgens aan de hand van 

de grootte van de kans en het gevolg geplaatst in de risicomatrix. Afhankelijk van de risico-attitude 

moet het risico zodoende worden vermeden, gereduceerd, overgedragen of geaccepteerd. 

Risicomijdend 

- = Vermijden 

Figuur 6.2: Risico-attitude 

87 Gehner (2004) 
88 zie ook paragraaf 4.6.3 
89 zie ook paragraaf 4.2. 7 
90 zie paragraaf 4.6.3 
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6.3 lmplementatie risicomanagement-instrument 

6.3. 1 lnleiding 

Om uit het gebruik van het risicomanagement-instrument zoveel mogelijk voordeel te halen, is het van 

belang aan te geven hoe het instrument gebruikt moet gaan warden. Hoe moet met het instrument 

binnen de organisatie warden omgegaan en op welke manier zijn de resultaten die er uit voortkomen 

zo betrouwbaar mogelijk? 

6.3.2 Reduceren van de menselijke factor 

Zeals reeds in de omschrijving van het onderzoek is gesteld, dient het risicomanagement-instrument 

een zo objectieve mogelijke beoordeling van de risico's te geven. Aangezien de kwantificatie gebeurt 

aan de hand van de inschatting van de invuller (de projectontwikkelaar) van het instrument, gaat dit 

met de nodige subjectiviteit gepaard. Een pessimist zal de risico's anders inschatten dan een optimist. 

Om deze menselijke factor eruit te halen, zal het instrument door diverse personen moeten warden 

ingevuld op basis van een Delphi-onderzoek.91 

De personen die in aanmerking komen het instrument in te vullen zijn de projectontwikkelaar, de 

directieverantwoordelijke, de projectvoorbereider of andere leden van het projectteam. Het instrument 

dient door circa drie personen ingevuld te warden, die allen enige kennis van het project hebben. 

Daarnaast dient er een persoon aangesteld te warden die het invullen van het instrument coordineert: 

de risicomanager. De risicomanager faciliteert de projectteams op het gebied van risicomanagement 

en rapporteert aan het projectmanagement. Bij grate, complexe project is het aanstellen van een 

aparte functionaris aan te bevelen. In minder complexe projecten kunnen de taken doorgaans warden 

uitgevoerd door een van de leden van het projectteam. Goede communicatieve vaardigheden en een 

objectieve kijk op het project zijn een pre voor een risicomanager. Het is immers ook zijn taak om de 

organisatie af en toe een spiegel voor te houden. 

6.3.3 Dynamisch document 

De checklist dient als dynamisch document binnen de verschillende fasen van het proces te warden 

gebruikt. Na het opstellen van het document in de eerste fase, wordt dit als uitgangspunt genomen in 

de volgende fase. De kennis en ervaring over risico's uit de eerste fase wordt meegenomen naar de 

volgende en aangevuld met kennis en ervaring uit die volgende fase. Hetzelfde dient te gebeuren 

tussen projecten onderling. Door het bundelen van informatie over risico's kan het risicomanagement

instrument zo effectief mogelijk warden. 

Het instrument kan warden gebruikt op besluitvormingsmomenten aan het eind van een fase. Aan het 

eind van de haalbaarheidsfase moet warden besloten of de posities warden verworven en de 

planvorming wordt gestart. Naast de · financiele begroting kan dit instrument dan een extra factor 

betekenen. Hetzelfde geldt voor de planontwikkelingsfase, als besloten moet warden of de verkoop 

kan warden gestart. Het instrument is dus beslissingsondersteunend ten behoeve van het 

besluitvormingsproces. 

91 zie paragraaf 5.3 
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Haalbaarheidsfase Planvormingsfase Verkoop- en realisatiefase 

1. 1. 1. 
Opstellen Opstellen Opstellen 

5. 5. 5. 
.----- Actuallseren 1----, ,---.i Actuallseren 1-----, .--------,~ Actuallseren 1----, 

3. 3. 3. 
Ultvoeren Ultvoeren Ultvoeren 

Figuur 6.3: Het dynamisch document in de risicomanagementcyclus in iedere fase 

6.3.4 Voorbereiding en toepassen instrument 

Een juiste toepassing van het instrument in de organisatie is van belang voor een goede 

risicoanalyse. Zo dient er een verantwoordelijke voor de risicomanagement aangewezen te warden 

(de projectontwikkelaar komt als eerste in aanmerking voor de rol van risicomanager) en een team die 

deelneemt aan het Delphi-onderzoek (directieverantwoordelijke, projectleider). Ter voorbereiding op 

de risicoanalyse dient de risicomanager voldoende informatie te verschaffen. Een planning, begroting, 

programma van eisen of een projectomgevingskaart zijn behulpzame middelen bij het identificeren 

van de risico's. 

De volgende van invullen van het instrument is ook van belang voor een juiste implementatie. Als 

eerste dient de risico-attitude te warden bepaald aan de hand van de 10 vragen. Het aantal keren 'ja' 

is vervolgens bepalend voor de risico-attitude (risicomijdend, neutraal of risicovol} . Vervolgens dient 

het risicomanagement-instrument ingevuld te warden. De kans en het gevolg warden vervolgens 

ingevuld in de risico-attitude. Afhankelijk van de plaats in de risico-attitude dient een risico vervolgens 

vermeden, gereduceerd, overgedragen of geaccepteerd te worden.92 

6.4 Uitkomst instrument 

In de kolom 'Respons' van het instrument kan warden afgelezen hoe risicovol het project is. In deze 

kolom warden de responsmaatregelen bij de risico's gegeven. lndien het instrument bij een project 

vaak de responsmaatregel 'vermijden' aanbeveelt, kan dit betekenen dat het project erg risicovol is en 

beter geen doorgang kan vinden. Hetzelfde geldt in mindere mate voor de responsmaatregelen 

'reduceren' en 'overdragen'. 

De mogelijk responsmaatregelen krijgen allemaal een eigen kleur mee, zodat in een oogopslag een 

beeld van de mate van risico van het project verkregen kan warden. De responsmaatregelen met 

bijbehorende kleuren zijn: vermijden (rood}, reduceren (oranje), overdragen (geel) en accepteren 

(groen). 

92 Voor een volledige beschrijving van het risicomanagement-instrument zie de handleiding in de bijlage 
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Op basis van de responsmaatregelen wordt niet een bindend advies gegeven. Het is dus niet het 

geval dat bij een bepaald aantal malen 'vermijden' het project niet kan doorgang. Er spelen namelijk 

een aantal andere aspecten een rol bij de beoordeling. 

Zo moet worden beoordeeld of een risico vermeden kan worden, indien dit wordt aanbevolen. Een 

risico dat niet be"fnvloedbaar is, kan in beginsel niet worden be"fnvloed. Daarnaast kan het ook 

voorkomen dat een maatregel of actie erg effectief kan zijn voor vermindering van het risico, maar niet 

aansluit bij de voorgestelde maatregel. Met behulp van het risicomanagement-instrument wordt het 

intu"itieve besluitvormingsproces gerationaliseerd, zodat een beter gefundeerde beslissing kan worden 

genomen. 

6.5 Resumerend 

Een instrument in de vorm van een checklist93 voldoet aan een aantal voorwaarden dat aan het 

instrument wordt gesteld. Zo kan het instrument door de ontwikkelaar zelf toegepast worden, is het 

instrument eenvoudig toepasbaar, goed implementeerbaar binnen het complexe proces van 

projectontwikkeling en is het niet tijdsintensief. De complexiteit van bestaande risicoanalysetechnieken 

gecombineerd met de complexiteit van het bouw- en ontwikkelingsproces heeft immers de invoering 

van risicomanagement in de projectontwikkeling belemmerd. Een nadeel van het instrument is het 

limitatieve karakter. Door de checklist als een dynamisch document te gebruiken, kan dit verholpen 

worden. 

In paragraaf 4.4 wordt gesteld dat risicobeheersing het implementeren van de maatregelen is die de 

kans op het behalen van het vereiste rendement vergroten. Dit wordt bewerkstelligd met dit 

instrument. Door het toewijzen van een responsmaatregel met bijbehorende acties worden de 

belangrijkste risico's beheerst. Om deze stelling daadwerkelijk te bewijzen, dient het instrument in de 

praktijk te worden getest. In het volgende hoofdstuk zal het instrument daarom aan tweetal cases 

word en onderworpen. 

93 zie bijlage 6 
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7. Casestudie 

7.1 lnleiding 

Risicomanagement is voor een groat deel ervaringsmanagement. De kennis en ervaring over risico's 

uit voorgaande fasen (projecten) dient mee te warden genomen naar nieuwe fasen (projecten). Het 

startpunt voor een risico-inventarisatie is in hoofdstuk 5 Risicoanalyse gegeven door de verschillende 

groepen van risico's te onderscheiden. Om echter een startpunt voor de praktijk te genereren, warden 

een tweetal projecten geanalyseerd. Er wordt gekeken of de onderscheiden risico's representatief zijn 

voor de praktijk. 

Daarnaast dient de casestudie tevens als toetsing van het opgestelde risicomanagement-instrument in 

de praktijk. Is het instrument gebruiksvriendelijk, makkelijk en snel te gebruiken, zitten er nog 

onjuistheden in het instrument? Op basis van de casestudie warden deze aspecten geevalueerd en 

kan er eventuele aanpassing plaatsvinden. 

7.2 Voorwaarden casestudie 

Er warden een tweetal projecten als casestudie gebruikt. Het eerste project zal een reeds afgerond 

project zijn. Dit project dient ten behoeve van het testen van de volledigheid van de risico's in de 

checklist en de validiteit van de uitkomst van het instrument. Het tweede project is een project dat 

momenteel in ontwikkeling is. Hiermee wordt het gebruiksgemak en toepasbaarheid getest. 

De projecten dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen om representatief te zijn. Het instrument 

wordt opgesteld ten behoeve van ontwikkelingsactiviteiten in het binnenstedelijk gebied. De projecten 

die als toetsingscases warden gebruikt, dienen aan dezelfde eisen te voldoen. 

Als eerste wordt gesproken over projectontwikkeling. Dit is het voor eigen rekening en risico 

ontwikkelen van onroerend goed.94 Oat betekent dus dat, voordat met de ontwikkeling wordt gestart 

de afnemers nog niet (allemaal) bekend zijn en dat de ontwikkelaar dus (mede)opdrachtgever is. 

Onderzocht wordt een ontwikkeling in een binnenstedelijk gebied. Steden in Nederland zijn er diverse, 

echter de problematiek in de grate steden en het bouwen in hoge dichtheid komt slechts in de grotere 

steden voor. Het paarse kabinet heeft het grotestedenbeleid ontwikkeld. Dit beleid is er op gericht de 

problematiek in de grate steden aan te pakken. Zij kwam tot de conclusie dat deze problematiek 

vooral een rol speelt in 30 grate gemeenten van Nederland. Zodoende zijn een dertigtal grate 

94 zie paragraaf 1.6 Begripsomschrijving voor een volledige omschrijving 
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gemeenten geselecteerd op basis van economische potentie en sociale problematiek, de G30. De 

binnenstedelijke ontwikkelingsopgave zal vooral binnen deze gemeenten plaatsvinden. Een project zal 

dus in aanmerking komen als case te warden gebruikt, indien de stad deel uitmaakt van de G30. 95 

Het project moet bestaan uit een integraal plan, waarbij dus diverse functies warden ontwikkeld. De 

woonfunctie zal hierin de belangrijkste warden (zo veel mogelijke diverse typen: grondgebonden 

woningen tegenover appartementen en vrije sector koopwoningen tegenover sociale huurwoningen), 

naast commerciele ruimten, overdekt parkeren, instellingen of bedrijfsruimtes en eventueel het 

invullen van de infrastructuur. 

Aangezien binnenstedelijk de grand veelal in handen is van de gemeente en woningcorporaties, is het 

vrijwel onmogelijk te ontkomen aan samenwerking met een dezer partijen. Daarbij komt nog dat het 

veel voorkomt dat sociale huurwoningen deel uitmaken van het programma. Bij sociale huurwoningen 

zal de woningcorporatie de opdrachtgever zijn. Samenwerking bij ontwikkeling in het binnenstedelijk 

gebied is dus veel voorkomend en dus een vereiste voor een case, vrijblijvend samenwerking of op 

basis van een overeenkomst. 

7 .3 Project 1: De Marskant te Hengelo 

7.3. 1 lnleiding 

Het eerste project dat gebruikt wordt om het instrument in te vullen, is een reeds afgerond project. Met 

behulp van dit afgeronde project wordt getoetst of de risicohoofdgroepen die warden onderscheiden 

representatief, relevant en volledig zijn. Zijn er aspecten die over het hoofd zijn gezien of dienen 

bepaalde onderdelen anders geformuleerd te warden. Daarnaast wordt ook de uitkomst van het 

instrument vergeleken met het werkelijke resultaat. Geeft het instrument een uitkomst die 

overeenkomt met de werkelijkheid? Uiteraard zal het instrument ook op gebruiksvriendelijkheid, 

toepasbaarheid en dergelijke warden getoetst. 

Aan de hand van de resultaten van de casestudie zal het instrument warden geevalueerd en warden 

aangepast. Vervolgens zal het aangepast instrument nogmaals gebruikt warden om de risico's van het 

project te managen. Omdat het project reeds afgerond is, zullen de tijdstippen van beide risico

analyses gelijk zijn: dit tijdstip is ongeveer aan het eind van de planvorming. Het is immers te moeilijk 

om in een 5 jaar oud project jezelf te verplaatsen naar de VO- dan wel DO-fase. 

7.3.2 Projectbeschrijving 

In de binnenstad van Hengelo, aan de Marskant direct naast het winkelcentrum, heeft Dura Vermeer 

Bouw Hengelo een integraal plan ontwikkeld en gerealiseerd. Het plan bestaat uit 42 

koopappartementen, 900 vierkante meter commerciele ruimten, een bankgebouw van 7.000 vierkante 

meter en een parkeerkelder met 80 parkeerplaatsen. De totale stichtingskosten van het plan (inclusief 

de bouw van de bank) bedragen fl . 30.000.000,- (€ 13.600.000,-, inclusief BTW). De appartementen 

kregen een verkoopprijs van fl. 275.000,- (€ 124.790,-) mee. 

95 In het werkgebied van Dura Vermeer Bouw Hengelo zijn dit: Groningen, Leeuwarden, Emmen, Almelo, 
Deventer, Enschede, Hengelo, Zwolle, Lelystad en Amersfoort 
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Dura Vermeer Bouw Hengelo heeft in 1992 het onroerend goed aangekocht van een groothandel. 

Deze groothandel wilde uit het centrum vetrekken naar een met de auto beter bereikbare locatie op 

een industrieterrein. De gemeente Hengelo was indertijd oak druk doende met de herinrichting van het 

centrumgebied door het opstellen van een Masterplan. De Marskant (openbare weg) maakte 

onderdeel uit van dit Masterplan. De Marskant diende in dit plan verlegd en gereconstrueerd te 

warden. Tussen de gemeente en Dura Vermeer Bouw Hengelo heeft na goed overleg een grondruil 

plaatsgevonden ter realisering van zowel de reconstructie van de markt en de Marskant als oak een 

bouwterrein voor realisering van de voor ogen staande bouwplannen van Dura Vermeer. 

Voor de Rabobank is een plan ontwikkeld voor herhuisvesting van het gehele bankgebeuren. De 

gronden zijn hiervoor overgedragen aan de Rabobank en is er een Turn-Key 

aannemingsovereenkomst gesloten voor de bouw van het kantorencomplex inclusief parkeerkelder. 

