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Voorwoord
Toen ik jaren geleden op mezelf ging wonen, was de keuze voor een woning erg beperkt: voor een
sociale huurwoning kwam ik niet in aanmerking, vrije sector huur was in mijn dorp alleen beschikbaar
in de vorm van kleine dure appartementen en ik wilde graag een rijtjeshuis met een tuintje … dus was
kopen de enige passende optie. Ik had liever een echte keuze kunnen maken… Ik vind dat je bij iedere
woonwens een keuze moet hebben om te kopen of te huren!

Yes…I can! I did it!
Het schrijven van deze master thesis was een avontuurlijke reis die me veel heeft gebracht. Ik heb
nieuwe mensen ontmoet, ik heb nieuwe inzichten opgedaan, ik heb geleerd om op academisch
niveau te acteren, ik heb me kwetsbaar opgesteld door heel veel vragen te stellen, om hulp te vragen
en te experimenteren met nieuwe werkvormen. De reis was soms zwaar en voelde dan als een ware
beproeving. Gelukkig heb ik veel steun gehad van familie, vrienden, klasgenoten en collega’s.
Bedankt!! Er zijn een aantal mensen die ik graag in het zonnetje zet met een persoonlijk bedankje in
het voorwoord van ‘mijn levenswerk’.
Allereerst een heel warm en hartelijk woord van dank voor mijn begeleider. Wim, bedankt voor jouw
enthousiasme en ‘reis’begeleiding. Je was de perfecte reisgids, die precies aanvoelde wanneer er een
landkaart, routebeschrijving, extra bagage of juist een momentje voor reflectie tijdens een lekkere
lunch nodig was. Het was een waar genoegen om samen op te trekken en te sparren. En nu de thesis
klaar is, is het tijd om samen een artikel te publiceren!
Simoon, super bedankt voor jouw creatieve inbreng. Ik ben er trots op dat we het lef hebben gehad
om te kiezen voor bijzondere werkvormen tijdens de expert meeting: de open dialoog en als klap op
de vuurpijl het modellen van het droomproces oftewel ‘kleien en knutselen’. Jouw inzet heeft een
grote bijdrage geleverd aan het succes van deze bijeenkomst.
Graag bedank ik de zeven deskundigen en de bedrijven waar ze werkzaam zijn voor hun
enthousiasme en openheid tijdens de interviews en de expert meeting. Michiel, Nabil, Fon, Maarten,
Marinus, Theo en Marijn, bedankt! Ik hoop dat jullie elkaar na het uitwisselen van visitekaartjes op
de expert meeting inmiddels weer gesproken of ontmoet hebben.
Eline, bedankt dat je in de beginfase naar de stappen in het empirisch onderzoek hebt gekeken!
Kritisch met een hele mooi, warme glimlach.
Una en Sander, super bedankt dat jullie de conceptversie van mijn thesis wilden lezen. Jullie
prikkelende vragen hebben me geholpen om het stuk scherper neer te zetten.
Jennifer, bedankt voor de laatste spelling check.
Vanessa, jouw prachtige illustraties maken het verhaal helemaal af. Fantastisch!
Paul, bedankt dat jij de opmaak van mijn thesis hebt verzorgd.
Tot slot wil ik mijn lieve ouders, zusjes en Guido bedanken. Jullie hebben me de ruimte gegeven om
de MSRE-opleiding te volgen en deze thesis te schrijven. Bedankt voor jullie geduld en de hele goede
zorgen.
Tot slot hoop ik dat beleggers en gemeenten deze thesis lezen en de aanbevelingen ter harte nemen,
zodat grondtransacties efficiënter tot stand komen en er uiteindelijk meer beleggershuurwoningen
komen voor de lage middeninkomens.
Een zonnige groet en veel leesplezier!
Olivia Yuen
Veghel, maart 2013
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BlØf
Wachten op de dag

Ik vind je prachtig, zoals je bent
Je bent oogstrelend, mooi van top tot teen
Je denkt iets anders, je spreekt je eigen taal
Je blijft onveranderd jij
Je zegt vaak dingen, die ik niet begrijp
Je bent hoop gevend, mens van top tot teen
Je kijkt heel anders, je voelt je eigen kleur
Je blijf onveranderd jij
Ik kan niet wachten op de dag
Dat we onszelf zijn, zonder vlag
Zonder een oordeel
Zonder de angst, die ons verblindt
Kom we gaan dansen, jij en ik
We zijn springlevend, mens van top tot teen
Waar vandaan we komen en waarheen we ook gaan
We zijn onveranderd wij
Ik kan niet wachten op de dag
Dat we onszelf zijn, zonder vlag
Zonder een oordeel
Zonder de angst, die ons verblindt
Ik kan niet wachten op de dag
Dat je weer alles zeggen mag
Vol van ideeën
En een gevoel dat ons verbindt
Altijd maar vechten uit een naam
Voor wat je niet zelf hebt gedaan
Zo blijf je niemand
Maar als je vandaag rechtop gaat staan
En tegen de stroom durft in te gaan
Dan wordt je iemand
Laten we werken
Blijf niet onopgemerkt
Maar maak een nieuw begin
Ik kan niet wachten op de dag
Dat we onszelf zijn, zonder vlag
Zonder een oordeel
Zonder de angst, die ons verblindt
Ik kan niet wachten op de dag
Dat je weer alles zeggen mag
Vol van ideeën
En een gevoel dat ons verbindt
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Managementsamenvatting
Op de Nederlandse woningmarkt vallen lage middeninkomens tussen wal en schip: ze kunnen slechts
beperkt terecht in het sociale huursegment en het kopen van een woning is lastig tot onmogelijk.
Beleggershuurwoningen daarentegen zouden een oplossing voor deze doelgroep kunnen zijn, ware
het niet dat dit segment slechts 3% van de Nederlandse woningvoorraad betreft. Dit biedt kansen!
De vraag naar beleggershuurwoningen is groter dan het aanbod en institutionele beleggers willen
dan ook graag investeren in dit vastgoedbeleggingssegment. Ook bij gemeenten staat, ingegeven
door de volkshuisvestelijke verantwoordelijkheid, het huisvesten van lage middeninkomens op de
agenda. Daarnaast beschikken veel gemeenten over bouwgrond, die ze in de huidige
marktomstandigheden niet of met vertraging kunnen verkopen aan ontwikkelaars of corporaties. Het
ligt voor de hand dat gemeenten en beleggers elkaar opzoeken om deze doelgroep te huisvesten,
waarbij gemeenten de bouwgrond leveren en beleggers de beleggershuurwoningen (laten) bouwen
om ze vervolgens te verhuren aan de lage middeninkomens. Dit is echter niet het geval en daarom
brengt dit onderzoek in kaart welke belemmeringen grondtransacties tussen beleggers en
gemeenten in de weg staan en welke aanpassingen nodig zijn om grondtransacties efficiënter te
laten verlopen.
Om de efficiency van transacties te analyseren, is de neo institutionele economie (NIE) als
theoretische kader gebruikt. De efficiency van transacties uit zich in de hoogte van de
transactiekosten. De hoogte van transactiekosten wordt beïnvloed door de beschikbaarheid van
informatie, menselijk gedrag (beperkte rationaliteit en opportunisme), transactiekenmerken
(specificiteit van de investeringen, onzekerheid, frequentie en schaal) en instituties. Iedere transactie
heeft te maken met instituties op vier institutionele niveaus en deze kunnen geanalyseerd worden
met behulp van het vierlagenschema van Williamson. De vier institutionele lagen zijn 1) informele
instituties 2) formele instituties 3) institutionele arrangementen en 4) dag-tot-dag optimeringen.
Daarnaast zijn de specifieke omstandigheden van dit type transacties (grondtransacties voor
beleggershuurwoningen tussen beleggers en gemeenten) van invloed op de transactiekosten. Om
deze omstandigheden in kaart te brengen zijn het proces van gebiedsontwikkeling (de context
waarbinnen de transactie plaatsvindt) en de actoren (belegger en gemeente) beschreven.
De empirische data is verkregen met behulp van deskundigen, die werkzaam zijn bij beleggers,
gemeenten en adviseurs. De deskundigen hebben tijdens individuele interviews en de plenaire
expert meeting hun kennis en ervaring gedeeld.
Belemmeringen
Uit het onderzoek blijkt dat transacties veelal niet tot stand komen, omdat vraag en aanbod niet op
elkaar aansluiten: de bouwkavels die gemeenten aanbieden aan beleggers voldoen niet aan de
investeringscriteria van beleggers. Pas als het aanbod aansluit op de vraag, kunnen er transacties
plaatsvinden en hiervoor zijn acties nodig die transactiekosten met zich meebrengen, bijvoorbeeld
het aanpassen van planologische kaders. Het onderzoek wijst daarnaast uit dat grondtransacties niet
of niet efficiënt tot stand komen, doordat beleggers en gemeenten onzekerheid ervaren en elkaar
wantrouwen. De oorzaken van de onzekerheid en wantrouwen zijn divers en de belangrijkste
oorzaken zijn dat beleggers en gemeenten niet beschikken over de volledige informatie, niet of
onvoldoende bekend zijn met elkaar en elkaars culturele omgeving en gemeenten onvoldoende
kennis over beleggershuur hebben. Onzekerheid en wantrouwen veroorzaken hogere
transactiekosten bij contract- en prijsvorming, doordat beleggers en gemeenten bij de
contractvorming verder onderhandelen en werken met dichtgetimmerde, starre en dikke contracten
en bij de prijsvorming veel discussie hebben over de grondprijs en de gronduitgiftevoorwaarden.
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Benodigde aanpassingen
Bovenal is het nodig dat gemeenten bouwkavels aanbieden die voldoen aan de investeringscriteria
van beleggers, zodat vraag en aanbod op elkaar aansluiten. Vervolgens dragen vier aanpassingen bij
aan een efficiëntere totstandkoming van transacties.
1. Het verbeteren van de beschikbaarheid van informatie
De rijksoverheid kan een publicatieplicht instellen, zodat transactiegegevens voor iedereen te
raadplegen zijn. Het kadaster zou deze informatie kunnen ontsluiten. Beleggers en gemeenten
kunnen transparanter communiceren en actief informatie met elkaar delen.
2. Het verbeteren van de bekendheid met elkaars culturele omgeving
Beleggers en gemeenten kunnen evenementen organiseren om elkaar te ontmoeten en kennis te
delen, bijvoorbeeld een ‘meet & greet’, een ‘dag op de hei’ of een meeloopstage. Daarnaast
kunnen ze samen met onderwijsinstellingen en adviseurs trainingen en workshops organiseren.
3. Het in dialoog en gericht op de lange termijn samenwerken
Beleggers en gemeenten kunnen optrekken als strategische partners. Om dit partnership te
verzegelen, kunnen ze een raamcontract of convenant sluiten met brede projectoverstijgende
afspraken en voor een langere periode. Daarnaast kunnen beleggers en gemeenten vanaf de
initiatieffase gezamenlijk aan een gebiedsontwikkeling werken, zodat de marktkennis van de
belegger optimaal benut kan worden.
4. Het voeren van een consistent en helder overheidsbeleid in relatie tot wonen
Gemeenten kunnen samen met strategische partners, zoals beleggers, een consistent en heldere
visie over de maatschappelijke, economische en ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente
formuleren. De rijksoverheid kan een consistent beleid op het gebied van wonen formuleren en
voeren om hier vervolgens transparant over te communiceren.
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1

Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft wat de aanleiding is voor deze master thesis, wat onderzocht is en waarom
dit belangrijk is. Een tip bij het lezen van de thesis is om bijlage IV uit te vouwen, zodat de
verklarende woordenlijst snel te raadplegen is.

1.1

Aanleiding

Box 1. De woningmarkt

Verscheidene studies constateren dat de lage
De woningmarkt is anno 2011 als volgt
middeninkomens op de Nederlandse woningmarkt
opgebouwd:
tussen wal en schip vallen (Kromhout, Smeulders &
beleggershuur
Scheele-Goedhart, 2010; NIROV, 2012; Noort & Van
232.000
den Broek, 2012). De beschikbaarheid van
3%
huurwoningen voor deze huishoudens met een
verzamelinkomen van € 34.000 tot € 45.000 wordt
sociale huur
fors beperkt door nieuwe regelgeving die geldt voor
koop
2.677.000
de sociale huursector, de zogenaamde 90%-norm.
4.309.000
37%
Deze norm houdt in dat corporaties vanaf 1 januari
60%
2011 90% van de vrijkomende woningen in de
gereguleerde sociale huursector moeten toewijzen
aan huishoudens met lage inkomens, te weten een
verzamelinkomen tot € 34.229 (anno 2013). Dit
betreft woningen met een huur tot € 681 (anno
Bron: ABF Research en Vereniging van Institutionele
2013). Door de invoering van de 90%-norm is dus nog
Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN, 2011) in de
publicatie ‘Nederlandse huurwoningen: private
slechts 10% van de vrijkomende woningen
huursector als eerste uit dal’ van Research Bouwinvest
beschikbaar voor de lage middeninkomens. In
(2013).
vergelijking met de situatie tot 2011 leidt dit tot een
forse beperking voor deze doelgroep om een woning
Het figuur laat zien dat slechts 3% van de gehele
woningvoorraad beleggershuurwoningen betreft.
in de gereguleerde sociale huursector te kunnen
bereiken. Daarbij komt dat ook buiten de sociale
huursector de alternatieve mogelijkheden voor deze doelgroep beperkt zijn. Verscheidene auteurs
bevestigen dit middels empirisch onderzoek. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli,
2011) bijvoorbeeld, stelt dat er onvoldoende huurwoningen buiten het sociale segment beschikbaar
zijn om deze huishoudens te kunnen huisvesten. Kromhout et al. (2010), werkzaam bij Rigo, hebben
becijferd dat er in alle regio’s, uitgezonderd de stedelijke regio’s Amsterdam en Den Haag, minder
dan 10% van de huurwoningen is geliberaliseerd. Geliberaliseerd wil zeggen niet gereguleerd; het zijn
vrije sector huurwoningen of beleggershuurwoningen. De effecten van de 90%-norm verschillen
sterk per regio (Rli, 2011; Kromhout et al., 2010) en huishoudengrootte (Rli, 2011). Naast de
beschikbaarheid vormen de betaalbaarheid en kwaliteit (vooral de woninggrootte) van de
geliberaliseerde huurwoningen (hierna: beleggershuurwoning) voor veel huishoudens een probleem
(Rli, 2011). Ook de koopwoningmarkt biedt voor de groep lage middeninkomens geen uitweg. Het
financieren van een koopwoning is lastig tot onmogelijk door de aangescherpte criteria voor
hypothecair krediet (Rli, 2011). Om tot een optimalere situatie te komen voor de
huisvestingsbehoefte van de lage middeninkomens liggen de oplossingen voor de hand. Figuur 1-1
geeft een aantal theoretische mogelijkheden die een bijdrage kunnen leveren aan het hiervoor
geschetste probleem.
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bestaande
bouw
nieuwbouw

huur
sociale huurwoningen met meer dan 142 punten volgens het
woningwaarderingsstelsel bij mutatie omzetten naar geliberaliseerde
huur
woningcorporaties niet belasten met de voorgenomen heffing uit het
regeerakkoord, zodat zij investeringsruimte kunnen inzetten voor de
bouw van geliberaliseerde huurwoningen

koop
vergroten van de betaalbare koopsector door het
verkopen van corporatiehuurwoningen (eventueel met
Koopgarant)
bouwen van meer relatief goedkope koopwoningen

stimuleren van het aanbod aan particuliere huurwoningen

Figuur 1-1 Maatregelen om het aanbod voor lage middeninkomens te vergroten (Rli, 2011)
De oplossingen liggen aan de ‘uiteinden’ van de sociale
huurmarkt en aan het ‘begin’ van de koopwoningmarkt.
Volgens Rli (2011) gaat het dan met name om het vergroten van
het aanbod van beleggershuurwoningen – al dan niet door
bestaande sociale huurwoningen om te zetten en nieuwe te
bouwen - en betaalbare koopwoningen. Als het gaat om de
nieuwe toevoeging aan de voorraad ligt hier in theorie een
primaire rol voor institutionele beleggers (hierna: beleggers) en
gemeenten om gezamenlijk beleggershuurwoningen te
realiseren. Beleggers bevestigen te willen investeren in de
nieuwbouw van beleggershuur (IVBN, 2011b; Berns & Celik,
2011). Voor beleggers kan het een interessante nieuwe
doelgroep zijn. Van grootschalige investeringen lijkt momenteel
echter nog geen sprake te zijn. Een inventarisatie onder
gemeenten van Arcadis eind 2011 (Noort & Van den Broek,
2012), bevestigt dat ook bij lokale overheden de urgentie van
de huisvesting van middeninkomens en de realisatie van
middeldure huurwoningen aanwezig is. Ondanks het feit dat het
op de gemeentelijke agenda’s staat, is dit echter vaak nog niet
vertaald in concreet beleid. Naast de volkshuisvestelijke taak,
zou de verkoop van bouwgrond voor beleggershuurwoningen
gemeenten kunnen helpen met de onder druk staande
grondexploitaties en het op gang houden van de
woningbouwproductie. In de praktijk blijkt hier echter een
spanningsveld te liggen tussen publieke en private
doelstellingen en eisen. Transacties komen slechts sporadisch
tot stand. Het huidige gebrek aan woningen is daarvan het
expliciete bewijs. Dat beleggers en gemeenten een gedeeld
belang hebben ligt voor de hand. Er is een aanzienlijke
doelgroep en beide partijen acteren vanuit een lange termijn
belang.
Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat
gemeenten en beleggers beide vanuit hun eigen perspectief
bereid zijn lage middeninkomens te huisvesten in
beleggershuurwoningen. Iedere partij kan zijn bijdrage leveren.
Ten eerste hebben veel gemeenten grondposities en kunnen
dus de bouwgrond voor beleggershuurwoningen leveren. Ten
tweede kunnen beleggers deze bouwgrond kopen en daarop
beleggershuurwoningen (laten) bouwen om ze vervolgens te
verhuren aan een doelgroep die op zoek is naar huisvesting: de
lage middeninkomens.
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Box 2. De markt voor
beleggershuurwoningen
Sinds 1989 heeft Nederland een
huurliberalisatiebeleid (Conijn, 2006).
Vanaf die tijd zijn er twee soorten
huurwoningen, namelijk reguleerde
huurwoningen, ook wel sociale
huurwoningen, en geliberaliseerde
huurwoningen, ook wel vrije
sectorhuurwoningen of
beleggershuurwoningen genoemd.
Geliberaliseerde huurcontracten kennen in
tegenstelling tot gereguleerde
huurcontracten (vrijwel) geen beperkingen
voor hoogte en stijging van de huur
(Romijn & Besseling, 2008). Woningen
boven een bepaald kwaliteitsniveau
komen in aanmerking voor liberalisatie
(Conijn, 2006). In potentie betreft dit een
derde van de huurwoningvoorraad. De
omvang van de feitelijk geliberaliseerde
sector is anno 2008 slechts 7,4% (Conijn,
2011). Dit komt doordat het omzetten van
gereguleerde huur naar geliberaliseerde
huur slechts mogelijk is bij mutatie (als de
huurder verhuist) en dus niet bij lopende
huurcontracten. Daarnaast kozen
beleggers en particulieren er in het
verleden veelal voor om bij mutatie de
woning te verkopen. Verkoop was vaak
profijtelijker dan het opnieuw verhuren
van de woning. Door de grote vraag naar
beleggershuurwoningen, de beperkte
leegstand, de gunstige waardegroei en de
positieve correlatie met de inflatie geven
beleggers momenteel aan dat
beleggershuurwoningen tot een
interessant vastgoedbeleggingssegment is
uitgegroeid (Research Bouwinvest, 2013;
Amvest, 2012; Syntrus Achmea, 2012; DTZ
Zadelhoff, 2011).
Bij nieuwbouw kan een woning verhuurd
worden als beleggershuurwoning als deze
aan een bepaald kwaliteitsniveau voldoet,
namelijk meer dan 142 punten volgens het
woningwaarderingsstelsel.
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1.2