Gelijktijdig is voor eigen rekening en risico het winkel/woningcomplex 'Paragon' ontwikkeld. De 

appartementen waren in verkoop, de winkels in verhuur. Onder het totale complex is een 

gezamenlijke parkeerkelder ontwikkeld. In 1995 is gestart met de ontwikkeling, in 1997 is met de bouw 

begonnen en eind 1998 is het geheel opgeleverd. 

Met de gemeente Hengelo zijn door Dura Vermeer Bouw Hengelo afspraken gemaakt en vastgelegd 

in een samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst zijn enkel afspraken gemaakt over een 

grondruil en stedenbouwkundige en programmatische uitgangspunten. Na goed overleg is er een 

grondruilakte opgesteld tussen de gemeente Hengelo en Dura Vermeer en zijn de betreffende 

gronden doorverkocht aan de Rabobank, respectievelijk de individuele kopers. De aankoop van het 

onroerend goed en de ontwikkeling en eerste belegging van het woon/winkelcomplex is met eigen 

middelen gefinancierd. 

Bij de overname van de gronden van de groothandel is afgesproken dat een bodemonderzoek zal 

warden uitgevoerd. De in het bodemonderzoek gesignaleerde verontreiniging zal voor rekening van 

de verkoper warden verwijderd, respectievelijk onschadelijk warden gemaakt. 

Bij de verkoop van de appartementen kreeg het project concurrentie van andere projecten in de 

binnenstad in Hengelo. Daarom is een gedeelte van de verkoop naar voren geschoven, zodat de 

concurrentie deels werd vermeden. Het niet aanbieden van een parkeermogelijkheid bij enkele 

appartementen had een negatieve invloed op de verkoopsnelheid. Vier maanden na de oplevering 

waren alle appartementen verkocht. 

7.3.3 Toepassen instrument96 

Het instrument is ingevuld door de projectontwikkelaar van het project de heer G. Nijkamp. In overleg 

met de heer Nijkamp zijn aan iedere risicohoofdgroep een bepaald aantal risico's verbonden. 

Afhankelijk van het gewicht van de betreffende hoofdgroep zijn er 3 of 6 risico's aan toegewezen. Op 

deze manier hoeft er niet een gewicht aan de risico(hoofdgroepen) te warden toegekend. 

96 zie bijlage 8 
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Als eerste miste de heer Nijkamp de mogelijkheid om de projectgegevens in te voeren. Ten behoeve 

van de communicatie en archivering zouden de volgende gegevens boven het instrument ingevuld 

moeten kunnen worden: projectnaam en gemeente, naam opsteller, datum van opstellen, fase waarin 

het plan verkeert en het programma van het project. Deze gegevens kunnen tevens behulpzaam zijn 

bij het invullen. 

De kolom 'Kwalitatief effect' vond de heer Nijkamp te onduidelijk. Het was hem niet exact duidelijk wat 

hiermee bedoeld werd en wat met de hier ingevoerde gegevens wordt gedaan. De heer Nijkamp leek 

het beter een aantal mogelijke antwoorden te geven, waaruit gekozen kan worden. Hij vraagt zich ook 

af wat meerwaarde van deze kolom is en vraagt zich af of deze kolom het instrument niet onnodig 

moeilijk maakt. 

De kolommen 'Kans' en 'Gevolg' zijn helder, echter indien voor het eerst met deze begrippen wordt 

geconfronteerd, dienen deze begrippen enige uitleg. Voor het gehele instrument geldt, dat indien deze 

voor de eerste maal wordt gebruikt, er enige onduidelijkheid bestaat hoe deze ingevuld moet worden. 

Beter is dus een handleiding voor het instrument te maken. 

De heer Nijkamp gaf als mogelijkheid aan om de som van de kwantitatieve effecten als onderbouwing 

van het winst- en risicopercentage in een exploitatieopzet te gebruiken . Het getal is echter te veel aan 

verandering onderhevig gedurende de fasen van een project, dat dit niet mogelijk is. In een vroeg 

stadium is er bijvoorbeeld nog weinig over de grond bekend en zal het winst- en risicopercentage op 

basis daarvan hoog zijn. Echter in een latere fase speelt dit niet meer een rol. Daarbij komt nog dat 

voor het winst- en risicopercentage een aantal andere zaken een rol spelen, zoals de bestemming van 

de te ontwikkelen onroerende goederen, de toestand op de markt en dergelijke. 

7.3.4 Evaluatie instrument 

Uit een eerste toepassing van het instrument is gebleken dat het nog veel tijd kost om het hele 

instrument correct in te vullen. Er is geen handleiding beschikbaar, de omschrijvingen van de 

oorzaken zijn te onduidelijk, het nut van de kolom 'Kwalitatief effect' is onduidelijk en het is niet altijd 

even duidelijk water precies ingevuld moet worden. 

Voordat het instrument aangepast wordt, vindt er eerst een toetsing met een andere case plaats. De 

kolom 'Kwalitatief effect' wordt reeds wel verwijderd, omdat deze geen toegevoegde waarde heeft en 

slechts onduidelijkheid veroorzaakt. 

Gedurende de planvorming bestond er enige onzekerheid omtrent de ontwikkeling ten opzichte van 

andere projecten. Dit komt in het instrument97 ook naar voren. In de binnenstad van Hengelo werden 

soortgelijke appartementencomplexen in dezelfde prijsklasse ontwikkeld. Besloten is toen de start van 

de verkoop naar voren te schuiven, zodat het project eerder in de markt kwam dan de concurrentie. 

In de resultaten van het risicomanagement-instrument komt dit ook naar voren. De ontwikkelaar was 

onzeker over het programma, doordat de appartementen zonder parkeerplaats werden aangeboden 

97 zie bijlage 9 
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(risico's in instrument: projectdefinitie, ontwerp en programma van eisen). Daarnaast werd er veel 

concurrentie verwacht van andere projecten (risico's in instrument: economische ontwikkelingen en 

lokale markt). De start verkoop is toen naar voren geschoven, waardoor de planning in de knel kwam 

(planning/fasering). Het was toen onzeker of vergunningen tijdig konden warden verkregen 

(vergunningen en procedures). Het risico van de kwaliteit van de bodem (situationele risico's) is 

overgedragen door de kosten van eventuele sanering bij de verkoper te leggen (overdragen). 

Gesteld kan dus warden dat met behulp van het instrument de risico's juist warden ingeschat. Door de 

responsmogelijkheden wordt het in een oogopslag duidelijk waar de grootste risico's zijn te 

verwachten. In de laatste kolom kunnen vervolgens de te nemen maatregelen en acties warden 

benoemd om de risico's tegemoet te treden. Aangezien de maatregelen in deze reeds afgeronde case 

al bekend zijn, zijn deze ook benoemd in de laatste kolom. 

Er wordt niet gepoogd een conclusie te binden aan het aantal keren dat een bepaalde 

responsmaatregel wordt genoemd. Hierbij spelen namelijk een aantal andere zaken een rol. Ten 

eerste is een risico een grotere bedreiging, indien de bernvloedbaarheid kleiner is. Daarnaast kunnen 

bepaalde risico's effectiever bestreden warden dan andere. Het projectteam dient dus zelf een 

inschatting te maken over de mate van risico lopen op basis de grootte van het risico, de 

responsmaatregel (hoeveel keer komt 'vermijden' voor etc.) de mate van bernvloedbaarheid en de 

effectiviteit van de acties. 

7 .4 Project 2 te Case lo 

7.4. 1 lnleiding 

Het tweede project waarvoor het instrument wordt ingevuld is een lopend project. Hiermee wordt 

getoetst of het instrument in de praktijk goed toepasbaar is. Kost het niet te veel tijd om het instrument 

in te vullen en zijn er voldoende gegevens voorhanden. Omdat het project nog volop in ontwikkeling 

is, zullen de namen van de stad, actoren en dergelijke niet de werkelijke zijn. 

Nadat het instrument is aangepast, zal het nogmaals warden ingevuld met dezelfde case. De 

verschillen die warden veroorzaakt doordat het instrument op twee verschillende tijdstippen wordt 

ingevuld, warden geevalueerd en beoordeeld. 

7.4.2 Projectbeschrijving 

Het project is gelegen in de binnenstad van Caselo (een G30-stad in het oosten van het land) direct 

naast het winkelcentrum. Ontwikkelaar 1 heeft de gronden van de voormalige hoge school 

aangekocht en is een samenwerkingsverband aangegaan met de projectontwikkelaars Dura Vermeer 

Bouw Hengelo en projectontwikkelaar 2 en woningcorporatie A. De ontwikkeling ligt op schema, 

behoudens een tegenslag van welstand, en binnen korte tijd zal er met de verkoop gestart warden. De 

bouw zal warden gestart als 50% van de koopwoningen is verkocht. 

Na een prijsvraag, waarbij drie architecten een ontwerp hebben ingediend, is op basis van een aantal 

voorwaarden en wegingsfactoren door het ontwikkelingsteam het ontwerp gekozen. Binnen de 
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projectgroep zijn er afspraken gemaakt over een vergaderschema en welke partij de penvoering en 

administratie verzorgt. Er is een gezamenlijke planning opgesteld, waarop door toedoen van welstand 

een vertraging van 3 maanden wordt gelopen. 

Op een perceel van circa 7.800 vierkante meter worden 140 appartementen, 400 vierkante meter 

commerciele ruimten en 200 parkeerplaatsen gerealiseerd. Van de 140 appartementen worden de 70 

koopappartementen geheel voor eigen risico van de ontwikkelingscombinatie ontwikkeld. De overige 

70 huurappartementen worden voor een van te voren afgesproken prijs door woningcorporatie A 

afgenomen. 

Het te ontwikkelen onroerend goed bestaat onder andere uit een toren van meer dan 70 meter 

hoogte. Van de buurtbewoners en belanghebbenden wordt daarom verwacht dat deze bezwaar en 

beroep zullen aantekenen tegen de planvorming. Er wordt aan een advocaat advies gevraagd om het 

risico van planschade beter in te schatten. 

Doordat de toren boven de 70 meter uitkomt, kan een gemeente zelf nadere eisen stellen met 

betrekking tot brandveiligheid. De gemeente Caselo stelt voor gebouwen boven de 70 meter een 

sprinklerinstallatie verplicht en staat de aanwezigheid van gas niet toe (er is dan een centraal 

ketelhuis nodig). De meerkosten van een sprinklerinstallatie en een centraal ketelhuis wegen niet op 

tegen de opbrengsten die worden bereikt met die ene verdieping extra. Er wordt daarom onderzocht 

of de vloerdiktes zodanig kunnen worden aangepast zodat onder de 70 meter wordt gebleven. Tevens 

er wordt een kostenanalyse gemaakt om te onderzoeken welke laag bij verwijdering het minste verlies 

oplevert voor de exploitatie. 

Er is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Hierdoor is het duidelijk geworden dat er 

olieverontreiniging op een plek zit. De grondwaterstand maakt het mogelijk een halfverdiepte 

parkeerbak te realiseren. In de binnenstad van Caselo warden veel bommen uit de Tweede 

Wereldoorlog gevonden. Daarom zal er en bomdetectie warden uitgevoerd. 

Als taakstelling voor de vastgoedwinst en risicoreservering is een percentage van 10% voor de 

koopwoningen en 5% voor de huurwoningen afgesproken. Dit percentage wordt berekend over de 

basiskostprijs (kostprijs exclusiefwinst en risico en B.T.W.). 

In de opstalexploitatie is een budget van € 206.000,- voor de constructeur gereserveerd. De 

constructeur heeft echter een offerte van€ 260.000,- ingediend. Alvorens tot een afspraak te komen, 

worden daarom van een aantal andere constructeurs nag een aantal offertes aangevraagd. 

Nadat de bouwkosten door de bouwcombinatie zijn gecalculeerd, zal een hernieuwde exploitatie 

warden opgesteld. 

Met behulp van een consumentenpanel is het programma van eisen ingevuld. Hieruit kwam naar 

voren dat de woningindelingen zo flexibel mogelijk moesten warden. 

Het Voorlopig Ontwerp wordt getoetst aan het woonkeur en bij de gemeente wordt gernformeerd 

welke eisen in het plan dienen te warden opgenomen. 
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Het courtage voor de makelaars wordt 1,2%, voor de woningen die binnen 6 maanden zijn verkocht. 

Daarna wordt het courtage 1, 1 % en heeft de makelaar recht op een bonus van 0, 15% indien 100% is 

verkocht bij oplevering. Het courtage dient representatief te warden genomen, zodat makelaars niet 

meer inspanningen verrichten om de projecten van concurrenten te verkopen, omdat deze lucratiever 

zijn . 

7.4.3 lmplementatie instrument98 

Het instrument is ingevuld door de projectontwikkelaar van het project de heer G. Ruiterkamp. Ten 

eerste wenst hij oak een handleiding voor het invullen van het instrument. Daarnaast vond de heer 

Ruiterkamp vond de omschrijvingen van de oorzaken te onduidelijk en misleidend. Door deze 

omschrijvingen werd hij op andere gedachten gebracht. Het is volgens hem beter de oorzaken door 

de projectontwikkelaar zelf in te laten vullen. 

De heer Ruiterkamp had moeite bij het invullen van de be"invloedbaarheid. Volgens hem kan van een 

aantal risico's niet zonder meer gezegd warden dat deze wel of niet be"invloedbaar zijn. Het zou beter 

zijn de be"invloedbaarheid van groat naar klein te verdelen, omdat sommige risico's wel, een beetje of 

niet be"invloedbaar zijn . 

De heer Ruiterkamp stelt dat iedere projectontwikkelaar het instrument anders invult. De grootte van 

de kansen en gevolgen zal door iedereen anders warden ervaren. Hij vindt het daarom beter een 

externe het invullen van het instrument te laten begeleiden. Het invullen op basis van de Delphi

methode vindt hij een goed idee, echter hij stelt dat hierbij een extern persoon die het project objectief 

kan beoordelen het geheel in goede ban en moet leiden. 

7.4.4 Eva/uatie instrument 

De gebruiksvriendelijkheid en toepasbaarheid van het instrument moeten verbeterd warden. Het is te 

onduidelijk wat iedere stap in het instrument voor bedoeling heeft. Een handleiding ten behoeve van 

een eerste gebruik is oak noodzakelijk. 

Nadat het instrument is aangepast, wordt het een tweede maal aan dezelfde case getoetst99
. Het 

project is dan al in een verder stadium en andere risico's dienen zich dan aan. Echter het verschil in 

de beide tijdstippen is niet van dusdanige aard dater grate verschillen te zijn waarnemen. Doordat het 

instrument voor de ontwikkelaar wel reeds bekender is en het instrument zelf oak eenduidiger, zijn de 

resultaten veranderd. 

De samenwerking zorgt voor risico, doordat de samenwerking uit 4 partijen bestaat, waarvan een 

partij een woningcorporatie is {deze hebben een socialere doelstelling dan projectontwikkelaars). 

Doordat welstand voor vertraging zorgt, vormt de planning een risico. Aangezien welstand niet te 

be"invloeden is, kan niet veel meer warden gedaan dan de planning aan te passen. lndien in een 

98 zie bijlage 10 
99 zie bijlage 11 
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vroeger stadium een risicoanalyse was gemaakt, had het risico dat wordt veroorzaakt door welstand 

onderkent warden en had het ontwerp al een keer voorgelegd kunnen warden aan welstand. 

Een van de grootste risico's op dit moment van de planvorming, is het gevaar dat er veel planschade 

uitgekeerd dient te warden. Dit komt in het instrument oak naar voren en dient vermeden te warden. 