Probleemstelling

De samenwerking tussen beleggers en gemeenten ligt zoals gezegd voor de hand. De praktijk is
echter weerbarstig. Onderzoek van Noort & Van den Broek (2012) in opdracht van Arcadis wijst uit
dat slechts een klein deel van de gemeenten - schoorvoetend en veelal op initiatief van de belegger in gesprek is met (ontwikkelende) beleggers over de realisatie van beleggershuurwoningen.
Vooralsnog hebben die gesprekken niet tot substantiële aantoonbare resultaten geleid. Er komen
nauwelijks grondtransacties tot stand en hierdoor komen er dus ook nagenoeg geen nieuwbouw
beleggershuurwoningen bij voor de lage middeninkomens.
De relevante onderzoeksvraag is waarom deze situatie bestaat. Wat zijn de belemmeringen
die grondtransacties voor beleggershuurwoningen in de weg staan? En nog belangrijker hoe kunnen
deze belemmeringen weggenomen worden? De bestaande literatuur gaat nagenoeg niet in op het
‘niet tot stand komen’ van deze transacties. Er is veel geschreven over grondtransacties voor
koopwoningen en sociale huurwoningen, waarbij de traditionele partijen (gemeenten,
projectontwikkelaars, bouwbedrijven en woningcorporaties) de actoren zijn. Literatuur die specifiek
gaat over beleggershuurwoningen en transacties tussen gemeenten en beleggers is beperkt. IVBN en
Arcadis schrijven weliswaar over de nieuwbouw van beleggershuurwoningen, maar de
respectievelijke publicaties gaan niet diep in op de oorzaak van het niet tot stand komen van
transacties. IVBN (2011b) schrijft dat beleggers gemeenten verzoeken om bouwlocaties voor
beleggershuurwoningen aan te wijzen met passende grondprijzen. Het onderzoek van Arcadis (Noort
& Van den Broek, 2012) wijst uit dat het merendeel van de gemeenten er emotioneel en
administratief (nog) niet aan toe is om hun grondbeleid en grondprijzen aan te passen.
Probleemstelling
Het is onduidelijk wat de belemmeringen zijn die er voor zorgen dat
grondtransacties voor beleggershuurwoningen tussen beleggers en gemeenten slechts beperkt
tot stand komen.

1.3

Doelstelling

De doelstelling van deze master thesis is tweeledig. Ten eerste het in kaart brengen van de
belemmeringen die grondtransacties voor beleggershuurwoningen tussen beleggers en gemeenten
in de weg staan. Ten tweede inzicht te geven in de benodigde aanpassingen om transacties
efficiënter te laten verlopen, zodat de kosten die het tot stand komen van transacties met zich
meebrengen, de zogenaamde ‘transactiekosten’, lager zullen zijn.
In dit onderzoek wordt met belemmeringen gedoeld op suboptimaal handelen bij
transacties, waardoor er geen sprake is van de perfecte marktwerking, die neoklassieke economen
voor ogen hebben, met als gevolg dat het samenkomen van vraag en aanbod niet leidt tot de meest
optimale uitkomst. Er komen in dat geval transacties tot stand die niet voldoen aan het Pareto
optimum, wat betekent dat er sprake geen sprake is van een efficiënte aanwending van middelen en
dit resulteert in een welvaartsverlies (Buitelaar, 2003). Als een aanwending of allocatie niet optimaal
is volgens de Pareto-gedachte dan betekent dit dat het opnieuw alloceren van middelen een
welvaarsverbetering met zich mee brengt voor tenminste één persoon zonder dat de welvaart van
anderen omlaag gaat (Heikkila, 2000). Als grondtransacties efficiënter tot stand komen dan draagt dit
bij aan een verbetering van de economische welvaart. Anders gezegd transactiekosten zijn
‘deadweight loss’ en veroorzaken dus een welvaartsverlies (Buitelaar, 2007).
In dit onderzoek wordt gekeken naar de relatie tussen transactiekosten en instituties door
aan te geven wat het effect van een aanpassing van instituties is op de hoogte van de
transactiekosten. Hierbij worden grondtransacties in hun algemeenheid bekeken en door op dit
analyseniveau te werken, is het niet mogelijk om de transactiekosten van grondtransacties in exacte
bedragen uit te drukken. In deze thesis wordt aangegeven of transactiekosten positief of negatief
beïnvloed worden.
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Doelstelling
Inzicht geven in de belemmeringen die grondtransacties voor beleggershuurwoningen tussen
institutionele beleggers en gemeenten in de weg staan en aangeven welke aanpassingen nodig
zijn om deze transacties efficiënter te laten verlopen.

1.4

Vraagstelling

De centrale onderzoeksvraag, die uit de probleemstelling en doelstelling wordt afgeleid, luidt als
volgt:
Centrale onderzoeksvraag
Welke institutionele belemmeringen staan efficiënte grondtransacties voor
beleggershuurwoningen tussen beleggers en gemeenten in de weg en welke aanpassingen zijn
nodig om deze transacties efficiënter te laten verlopen?

Om de centrale onderzoeksvraag te beantwoorden, worden een viertal deelvragen beantwoord.

Theorie

1.
2.

Praktijk

3.

Analyse 4.

1.5

Deelvragen
Welke handvatten biedt de Neo Institutionele Economie om de totstandkoming van
transacties te analyseren?
Hoe ziet, vanuit een theoretisch perspectief, de optimale grondtransactie voor
beleggershuurwoningen tussen beleggers en gemeenten er uit?
Welke belemmeringen treden op in de dagelijkse praktijk van grondtransacties tussen
beleggers en gemeenten?
Welke aanpassingen zijn nodig om grondtransacties efficiënter te laten verlopen?

Onderzoeksmodel en onderzoeksmethode

Het onderzoeksmodel bestaat uit drie delen, namelijk theorie, praktijk en analyse en wordt hieronder
nader toegelicht. Dit onderzoek kwalificeert zich als een empirisch kwalitatief onderzoek. Het is een
empirisch onderzoek, omdat door waarnemingen wordt vastgesteld wat zich in de werkelijkheid, de
empirie, afspeelt (Baarda, De Goede & Teunissen, 2009). Een kwantitatief onderzoek is niet mogelijk,
doordat er weinig tot geen data beschikbaar zijn over grondtransacties voor beleggershuurwoningen
tussen gemeenten en beleggers. Daarnaast is het lastig om kwantitatieve data te verkrijgen, omdat
partijen op dit moment nog aan de start van een transitie staan en transacties nog slechts op zeer
beperkte schaal plaatsgevonden hebben. Binnen de drie delen worden verschillende
onderzoeksmethoden toegepast en deze worden hierna per deel toegelicht.
Theorie
Het theoretisch kader wordt gevormd met behulp van een literatuuronderzoek. Binnen dit
onderzoek staat het analyseniveau van de transactie centraal. ‘Transactie’ is een synoniem voor het
economische begrip ‘ruil’. Een transactie behelst de overdracht van goederen of diensten op een
markt, dus tussen twee economische eenheden, of de voortstuwing van een product binnen een
organisatie (Ter Bogt, 1997). Binnen dit onderzoek gaat het om transacties waarbij bouwrijpe grond
voor de bouw van beleggershuurwoningen wordt overgedragen van gemeenten naar beleggers.
Bouwrijpe grond is grond die een planologische titel heeft voor de gewenste bestemming, in dit geval
beleggershuurwoningen, en die na het verkrijgen van een omgevingsvergunning direct bebouwd kan
worden.
Het theoretisch kader wordt gevormd met behulp van de Neo Institutionele Economie (hierna: NIE).
Er zijn een tweetal argumenten om de NIE als centraal theoretisch kader te hanteren om te
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onderzoeken hoe grondtransacties tussen beleggers en gemeenten efficiënter tot stand kunnen
komen en dus met lagere transactiekosten.
De eerste redenatie is dat de karakteristieken van de grondmarkt met zich meebrengen dat
er sprake is van externe effecten en marktimperfecties. De grondmarkt is een bijzondere markt met
heterogene producten (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer &
Ministerie van Financiën, 2001). Elk stukje grond heeft een unieke ligging en kwaliteit. Grond is niet
verplaatsbaar en bovendien niet (of nauwelijks) produceerbaar en daarmee schaars. Daarnaast is een
belangrijke karakteristiek van grond dat de specifieke aanwending effect heeft op de waarde van
nabijgelegen gronden. Deze aanwending kan externe effecten, een vorm van marktfalen, met zich
meebrengen en dit verklaart de actieve overheidsbemoeienis met de wijze waarop grond wordt
gebruikt (Centraal Planbureau [CPB], 1999). Dit komt vooral tot uitdrukking in bestemmingsplannen.
Het feit dat grond pas anders gebruikt mag worden nadat het bestemmingsplan is gewijzigd,
betekent dat de speelruimte voor de diverse marktspelers op de grondmarkt in vergelijking met die
op de meeste andere markten beperkt is en dat vraag en aanbod hierdoor beïnvloed worden.
Daarnaast beschikken gemeenten over instrumenten om gronden te onteigenen en een
voorkeursrecht op grond te vestigen. Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de
grondmarkt geen volkomen ‘vrije’ markt is (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer & Ministerie van Financiën, 2001). Het heterogene karakter en het ontbreken van
doorlopende prijsvorming zorgen er voor dat de markt niet volledig efficiënt en transparant is en er
sprake is van marktimperfecties (Van Gool, Brounen, Jager & Weisz, 2007) en hierdoor zijn de
transactiekosten bij grondtransacties hoog. Het gedachtegoed van de neoklassieken dat alle partijen
kosteloos kunnen beschikken over de volledige informatie die ze nodig hebben ten behoeve van
besluitvorming (Ter Bogt, 1997) gaat niet op bij de grondmarkt. Transacties op de grondmarkt
kunnen door het bestaan van externe effecten en de marktimperfecties het beste geanalyseerd
worden met behulp van de NIE. De NIE is al eerder gebruikt als theoretisch kader binnen
vastgoedgerelateerde studies, een voorbeeld hiervan is het proefschrift ‘The cost of land use
decisions: applying transaction cost economics to planning & development’ van Buitelaar (2007).
Het tweede argument om aansluiting te zoeken bij de NIE is dat binnen dit paradigma met
een ‘economische’ bril naar transacties wordt gekeken en hierbij wordt onderkend dat niet alleen
het evenwichtsmechanisme van vraag en aanbod (het gedachtegoed van de neoklassieken) de
totstandkoming van transacties beïnvloedt, maar dat ook menselijke interacties en menselijk gedrag
een rol spelen. Met name de transactiekostentheorie biedt een theoretische basis voor dit
onderzoek, omdat deze organisatietheorie de efficiency van de transactie centraal stelt en ingaat op
transactiekosten. Transacties en transactiekosten kunnen met hulp van het vierlagenschema van
Williamson (1998) geanalyseerd worden. Het vierlagenschema dient als raamwerk om transacties
vanuit vier hiërarchische lagen, die elkaar wederzijds beïnvloeden, te bekijken. Het vierlagenschema
helpt bij het inzichtelijk maken van institutionele belemmeringen en aanpassingen door ze te
ordenen binnen de institutionele lagen. Zo wordt duidelijk binnen welke institutionele niveaus
belemmeringen spelen en aanpassen nodig zijn die beide de transactiekosten beïnvloeden.
Op basis van de theorie op het gebied van de NIE en daarbij in het bijzonder de
transactiekostentheorie en het vierlagenschema en de literatuur over de grondmarkt,
gebiedsontwikkeling en de actoren (beleggers en gemeenten) wordt tot slot geschetst hoe vanuit
theoretisch perspectief de optimale grondtransactie voor beleggershuurwoningen tussen belegger
en gemeente eruit ziet.
Praktijk
De gangbare literatuur over grondtransacties voor beleggershuurwoningen moet als zeer beperkt
worden beschouwd. Er zijn een aantal bronnen die ingaan op het tekort aan beleggershuurwoningen
en het ontbreken van transacties (Noort & Van den Broek, 2012; IVBN, 2011b; Rli, 2011). De
expliciete focus op de totstandkoming van grondtransacties ten behoeve van de ontwikkeling van
beleggershuur dan wel het ontbreken van de totstandkoming ontbreekt echter in de academische
literatuur. Dit onderzoek dient om een eerste empirische verkenning op dit vlak te maken. In het
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praktijkdeel wordt daarom met behulp van deskundigen in kaart gebracht welke belemmeringen zij
in de dagelijkse praktijk ervaren bij het aangaan of begeleiden van grondtransacties.
Om de geldigheid en validiteit van de empirische data te waarborgen (Baarda, De Goede &
Teunissen, 2009) is datatriangulatie toegepast. De data is verkregen vanuit verschillende
perspectieven, namelijk vanuit het oogpunt van deskundigen die werkzaam zijn voor gemeenten,
beleggers en adviseurs. De deskundigen worden gericht geselecteerd. Hieronder staan de
selectiecriteria per groep.
Bij de selectie van gemeenten is van belang dat het gemeenten zijn die ervaring hebben met
onderhandelingen met beleggers voor grondtransacties voor beleggershuur. Dit betekent dus dat ze
een actief grondbeleid voeren. Een laatste selectiecriterium is de omvang van de gemeente. De
minimale omvang van de gemeente is 100.000 inwoners, omdat de veronderstelling is dat
gemeenten van deze omvang een professioneel grondbedrijf hebben en dat beleggers vooral
geïnteresseerd zijn om te investeren in gemeente van deze omvang.
Bij de selectie van beleggers is het van belang dat de belegger een grote speler is op het
gebied van beleggershuurwoningen en daarnaast ervaring heeft met onderhandelingen over
grondtransacties met gemeenten. Dit wordt geconcretiseerd door beleggers te benaderen die tot de
top 5 qua omvang van de portefeuille van beleggershuurwoningen onder beleggers in Nederland
behoren en woningen voor de eigen portefeuille ontwikkelen.
Adviseurs kunnen een bijdragen leveren als ze ervaring hebben met de begeleiding van
grondtransacties voor beleggershuurwoningen tussen gemeenten en beleggers.
Er zijn meerdere contactmomenten met de deskundigen, allereerst tijdens het interview, vervolgens
met de terugkoppeling over het gespreksverslag van het interview en tijdens de expert meeting. De
interviews hebben een open karakter, waarbij een topiclijst wordt gebruikt om er voor te zorgen dat
de volgende onderwerpen in ieder geval aan bod komen: de ervaring met grondtransacties, de
ervaren belemmeringen per institutioneel niveau en de mogelijke verbeterpunten. De deskundigen
delen tijdens de één op één interviews en de plenaire expert meeting hun kennis en ervaring. Tijdens
de interviews en expert meeting wordt de transactie in zijn geheel (holisme) bekeken en gaat het om
de gang van zaken in de werkelijkheid, de empirie (Baarda, De Goede & Teunissen, 2009). De
onderzoeksmethode is dan ook een case study. De resultaten van het empirisch onderzoek worden
geordend met behulp van het raamwerk van Williamson.
Analyse
De analyse wordt uitgevoerd door de optimale transactie, vanuit theoretisch perspectief, te
vergelijken met de empirie. De analyse is erop gericht om de verschillen tussen de theorie en de
praktijk in kaart te brengen om vervolgens aan te kunnen geven welke aanpassingen nodig zijn om
grondtransacties efficiënter tot stand te laten komen.
Figuur 1-2 geeft een schematische weergave van het onderzoeksmodel.
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praktijk

theorie
grondmarkt

NIE:
transactiekostentheorie
vierlagenschema

proces
gebiedsontwikkeling

actoren:
gemeenten
beleggers

belemmeringen bij
grondtransacties

theoretisch optimale grondtransactie

analyse
confrontatie theoretisch optimale
grondtransactie en praktijk

benodigde aanpassingen om
grondtransacties efficiënter te laten
verlopen

conclusies en aanbevelingen

Figuur 1-2 Onderzoeksmodel (eigen bewerking)

1.6

Relevantie

Beleggers en gemeenten
Beleggers en gemeenten die ervaring hebben met dit type grondtransacties kunnen de uitkomsten
van deze master thesis leggen naast hun eigen praktijk. Ze zullen belemmeringen herkennen en
kunnen de aanbevolen aanpassingen toepassen bij lopende onderhandelingen, bij het aangaan van
nieuwe onderhandelingen en bij het leggen van nieuwe contacten. Partijen die geen ervaring hebben
met grondtransacties voor beleggershuurwoningen kunnen het inzicht in de belemmeringen en de
benodigde aanpassingen gebruiken bij het contact leggen met nieuwe partners en bij toekomstige
onderhandelingen.
Adviseurs
Adviseurs, die beleggers en/of gemeenten adviseren, kunnen de resultaten van deze master thesis
gebruiken in hun adviespraktijk om hun klanten beter te bedienen.
Kennis
De bestaande literatuur op het gebied van grondtransacties heeft betrekking op sociale
huurwoningen en koopwoningen, waarbij gemeenten, projectontwikkelaars, bouwbedrijven en
corporaties de actoren zijn. Deze master thesis vormt een eerste verkenning om de theorie op het
gebied van grondtransacties voor beleggershuur uit te breiden door de belemmeringen die spelen bij
grondtransacties tussen beleggers en gemeenten voor beleggershuurwoningen inzichtelijk te maken
en aan te geven welke aanpassingen nodig zijn om grondtransacties tussen deze partijen efficiënter
tot stand te laten komen.
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1.7

Leeswijzer

Deze master thesis bestaat uit vijf hoofdstukken. In dit hoofdstuk is onderbouwd wat het onderwerp
van onderzoek is en hoe het onderzoek wordt uitgevoerd. In het volgende hoofdstuk wordt het
theoretisch kader geschetst, vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de dagelijkse praktijk beschreven om in
hoofdstuk 4 te komen tot een analyse waarbij de theorie en de praktijk met elkaar worden
vergeleken om te kunnen aangeven welke aanpassingen benodigd zijn. Tot slot geeft hoofdstuk 5 de
conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek weer.
Om de leesbaarheid van deze thesis te vergroten, wordt met afkortingen gewerkt, waarbij geldt:
NIE
= Neo Institutionele Economie
beleggers
= institutionele beleggers
beleggershuur = beleggershuurwoning, vrije sectorhuurwoning of geliberaliseerde huurwoning
In het onderzoek wordt verwezen naar uitspraken van de deskundigen die hun kennis en ervaring
gedeeld hebben tijdens de interviews en de expert meeting door vooraf aan de uitspraak de
volgende afkortingen weer te geven:
(B)
uitspraak van (een) belegger(s)
(G)
uitspraak van (een) gemeente(n)
(A)
uitspraak van (een) adviseur(s)
(U)
uitspraak die unaniem gedeeld wordt door alle deskundigen
Bijlage IV bevat een uitvouwbare, verklarende woordenlijst.
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2

Theoretisch kader: Transacties

Dit hoofdstuk geeft antwoord op de eerste en tweede deelvraag, namelijk:
Welke handvatten biedt de NIE om de totstandkoming van transacties te analyseren?
Hoe ziet, vanuit theoretisch perspectief, de optimale grondtransactie voor beleggershuurwoningen
tussen beleggers en gemeenten er uit?
De NIE is binnen de moderne Algemene Economie een stroming waarin de analyse van transacties
centraal staat. Om een antwoord te kunnen geven op de eerste deelvraag wordt in dit hoofdstuk
eerst een algemene introductie van de NIE gegeven. Vervolgens worden de transactiekostentheorie
en het vierlagenschema toegelicht. Daarna worden de context waarbinnen de grondtransactie
plaatsvindt, het proces van gebiedsontwikkeling, en de bij de grondtransactie betrokken actoren
beschreven. Tot slot wordt het theoretisch kader vanuit de NIE gecombineerd met de kennis over de
grondmarkt, gebiedsontwikkeling en de actoren om de vanuit theoretisch perspectief optimale
grondtransactie te schetsen.