Er kan daarom een bedrag warden betaald aan de gemeente, zodat dit risico wordt afgekocht. 

Eventuele planschade wordt dan door de gemeente voldaan. 

7.5 Evaluatie en aanpassing instrument100 

Na evaluatie van het commentaar dat door de heren Nijkamp, Ruiterkamp en Korteweg 101 is gegeven, 

zijn de volgende aanpassingen aan het instrument gemaakt: 

• Er is de mogelijkheid gekomen projectgegevens in te voeren. De volgende gegevens kunnen 

warden ingevoerd: projectnaam en gemeente, naam van opsteller, datum van opstellen, 

planfase en programma; 

• De omschrijvingen van de oorzaken dienen door degene die het instrument invult zelf ingevuld 

te warden; 

• De bernvloedbaarheid van het risico kan klein, gemiddeld of groat zijn; 

• Er is een handleiding opgesteld hoe het instrument te gebruiken.102 

7 .6 Resumerend 

Het instrument is op een aantal verschillende manieren getest. Ten eerste is er met diverse 

deskundigen 103 over gesproken. Belangrijker is echter dat het instrument niet een theoretisch papier 

blijft en in de la verdwijnt, maar dat het in de praktijk oak daadwerkelijk gebruikt kan gaan warden. Om 

dit te bewerkstelligen, heeft de casetoetsing plaatsgevonden. Aangezien het risicomanagement

instrument voor binnenstedelijke ontwikkelingen wordt opgesteld, dienen de cases representatief 

hiervoor te zijn. Aan de hand van de eisen die aan de cases zijn gesteld, is dit het geval. 

Met de toetsing van het instrument aan een reeds afgeronde project, kunnen de uitkomsten van het 

instrument goed vergeleken warden met de praktijk. Aangezien in de praktijk dezelfde risico's naar 

voren komen als uit het instrument, kan gesteld warden dat het instrument in dit opzicht betrouwbaar 

is. Beide casetoetsingen dienen oak om de gebruiksvriendelijkheid te testen. Na aanpassing is dit 

verbeterd. De punten die uit de eerste casetoetsingen als nadeel werden ervaren, zijn na evaluatie 

aan het instrument verbeterd. Het instrument is daardoor eenvoudiger te gebruiken en minder 

tijdsintensief. 

100 zie bijlage 7 
101 zie bijlage 4 
102 zie bijlage 5 
103 zie Interviews in literatuurfijst 
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8. Conclusies en aanbevelingen 

8.1 lnleiding 

De doelstelling van het onderzoek luidt: "Het opstellen van een risicomanagement-instrument voor 

projectontwikkelaars om de risico's die zich voordoen bij een binnenstedelijke ontwikkeling inzichtelijk 

te maken en beter te beheersen." Aan deze doelstelling is in dit onderzoek voldaan. 

Het onderzoek heeft een aantal conclusies opgeleverd, die hieronder zullen warden genoemd. lndien 

er onderdelen zijn van de doelstelling of deelvragen, waarop in het onderzoek geen antwoord kan 

warden gegeven, warden deze als aanbevelingen meegenomen. 

8.2 Conclusies 

8.2. 1 Binnenstedelijke problematiek 

Bij een binnenstedelijke ontwikkeling is samenwerking vrijwel onontkoombaar. Er wordt in een vroeg 

stadium over kwaliteiten en ambities gesproken, er is sprake van kennisuitwisseling en gezamenlijk 

kunnen de risico's warden gedragen. 

Een samenwerkingsverband zal veelal gevormd warden door de gemeente, woningcorporatie en 

projectontwikkelaar. De gemeente heeft de middelen in handen om de voortgang van het project te 

bepalen. De woningcorporatie heeft binnenstedelijk veel grand- en woningbezit en de ontwikkelaar 

neemt vaak deel als risicodragende actor. 

De problematiek in het binnenstedelijk gebied leidt tot diverse risico's. De verschillen in visie, 

verwachtingspatroon en tijdshorizon leiden tot risico's op het gebied van samenwerking. Het beleid en 

de regelgeving van de overheid in combinatie met de toenemende mondigheid van de burgers (de 

sociaal-maatschappelijk omgeving) leidt tot risico. Als laatste warden er door de fysieke locatie meer 

randvoorwaarden gesteld dan bij een uitleggebied het geval is. 

8.2.2 Projectontwikkeling in het binnenstedelijke gebied 

De besluitvorming over de voortgang van een project wordt genomen op basis van de 

exploitatieopzetten en de kennis en ervaring van de projectontwikkelaar. Op deze beslismomenten is 

er geen informatie bekend over de mate van risico lopen. Een risicomanagement-instrument zou 

hierbij van toegevoegde waarde kunnen zijn. Het kan op een gestructureerde wijze de risico's in beeld 

brengen, zodat een beter gefundeerde beslissing genomen kan warden. 
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Het beschrijven van het projectontwikkelingsproces geeft inzicht in een aantal risico's. De toestand 

van de fysieke locatie, de te doorlopen procedures en vergunningen, de onzekerheid van de markt, 

economie en financiele cijfers, de financiele haalbaarheid en de kwaliteit van het programma en het 

ontwerp zijn als risico te kenmerken. 

8.2.3 Risicomanagement 

Het risicomanagementproces zoals beschreven in de eerste paragrafen is een goede methode om 

binnen de projectontwikkeling toe te passen. Door de verschillende stappen is deze niet al te complex 

en kan wel op een effectieve manier de risico's beheersen. Door het cyclisch uitvoeren van 

risicomanagement kunnen nieuwe risico's en risico's die tijdens het proces veranderen warden 

ge"fdentificeerd. 

Voor het identificeren van de risico's met behulp van een gebeurtenissenboom en risicomatrix is het 

projectontwikkelingsproces te complex. Het proces bestaat daarvoor uit te veel activiteiten. Bij de 

toepassing van een checklist voor het identificeren van de risico's bestaat het gevaar dat significante 

risico's warden vergeten, doordat een checklist niet uitputtend is. Echter, het constant bijwerken 

voorkomt dit. Met behulp van een projectomgevingskaart kunnen de risico's goed warden 

ge"fdentificeerd. Er zijn echter andere technieken voor nodig om de invloed van de projectomgeving 

om te zetten in specifieke risico's. De Failure Mode and Effect Analysis is tevens een geschikte 

techniek om de risico's van een projectontwikkelingsproces op te sporen. 

Om risico's te kwantificeren, zijn diverse technieken voorhanden. Risk premium is het toekennen van 

een post 'onvoorzien' aan de begroting. Momenteel wordt deze methode toegepast in een 

budgetexploitatieopzet, echter op een subjectieve manier. Om het gevolg van het risico in een 

begroting op te nemen, is Risk premium een optie. De grootte van deze post dient dan wel op een 

objectieve manier ingeschat te warden. Daarvoor zijn andere technieken nodig. 

De Risk-adjusted discount rate is geen systematische methode en voor een Decision analysis is het 

projectontwikkelingsproces te complex. Voor een Monte Carlo-simulatie moeten de input-gegevens 

vrij nauwkeurig warden bepaald. Voor een aantal waarden is dit zeer moeilijk in te schatten. Deze 

methoden vallen dus allen af. Een gevoeligheidsanalyse, scenarioanalyse en Expected Monetary

Value zijn geschikt om risico's die doorwerken in de budgetexploitatieopzet te analyseren. Met behulp 

van de variabelen uit de opzet kan de spreiding van iedere variabele en dus het risico berekend 

warden. 

De verwachte-waardemethode en scoringsmethode zijn goed geschikt om moeilijk te kwantificeren 

risico's te kwantificeren, zoals bij projectontwikkeling het geval is. Met behulp van de Delphi-methode 

kunnen de variabelen op een systematische wijze warden geschat. 

8.2.4 Risicoanalyse 

De risico's die verbonden zijn met projectontwikkeling zijn zeer divers. Het inventariseren van alle 

risico's die voor kunnen komen bij een binnenstedelijke ontwikkeling is dan oak zeer moeilijk en 
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tijdrovend. Er is daarom een lijst van hoofdgroepen van risico's opgesteld die als een paraplu dient 

voor het inventariseren van de risico's per project. Onder deze paraplu zijn een aantal 

aandachtsgebieden weergegeven die kunnen helpen bij het inventariseren van de daadwerkelijke 

risico's. De volgende risicohoofdgroepen zijn te onderscheiden: 

• Samenwerkingsrisico's: worden veroorzaakt door de samenwerking tussen de actoren; 

• Politiek/ bestuurlijk risico's: worden veroorzaakt door de overheid en haar beleid; 

• Sociaal/ maatschappelijke risico's: worden veroorzaakt door de niet-fysieke omgeving; 

• Juridisch/ wettelijke risico's: worden veroorzaakt door wet- en regelgeving; 

• Situationele risico's: warden veroorzaakt door de fysieke locatie en omgeving en het 

ontwikkelde; 

• Financieel/ economische risico's: worden veroorzaakt door de conjunctuur, de markt en 

financiele aspecten; 

• Kwaliteitsrisico's: worden veroorzaakt door de kwaliteit van de ontwikkeling. 

Risico's met verschillende kansen en gevolgen dienen anders beheerst te worden. Bepaalde risico's 

komen in de projectontwikkeling zo vaak voor, dat deze algemeen geaccepteerd worden. Met deze 

'normale onzekerheden' wordt vrijwel altijd rekening wordt gehouden. De kans van optreden is 

doorgaans moeilijk te bernvloeden, maar de gevolgen zijn vaak wel goed te beheersen. 

Daarnaast zijn er ook risico's die niet vaak voorkomen, maar waarvan de gevolgen moeilijk 

beheersbaar zijn. Bij deze 'ongewenste gebeurtenissen' zijn de gevolgen relatief onbeheersbaar en 

moet de kans van optreden warden verminderd. De wijze waarop de verschillende risico's benaderd 

dienen te warden, staat in de risicomatrix vermeld. Voor het beheersen van het risico (het kiezen van 

de beheersmaatregel) is dus de kans van optreden en het gevolg van belang te weten. 

Van belang is door middel van de kwantificatie de risico's dusdanig in te delen, zodat de normale 

onzekerheden en ongewenste gebeurtenissen onderscheiden warden. De keuze van de 

responsmaatregel hangt hier namelijk mede van af. 

8.2.5 Risicomanagementinstrument 

De dynamiek van projecten vraagt om een instrument dat binnen een kart tijdsbestek de risico's van 

een project kan managen. Door de complexiteit van het projectontwikkelingsproces is behoefte aan 

een niet complex risicomanagement-instrument. Zodoende is een checklist in de vorm van een 

dynamisch document zeer geschikt voor het managen van de risico's. 

Een nadeel van een checklist is het limitatieve karakter. Door de checklist constant bij te werken, kan 

dit tegen gegaan warden. Omdat risicomanagement ook vaak cyclisch wordt toegepast, past het 

constant bijwerken uitstekend binnen het risicomanagement-proces. Er wordt daarom oak wel 

gesproken over een dynamisch document. Om nieuwe risico gedurende het project op te sporen, kan 

een projectomgevingskaart of een Failure Mode and Effect Analysis van het project gemaakt warden. 

Met behulp van de kwantificatie kunnen risico's objectief warden beoordeeld. Echter de kwantificatie 

gebeurt aan de hand van de inschatting van de invuller van het instrument, wat met de nodige 
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subjectiviteit gepaard gaat. Een pessimist zal de risico's anders inschatten dan een optimist. Om deze 

menselijke factor eruit te halen, zal het instrument door drie belanghebbenden moeten warden 

ingevuld op basis van een Delphi-onderzoek. De visies van de deskundigen warden geconfronteerd, 

waarna deze onafhankelijk van elkaar warden bijgesteld. Op deze manier kan intersubjectiviteit van de 

resultaten warden behaald. 

Het ontwikkelde risicomanagement-instrument is geschikt voor toepassing tijdens het 

projectontwikkelingsproces ter voorbereiding op een besluitvormingsprocedure over de voortgang van 

het project. Momenteel vindt deze beslissing slechts plaats op basis van de exploitatieopzetten en het 

kennis en ervaring van de betreffende projectontwikkelaar. Door het gestructureerd in beeld brengen 

van de risico's en de mogelijke beheersmaatregelen, kan een betrouwbaardere en beter gefundeerde 

beslissing over de voortgang van het project genomen warden. 

8.2.6 Casetoetsing 

De uitkomsten die met het instrument warden verkregen uit de reeds afgeronde case, komen overeen 

met de werkelijkheid . Op basis van de responsmaatregelen die uit het instrument warden verkregen, 

kunnen de risico's warden beheerst. Nadat het meerdere keren is getoetst en aangepast is de 

gebruiksvriendelijkheid en toepasbaarheid van het instrument toegenomen. 

Na het toepassen van het instrument op een lopend project, kan gesteld warden dat het instrument 

gereed is om tijdens een project te gebruiken. De resultaten uit het instrument warden op een 

gestructureerde manier verkregen, zijn intersubjectief door het toepassen van de Delphi-methode en 

kunnen een betrouwbare onderbouwing geven voor een voortgangsbeslissing. 

8.3 Aanbevelingen 

8.3. 1 Historisch cijfermateriaal van het instrument 

Om projecten op -basis van risico's te kunnen vergelijken, moeten de resultaten van het instrument 

warden opgeslagen. Deze resultaten kunnen in eerste instantie aan het eind van het project met de 

praktijk van het project vergeleken warden. Zodoende kan aanpassing aan het instrument 

plaatsvinden of kan er een link gelegd warden tussen de resultaten van het instrument en de praktijk. 

Tevens kunnen zo verschillende projecten met elkaar vergeleken warden, zodat een beter beeld van 

een project kan warden verkregen door de resultaten naast die van andere projecten te leggen. 

Het bijhouden van marktcycli, op nationaal en lokaal niveau, is ook aan te bevelen. Dit is namelijk een 

van de weinige risico's die echt moeilijk te beheersen is. 104 Door het nemen van preventieve 

maatregelen kan hier wel op in warden gespeeld. 

8.3.2 Maatregelen databank 

Voor de beheersing van de risico's is het van belang dat de juiste maatregelen warden genomen. 

Maatregelen die in een bepaald project effectief bleken, zouden in een volgend project ook toegepast 

104 zie bijlage 4 
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kunnen warden. Binnen een organisatie kan het echter wel eens aan communicatie ontbreken, 

waardoor niet iedereen kennis heeft van de meest effectieve maatregelen. 

Aanbevolen wordt daarom een databank op te stellen, waarin mogelijke maatregelen warden 

opgenomen. Per risico en per responsmaatregel moet zo een lijst warden opgesteld, waarbij tevens 

de effectiviteit van de diverse maatregelen wordt vermeld. Zodoende hoeft in een nieuw project niet 

opnieuw het wiel uitgevonden te warden, maar kan de kennis uit een voorgaand project als basis 

gelden. 

8.3.3 Effectiviteit en efficientie 

Een ideaalsituatie zou zijn waarin de kans en gevolg na het toepassen van de maatregelen wordt 

bepaald. Het verschil tussen het oude effect en dit nieuwe effect bepaalt dan de effectiviteit van de 

maatregel. De effectiviteit dient dan te warden vergeleken met de kosten van de maatregel. Zo wordt 

de efficientie van de maatregel verkregen. 

In de praktijk is dit echter niet zo gemakkelijk. Hiervoor dienen voldoende historische gegevens 

voorhanden te zijn en die zijn er (vaak) niet. In de toekomst kan hier wel naar toe gewerkt warden. 