2.1

NIE

2.1.1 Introductie NIE
Dit onderzoek bekijkt transacties met een economische ‘bril’ en daarom is de theoretische basis
gelegen in de moderne Algemene Economie. De moderne Algemene Economie bestaat uit meerdere
stromen en hiervan is de neoklassieke economie de ‘mainstream’. Het neoklassieke economische
denken is gebaseerd op het gedachtegoed van Adam Smith (1776). Het fundament voor de
neoklassieke economie is dat actoren beschikken over alle relevante informatie om rationeel te
handelen en zodoende kunnen berekenen welke combinatie het nut of de winst maximaliseert
(North, 1990; Groenewegen, 2004). Neoklassieken gaan er vanuit dat alle partijen kosteloos kunnen
beschikken over de volledige informatie die ze nodig hebben ten behoeve van besluitvorming
(North, 1990; Ter Bogt, 1998). Door deze transparantie kan de marktwaarde van een goed eenvoudig
bepaald worden (North, 1990). De hoofdgedachte binnen deze theorie is dat perfecte concurrentie
op de markt, waar vraag en aanbod samenkomen, er voor zorgt dat de prijzen precies de relatieve
schaarste van een goed reflecteren. Markten komen dus door selectiemechanismen steeds
automatisch in evenwicht (North, 1990) en daarom is overheidsingrijpen niet nodig.
Een modernisering binnen de Algemene Economie vormt het paradigma van de NIE
(Groenewegen, 2004). De NIE kan gezien worden als een toevoeging op de neoklassieke economie,
waarbij belangrijke accentverschuivingen te onderkennen zijn. De NIE stelt dat een aantal
veronderstellingen en beperkingen van de neoklassieke economie niet reëel zijn. Ten eerste is er
geen sprake van perfecte marktwerking, doordat actoren niet over alle relevante informatie
beschikken en daar komt bij dat deze informatie niet kosteloos te verkrijgen is. De overdracht van
goederen of diensten op een markt, de transactie, brengt dan ook transactiekosten met zich mee
(Ter Bogt, 1997). Dit komt onder andere doordat goederen en diensten niet homogeen, maar
heterogeen van aard zijn. Ten tweede brengt de ‘vrije’ markt maatschappelijk ongewenste
uitkomsten met zich mee, de zogenaamde externe effecten (Van der Post, 2006). Bij transacties
kunnen deze externe effecten niet of lastig beprijsd worden en hierdoor zijn contracten onvolledig.
De imperfecte marktwerking en het optreden van externe effecten rechtvaardigen volgens de NIE
overheidsingrijpen en instituties (Pigou, 1920; Coase, 1960). Instituties zijn in een maatschappij de
regels van het spel (“the rules of the game in a society”) (North, 1990). Het zijn de door mensen
bedachte beperkingen die bepalend zijn voor menselijke interacties en daarmee het economische,
sociale en politieke gedrag beïnvloeden. Instituties vormen een ‘gids’ in het alledaagse leven en
geven mensen houvast (North, 1990). North (1990) geeft aan dat instituties bestaan om de
onzekerheid, die menselijke interacties met zich meebrengt, te verlagen. Williamson (1975)
beredeneert dat als de onzekerheid toeneemt, de behoefte aan het verlagen van deze onzekerheid
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toeneemt en hierdoor de transactiekosten ook toenemen. Andersom kan dus beredeneerd worden
dat als de onzekerheid afneemt, de transactiekosten ook afnemen. Samengevat betekent dit dat
instituties zorgen voor meer zekerheid en hierdoor de transactiekosten lager zijn. Buitelaar (2007)
merkt hierbij op dat het vormen, aanpassen en gebruiken van instituties ook transactiekosten met
zich meebrengt. Instituties verlagen dus transactiekosten, maar brengen ook transactiekosten met
zich mee. Een ander nadeel van de NIE is dat het lastig is om te kwantificeren (Buitelaar, 2007):
transactiekosten zijn vaak verborgen, indirect of lastig te kwantificeren in termen van geld of uren.
Hierdoor geeft de theorie ‘slechts’ een aanwijzing of een aanpassing welvaartsverhogend (minder
transactiekosten) of welvaartsverlagend (meer transactiekosten) en geeft geen concrete
kwantitatieve informatie.
Er zijn verschillende soorten instituties en deze worden uitgebreid beschreven bij de uitleg
van het vierlagenschema van Williamson.
Binnen de NIE zijn drie pijlers van belang, namelijk:
o de leer van eigendomsrechten, ook wel ‘theory of property rights’
In deze theorie staat de relatie tussen enerzijds eigendomsrechten en de prikkels die daar van
uitgaan en anderzijds economisch gedrag centraal. Deze theorie gaat er vanuit dat zowel op
markten als binnen organisaties contracten vaak onvolledig zijn (Hazue, 2000). Hierdoor kunnen
transacties externe effecten met zich meebrengen. Dit betekent dat partijen, die geen
contractspartij zijn, voordeel of nadeel van een transactie hebben zonder dat ze hiervoor betalen
of een vergoeding ontvangen. Het gevolg hiervan is dat een contract niet de optimale ‘prijs’ en
‘hoeveelheid’ bevat;
o de transactiekostentheorie, ook wel ‘transaction cost theory’
In deze theorie staat de vraag naar de meest efficiënte organisatievorm of besturingsstructuur
(governance) van transacties centraal (Wolters & Verhage, 2001). De som van de productie- en
de transactiekosten bepalen wat de meest efficiënte besturingsvorm is (Van de Ligt, 2009). In dit
onderzoek ligt de focus op deze theorie, omdat bij deze theorie het effect van instituties op
transactiekosten en daarmee de efficiency van de transactie centraal staat. Deze theorie wordt in
de volgende paragraaf uitgebreid beschreven;
o de principaal-agenttheorie, ook wel ‘agency theory’
De agency theory houdt zich bezig met contractuele vormgeving, waarbij economische actoren
over onvolledige en asymmetrische informatie beschikken en opportunisme mogelijk is (Hazue,
2000).
2.1.2 Transactiekostentheorie
Deze economische organisatietheorie houdt zich bezig met de vraag wat de meest efficiënte
organisatievorm of besturingsstructuur (governance) voor transacties is. De besturingsstructuur
kenmerkt zich door de combinatie van methoden, technieken, procedures en organisaties voor het
uitvoeren van een transactie (Wolters & Verhage, 2001). De aard van de besturingsstructuur en de
hoogte van de transactiekosten worden door drie zaken beïnvloed, namelijk 1) de beschikbaarheid
van informatie 2) menselijk gedrag en 3) de kenmerken van een transactie. Deze drie aspecten
beïnvloeden transacties op ieder institutioneel niveau. De aspecten worden hierna nader uitgewerkt
en zijn van belang bij het ontwerpen van de theoretisch optimale transactie.
Zowel aanbieders als vragers hebben te maken met transactiekosten (Enneman, 2007).
Transactiekosten kunnen bestaan uit het verzamelen van kennis over de producten en producenten,
de kosten van overleg, het opstellen van contracten (Ter Bogt, 1997) en de handhaving op het
naleven van de afspraken (Van de Ligt, 2009). Transactiekenmerken spelen vooral een rol op het
moment dat een contract gesloten wordt (ex ante) en de gedragskenmerken komen vooral tot uiting
op het moment dat het contract is getekend (ex post) (Enneman, 2007).
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Beschikbaarheid van informatie
De beschikbaarheid van informatie beïnvloedt de hoogte van transactiekosten, aangezien transacties
efficiënter tot stand komen als alle actoren beschikken over de volledige informatie. Hoe minder
informatie er beschikbaar is, hoe groter de onzekerheid en daarmee het wantrouwen tussen partijen.
Wanneer partijen elkaar niet vertrouwen is het lastig om een transactie tot stand te brengen.
Gedragskenmerken
Williamson (1975) maakt een tweetal veronderstellingen ten
aanzien van het menselijk gedrag. Ten eerste handelen
mensen beperkt rationeel (“bounded rationality”) (Simon,
1957). Hiermee wordt bedoeld dat de mens wel streeft naar
rationaliteit, maar dat hij door een beperkt vermogen niet alle
beschikbare informatie kan vergaren en verwerken. Dit
betekent dat in tegenstelling tot de neoklassieke wereld het
niet mogelijk is om volledige contracten af te sluiten en er dus
altijd onzekerheid zal bestaan (Groenewegen, 2004). De
tweede veronderstelling is dat de mens opportunistisch is.
Volgens Williamson hecht hij meer aan zijn eigen belang dan
het belang van de contractpartij en kan hierbij ‘list en bedrog’
gebruiken om zijn doel te bereiken (“self-interest seeking with
guile”). De mogelijkheid dat opportunisme kan optreden,
impliceert dat er kosten moeten worden gemaakt om zaken
uit te zoeken en de eventualiteit van het opportunisme af te
dekken (Groenewegen, 2004). Deze gedragskenmerken
beïnvloeden transacties en transactiekosten op ieder
institutioneel niveau.
Transactiekenmerken
De transactiekostentheorie onderscheidt drie kenmerken van
transacties die van invloed kunnen zijn op de aard van de
besturingsstructuur.
Het belangrijkste kenmerk is de specificiteit van de
investeringen, (“asset specificity”) (Williamson, 1985). Activa
met een algemeen doel kunnen gemakkelijk en zonder veel
waardeverlies op een andere manier worden aangewend.
Denk bijvoorbeeld aan een multifunctioneel kantoorgebouw
op een centraal gelegen locatie. Activa met een zeer specifiek
doel zijn niet of nauwelijks voor een ander gebruik geschikt te
maken. Bijvoorbeeld een vuurtoren op een onbewoond
eiland. Een hoge mate van specificiteit maakt dat partijen
meer aan elkaar gebonden zijn en hierdoor kwetsbaar zijn
voor opportunistisch gedrag (Williamson, 1996). Partijen
zullen om zich te beschermen tegen mogelijk opportunistisch
gedrag institutionele arrangementen zoals contracten en
organisatievormen aangaan (Groenewegen, 2004; Buitelaar,
2007).
Het tweede kenmerk is de mate van onzekerheid.
Hoe groter de onzekerheid is, hoe minder goed het
prijsmechanisme zal werken en hoe hoger de
transactiekosten zullen zijn (Williamson, 1975). Bij grote
onzekerheid zullen partijen de neiging hebben deze via
afspraken te verdelen.
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Box 3. Voorbeelden van gedrags- en
transactiekenmerken
Opportunisme
Een gemeente en een belegger sluiten een
overeenkomst voor een grondverkoop
voor de bouw van
beleggershuurwoningen. Na het sluiten
van de overeenkomst stort de
huurwoningmarkt in. Ingegeven door
opportunisme houdt de gemeente de
belegger aan de overeenkomst en dwingt
de belegger om de bouwgrond te kopen,
ook al weet de gemeente dat de belegger
geen huurders kan vinden voor de
huurwoningen.
Specificiteit van de investeringen
De onderzoeken (bijvoorbeeld
bodem/archeologie/flora en fauna) die
een belegger of gemeente laat uitvoeren
voor een specifieke gebiedsontwikkeling
zijn alleen van waarde voor dat specifieke
gebied en kunnen niet gebruikt worden
voor een andere gebiedsontwikkeling.
De aanwendbaarheid van een woning
hangt af van omstandigheden. Een
belegger heeft bij het in de markt zetten
van een woning meer mogelijkheden dan
wanneer de woning eenmaal verhuurd is.
Een niet verhuurde woning kan hij immers
verhuren in zowel het sociale als het vrije
sectorsegment en daarnaast kan hij de
woning ook te koop aanbieden. Door de
huurbescherming, die huurders in
Nederland genieten, kan de belegger de
woning in verhuurde staat pas anders
aanwenden als de huurder de
huurovereenkomst opzegt.
Frequentie
Partijen zullen bij een eenmalige levering
minder uitgebreide afspraken maken dan
bij een meerjarig raamcontract voor
leveringen.
Schaal
Partijen zullen bij transacties waar kleine
bedragen mee gemoeid zijn, bijvoorbeeld
het kopen van een brood bij de bakker,
minder uitgebreide afspraken maken dan
bij transacties die een grote financiële
impact hebben, bijvoorbeeld het
ontwerpen en bouwen van 1.000
vliegtuigen.
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Het laatste kenmerk is omvang in de zin van de frequentie en schaal van de transacties.
Naarmate een transactie vaker voorkomt en een grotere schaal heeft, zal deze meer (specifieke)
investeringen vereisen. Eenvoudige prijsafspraken zijn dan vaak niet genoeg en het loont in deze
gevallen om te investeren in meer gecompliceerde contractvormen (North, 1990; Groenewegen,
2004).
2.1.3 Instituties
Zoals bij de introductie van de NIE al is beschreven, zijn instituties in een maatschappij de regels van
het spel en vormen ze een ‘gids’, die in het alledaagse leven houvast geeft bij menselijke interacties
(North, 1990). Hieruit kan worden afgeleid dat instituties dus via ‘spelregels’ en houvast zorgen voor
meer zekerheid. De zekerheid die instituties kunnen bieden heeft vervolgens bij transacties als
positief effect dat voorzorgsmaatregelen minder nodig zijn en er minder risicopremies ingebouwd
hoeven te worden, aldus North. Dit betekent dus dat transacties door instituties efficiënter tot stand
kunnen komen en dus met lagere transactiekosten. Daarentegen brengt het vormen, aanpassen en
gebruiken van instituties ook transactiekosten met zich mee (Buitelaar, 2007). Bijvoorbeeld het
opstellen, interpreteren en handhaven van wetgeving brengt kosten met zich mee.
Williamson (1998) onderscheidt vier typen instituties, die elkaar wederkerig beïnvloeden en een
hiërarchische volgorde hebben. Daarnaast heeft ieder type institutie zijn eigen levensduur. De
levensduur van een institutie is bepalend voor de mogelijkheid om de institutie aan te passen,
waarbij geldt dat instituties met een lange levensduur moeilijker te beïnvloeden zijn dan instituties
met een korte levensduur (Hekkenberg, 2011). Williamson (1998) ordent de vier typen instituties op
basis van levensduur in een lagenschema (zie figuur 2-1). Transacties hebben altijd raakvlakken met
alle vier de institutionele lagen. Het vierlagenschema helpt bij het inzichtelijk maken van
institutionele belemmeringen en aanpassingen door ze te ordenen binnen de institutionele lagen. Zo
wordt duidelijk binnen welke institutionele niveaus de belemmeringen spelen en op welk
institutioneel niveau aanpassingen nodig zijn. Figuur 2-1 geeft vierlagenschema weer en vervolgens
volgt een toelichting op de vier institutionele lagen.
Level

Purpose

Life cycle

1

Embeddedness
informal institutions, customs, traditions,
norms, religions

often noncaculative
spontaneous

2

Institutional environment
formal rules of the game:
property (polity, judiciary, bureaucracy)

1st-order economizing
get the institutional environment
right

100 years

3

Governance
play of the game:
contract, aligning governance structures
with transactions

2nd-order economizing
get the governnance structure right

10 years

4

Resource allocation and employment
prices and quantities:
incentive alignment

3rd-order economizing
get the marginal conditions right

lifespan

1.000 years

continuous
adaptability

Figuur 2-1 Het vierlagenschema van de 'Economics of Institutions' (Williamson, 1998; met eigen
bewerking)
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Laag 1:
informele instituties
waarden, normen en houdingen
Informele instituties worden gevormd door de culturele omgeving en die bestaat uit patronen, die
zijn ingesleten in samenlevingen en in het gedrag van individuen (Groenewegen, 2004). Deze zaken
zijn niet in expliciete regels vastgelegd en worden generatie op generatie overgebracht (North,
1990). Individuen zijn zich vaak niet bewust van deze patronen en gedrag. Mensen zijn vertrouwd
met deze patronen en het ‘werken’ binnen deze patronen schept vertrouwen. Het duurt lang,
Williamson (1998) geeft duizend jaar als indicatie en Hekkenberg (2011) geeft tientallen jaren tot
eeuwen, om instituties op dit niveau te veranderen. De ‘maakbaarheid’ is dan ook erg beperkt.
Laag 2:
formele instituties
wetten, richtlijnen en procedures
North (1990) stelt dat de transactiekosten verbonden aan handel zo hoog zijn dat ze onvoldoende in
private contracten kunnen worden geëlimineerd. Er is daarom een overheid nodig die
transactiekosten verlaagt door institutionele structuren in te stellen en beleid te voeren waarmee
eigendomsrechten kunnen worden gespecificeerd en gehandhaafd. Deze institutionele structuren of
wel formele instituties bevinden zich in de tweede hiërarchische laag. Het betreft de politieke
vormgeving van een land, die bestaat uit de formele regels zoals de grondwet, de manier waarop de
rechtspraak is geregeld en de wijze waarop het staatsbestuur (de bureaucratie) werkt (Hekkenberg,
2011). De ‘maakbaarheid’ van formele instituties is groter dan in de eerste laag. Williamson (1998)
noemt 100 jaar als indicatie.
Laag 3:
institutionele arrangementen
contracten en private organisaties, die transacties coördineren
Deze laag is het terrein van de transactiekostentheorie. Actoren richten de besturingsstructuur zo in
dat transacties zo efficiënt mogelijk tot stand kunnen komen en dit betekent dat de som van de
productie- en transactiekosten zo laag mogelijk is (Van de Ligt, 2009). De besturingsstructuur
kenmerkt zich door de combinatie van methoden, technieken, procedures en organisaties voor het
uitvoeren van een transactie (Wolters & Verhage, 2001). Een kanttekening die Williamson (1979)
hierbij maakt is dat contracten door beperkte rationaliteit en onzekerheid nooit compleet zullen zijn.
Laag 4:
dag-tot-dag optimeringen
allocatie van productiefactoren op neoklassieke markten
De vierde laag is feitelijk het analysedomein van de neoklassieke economie, waarin het
prijsmechanisme zorgt dat vraag en aanbod in evenwicht komen en individuele transacties tot stand
komen (Van der Post, 2006). Instituties in deze laag zijn zeer dynamisch. Afhankelijk van de markt
waarin wordt geopereerd zullen vraag en aanbod zich continue aanpassen en de transactie
beïnvloeden (Van der Post, 2006).
2.1.4 Welke handvatten biedt de NIE om de totstandkoming van transacties te analyseren?
De transactiekostentheorie laat zien dat de efficiency van transacties afhankelijk is van de
beschikbaarheid van informatie, menselijk gedrag (beperkte rationaliteit en opportunisme) en de
kenmerken van een transactie (specificiteit van de investeringen, onzekerheid, frequentie en schaal).
Daarnaast laat de NIE zien dat instituties zorgen voor zekerheid en hierdoor kunnen transacties
efficiënter tot stand komen. Iedere transactie wordt beïnvloed door instituties in alle vier de
hiërarchische institutionele lagen, die elkaar ook wederzijds beïnvloeden (vierlagenschema) en allen
een effect hebben op de efficiency van een transactie en dus de hoogte van de transactiekosten.
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2.2