8.3.4 Aanstellen risicomanager 

Een organisatie die gebruik gaat maken van het risicomanagement-instrument, kan een persoon 

binnen de organisatie aanwijzen als risicomanager.105 Deze persoon is als externe betrokken bij een 

project. Oat wil zeggen dat hij niet volledig op de hoogte is van de laatste inhoudelijke ontwikkelingen. 

Zodoende heeft hij geen bevooroordeelde kijk op het project. Als externe kan hij er voor zorgen dat 

iedere invuller het instrument op een zelfde manier interpreteert. 

105 zie bijlage 3 
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8.4 Tot Slot 

Het risicomanagement-instrument dat in dit onderzoek is opgesteld, stelt de projectontwikkelaar in 

staat de risico's van een project op een gestructureerde manier op elk willekeurig tijdstip inzichtelijk te 

maken. Daarnaast geeft het aan waar de grootste risico's in het project zijn te verwachten. Als laatste 

warden voor de risico's beheersmaatregelen gegeven. De uitkomsten die uit het instrument warden 

verkregen, dienen niet strikt eenduidig te warden genomen. Het dient gezien te warden als 

beslissingondersteunend advies ten behoeve van het besluitvormingsproces, waarbij de beslissing 

afhankelijk is van het risico dat de projectontwikkelaar wenst te nemen. 

In andere vakgebieden, waarbij sprake is van een meer transparant proces, is het mogelijk met behulp 

van risicomanagement een eenduidige, objectieve beslissing te nemen. Echter het eenmalige karakter 

van bouwprojecten, de diversiteit van de risico's die verbonden zijn met projectontwikkeling en de 

complexiteit van het projectontwikkelingsproces maakt het vrijwel onmogelijk binnen de 

projectontwikkeling iets soortgelijks te ontwerpen. De kwaliteit van het proces van projectontwikkeling 

hangt nag altijd af van de kwaliteit en visie van de projectontwikkelaar. Het menselijk handelen speelt 

een grate rol in het proces. Met behulp van het in dit onderzoek opgesteld risicomanagement

instrument warden de verschillende risico's op een gestructureerde manier inzichtelijk gemaakt en 

beheerst, zodat beslissingsondersteunende informatie over risico's wordt geleverd ten behoeve van 

het besluitvormingsproces. 
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Bijlage 1: Profiel van Dura Vermeer Groep NV 

Dura Vermeer Groep 1 

Dura Vermeer Groep NV is een onderneming op het gebied van bouwen en infra. Het concern is in 

1998 ontstaan door een fusie tussen Dura Bouwgroep BV uit Rotterdam en Vermeer Groep BV uit 

Hoofddorp. Met een dertigtal werkmaatschappijen, regionaal verspreide vestigingen en 

deelnemingen, is Dura Vermeer Groep landelijk actief. Met een omzet van circa 1 miljard euro in 

2002 en circa 3.600 werknemers behoort het concern tot de top tien van grate ondernemingen in de 

Nederlandse bouwindustrie. Het hoofdkantoor van Dura Vermeer Groep is gevestigd in Zoetermeer. 

De kernactiviteiten van Dura Vermeer zijn verdeeld in een divisie Bouw en Vastgoed, een divisie 

Infra, een cluster Advies en een cluster Diensten. In de divisie Bouw en Vastgoed is Dura Vermeer 

actief in de woning- en utiliteitsbouw. Dit betreft nieuwbouw, renovatie, herstel en grate en kleine 

onderhoudsprojecten. Een belangrijk deel van de projecten wordt door eigen 

vastgoedontwikkelingsactiviteiten gerealiseerd. 

De bedrijfsopbrengsten van Dura Vermeer Bouw en Vastgoed bedroegen in 2002 € 551 miljoen. 

Hiervan werd 65% gerealiseerd in de woningbouw en 35% in de utiliteitsbouw. Als 

vastgoedontwikkelaar behoort Dura Vermeer tot de top van Nederland. In 2002 realiseerde Dura 

Vermeer in de woningbouw 2.143 woningen, waarvan 720 stuks in eigen ontwikkeling. In 

commercieel vastgoed werd 146.636 m2 kantoor- en bedrijfsruimte gerealiseerd en 23.000 m2 

winkelruimte, waarvan 18% in eigen ontwikkeling. Van alle activiteiten van de divisie Bouw en 

Vastgoed werd 39% door eigen ontwikkeling gerealiseerd. 

Dura Vermeer Bouw Hengelo 

Sinds 1895 is Dura Vermeer Bouw Hengelo als bouwer in Oost-Nederland een bekend begrip. In het 

begin bekend onder de naam Thomasson en in 1951 onder de vlag van Dura Bouwgroep B.V. te 

Rotterdam, zodat de naam Thomasson Dura ontstond. Na de fusie in 1998 van Dura Bouwgroep BV 

met Vermeer Groep BV is in 2004 de naam Thomasson Dura gewijzigd in Dura Vermeer Bouw 

Hengelo. 

Het bedrijf is uitgegroeid tot een veelzijdige bouwonderneming die in heel Noord-, Oost- en Midden

Nederland actief is . Met circa 380 medewerkers werd in 2003 een omzet van € 130 miljoen gehaald. 

Dura Vermeer Bouw Hengelo realiseert projecten zowel in de utiliteitsbouw (circa 40%) als 

woningbouw (circa 40%), maar ook renovatie, reconstructie, groat onderhoud en geriefverbetering. 

Door Dura Vermeer Bouw Hengelo gerealiseerde binnenstedelijke ontwikkelingsprojecten (in zowel 

grate als kleine steden ): 

• 8/enken-Koelink Enschede: in een PPS-constructie is voor eigen rekening en risico van de 

ontwikkelaar een totaalgebied van circa 3,8 hectare ontwikkeld. Op het terrain heeft in het 

1 Dura Vermeer Jaarverslag (2002) en Kwaliteitshandboek Dura Vermeer (2003) 
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verleden een ziekenhuis en een machinefabriek gestaan. Er zijn 445 appartementen in 

zowel de koop- als huursector gerealiseerd in een periode van circa 10 jaar; 

• Herstructurering Burgemeesterswijk te Deventer. in goede samenwerking tussen de 

opdrachtgever, woningcorporatie Rentre Wonen, gemeente Deventer en Dura Vermeer zijn 

102 sociale huurwoningen en 49 koopwoningen gerealiseerd in een periode van circa 4 jaar; 

• Herstructurering Deppenbroek te Enschede: in goede samenwerking tussen opdrachtgever 

Woningstichting Volion, gemeente Enschede en Dura Vermeer zijn 108 woningen 

gerenoveerd en 117 woningen en 54 appartmenten nieuw gebouwd; 

• Polarcup Groenlo: in een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Groenlo, 

Polarcup en Dura Vermeer is het voormalige terrein van Polarcup Benelux B.V. uit Groenlo 

herontwikkeld. In combinatie met een architect is een compleet voorstel bij Polarcup 

ingediend en Turn-Key aangeboden. Het plan kwam als beste uit de bus en zodoende zijn 

op een terrein van 1,6 hectare 67 appartementen en 1.200 m2 winkels gerealiseerd; 

• Marskant te Hengelo: na aankoop van circa 3.000 m2 grand in het centrum van Hengelo zijn 

in goed overleg met de gemeente Hengelo 7 .000 m2 kantoren, 900 m2 winkelruimte, 42 

koopappartementen en 80 ondergrondse parkeerplaatsen ontwikkeld; 

• Wevershof Borne: in samenwerking met de gemeente Borne zijn op een terrein van circa 3, 1 

hectare 163 woningen, 1.000 m2 commerciele ruimten en een parkeerkelder ontwikkeld. 
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Bijlage 2: Organisatie van Dura Vermeer Bouw Hengelo 

lnleiding 

De bijlage omvat een beschrijving van de organisatieafdelingen van Dura Vermeer Bouw Hengelo, 

die direct betrokken zijn bij een project in eigen ontwikkeling. Het beschrijven van de organisatie is 

van belang voor de implementatie van het risicobeheerinstrument in de organisatie. Zander een 

duidelijk uiteenzetting van de organisatie is het namelijk niet mogelijk de verantwoordelijke aan te 

wijzen voor de te nemen beheersmaatregel. 

Tevens is het van belang de rol van de projectontwikkelingsafdeling in grater verband te zien en af te 

bakenen. Wanneer, hoe, wat en van wie krijgt de projectontwikkelaar het project aangereikt en op 

welke manier draagt de ontwikkelaar het project weer over naar de volgende afdeling in de 

organisatie. Aangezien Dura Vermeer Bouw Hengelo een projectontwikkelende bouwonderneming 

is, zal de overdracht aan productie altijd aan het eigen bedrijf zijn. 

Het proces van Dura Vermeer Bouw Hengelo is ISO 9001 gecertificeerd Daarvoor zijn alle taken, 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden per functie schriftelijk vastgelegd in een 

kwaliteitshandboek (Dura Vermeer Bouw Hengelo, 2003). Het proces van initiatief, acquisitie, 

ontwerp, ontwikkeling en prijs- en contractvorming vindt binnen Dura Vermeer Bouw Hengelo plaats 

in drie afdelingen, te weten: Marketing en Verwerving, Projectontwikkeling en Projectvoorbereiding. 

Tevens is er een aparte afdeling Kopersbegeleiding, die de oplevering, garantie en nazorg met de 

kopers doorneemt. De afdelingen die het proces doorlopen zijn geordend aan de hand van de 

tijdsvolgorde zoals het project door de onderneming loopt. 

Marketing en Verwerving 

De activiteiten van de afdeling Marketing en Verwerving vinden vrijwel uitsluitend plaats in de 

initiatieffase. Het zijn alle activiteiten (ter ondersteuning van) het verwerven van projecten: het 

signaleren en structureren van acquisitiemogelijkheden en het ondernemen van initiatieven ten 

behoeve van een succesvolle projectverwerving. Dit betreft niet alleen het verwerven van projecten 

ten behoeve van de eigen ontwikkeling, maar het is oak mogelijk dat de projecten direct bij de 

afdeling Projectvoorbereiding (indien er sprake is van een bouwteam) of bij Bedrijfsbureau en 

Calculatie (indien het bestek reeds gereed is, bij een aanbesteding) terechtkomen. 

Daarnaast is Marketing en Verwerving belast met taken op het gebied van Public Relations. Dit 

bestaat uit het organiseren van festiviteiten (op de bouwplaats bijvoorbeeld de 'eerste paal'), het 

plaatsen van reclameborden , contacten met de pers, het plaatsen van advertenties en het maken 

van brochures. 

Het overdragen van relevante gegevens van een project ten behoeve van verdere ontwikkeling van 

het project voor eigen risico, het uitbrengen van een aanbieding in een aanbesteding of het verder 

ontwikkelen in een bouwteam vindt plaats middels een overdrachtformulier. Hierop staan de meest 

relevante gegevens van het project, zodat de volgende afdeling tijdig een volledige beschrijving van 

het project ontvangt. 
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Projectontwikkeling 

Een korte beschrijving van de taken van de projectontwikkelingsafdeling staat hier beschreven. Een 

uitgebreide beschrijving is in het hoofdsverslag te vinden. 

Het project kan zijn overgedragen uit de afdeling Marketing en Verwerving, maar een eigen acquisitie 

of van de directie is oak mogelijk. De projectontwikkelaar zal gedurende de periode dat de 

verantwoordelijkheid over het project in zijn handen ligt de benodigde marktinformatie verzamelen en 

constant de haalbaarheid van het project toetsen. De ontwikkelaar zal het proces in deelfasen 

definieren, deze deelfasen plannen en elke fase laten toetsen en vrijgeven door de directie. Tevens 

is de ontwikkelaar verantwoordelijk voor het beoordelen en doorvoeren van wijzigingen in het 

ontwerp, het aanvragen van de benodigde vergunningen, het opzetten van standaard 

overeenkomsten en het (laten) ramen van de aanneemsom(men). Het project zal meestal aan de 

afdeling Projectvoorbereiding warden overgedragen als het reeds een voorlopig ontwerp is. Het kan 

echter oak al in de schetsontwerpfase warden overgedragen. 

Projectvoorbereiding 

De afdeling Projectvoorbereiding bereidt de, daartoe aangewezen, projecten voor tot en met de 

contractstukken (het programma van eisen, het bestek, de uitvoeringsmethodes en de 

aanneemsom), zodanig dat een en ander kan warden overgedragen aan het uitvoeringsteam. De 

opdrachtgever van de afdeling is ofwel intern (indien sprake is van een eigen ontwikkeling) of extern 

(bij bouwteams). Het proces van Projectvoorbereiding bevindt zich grofweg tussen het 

schetsontwerp of voorlopig ontwerp tot en met het bestek (contractstukken). 

Het takenpakket bestaat uit het beoordelen van en onderhandelen over projecten op technische, 

tijds- en financiele haalbaarheid, het uitwerken van alternatieven (het bepalen van de bouwmethode, 

materialisering, principedetaillering, installaties etc.), het fasegewijs budgetteren en op een juiste 

wijze verwerken van technische voorschriften in technische omschrijvingen (het inpassen van 

Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen, Groenfinanciering, Politie-Keurmerk, Woonkeur, 

BCBA=milieumaatlat en het toetsen op Bouwbesluit, bouwfysica etc.) en het bewaken van de 

planning. 

Kopersbegeleiding 

Het doe! van de afdeling Kopersbegeleiding Woningbouw is het informeren en begeleiden van 

kopers inzake de bouwaangelegenheden in voorbereiding en in de uitvoeringsfase. Dit houdt in het 

opstellen van een kopersinformatiemap, het houden van een kopersinformatieavond, het afhandelen 

van individuele vragen van kopers, het afhandelen van de meer- en minderwerklijst, het factureren 

van de bouwtermijnen, de bouwstanden melden aan de kopers en het afhandelen van de oplevering. 
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Calculatie, Bedrijfsbureau en lnkoop (productie) 

De afdeling Calculatie kan op verschillende momenten in het ontwikkelingsproces geraadpleegd 

warden. Bij een haalbaarheidsonderzoek en exploitatieopzet kan de ontwikkelaar de afdeling 

Calculatie om advies vragen over te hanteren vierkante en kubieke meter prijzen. Het zwaartepunt 

van de werkzaamheden ligt echter bij het calculeren van het bestek voor de aanneemsom. 

De productie (bedrijfsbureau) krijgt de contractstukken van de Projectvoorbereiding. De afdeling 

productie gaat over tot de uitvoering van het werk en de inkoop van de materialen. 

Doelstelling en beleid 

Marketing en Verwerving 

Overdrarh+ n~~· p n nf 

voorbereiding 

I 

Projectontwikkeling (P.O.) 

I 
Projectontwikkeling Aanbesteding 

I I 

c.-.rdracht naar 

Werkvoorbereiding 

Uitvoering 

Overdracht naar nazorg 

Nazorg 
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Bijlage 3: Verslag interview met de heer ir. E.J.W. Boogaard 

Interview over de toepassing van risicomanagement in de projectontwikkeling 

De heer Boogaard is werkzaam bij Advin Noordwest (hoofddorp) in de functie van projectcoordinator 

/adviseur risicomanagement. Sinds januari 2004 is hij oak kwaliteitscoordinator van Advin 

Noordwest. Advin is een landelijk operend advies- en ingenieursbureau en is onderdeel van de Dura 

Vermeer Groep. 

De heer Boogaard is in 2002 afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft (faculteit 

Bouwkunde, afstudeerrichting Bouwmanagement en Vastgoedbeheer) op een procesmodel (Het 

FaalkostenManangementModel) ter voorkoming/verminderen van faalkosten bij het bouwbedrijf 

(Dura Vermeer). 