De optimale grondtransactie vanuit theoretisch perspectief

Deze paragraaf geeft antwoord op de tweede deelvraag:
Hoe ziet, vanuit een theoretisch perspectief, de optimale grondtransactie voor
beleggershuurwoningen tussen beleggers en gemeenten er uit?
2.2.1 Het proces van gebiedsontwikkeling
Grondtransacties voor nieuwbouwwoningen vinden voornamelijk plaats binnen gebiedsontwikkeling
en zijn dus onderdeel van een groter geheel. Alvorens in te gaan op de theoretisch optimale
grondtransactie, is het van belang inzicht te hebben in de context waarbinnen een grondtransactie
tot stand komt en daarom wordt eerst globaal het proces van gebiedsontwikkeling geschetst.
Bij gebiedsontwikkeling wordt een gebied opnieuw ingevuld waarbij verschillende functies zoals
infrastructuur, wonen, werken en recreatie in hun onderlinge samenhang worden gerealiseerd. De
publieke en private belangen komen hier dicht bij elkaar en daarom is samenwerking tussen
overheden en marktpartijen vanzelfsprekend (Ministerie van Binnenlandse zaken en
koninkrijksrelaties, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Vereniging Nederlandse Gemeenten,
Interprovinciaal Overleg & Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen
[NEPROM], 2011). Figuur 2-2 geeft een theoretische blauwdruk van gebiedsontwikkeling met in het
zwart de chronologische fasering en in het rood het theoretische rekenproces, dat in figuur 2-3 nog
verder uitgewerkt wordt.

initiatieffase
definitie
huidig gebruik

haalbaarheidsfase
ontwerp
voorbereiding

(tijdelijk gebruik)

realisatiefase

transformatie

exploitatie- en beheerfase

toekomstig gebruik

tijd

ontwikkelproces

rekenproces
beheer openbare ruimte

grondexploitatie
bouwexploitatie

vastgoedbeheerexploitatie

Figuur 2-2 Proces van gebiedsontwikkeling (Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties et al., 2011; De Jong, Van Vilsteren-Maters & Kaal-Van Reeven, 2012; met eigen
bewerking)

geld

grondexploitatie
grondopbrengsten

tijd
plankosten
grondverwerving

bouwrijp
maken
woonrijp
maken

bouwexploitatie
opbrengst vastgoed
btw
bouwkosten
bijkomende kosten
residuele grondprijs

vastgoedbeheerexploitatie
geld

-/-/-/-

huuropbrengsten

verkoop
vastgoed
(evt via uitponden)

tijd
exploitatielasten
aankoop vastgoed

Figuur 2-3 Rekenproces gebiedsontwikkeling (De Jong, et al., 2012; met eigen bewerking)
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In de praktijk is de rolverdeling tussen overheid en marktpartijen voor iedere gebiedsontwikkeling
maatwerk. De rolverdeling is afhankelijk van vele aspecten, waarbij de ingenomen grondposities en
het risicoprofiel de meeste invloed hebben. Traditioneel gezien verzorgt de gemeente naast het
publiekrechtelijke proces ook de grondexploitatie. In de volgende paragraaf wordt dit nader
toegelicht. Marktpartijen, bijvoorbeeld projectontwikkelaars en corporaties, voeren de
bouwexploitatie waarbij het steeds gebruikelijker is dat de overheid deze partijen al in de
haalbaarheidsfase laat meedenken (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties et al.,
2011). Hierdoor kan optimaal gebruik worden gemaakt van de marktkennis van deze partijen. Het
verschilt echter per gebiedsontwikkeling wanneer marktpartijen aan tafel komen. Uit het
theoretische rekenmodel is af te leiden dat de vastgoedbeheerexploitatie het uitgangspunt dient te
zijn voor de gebiedsontwikkeling. Het is dus essentieel dat de bouwexploitatie en de grondexploitatie
erop gericht zijn om vastgoed te vervaardigen, dat voldoet in de vastgoedbeheerfase. Dit betekent
dat het vastgoed voldoet aan de wensen en eisen van de gebruiker van het vastgoed (fysiek,
betaalbaarheid) en de eigenaar van het vastgoed, de belegger, (risico- en rendement m.b.t. de
vastgoedbeheerexploitatie). Het is daarom belangrijk dat de eindgebruiker en/of de belegger aan
tafel zit(ten) vanaf de start van een gebiedsontwikkeling. Ze kunnen dan aangeven wat hun wensen
en eisen zijn, zodat dit in de planologische procedure en bij de uiteindelijke bouw meegenomen kan
worden.
De grondtransactie vindt meestal plaats aan het begin van de realisatiefase als de
planologische titel is vastgesteld en de grond bouwrijp gemaakt is.
2.2.2 Actoren bij de grondtransactie
Om de optimale grondtransactie te kunnen vormgeven, is het van belang inzicht te hebben in de
betrokken actoren teneinde het spanningsveld van het actorgedrag te concretiseren die de uitslag
van het proces beïnvloeden. Bij de grondtransactie zijn twee partijen betrokken, namelijk de
gemeente als verkoper en de belegger als koper.
Gemeenten
Box 4. Gemeentelijke grondbedrijven in
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de volkshuisvesting
de crisis
en een optimale inrichting van de ruimte voor hun
Anno 2012 hebben gemeentelijke
grondbedrijven circa € 12,9 miljard
inwoners. Om aan deze verantwoordelijkheden invulling te
geïnvesteerd
(Berns & Celik, 2012). De
geven, hebben gemeenten het primaat van de ruimtelijke
marktomstandigheden maken dat de
ordening, waarmee interventies gedaan kunnen worden om
afzet van bouwgrond aan bijvoorbeeld
de doelstellingen op het gebied van volkshuisvesting en
projectontwikkelaars en particulieren
ruimtelijke ordening te bereiken. Dit is een
vertraging ondervindt en dat de
grondprijzen onder druk staan. De
publiekrechtelijke bevoegdheid. Daarnaast voeren veel
verwachting is dat de
gemeenten een actief grondbeleid om deze doelstellingen
marktomstandigheden de komende jaren
te realiseren, met veelal als bijkomende doelstelling om
niet verbeteren. Hierdoor staan de
geld te verdienen voor de gemeentekas.
grondexploitaties financieel onder druk en
hebben gemeenten al veel afgeboekt,
Actief grondbeleid houdt in dat een gemeente
circa
€ 2,9 miljard, en zullen gemeenten
optreedt als private partij en voor eigen rekening en risico
naar verwachting (Berns & Celik, 2012)
(strategisch) gronden aankoopt en ontwikkelt. De gemeente
nog eens € 1,0 tot € 1,5 miljard moeten
treedt dus zowel als ‘marktmeester’ vanuit haar
afwaarderen op projecten.
publiekrechtelijke rol als ‘marktspeler’ vanuit een
privaatrechtelijk perspectief op. Als marktmeester schept ze vanuit een lange termijnvisie op
maatschappelijke en politieke voorkeuren met formele instituties (laag 2 van het vierlagenschema)
publiekrechtelijke kaders zoals planologische voorschriften, de structuurvisie en woonvisie. Als
private marktspeler treedt de gemeente (mede) op vanuit een economisch perspectief, namelijk in
de derde laag van het vierlagenschema, waar ze institutionele arrangementen in de vorm van
intentie- (IOK), samenwerkings- (SOK), realisatie- (ROK) en koopovereenkomsten (KOK) sluit met
marktpartijen en op het laagste institutionele niveau, waar ze onder andere onderhandelingen over
Master thesis MSRE - ASRE
Olivia Yuen

pagina 21 van 95

de aan- en verkoop van gronden voert. Daarnaast speelt een gemeente nog een derde rol, namelijk
die van eigenaar en beheerder van de openbare ruimte en voorzieningen. Binnen een gemeente kan
een spanningsveld tussen de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke belangen bestaan.
Maatschappelijke doelstellingen staan vaak haaks op economische doelstellingen. Hierdoor kunnen
spanningen ontstaan tussen de beleidsafdelingen en het grondbedrijf. Onderstaande figuur geeft het
actief grondbeleid in relatie tot gebiedsontwikkeling visueel weer.