Het FaalkostenManagementModel is opgebouwd uit drie componenten te weten kennismanagement, 

risicomanagement en kwaliteitsmanagement. Het onderdeel kwaliteitsmanagement kan gezien 

warden als het reeds op ISO normen gebaseerde kwaliteitssysteem dat reeds operationeel is binnen 

het bouwbedrijf, hieraan warden bruikbare onderdelen van risicomanagement en 

kennismanagement toegevoegd. 

Een belangrijk onderdeel van het model is het opzetten van een kennisbank, waarin kennis en 

ervaring en risico's over warden gedocumenteerd. De gedachte achter het model is dat door het 

opzetten van een 'leercirkel' waardevolle kennis, ervaringen en risico's gebruikt kunnen warden op 

nieuwe projecten. Het FaalkostenManagementModel is een generiek model, in die zin dat het niet 

specifiek in een omgeving toegepast kan warden maar in verschillende omgevingen toepasbaar is. 

Dit proces wordt ieder project opnieuw doorlopen, zodat het lerend vermogen van het bouwbedrijf 

wordt gestimuleerd. Het doorgeven van, overdragen van en communiceren over risico's (=kennis) 

ziet de heer Boogaard als zeer belangrijk onderdeel van risicomanagement (leren van fouten). 

Bij Advin Noordwest heeft de heer Boogaard risicoanalyses uitgevoerd voor diverse bouwprojecten, 

waaronder voor de uitvoeringsfase van de bouw van een buffer bagagekelder onder een bestaand 

vliegtuig-platform op de luchthaven Schiphol. Met de opdrachtgever is de scope van de risicoanalyse 

afgebakend random het identificeren van managementrisico's, uitvoeringsrisico's en fysieke 

locatierisico's. Door middel van interviews onder de projectteamleden is een risico-inventarisatie 

gehouden. De diverse projectteamleden moesten in een-op-een gesprekken, op basis van een 

vooraf opgestelde en toegezonden vragenlijst, aangeven wat de grootste projectrisico's waren. Na 

verwerking van de gegevens (het herkennen en filteren van 'dubbelingen' etc.) werd een lijst van 

ge"fdentificeerde risico's opgesteld. Hierna werden de risico gekwantificeerd (geld en tijd) waarna 

duidelijk werd wat de grootste risico's van het project zijn/zouden kunnen zijn. Vervolgens zijn 

beheersmaatregelen en de verantwoordelijkheid aan de risico's toegewezen, met andere woorden 

wie is verantwoordelijk voor welk risico, de beheersmaatregel, en wanneer. 

De heer Boogaard acht het van belang dat risico's door een externe partij warden ge"fnventariseerd, 

alleen hiermee wordt het grootste rendement uit een risicoanalyse gehaald. Het is voor alle 

betrokken partijen best goed dat er (tijdens een risicoanalyse) van buitenaf eens kritisch naar het 

project gekeken wordt. Een externe adviseur is niet aan een bepaalde partij in een project gebonden 

en heeft een 'objectieve' kijk op het project. 
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Bij een risicoanalyse begeleidt een externe adviseur het proces waarmee risico's gerdentificeerd 

warden. De adviseur moet goede communicatieve vaardigheden bezitten en kennis hebben van het 

vakgebied waarop de risicoanalyse van toepassing is. De externe adviseur analyseert voorafgaand 

aan de interviews verschillende beschikbare informatiebronnen. 

De daadwerkelijke risico's kunnen niet door de externe adviseur warden bepaald, maar door de 

diverse ge"fnterviewden (projectleiders, architect, constructeur etc.). De externe adviseur zorgt er wel 

voor dat risico's eenduidig, beknopt maar oak leesbaar verwoord warden. 

In overleg met de opdrachtgever wordt bepaald welke risico's in een plenaire bijeenkomst besproken 

warden. Bij de risicoanalyse voor de bagagekelder is gekozen voor de 10 grootste risico's per 

gernterviewde, dit is de 'short-list'. Het doel van een plenaire bijeenkomst is om risico's gezamenlijk 

te bespreken met de verschillende gernterviewden waardoor interactie ontstaat over de beleving van 

projectrisico's. 

De risico's warden gekwantificeerd in geld en tijd. De overige beheersaspecten organisatie, 

informatie en kwaliteit (GOTIK) warden als oorzaak gezien . Aan de belangrijkste risico's (de short

list) warden de verantwoordelijke partijen toegewezen en de aktie die deze partij dient te 

ondernemen. 

Een belangrijke voorwaarde voor een goed risicomanagementinstrument is volgens Bogaard een 

juiste inpassing in het een bestaande systeem zoals een kwaliteitssysteem. Risicomanagement moet 

warden gezien als een 'onderdeel van' in plaats van iets nieuws waar binnen organisaties veel meer 

weerstand tegen is. 
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Bijlage 4: Verslag van interview met de heer ir. J. Korteweg 

Interview over risico's bij binnenstedelijke projecten en risicomanagement-instrument 

Dura Vermeer Stedelijke Ontwikkeling (DVSO) is een zelfstandige werkmaatschappij van Dura 

Vermeer Groep en houdt zich bezig met stedelijke ontwikkelingstrajecten. DVSO is werkzaam in 

iedere stap van het stedelijk vernieuwingsproces: conceptontwikkeling, marketing- en 

communicatiestrategie, planontwikkeling, planeconomie en procesmanagement. 

De heer Korteweg is conceptmanager bij DVSO. Als conceptmanager is hij het aanspreekpunt van 

DVSO voor de opdrachtgevers en coordineert hij alle werkzaamheden die in de voorfase dienen te 

warden ondernomen. De conceptmanager geeft samen met de opdrachtgever op conceptueel 

niveau inhoud aan alle componenten van een stedelijk vernieuwingsplan. Het resultaat van deze 

samenwerking is een wijkvisie. 

DVSO bracht voorheen vooral advies uit bij herstructureringsprojecten. De laatste jaren verschuift 

het terrein echter steeds meer naar commerciele ontwikkelingsprojecten. DVSO geeft adviezen en 

treedt op als projectontwikkelaar bij binnenstedelijke projecten van Dura Vermeer Vastgoed. Het 

gaat hierbij met name om integrale plannen, waarbij vooral woningbouw wordt ontwikkeld. Binnen 

DVSO wordt niet gebruik gemaakt van een instrument dat de risico's van een binnenstedelijke 

ontwikkeling in kaart moet brengen of managen. 

Met de heer Korteweg zijn de risico's besproken die in het onderzoek warden onderscheiden . De 

heer Korteweg geeft aan dat de meeste risico's geen bedreiging hoeven te vormen voor de 

haalbaarheid van het project. De meeste risico's kunnen namelijk in een vroeg stadium voorzien 

warden door onderzoek. De onderscheiden aandachtsgebieden warden pas een risico als wordt 

nagelaten te onderzoeken hoe de de gesteldheid is op dat betreffende aandachtsgebied. Er zijn 

echter een aantal risico's die niet of moeilijk van te voren zijn in te schatten. 

Samenwerkingsrisico's zullen vooral ontstaan indien het onderling vertrouwen en de verwachtingen 

niet al te groat zijn. Als de bereidheid tot samenwerking groat is, zal het effect van 

samenwerkingsrisico's niet groat zijn . Politiek/bestuurlijke risico's zijn over het algemeen moeilijker in 

te schatten. Een wijzigende samenstelling van de politiek kan grate gevolgen met zich mee brengen 

(een andere visie op het gebied), maar de kans dat het optreedt is vrij goed in te schatten (over het 

algemeen eens in de vier jaar). Van subsidies op gemeentelijk niveau is vrij goed in te schatten of 

deze daadwerkelijk warden ontvangen. Van subsidies uitgekeerd door VROM is dit echter iets 

moelijker (hoe groat is het budget voor de subsidies en wat zijn concurrerende projecten?) en het 

gevolg is ook grater. De heer Korteweg noemt het doen van toezeggingen door de gemeente en de 

onzekerheid of deze warden nagekomen nog als extra risico, indien deze nag niet vastgelegd. 

Sociaal/maatschappelijke risico's zullen vooral een rol gaan spelen, indien de bouw of het bebouwde 

overlast voor de omgeving zal gaan vormen (bijvoorbeeld hoogbouw). Het betrekken van 

belanghebbenden bij de ontwikkeling (goede communicatie, het creeren van draagvlak, open 

planproces) heeft een positieve invloed op deze risico's. 

Juridisch/wettelijke risico's zijn over het algemeen van te voren goed in te schatten, indien goed 

onderzocht wordt welke vergunningen moeten warden aangevraag en welke procedures dienen te 

warden doorlopen. Extern advies kan hierbij behulpzaam zijn. 
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Situationele risico's zijn van te voren over het algemeen goed in te schatten door diverse 

onderzoeken . Deze onderzoeken moeten iedere keer voordat grand wordt aangekocht warden 

uitgevoerd en warden als post in de grondexploitatie meegenomen. Ze leiden dus niet tot extra 

kosten, maar warden verdisconteerd in de begroting. 

Financieel/economische risico's zijn het moeilijkst in te schatten . Door diverse marktonderzoeken 

kan een inicatie warden verkregen. Echter in de toekomst kijken kan niemand. De heer Korteweg 

noemt de markt daarom het grootste risico dat met projectontwikkeling is gemoeid. Het moment van 

verkopen en de concurrentie in de markt noemt hij hierbij als belangrijke aspecten. 

Kwaliteitsrisico's zijn moelijk in te schatten. Projectontwikkelaren zullen van mening zijn dat het 

product dat zij ontwikkelen voldoende kwaliteit bezit. Echter het gevolg kan groat zijn . Een goed 

concept zal namelijk beter af te zetten zijn in de markt. 

Resumerend stelt de heer Korteweg dat de projectontwikkelaar een goede visie dient te hebben die 

wordt vertaald in een goed programma van eisen. lndien het programma van eisen met het 

bijbehorend ontwerp voldoende kwaliteit bezit, zal het goed in de markt afgezet kunnen warden . Alles 

hangt hierbij af van de kwaliteit van de projectontwikkelaar en het projectteam. 
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Bijlage 5: Handleiding voor het risicomanagement-instrument 

Bij Risico-attitude 

Slap 1: Het bepalen van de Risico-attitude. 

Aan de hand van een tiental vragen, die door de directieverantwoordelijke van het project 

ingevuld dienen te warden, wordt de houding van de organisatie ten opzicht van de risico's 

van het project bepaald. lndien op de vragen minder dan 3 keer ja wordt geantwoord, heeft de 

organisatie een risicomijdende houding. lndien 3 tot en met 7 keer ja wordt geantwoord, heeft 

de organisatie een neutrale houding ten opzichte van risico's. En indien meer dan 7 keer ja 

wordt geantwoord, heeft de organisatie een risicovolle houding. 

De risico-attitudes staan aan de hand van de risicomatrix weergegeven. Waarbij op de X-as 

het gevolg in vier stappen is verdeeld (klein, matig, redelijk en groat) en op de Y-as de kans 

(klein, matig, redelijk en groat). 

Bij Risicomanagement-instrument 

Slap 2: Hel invullen van de oorzaak 

In de tweede kolom van het instrument moet de oorzaak (oorzaken) van het risico warden 

ingevuld. Deze dient ter ondersteuning van het bepalen van de kans en het gevolg. Tevens 

kan de toegewezen responsmaatregel warden geevalueerd: heeft de responsmaatregel effect 

op het risico. 

Slap 3: Het bepalen van de effect van de risico's 

In de derde en vierde kolom moeten de kans van optreden en het gevolg warden ingevuld. De 

volgende vragen moeten daarvoor warden gesteld: 

• De kans: Hoe groat acht u de kans dat het risico zal optreden? 

• Het gevolg: Hoe groat is het gevolg indien het risico zal optreden? 

De grootte van de kans (1,2,3 of 4) wordt vermenigvuldigt met de grootte van het gevolg (1,2,3 

of 4 ). Het product van beide geeft de grootte van het effect en dus de risico's die de grootste 

bedreiging vormen. 

Slap 4: Hel bepalen van de beinvloedbaarheid 

lndien de bernvloedbaarheid klein is, is het risico (vrijwel) niet te bernvloeden (te reduceren). is 

deze groat, dan is het risico gemakkelijk te bernvloeden. De andere optie is hier het midden 

van. De bernvloedbaarheid dient ter evaluatie van de responsmaatregel. De responsmaatregel 

reduceren zal geen effect hebben, indien het risico niet bernvloedbaar is. 

Stap 5: Het bepalen van de responsmaalrege/ 

De responsmaatregel wordt bepaald aan de hand van de plaats van de kans en het gevolg in 

de risicomatrix. Afhankelijk van de risico-attitude (zie stap 1) valt het risico in het groene 

gebied (accepteren, kleine kans en klein gevolg), het gele gebied (overdragen, kleine kans en 

groat gevolg), het oranje gebied (reduceren, grate kans en klein gevolg) of het rode gebied 

(vermijden, grate kans en groat gevolg). 
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Stap 6: Kiezen van maatregelen en acties 

Naar aanleiding van de respansmaatregel warden daadwerkelijk maatregelen en acties 

genamen. Deze maeten in de laatste kalam warden ingevuld. In een apart maatregelen-blad 

zijn magelijke maatregel bij de verschillende respansmaatregelen apgenamen . 
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Bijlage 6: Risicomanagement-instrument concept 

.Projectdefinitie ________________ ____ doelstellingen actoren zijn niet in strijd ___________________ _ 

.Projectorganisatie ________________ duidelijkheid in rechten en plichten _______________________ _ 

.Planning/fasering __________ __ _____ de planning leidt niet tot knelpunten ______________________ _ 

.Samenstelling _____________________ wijziging samenstelling politiek __________________________ _ 

.Planinhoudelijk ___________________ visies overheid en ontwikkelaar niet in strijd _______________ _ 

.Toezeggingen ____________________ toezeggingen/subsidies warden niet nagekomen ___ _______ _ 

.overlast voor om9eving ________ _ weinig overlast voor de omgeving ________________________ _ 

Planschade 
·-------------------------------------

er behoeft geen planschade le warden uitgekeerd _________ _ 
' Imago ____________________________ _ het imago word! niet geschaad __________________________ _ 

kans*gevolg ja 
i I i i i i 
I I I I I I 

i 
I 

nee 

---------------------------------------------------------1----~----·--------~----~----~--- ---------------------~------- ·---------------------------------I I I I I I 
I I I I I I 

----------------------------------------------------·---+---~----t--------~----1----t--- ' I ---------------------~------- ·---------------------------------' I I I I I I I 

--------------------------------------------------------+---~----+--------~----~----+--- ---------------------~------- ·---------------------------------
1 I I I I I I 
I I I I I I I ----------------------------------------------------·----r---,----T---- ----~----,----r--- ---------------------,------- ·---------------------------------
1 I I I I I I 
I I I I I I I 

I I I I I I I 
I I I I I I I 

---------------------------------------------------------1----t----t--------~----t----t--- ---------------------t------- ·---------------------------------
1 I I I I I I 

--------------------------------------------------------+---~----¼----·---~----~----~--- --------------·------~------- ·---------------------------------1 I I I I I I 
I I I I I I I 

----------------------------------------------------·----,..---~----~----·---~----~----~--- --------------·------~-------·---------------------------------1 I I I I I I 
I I I I I I I 

----------------------------------------------------·----+----~----♦----·---~----•----►--- ---------------------~------- ·---------------------------------1 I I I I I I 
I I I I I I I 

' I I I I 
I I I I I I ----------------------------------------------------·---..,..---,----T----•---~----T----r---
1 I I I I I 
I I I I I I 

----------------------------------------------------·----t----~----~--------➔----~----~---
1 I I I I I 
I I I I I I ---------------------------------------------------- ·---~---~----~--------~----4----~---I I I I I I 
I I I I I I ----------------------------------------------------·---+---~----t--------~----i----t---
1 I I I I I 
I I I 

' I 
I ---------------------,------- ·---------------------------------
' I ---------------------~------- ·---------------------------------
' I ---------------------~------- ·---------------------------------' I ·------------- ------~------- ·---------------------------------' I 

.vergunni119en ____________________ _ vergunningen warden tijdig verkregen _____________________ ----------------------------------------- ----------- -----l----~----i---- ----~----L---~--- i 
I 

---------------------➔------- ·---------------- - ----------------Procedures 
·-------------------------------------Aanvullende eisen 

.v erwerving _______________________ _ 

.lnpassinQ ontwerp _______________ _ 

.Bodem _ en grand _________________ _ 
Bodem/opstal-verontreiniging __ _ 
.overlast uit om!teving ___________ _ 
.Bestaande opstallen ____________ _ 

Economische ontwikk. 
·-------------------------------------Lokale markt 
.Pri!sontwikkelifl9en ______________ _ 
. Financiering ______________________ _ 
lnvestering _______________________ _ 
.Eploitatie-opzet __________________ _ 

,ontwerp ---------------------------
.Programma van eisen __________ _ 
.Marketing ________________________ _ 

la ie ic 

!~.9-~~~?P~-~P!?.9~_c!_~~E:.~~~-1!_~a-~~~-~i~l ____________________ ________________________________________________________ _l ___ J ____ l ________ J ____ J ____ l __ _ ' I ---------------------J------- ·---------------------------------
er is reeds rekening gehouden met aanvullende eisen/ milieu : : : : : : 
-------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- -----1----t----t--------~----t----t---

' 
---------------------i------- ·---------------------------------l I I I I I ' I I I I I I -------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ·---,---,----T----·---,----,----r--- ---------------------~------- ·---------------------------------

de verwerving gaat zonder problemen ____________________ _ 

het ontwerp kan in de omgeving warden ingepast _________ _ 

de kwaliteit van de bodem is bekend 

mogelijke verontreiniging is reeds geconstateerd __________ _ 

overlast is reeds in het ontwerp meegenomen ____________ _ 

bestemming van opstallen zijn reeds bekend _____________ _ 

de conjunctuur is niet ongunstig _________________________ _ 
lokale ontwikkelingen zijn reeds ingeschat ________________ _ 

het verloop van prijsontwikkelingen vormt geen gevaar ____ _ 

voorinvesteringen vormen geen gevaar __________________ _ 

het budget voldoet aan de werkelijke investering __________ _ 
geen onduidelijkheden hierbij ____________________________ _ 

voldoende kwaliteit van het ontwerp ______________________ _ 

voldoende kwaliteit van het programma __________________ _ 

het project word! op de juiste manier verkocht ____________ _ 

1 I I I I I 
I I I I I I ' I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 

----------------------------------------------------·---..L---J----~----•---J----J----L--- --------------•------J------- ·---------------------------------1 I I I I I I 
I I I I I I I 

--------------------------------------------------------+---t----t--------~----t----t--- ---------------------t-----------------------------------------
1 I I I I I I 
I I I I I I I ----------------------------------------------------•---..,..---,----T----•---~----T----r--- --------------•------,-------·---------------------------------
1 I I I I I I 
I I I I I I I 

----------------------------------------------------·----t----~----~--------➔----~----~--- ---------------------~------ - ·---------------------------------1 I I I I I I 
I I I I I I I 

---------------------------------------------------------1----~----~--------~----4----~--- --------------·------~------- ·---------------------------------1 I I I I I I 
I I I I I I I 

----------------------------------------------------·---..L---J----~----•---~----~----L--- --------------•------J-------·---------------------------------1 I I I I I I 
I I I I I I I 

--------------------------------------------------------+---~----+--------~----~----+--- ---------------------~------- ·---------------------------------
1 I I I I I I 
I I I I I I I 

i i i i i i I 
I I I I I I I ---------------------------------------------------------1----J----•----·---..1----~----~--- ---------------------J-------·---------------------------------1 I I I I I I 
I I I I I I I 

---------------------------------------------------------1----t----t--------·y·--t----t--- ---------------------t------- ·---------------------------------
1 I I I I I I 

--------------------------------------------------------+---~----¼--------~----~----~--- ---------------------~------- ·---------------------------------
1 I I I I I I 
I I I I I I I ---------------------------------------------------- ·---~---,----~---------,..---~----r--- --------------·------,------- ·---------------------------------• I I I I I I 
I I I I I I I 

---------------------------------------------------------+---~----+----·---+----4----~--- ---------------------~------- ·---------------------------------1 I I I I I I 
I I I I I I I ---------------------------------------------------- ·---..L---J----~--------J ____ J ____ L ___ -------------- ______ J ______ _ ·---------------------------------1 I I I I I I 
I I I I I I I 

---------------------------------------------------- ----+---~----t--------~----i----+--- ---------------------~------- ·---------------------------------
1 I I I I I I 
I I I I I I I 

i i I I i i 
I I I I I I I ----------------------------------------------------·---~---~----+--------~----~----~--- ---------------------~------- ·---------------------------------1 I I I I I I 
I I I I I I I ---------------------------------------------------- •---..L---J----~---- •----'----~----L--- _____________________ J _______ ·---------------------------------1 I I I I I I 
I I I I I I I 

----------------------------------------------------·---+---~----+--------~----~----+--- ---------------------~------- ·---------------------------------
' I I I I I I 
I I I I I I I ----------------------------------------------------•---"'T'"---,----T----•---~----~----r--- --------------•------~------- ·---------------------------------1 I I I I I I 
I I I I I I I 
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RISICO-ATTITUDE 

VRAGEN: JA 
Is er ruimte binnen de onderneming om risico te lopen? 
Geeft het project aanzien? 
Zijn er meerdere partijen die de risico's dragen? 
Is er vertrouwen in de samenwerking? 
Vindt de ontwikkeling plaats in een politiek stabiel klimaat? 
Is er draagvlak voor de ontwikkeling vanuit de omgeving? 
Bestaan er geen onduidelijkheden met betrekking tot juridische goedkeuringen? 
Is er reeds een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd? 
Bestaat er voldoende vertrouwen in de lokale en nationale economie? 
Is het oordeel over de kwaliteit van het ontwikkelde positief? 
TOTAAL JA EN NEE: 

minder dan 3x ja: 

3 t/m 7xja: 

Meer dan 7x ja: 

vermijden 

overdragen 

reduceren 

accepteren 

t 
gevolg 

t 
gevolg 

t 
gevolg 

kans -+ 

I 
I 
I 
I 
I 

-------+-------

kans -+ 

' I 
I 
I 
I 
I 

kans -+ 

Bijlage 6: Risicomanagement-instrument concept 

Risicomijdend 

Neutraal 

Risicovol 

NEE 
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Bijlage 7: Risicomanagement-instrument definitief 

Project: 
Opgesteld: 
Datum: 
Planfase: 

Projectdefinitie __________________ __ Zijn de doelstellingen van de actoren in stijd? ___________________ _ 

Projectorganisatie ________________ Bestaat er onduidelijkheid in rechten plichten? _______ ____________ _ 

Planning/fasering _________________ Leidt de planning of fasering tot knelpunten? - ------- - - --- --------

Samenstelling __ ___________________ Zal de politiek van samenstelling wijzigen? _____________ ______ ___ _ 

Planinhoudelilk ______ ___ __ ________ Zijn de visies van de overheid en de ontwikkelaar in strijd? __ _____ _ 

Toezeg.9.in.9.en _____________________ Bestaat de kans dat toezeggingen niet worden nagekomen? ______ _ 

Overlast voor omgeving ------- Kan de bouw of het gerealiseerde voor overlast zorgen? ----------

!:L~!l-~~-~~g~------------------------ Behoeft er planschade te worden uitgekeerd? ___________________ _ 

Imago _______________________________ Word! het imago van de (project)organisatie beschadigd? ________ _ 

Verwerving _________________________ Zijn er problemen te verwachten m.b.t. de verwerving? - ------- ----

lnpassing_ ontwerp _____________ Kan het ontwerp moeilijk in de omgeving worden ingepast? _______ _ 

Bodem _en_ 9!0nd __________________ Bestaat er onduidelijkheden omtrent de kwaliteit van de bodem? __ _ 

Milieu-verontreinig}ng ____________ Is er kans op milieu-verontreinging in grond of opstallen? _________ _ 

Bestaan de opstallen ------------ Is de bestemming van bestaande opstallen reeds bekend? --------

Overlast uit om.9.evin.9. ____ _______ Zijn er stankcirkels, geluidszones e.d .? __________________ _______ _ 

Ver_gunningen _____________________ Zijn vergunningen moeilijk te verkrijgen? ______________________ __ _ 

Procedures Kunnen _procedures voor knelpunten zorgen? ___ _____ ____________ _ 

Aanvullende eisen Is reeds rekening geho[!den met aanvullende (milieu-)eisen? _____ _ 

Pro.9.ramma _van eisen ___________ Heeft de PvE voldoende kwaliteit/ aansluiting bij de markt? _______ _ 

Ontwerg ____________________________ Heeft het ontwerp voldoende kwaliteit/ aansluiting bij het PvE? ____ _ 

Marketing __________________________ Word! het project op de juiste manier verkocht? _________________ _ 

Economische ontwikk. Zijn de economische verwachtingen ongunstig? _________________ _ 

Hoe is de lokale markt/ zijn er concurrerende projecten? _________ _ 

Prijsontwikkelingen -------------- Vormen prijsontwikkelingen een gevaar? --------------- --------- -
Financiering ______________________ Moeten grote voorinvesteringen worden gemaakt? _______________ _ 

I nvesterin.9. _________________________ Passen werkelijke kosten binnen de beg rote budgetten? _________ _ 

Moment van verko_pen ---------- Valt de start van de verkoop op een gunstig moment? ------- -----

Bijlage 7: Risicomanagement-instrument definitief 

Woningen: 
Appartementen: 
Commerciele ruimten : 
Overig: 

I I I 
I I I 
I I I 
I -1 I 
I NI I 
I ~1 -1 
I 0,I C')I 

-I ·- I ~1 

~ ~I NI _,t;I 
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C: I 

C: : 
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RISICO-ATTITUDE 

VRAGEN: 
Is er ruimte binnen de (project)organisatie om risico te lopen? 
Geeft het project aanzien? 
Zijn er meerdere partijen die de risico's dragen? 
Is er vertrouwen in de samenwerking? 
Vindt de ontwikkeling plaats in een politiek stabiel klimaat? 
Is er draagvlak voor de ontwikkeling vanuit de omgeving? 
Bestaan er geen juridische of wettelijke onduidelijkheden? 
Is er reeds een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd? 
Bestaat er voldoende vertrouwen in de lokale en nationale economie? 
Is het oordeel over de kwaliteit van het ontwikkelde uitsluitend positief? 

minder dan 3x ja: 

3 t/m 7xja: 

meer dan 5x ja: 

vermijden 

overdragen 

reduceren 

accepteren 

t 
gevolg 

t 
gevolg 

t 
gevolg 

I 
I 
I 

kans ____. 

------~-------! 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

-------►------
' I I 
I 
I 
I 

kans ____. 

kans ____. 

Bijlage 7: Risicomanagement-instrument definitief 

JA NEE 

Risicomijdend 

Neutraal 

Risicovol 
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Bijlage 8: Casestudie Marskant fase 1 

G. Nijkamp 
Marskant te Hengelo 
42 appartementen, 900 m2 c.r. en 80 pp. 

_Projectdefinitie ____ ____________ ____ doelstellingen actoren zijn niet in strijd __________________ ________ organisatie _______ _______ _ 

_Projectorganisatie ___________ __ ___ duidelijkheid in rechten en plichten ________ ____ ___ __ __ ___ ________ organisatie ______________ _ 

_Planning/fasering __ _______________ de planning leidt niet tot knelpunten ____ ___ ___________ ___________ tijd _________ __ __ ___ __ ___ _ 

Samenstelling ______________ ____ _ wijziging samenstelling poliliek ------- ----------- - --- ---------- - organisatie ______________ _ 
_Planinhoudelijk _____ __ ________ ___ _ visies overheid en ontwikkelaar niet in strijd ______________________ geld en tijd ______________ _ 

_ Toezeggingen ___________________ _ toezeggingen/subsidies worden niet nagekomen _______________ __ geld _____________ __ _____ _ 

_Overlast voor om9eving _________ weinig overlast voor de omgeving __________ ____ ____ _____________ _ k_~~~!~~------------------
~I.?..~~-~~?-~~------------------------ er behoeft geen planschade le worden uitgekeerd ________________ geld ____________________ _ 

het imago word! niet geschaad ------------- ---- ------------ ---- _k_~~~!~~------------------

_Vergunningen _____________________ vergunningen worden lijdig verkregen ___________________________ geld en tijd _________ _____ _ 

Procedures le doorlopen procedures vertragen niet ____________________ __ ____ lijd ________ _____________ _ _ 

Aanvullende eisen er is reeds rekening gehouden met aanvullende eisen/ milieu ____ _ tijd ___ __________________ _ 

kans*gevolg ja nee 

: !x , x , . ! 3 x i 
----~----+---- ◄---- · ----►---~----4---- · ------------- ·-------~------x : : : X : : : 1 :x 
----L----1----..1---- •----L---.J----.1---- •------------- •-------L-------: :x : : :x : 9 :x ----~---+---t---- ·----~---~----t---- ·------------- ·-------~------

• I I I I I I 

----~---+---~---- ·----~---~----~----·------------- ·-------~------
• I I I I I I 
I I I I I I I 

X : : : X : : : 1 :x 
----L---...L.----1---- , ____ L, ___ .., ____ _. ____ • --------- - --- •-------L------

: :x : X : : : 3 :x ----rx--t---t-- x---r---r-t--- ·------------2 ·-------rx ____ _ 
----r---,---,---- ·----r---,----"---- ·----- -------- ·-------,-------

• I I I I I I 
I I I I I I I 

----t------t---- ➔---- ·---------...----·---- · ---- - -- - -- - -- ·-------t-------
1 I I I I I I 
I I I I I I I 

:x : : :x : : 4 :x 
----►---+---i---- ·----~---~----i---- ·------------- ·-----~------: :x : : :x : 9 X : ----r---"T"---,---- ·----r---~----~---- ·------------- ·-------r------
X : : : X : : : 1 X : 
----t-----+----➔---- ·----►---~----•---- · ------------- ·-------t-------1 I I I I I I 

I I I I I I I ----L----'----J---- •----L---~----~----•------------- •------ ~------1 I I I I I I 
I I I I I I I 

i ix i i ix i 9 !x ----r---·r---1---- ·----r---,----~---- ·------------- ·-------r------: :x : :x : : 6 :x 
----► ----+----◄---- · ----►--- ➔----•----·------- - - - - - - · -------►------:x : : X : : : 2 :x 
----L---...L..---J---- ·----L---.J----.1.---- ·------------- ·-------L------1 I I I I I I 

I I I I I I I 

----~---+---i---- ·----~---~----i----·------------- ·-------~------
' I I I I I I 
I I I I I I I 

_VerwervinQ _____________________ ___ de verwerving gaat zonder problemen ___ _____ _______ _____ __ _____ geld _____________________ ~--t ___ .l ___ j_ ___ -~---t ___ .J ____ j_ ___ ·------------~ 
_lnpassin9 ontwerp ______________ __ het ontwerp kan in de omgeving warden ingepast - - -------- ----- -~~§l!i!~~- --- -------------- : : 

_Bodem _ en grand __________________ 9~-~~~I~1~~~~~~-~~-~~9J_':1_iJ_~~!<J_~~--------- -------- ---------- - geld en tijd ______________ _ 
Bodem/opstal-verontreintging ___ mogelijke verontreiniging_is reeds geconstateerd ___ ______________ geld ____________________ _ 

_ Overlast uit omgevin9 ____________ overlast is reeds in het ontwerp meegenomen ___________________ !~!':!~'!1.?!~~J_n_,!<~<;~~E:!! ____ _ 

_ Bestaande opstallen _________ __ __ bestemming van opstallen zijn reeds bekend ____________________ !~!':!~'!1.?E~J-~!<~<;~~E:!! ____ _ 

Economische ontwikk. 
·------------------------------------- de conjunctuur is niet ongunstig - ---------------------------- --- geld ____________________ _ :x I : I :x : 6 :x 

----►----+----◄---- · ----►---➔----•---- · ------------- , ______ _.., _____ _ 
Lokale markt lokale ontwikkelingen zijn reeds ingeschat _______________________ geld ____________________ _ : :x : : :x : 3 :x ----L---...L.. ___ J ____ , ____ L, ___ .J ____ .1, ____ , ___ _ _________ , ______ L------
_Pri!sontwikkeli119en ______________ _ 
. Financierirlg ______________________ _ 

. I nvestering _______________________ _ 
_Eploitatie-o[_)zet _____ __ ___________ _ 

het verloop van prijsontwikkelingen vormt geen gevaar ___________ geld ____________________ _ 

voorinvesteringen vormen geen gevaar ___________________ __ ____ geld ___ ____ __________ __ _ _ 

het budget voldoet aan de werkelijke investering _________________ geld ___ ____ _____________ _ 
geen onduidelijkheden hierbij __________________________ __ ____ __ _ geld ________ ________ ____ _ 

x : : : :x : : 2 X : 
----~---+---i---- ·----~---~----i----·------------- ·-----~------:x : : :x : : 4 X : ----r----.---,---- ·----r---~----T---- ·------------- ·------ r------:x : : :x : : 4 X : 
----t------t----1---- ·---------~----·----·------------- ·-------t-------:x : : :x : : 4 X : 
----L---~---~---- ·----~---~----~----·------------- ·-------~------1 I I I I I I 

I I I I I I I 

----~---+---1---- ·----~---i----1---- -------------- ·-------~------
' I I I I I I 
I I I I I I I 

_Ontwerr __________________________ _ voldoende kwalileit van het ontwerp __ ____________________________ k_~~!i!~~-------------- ---- X i i i i i ix 4 X i ----t-----+----~---- ·----►---➔----~----·------------- ·-------t-------
_Programma van eisen __________ _ voldoende kwaliteit van het program ma __________________________ k_~~!i!~i~-- ---------------- x : : : : :x : 3 X : 

----~----'----J---- ·----~---~----~----·------------- ·-------~------
_Marketing ________________________ _ het project word I op de ju isle manier verkocht ____________________ k_~~!i!~i~-- ----- - - --------- :x : : :x : : 4 X : 

----~---·+---t---- ·----~---~----t----·------------- ·-------~------
• I I I I I I 

----~---+---~---- ·----~---~----~----·------------- ·-------~------
' I I I I I I 
I I I I I I I 

is· 

Bijlage 8: Casestudie Marskant fase 1 

doel helder stellen 

nieuwe planning _maken ___ ___ _____ _ 

planvorming met gemeente ___ __ __ _ 

planschade afkopen ___ __ __________ _ 

tijdig aanvragen ________ __ __________ _ 
tijdig aanvragen _______ __ ___ ___ _____ _ 

voor verkopen ________________ __ ____ _ 

eerder in markt dan concurrentie 
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RISICO-ATTITUDE 

VRAGEN: 
Is er ruimte binnen de (project)organisatie om risico te lopen? 
Geeft het project aanzien? 
Zijn er meerdere partijen die de risico's dragen? 
Is er vertrouwen in de samenwerking? 
Vindt de ontwikkeling plaats in een politiek stabiel klimaat? 
Is er draagvlak voor de ontwikkeling vanuit de omgeving? 
Bestaan er geen juridische of wettelijke onduidelijkheden? 
Is er reeds een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd? 
Bestaat er voldoende vertrouwen in de lokale en nationale economie? 
Is het oordeel over de kwaliteit van het ontwikkelde uitsluitend positief? 

minder dan 3x ja: 

3 t/m 7xja: 

meer dan 7x ja: 

vermijden 

overdragen 

reduceren 

accepteren 

t 
gevolg 

t 
gevolg 

t 
gevolg 

kans ---. 

I 
------~-------' I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I -------t-------1 
I 
I 
I 
I 
I 

kans ---. 

kans ---. 
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JA NEE 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

5 5 

Risicom ijdend 

Neutraal 

Risicovol 
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Bijlage 9: Casestudie Marskant fase 2 

Project: 
Opgesteld : 

Marskant te Hengelo 
G. Nijkamp 

Woningen: 0 
Appartementen : 

Datum: Commerciele ruimten: 
42 

900 m2 

Planfase: DO Overig: 

I I I 
I I I 
I I I 
I ~, I 
I NI I 
I ~, ~, 
I oi' <')I ~· __ , ~, 

~ ~· NI .,., ~· ~: 
__ , 

I ==' ~ C: I 
C: : 

Q) I 

~: u• 
"'' Q) I 

-"'' I I 

Projectdefinitie ____________________ Zijn de doelstellingen van de actoren in strijd? ___________________ _ 

Projectorganisatie ________________ Bestaat er onduidelijkheid in rechten plichten? ___________________ _ 

geen samenwerking X : : : 
-------------------------------------- ---i----i----~---
g_~~~-~~~~~~-e!~!~~-------------------- 0 __ J ____ 1 ____ t __ _ 

Planning/fasering _________________ Leidt de planning of fasering tot knelpunten? --------------------- strakke planning/ geen fasering : X : : 
-------------------------------------- ---4----f----~---I I I 

I I I 

-------------------------------------- ---~----~----L---1 I I 
I I I 
I I I 

Samenstellin_g _____________________ Zal de politiek van samenstelling wijzigen? ______________________ _ 

Planinhoudelilk ___________________ Zijn de visies van de overheid en de ontwikkelaar in strijd? _______ _ 

stabiel X : : : 
-------------------------------------- ---4----f----~---

komt overeen met masterplan __________ ___ JX _ _l ___ _t __ _ 
Toezeggin_gen _____________________ Bestaat de kans dat toezeggingen niet worden nagekomen? ______ _ niet veel toezeggingen X i ! ! 

-------------------------------------- ---,----,----r---1 I I 

-------------------------------------- ---i----t----t---
1 I I 
I I I 

Overlast voor omgevi11g ·------ Kan de bouw of het gerealiseerde voor overlast zorgen? ---------- veel hoogbouw in omgeving - -------- --- !x , ! ---,----,----r---
EL~!:J-~~-~~g~------------------------ Behoeft er planschade te worden uitgekeerd? ____________________ niet goed inschatten ___________________ ---~)S--~----~---
lmag-0 _______________________________ Word! het imago van de (project)organisatie beschadigd? _________ goede uitstraling project ________________ 0 __ J ____ L __ J __ _ 

I I I 

-------------------------------------- ---~----¼----~---
' I I I I I 

Verwerving _______________________ Zijn er problemen te verwachten m.b.t. de verwerving? ____________ r~~-d-~~~-~~~~~----------------------- )5. __ J_ __ _j ___ J __ _ 
I . tw 'x , , npassing_ on erp _______________ Kan het ontwerp moeilijk in de omgeving warden ingepast? ________ klein perceel __________________________ ---~----f----~---
Bodem _en_grnnd __________________ Bestaat er onduidelijkheden omtrent de kwaliteit van de bodem? ___ r~~-d-~~~!~~-~'2~~9-~?,9_":,'!1.?_~q~~~~~----- ___ J,?S _ _l ___ _t __ _ 
Milieu-verontreinigjng ____________ Is er kans op milieu-verontreinging in grand of opstallen? __________ voormalig terrein ijzerhandel ____________ ___ J_?S __ j_ __ j __ _ 
Bestaan de opstallen ------------ Is de bestemming van bestaande opstallen reeds bekend? -------- sloop bestaande opstallen ----------- --- 0--~----~----~---
Overlast uit om_geving_ ___________ Zijn er stankcirkels, geluidszones e.d.? __ ___________________ _____ geen __ ________________________________ )5. __ J_ ___ L __ J __ _ 

I I I 

---~----¼----~---
' I I I I I 

Ver_gunningen _____________________ Zijn vergunningen moeilijk te verkrijgen? _________________________ medewerking gemeente goed __________ _ :x : : 
---◄----•----►---

Procedures 
Aanvullende eisen 

'x I I 

---~----~----~---
Is reeds rekening gehouden met aanvullende (milieu-)eisen? ______ niet noodzakelijk _______________________ ~ __ J_ __ _l ___ _t __ _ 
Kunnen procedures voor knelpunten zorgen? _____________________ i~~~----------------------------------

I I I 
I I I 
I I I ---,----,----r---
1 I I 
I I I 

Pro_g ram ma_ van eisen ___________ Heeft de PvE voldoende kwaliteit/ aansluiting bij de markt? _______ _ PvE goed _____________________________ X _J_ __ _l ___ _t __ _ 
Ontwerp ·--------------------------- Heeft het ontwerp voldoende kwaliteit/ aansluiting bij het PvE? ____ _ ja X i i ! -------------------------------------- ---1----,----~---
Marketing ·------------------------- Word! het project op de juiste manier verkocht? _________________ _ ja X : : : 

-------------------------------------- ---i----i----t---
1 I I 
I I I 

-------------------------------------- ----t----•----•---1 I I 
I I I 
I I I 

~~Q~g!I)J?_<2~-~-9..Q~i~~------------ Zijn de economische verwachtingen ongunstig? __________________ gunstige economie _____________________ )_( __ ~----~----t---
--------------------------------------- Hoe is de lokale markt/ zijn er concurrerende projecten? __________ v_E:_~1-~?!:1~~!~~!:1!~----------------------- ___ J,?S_J ___ J __ _ 
Prijsontwikkeli~gen ______________ Vormen prijsontwikkelingen een gevaar? _________________________ a!11~-~~~~! _____________________________ ~ -~----J----~---
Financiering _____________________ Moeten grote voorinvesteringen warden gemaakt? ________________ beperkt _______________________________ ___ JX _ _l ___ _l __ _ 
I nvesterin_g _________________________ Passen werkelijke kosten binnen de begrote budgetten? __________ ja _____________________________________ )_( __ J_ ___ j_ __ j __ _ 
Moment van verko_pen ---------- Valt de start van de verkoop op een gunstig moment? ------------ -------------------------------------- ---~.?S--~----t---

1 I I 
I I I 

--------------------------------------- --------------------------------------------------------------- -------------------------------------- ----t----•----•---1 I I 
I I I 
I I I 
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1 I I 
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1 I I 
I I I 

:x I I ---,----T----r---
1 'X I 

---i----t----t---:x : : 
---◄----♦----►---

' I I 

---~----¾----~---
' I I I I I 

X I I I 
I I I 

---◄----♦----►---: :x : 
---4----f----~---:x : : ---J----~----L---

i ix i ---,----T----r---
1 I 'X 

---i----t----~---x I I I 
I I I 

---◄----♦----►---
' I I 

---~----¼----~---
' I I I I I 

: :x : 
---◄----♦----►---'x I I 

---~----f----~---x I I I 
I I I ---J----~----L---1 I I 
I I I 
I I I ---,----,----r---
1 I I 
I I I 

: : :x ---J----~----L---
! ix i ---,----,----r---'X I I 

---i----t----t---
1 I I 
I I I 

---◄----♦----►---
' I I I I I 
I I I 

: :x : 
---i----i----~---: :x : 
---◄----♦----►---'x I I 

---~----f----~---:x : : ---J----~----L---
!x i i ---,----,----r---
lX : I 

---i----t----~---
1 I I 
I I I 

---◄----+----►---
' I I I I I 
I I I 
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Qi 
u u 

0 C: .E 
]! e kans*gevolg Q) 

____________ t ---+---+)_( __ 
:x : 

------------- ----►----►----
4 'x I 

----~----~----
' I I I ----L----'----1 I 
I I 
I I 

1 X : : 
------------- ----~----~----

2 X : : 
------------- ----L----'-----

1 X ! ! ------------- ----r----r----1 I 

------------- ----~----~----
' I I I 

4 X • ! 
------------- ----r----r----

6 : :x ov 
------------- ----~----f----

2 :x : 
-- ----------- ----►----►----

' I 

------------- ----~----~----
' I I I 

6 X : : 
------------- ----►----►----

4 X : : 
------------- ----~----~----

1 X : : 
------------- ----'-----L----1 I 

I I 
I I ------------- ----r----r----1 I 
I I 

d • 
f 
f 
t 

_ ___ LX __ L__ __ overdra.9en __________________ _ 4 
-------------

3 ! !x overdra en ----r----r----
2 ' 'X 

------------- ----~----~---
' I I I 

----►----►--- ----------------- ---------------
' I I I 
I I 

___________ 3 X --~----~---- overdra.9en __________________ _ 

3 X : : overdra en 
------------- ----►----►----

2 'x I 

------------- ----~----~---
4 : :x 

------------- ----L----'----
2 !x ! ------------- ----r----r----
4 : :x 

------------- ----~----f---
1 I 
I I 

------------- ----►----►---
' I I I 
I I 

afkopen planschade _____________________ _ 

ander ontwerpi er) ______________________ _ 

9evaar verontreiniging voor vekoper ___ _ 
vooronderzoek bestemmin~en _________ _ 

extern marktonderzoek 
door architect 

voorverkoop _____________________________ _ 

idem 

18 



RISICO-ATTITUDE 

VRAGEN: 
Is er ruimte binnen de (project)organisatie om risico te lopen? 
Geeft het project aanzien? 
Zijn er meerdere partijen die de risico's dragen? 
Is er vertrouwen in de samenwerking? 
Vindt de ontwikkeling plaats in een politiek stabiel klimaat? 
Is er draagvlak voor de ontwikkeling vanuit de omgeving? 
Bestaan er geen juridische of wettelijke onduidelijkheden? 
Is er reeds een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd? 
Bestaat er voldoende vertrouwen in de lokale en nationale economie? 
Is het oordeel over de kwaliteit van het ontwikkelde uitsluitend positief? 

minder dan 3x ja: 

3 t/m 7xja: 

meer dan 7x ja: 

vermijden 

overdragen 

reduceren 

accepteren 

t 
gevolg 

t 
gevolg 

t 
gevolg 

I 
I 

I 
I 

------~-------• I 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I -------1-------1 
I 
I 
I 
I 
I 

kans ____. 

kans ____. 
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Bijlage 10: Casestudie Caselo fase 1 

G. Ruiterkamp 
Project Caselo 
140 app., 400 m2 c.r. en 200 pp. 

kans*gevolg ja nee 

_Projectdefinitie __________________ __ 99_e~~!t:l!i:'§l_~'!_a_<:_l_?f~!1-~~~-'!~:_i:l_~!_r~9 _________________________ ____ J_ __ j ___ j~--- _)5 __ .l_ __ j_ __ j _______ _________ _i _______ j_~-----
Projectorganisatie ________________ duidelijkheid in rechten en plichten ___ _____________________ ___ _ ____ _L x __ J ___ _l ____ x __ J__ __ J_ __ _l ____ __ ___ _______ 2 x _____ l _____ _ 
_ Plannin9/fasering _______ __________ de planning leidt niet tot knelpunten ______________________ _____ ·----~---~X --~---- ·---+---~X --i---- ____________ 9 X ----+x ____ _ 

I I I I I I I 

·------------------------------------- ------------------------------------------------------------ ·----~---~----{--------+---{----¼----·------------- ·------+------
' I I I I I I 
I I I I I I I 

. Sam en st ell i ng __ _________________ _ wijziging samenstelling poliliek ------------ ------- --- -------- - ____ _L X __ J ___ _l ____ X __ J__ __ j ___ _l ______ ___ ________ 2 _______ lx ____ _ 
_Planinhoudelijk __________________ _ 
_Toezeg9ingen ___________________ _ 

visies overheid en ontwikkelaar niet in strijd : X : : : X : : 4 X : ------------------------------------------------------------ ·----~---~----t----·---+---i----t------------------·------+------
toezeggingen/subsidies worden niet nagekomen X : : : X : : : 1 : X 
------------------------------------------------------------ ·----r---,----T----•----.,..---,----T---- •-------------·------,-------

1 I I I I I I 
I I I I I I I 

------------------------------------------------------------ · ----~---~----~---------t----➔----~---- - - -------------------...-------1 I I I I I I 
I I I I I I I 

Overlast voor omgeving ________ _ 
Planschade 

weinig overlast voor de omgeving : X : : : X : : 4 : X 
------------------------------------------------------------ ·----~---~----t----·---+---i----+---···-------------·------+------
er behoeft geen planschade te worden uitgekeerd : : :x : :x : 12 :x 
------------------------------------------------------------ •----r---,----T----•----.---,----T---•••-------------•-------,-------
het imago word! niet geschaad x : : : :x : : 2 X : 
- - - --------------------------------------------------------- ·----►---~----•----·---~---◄----♦--- -· · - ------------·-------+-------1 I I I I I I 

I I I I I I I 

------------------------------------------------------------ ·----~---J----~----·---...a..---J----~---··--------------·------..a..------1 I I I I I I 
I I I I I I I 

_Vergunningen ____________________ _ 
Procedures 

vergunningen worden lijdig verkregen i X , i i X , , 4 X i X 
------------------------------------------------------------ •----r---~----T----•----r---,----T---• •------------- •-------,-------
le doorlopen procedures vertragen niet : X : : : X : : 4 X : X 
------------------------------------ ------ - - ----- ----------- · ----►---~----•---- ·----+---- ◄----•---· · --------------·------+-------Aanvullende eisen er is reeds rekening gehouden met aanvullende eisen/ milieu ___ _ x _ _L ___ J ___ _l ____ x __ l_ ___ j_ __ _l ___ __________ ____ 1 x _____ l _____ _ 

I I I I I I I 
I I I I I I I 

--------- ------------------- ------ - ------- ------------------ · ----~---➔----t----·---+---i----+--- ·· ·---- - - - ------ · ------~-------
1 I I I I I I 
I I I I I I I 

_Verwerving ___________________ __ __ _ de verwerving gaat zonder problemen X : : : X : : : 1 : X ------------------------------------------------------------ ·----~---~----·----·---~---~----~-------------------------4-------
. lnpassing on twerp _______________ _ 
_Bodem _ en9rond _____________ __ __ _ 
_Bodem/opstal-verontreiniging __ _ 
_Overlast uit omgeving ___________ _ 

het ontwerp kan in de omgeving worden ingepast ____ _____ ___ __ .x __ L_ __ J ___ _l ____ X __ l_ ___ j ___ _l _________________ 1 _______ l_x ____ _ 
de kwaliteit van de bodem is bekend X : : : X : : : 1 : X 
------------------------------------------------------------ ·----~---~----t----·---+---i----+---···-------------·------+------
mogelijke verontreiniging is reeds geconstateerd X : : : X : : : 1 : X 
------------------------------------------------------------ •----r---,----T----•----.---,----T---•••-------------•-------,-------
OVerlast is reeds in het ontwerp meegenomen X : : : X : : : 1 : X 
---------- ----------------------------- -------------- ---- --- ·----►---~----•--------~---◄----♦--- ··- - - - -- --------·-------+-------_Bestaande opstallen ____________ _ ?~_s!~~~i!l§l_::'~!1-~P_s:~~:l!l_~~~-r:.E:.t:~~-~~~~~9 __ __ _______________ -~--_L ___ J ____ 1 ____ _ )5 __ l ___ J ___ _l __________________ t ·------l~-----

1 I I I I I I 
I I I I I I I 

------------------------------------------------------------ ·----~---~----t--------+---t----t---- --------------·------+------
1 I I I I I I 
I I I I I I I 

Economische ontwikk. 
·-------------------------------------

de conjunctuur is nierongunstig : :x j :x j : 6 :x 
------------------------------------------------------------ ·----~---J----~---- ·---...a..---J----~---···------------- ·------..a..------

Lokale markt 
_Prijsontwikkelingen ______________ _ 
. Financiering ______________________ _ 

lokale ontwikkelingen zijn reeds ingeschat :x : : lx : : 4 lx 
------------------------------------------------------------ ·----~---~----t----·---+---i----t---- --------------·------+------
het verloop van prijsontwikkelingen vormt geen gevaar : :x : :x : : 6 :x 
------------------------------------------------------------ ·----r---,----T----·---,---,----r--- •~ -------------- •------,-------
VOQrinVeSleringen vormen geen gevaar :x : : :x : : 4 X : 
------------------------------------------------------------ ·----~---~----T----·-----t----1----~---···-------------·------"1-------_ lnvestering _______________________ _ ~~~-~~~~~~-"..~1.9.?_~t-~~:'-~~-'!'~!~~!il~~J~::i~_s!~!~n_Q_ ________ _____ __ ____ _L~ __ J__ __ 1 ____ ·---l~ __ J ____ L __________ ______ _i _)5 _____ l _____ _ 

_Eploitatie-opzet __________ __ ______ _ geen onduidelijkheden hierbij lx : : lx : : 4 X : 
------------------------------------------------------------ ·----~---~----1----·---+---1----t----·--------------·------+------

I I I I I I I 

---------------- ------------------------------------- ---- - - - ·----~---➔----4----·---+---i----+--- .. ·--------------------+------
I I I I I I I 
I I I I I I I 

_Ontwerp _________________________ _ voldoende kwaliteit van het ontwerp X : : : X : : : 1 X : 
------------------------------------------------------------ ·----~---J----~---- ·---.J----J----~---- --------------·-------&-------_Programma van eisen __________ _ 

. Marketing ____________ ____________ _ 
voldoende kwaliteit van het programma X : : : X : : : 1 X : 
----------------------.. ------- .---------------------------- ·----~---~----t---- ·---+---i----t---···-------------·------+------
het project word! op de Ju1ste manier verkocht X 1 1 1 X : 1 1 1 X : 
------------------------------------------------------------ ·----~---~----4----·----,----~----¼------------------ --------,-------1 I I I I I I 

I I I I I I I 

reduceren 

---------------------------------

---------------------------------
' 

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

reduceren 

reduceren 

---------------------------------

------------------------------------------------------------ ·----~---,----~----•-----t----,----T----•-------------·-------,------- ·---------------------------------1 I I I I I I 
I I I I I I I 

I tie r"sic 
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overleg/ extern advies ________ _ 

nieuwe p}anning/ fasering ____ _ 

afkopen planschade __________ _ 

spreiden pro ra 

voorafspraken ___ ______________ _ 
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RISICO-ATTITUDE 

VRAGEN : 
Is er ruimte binnen de (project)organisatie om risico te lopen? 
Geeft het project aanzien? 
Zijn er meerdere partijen die de risico's dragen? 
Is er vertrouwen in de samenwerking? 
Vindt de ontwikkeling plaats in een politiek stabiel klimaat? 
Is er draagvlak voor de ontwikkeling vanuit de omgeving? 
Bestaan er geen juridische of wettelijke onduidelijkheden? 
Is er reeds een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd? 
Bestaat er voldoende vertrouwen in de lokale en nationale economie? 
Is het oordeel over de kwaliteit van het ontwikkelde uitsluitend positief? 

minder dan 3x ja: 

3 t/m 7x ja: 

meer dan 7x ja: 

vermijden 

overdragen 

reduceren 

accepteren 

t 
gevolg 

t 
gevolg 

t 
gevolg 

kans _____. 

______ j_ _____ _ 
I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

_______ .., _____ _ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

kans _____. 

kans _____. 
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Bijlage 11: Casestudie Caselo fase 2 
Project: Caselo Woningen: 
Opgesteld: Appartementen: 
Datum: 

G. Ruiterkamp 
26-04-2004 
DO 

Commerciele ruimten: 
Planfase: Overig: 

~ 

~ 
Projectdefinitie ____________________ Zijn de doelstellingen van de actoren in stijd? ____________________ _ 

Projectorganisatie ________________ Bestaat er onduidelijkheid in rechten plichten? ___________________ _ 

woningcorporatie, veel actoren _________ _ : : :x 
---i----t----t---:x : : 
- --◄----•----~---

' I I Planning/fasering ________________ _ Leid! de planning of fasering tot knelpunten? _____________________ ~~~s_l.§1!"'_'!_ _____________________________ _ ---~----~~---~---
' I I I I I ---.J----~----L---1 I I 
I I I 
I I I 

Samenstellin_g ____________________ _ Zal de politiek van samenstelling wijzigen? ______________________ _ 
I I :x I : ---~----,----r---Planinhoudelilk __________________ _ Zijn de visies van de overheid en de ontwikkelaar in strijd? _______ _ :x : : 

---.J----"----L---Toezeg_gin.9.en ____________________ _ Bestaat de kans dat toezeggingen niet worden nagekomen? ______ _ 
1 I I 

X : : : -------------------------------------- ---~----,----r---1 I I 

---~----i----t---
1 I I 
I I I 

I I 

Overlast voor om99ving ________ Kan de bouw of het gerealiseerde voor overlast zorgen? ---------- -------------------------------------- ---~~--~----L---
~~~!:1-~~-~~g~------------------------ Behoeft er planschade te worden uitgekeerd? ____________________ hoge toren, overlast omgeving __________ ---~----~----i~--
1 mag-O _______________________________ Wordt het imago van de (project)organisatie beschadigd? _________ -------------------------------------- ~--J ____ j ____ t __ _ 

Verwerving ·---------------------- Zijn er problemen te verwachten m.b.t. de verwerving? ------------
lnpassing_ontwerp ______________ Kan het ontwerp moeilijk in de omgeving worden ingepast? _______ _ 

Bodem _en _g!ond __________________ Bestaat er onduidelijkheden omtrent de kwaliteit van de bodem? __ _ 

Milieu-verontreinig}ng ____________ Is er kans op milieu-verontreinging in grond of opstallen? _________ _ 

Bestaan de opstallen ------------ Is de bestemming van bestaande opstallen reeds bekend? --------

Overlast uit om_gevin.9. ___________ Zijn er stankcirkels, geluidszones e.d.? _________________________ _ 

Ver_gunningen _____________________ Zijn vergunningen moeilijk te verkrijgen? ________________________ _ 

Procedures Kunnen procedures voor knelpunten zorgen? ____________________ _ 

Aanvullende eisen Is reeds rekening gehouden met aanvullende (milieu-)eisen? _____ _ 

Pro_gramma _van eisen ___________ Heeft de PvE voldoende kwaliteit/ aansluiting bij de mark!? _______ _ 

Ontwer!} ___________________________ Heeft het ontwerp voldoende kwaliteit/ aansluiting bij het PvE? ____ _ 

Marketing _________________________ Word! het project op de juiste manier verkocht? _________________ _ 

Economische ontwikk. 
---------------------------------------

Zijn de economische verwachtingen ongunstig? _________________ _ 

Lokale markt Hoe is de lokale mark!/ zijn er concurrerende projecten? _________ _ 

Prijsontwikkelingen -------------- Vormen prijsontwikkelingen een gevaar? -------------------------

Financiering ·---------------------- Moeten grote voorinvesteringen worden gemaakt? _______________ _ 

I nvesterin_g _________________________ Passen werkelijke kosten binnen de beg rote budgetten? _________ _ 

Moment van verko_pen ---------- Vall de start van de verkoop op een gunstig moment? ____________ _ 
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X I I I 
I I I ••-1----T-•--r---
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---◄----•----►---' I I I I I 
I I I 

140 
400 
200 parkeerplaatsen 

u 
<ii 
u 
u 

0 C .E 
~ e kans*gevolg Ql 

4 X 
------------- ----~----~----

2 : :x 
------------- ----►----►---

9 :x : 
------------- ----~----~----

' I I I 

------------- ----L----L----1 I 
I I 
I I 

2 X : : 
------------- ----~----~----

4 : :x 
------------- ----L----L----

1 X : : ------------- ----r----r----1 I 

------------- ----~----~----
' I I I 

4 x • i 
------------- ----r----r----

12 X : : 
------------- ----~----~----2 : :x 
------------- ----►----►----

' I 

------------- ----~----~----
' I I I 

1 X : : 
------------- ----►----►---

1 X : : 
------------- ----~----~----

1 X : : 
------------- ----~----~----

1 X : : ------------- ----r----r----
1 X : : 

------------- ----~----~----1 X : : 
------------- ----►----►---

' I 

------------- ----~----~----
' I I I 

4 :x : 
------------- ----►----►---

4 :x : 
------------- ----~----~----

1 : :x 
-----------•• ----L----L----1 I 

I I 
I I ------------- ----,-----r----1 I 
I I 

: :x 
----L----L----1 I 

: tx 
----,-----,-----

------------~ ----~----~~---
' I I I 

----►----►---
' I I I 
I I 

6 X : : 
------------- ----~----~----

4 X : : 
------------- ----►----►----

6 X : : 
------------- ----~----~----

4 X : : 
------------- ----L----L----

4 X : : 
------------- ----r----r----4 X : : 
------------- ----~----~----

' I I I 

------------- ----►----►---
' I I I 
I I 

reduceren overleggen/ ver9.aderen _________________ _ 

nieuwe planning maken _________________ _ 

--------------------------------

--------------------------------

aanp;issen van_ het pJan _________________ _ 

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------
' 

--------------------------------

reduceren , hoog voorverkoop:percentage __________ _ 

reduceren afsp!aken met leveranciers _____________ _ 

--------------------------------
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RISICO-ATTITUDE 

VRAGEN: 
Is er ruimte binnen de (project)organisatie om risico te lopen? 
Geeft het project aanzien? 
Zijn er meerdere partijen die de risico's dragen? 
Is er vertrouwen in de samenwerking? 
Vindt de ontwikkeling plaats in een politiek stabiel klimaat? 
Is er draagvlak voor de ontwikkeling vanuit de omgeving? 
Bestaan er geen juridische of wettelijke onduidelijkheden? 
Is er reeds een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd? 
Bestaat er voldoende vertrouwen in de lokale en nationale economie? 
Is het oordeel over de kwaliteit van het ontwikkelde uitsluitend positief? 

minder dan 3x ja: 

3 t/m 5xja: 

meer dan 5x ja: 

vermijden 

reduceren 

overdragen 

accepteren 

t 
gevolg 

t 
gevolg 

t 
gevolg 

I 
I 

I 
I 

------~-------• I 
l 

I 
I 
I 
I 
I 
I _______ .., _____ _ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

kans _.. 

kans _.. 

Bijlage 11 : Casestudie Caselo fase 2 

JA NEE 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Risicomijdend 

Neutraal 

Risicovol 

23 