woningvoorraad
politieke
voorkeuren

gemeentelijk
beleid:
structuurvisie,
woonvisie,
grondbeleid

gebiedsontwikkeling
initiatieffase

haalbaarheidsfase

realisatiefase

planologische procedure

externe
ontwikkelingen

IOK

SOK

ROK

KOK

exploitatie- en
beheerfase
formele instituties

exploitatieovk institutionele arrangementen

Figuur 2-4 Gemeentelijk actief grondbeleid in relatie tot gebiedontwikkeling (Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties et al., 2011; met eigen bewerkingen)
Hierna volgt een korte toelichting op het figuur 2-4. Politieke voorkeuren en de bestaande
woningvoorraad bepalen mede hoe de gemeentelijke structuur- en woonvisie eruit zien. De
structuurvisie geeft aan welke gebieden en locaties ontwikkeld mogen worden. In de woonvisie staan
de uitgangspunten en gewenste ontwikkelingen ten aanzien van de programmering (koop, sociale
huur, beleggershuur en grondgebonden woningen, appartementen). De politieke voorkeuren
bepalen de financiële opdracht voor het grondbedrijf en de invulling van het grondbeleid. De
structuur- en woonvisie gecombineerd met externe ontwikkelingen bepalen of de gemeente een
initiatief voor een gebiedsontwikkeling oppakt of aan een initiatief wil meewerken. In de
initiatieffase wordt onderzocht of het initiatief wenselijk is. Indien er in deze fase reeds een externe
partij betrokken is, dan wordt deze fase vaak afgesloten met een IOK, een privaatrechtelijke
overeenkomst. De volgende fase dient om de haalbaarheid van het initiatief te onderzoek. Het gaat
hierover de programmering, de verkaveling, de fasering, het risicoprofiel en de economische
haalbaarheid. Deze fase bestaat uit drie subprocessen, die iteratief doorlopen worden: de definitie-,
ontwerp- en voorbereidingsfase. Publiekrechtelijk doorloopt de gemeente in deze fase de
planologische procedure. Dit kan met meerdere instrumenten, bijvoorbeeld door het
bestemmingsplan aan te passen. Deze fase sluiten partijen af met het tekenen van een ROK. In de
realisatiefase zorgt de gemeente dat het gebied klaar is om te bebouwen (bouwrijp maken) en
verkoopt ze de bouwkavels. Na de oplevering van het vastgoed legt de gemeente het openbaar
gebied aan (woonrijp maken) en draagt het grondbedrijf het openbaar gebied over aan de afdeling
beheer openbare ruimte. Het vastgoed wordt in gebruik genomen door de gebruikers. Eventueel
worden in de realisatiefase overeenkomsten gesloten voor het beheer en de exploitatie.
Het gemeentelijk grondbedrijf voert bij actief grondbeleid binnen een gebiedsontwikkeling
de grondexploitatie. Figuur 2-3 geeft inzicht in de verschillende financiële stromen weggezet in de
tijd binnen een grondexploitatie. Binnen de grondexploitatie worden uitgaven gedaan voor onder
andere grondverwerving, plankosten en civiel- en cultuurtechnische werkzaamheden (bouw- en
woonrijp maken). Met de verkoop van bouwrijpe grond worden de gedane investeringen
(gedeeltelijk) terugverdiend. Gemeenten gebruiken veelal de residuele waardeberekening om de
grondprijs te bepalen (zie ook figuur 2-3).
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Beleggers
Een belegger heeft meerdere mogelijkheden om zijn vermogen te beleggen. Een directe investering
in de nieuwbouw van beleggershuurwoningen is slechts één van de vele mogelijkheden. Hieronder
volgt een beknopte beschrijving van de doelstellingen en het verdienmodel van een belegger,
teneinde inzicht te krijgen in de handelswijze en achtergronden daarvan bij grondtransacties voor
beleggershuur.
De hoofddoelstelling van een belegger is het behalen en maximaliseren van rendement en daarbij
het beheersen van de bij de rendementsdoelstelling behorend acceptabele risico (IVBN, 2011a).
Beleggers zijn van nature risicomijdend en houden van liquiditeit (Geltner, Miller, Clayton &
Eichholtz, 2007). Naar mate een investering meer risico met zich meebrengt of minder liquide is,
verlangt de belegger meer rendement. De belegger heeft beleggingsdoelstellingen en maakt
strategische keuzen met betrekking tot rendement, risico, liquiditeit, tijdshorizon, de gewenste
expertise en inzet van management. Bij het samenstellen van een beleggingsportefeuille worden
beleggingsassets gecombineerd die niet hetzelfde reageren op economische en maatschappelijke
ontwikkelingen. Beleggingscategorieën dienen dus onderling te correleren (Van Driel, 2010). Een
goede spreiding van beleggingen wordt bepaald door rendement, risico en correlatie. De traditionele
beleggingsportefeuille bestaat uit kasgeld, aandelen, obligaties en vastgoed (Geltner, et al., 2007).
Ieder type activum heeft specifieke eigenschappen.
In dit onderzoek gaat het om vastgoed en daarom wordt hierna alleen deze beleggingscategorie
nader toegelicht. Voor nadere achtergronden over de kenmerken van een belegger en de andere
beleggingscategorieën wordt verwezen naar Geltner et al (2007). Een belegger heeft binnen een
vastgoedportefeuille de keuze om te beleggen in direct vastgoed en indirect vastgoed (Van Gool et
al., 2007). Met direct vastgoed investeert een belegger in ‘de stenen’, bijvoorbeeld in woningen,
winkels, kantoren of zorgvastgoed en dit kan zowel nieuwbouw als bestaande bouw zijn. Bij indirect
vastgoed investeert een belegger in een fonds, vastgoedaandelen of een deelneming. Vastgoed als
beleggingsmiddel biedt de volgende voordelen (Van Driel, 2010):
o diversificatievoordelen door een informatievoorsprong en een lage correlatie met andere assets;
o risicoreductie;
o rendement lange termijn;
o enige bescherming tegen inflatie;
o stabiliteit.
Figuur 2-5 geeft schematisch het verdienmodel van een belegger weer. Daarnaast geeft het figuur
weer waar de raakvlakken met gebiedsontwikkeling liggen.
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Figuur 2-5 Verdienmodel van een vastgoedbelegger in relatie tot gebiedsontwikkeling (Van Driel,
2010; met eigen bewerking)
De vastgoedbelegger heeft in zijn verdienmodel bij asset management en property management
directe raakvlakken met gebiedsontwikkeling. Het asset management bepaalt waar en wat voor
vastgoed ontwikkeld of aangekocht wordt en welke rendementseisen en risicomaatstaven hierbij
gelden (Van Gool, et al., 2007). Het is dus van belang dat de belegger vanaf de initiatieffase actief
meedenkt over de nieuwbouwwoningen als onderdeel van de totale gebiedsontwikkeling, zodat zijn
marktkennis gebruikt kan worden. De marktkennis omvat de wensen van de toekomstige huurders
met betrekking tot het plan (verkaveling, openbare ruimte, voorzieningen) en de woning (grootte,
afmetingen, kwaliteitsniveau, indeling). Daarnaast dient het financiële plaatje van de
vastgoedbeheerexploitatie aan te sluiten met de rendements- en risicodoelstellingen van de
belegger. Indien dit niet het geval is, dan zal de belegger niet investeren in de gebiedsontwikkeling.
Om tegemoet te komen aan de van nature risicomijdend belegger verdient het aanbeveling om in de
verschillende fasen van gebiedsontwikkeling duidelijk te communiceren en afspraken helder te
formaliseren in de vorm van overeenkomsten (laag 3: institutionele arrangementen). In de beheeren exploitatiefase verzorgt het property management van een belegger de vastgoedexploitatie.
Figuur 2-3 geeft bij het onderdeel ‘vastgoedbeheerexploitatie’ inzicht in de financiële stromen, die
samenhangen met een belegging in direct vastgoed. Allereerst wordt het vastgoed aangekocht.
Vervolgens ontvangt de belegger jaarlijks huuropbrengsten en doet hij uitgaven voor onder andere
het onderhoud en beheer. Tenslotte geeft het asset management opdracht om het vastgoed te
verkopen. De jaarlijkse kasstromen geven het directe rendement (opbrengsten minus kosten) en de
(verwachte) waardeontwikkeling vormt het indirecte rendement. Tezamen geven het directe en
indirecte rendement het totale rendement (Van Driel, 2010). Na verkoop van het vastgoed heeft de
belegger duidelijkheid over het behaalde meerjarige totale rendement. De waardeontwikkeling en de
verkoopopbrengst zijn dus nodig om het meerjarige totale rendement te behalen.
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2.2.3 De optimale grondtransactie vanuit theoretisch perspectief
De optimale grondtransactie kan geschetst worden door te kijken welke aspecten en
aandachtspunten vanuit de NIE (de transactie- en gedragskenmerken en het vierlagenschema), het
proces van gebiedsontwikkeling en de actoren van invloed zijn. Hierna wordt beschreven welke
aspecten van belang zijn en per aspect wordt aangegeven hoe de transactie efficiënter en dus met
lagere transactiekosten kan plaatsvinden.
Gedragskenmerken
o Beperkt rationeel handelen en opportunisme
Deze gedragskenmerken zorgen voor onzekerheid en veroorzaken extra transactiekosten om
meer zekerheid te verkrijgen. Om transacties efficiënter te laten verlopen, is het dus van belang
om rekening te houden met deze gedragskenmerken. Partijen zullen rationeler en minder
opportunistisch kunnen handelen als de onzekerheid verkleind kan worden doordat ze elkaar
vertrouwen en respect hebben voor elkaars doelstellingen. Het transparant delen van informatie
en het in dialoog samenwerken aan zowel de gezamenlijke als de individuele doelstellingen helpt
hierbij.
Transactiekenmerken
o Specificiteit van de investeringen
De alternatieve aanwendbaarheid van activa heeft een effect op de behoefte aan zekerheid en
dit leidt er toe dat partijen bij een hoge mate van specificiteit zekerheid willen verkrijgen middels
institutionele arrangementen om zich te beschermen tegen mogelijk opportunistisch gedrag.
Gebiedsontwikkeling en de investering in beleggershuurwoningen kennen een hoge mate van
specificiteit van de investeringen. Gebiedsontwikkeling gaat namelijk gepaard met investeringen,
die locatiespecifiek zijn en niet of lastig op een andere wijze ingezet kunnen worden. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan stedenbouwkundige schetsen, een architectonisch ontwerp en locatiegebonden
onderzoeken. Bij een investering in beleggerhuurwoningen hebben de uitgiftevoorwaarden
invloed op de alternatieve aanwendbaarheid van de woningen. Vaak staat in de
uitgiftevoorwaarden hoe de belegger de woning in de markt mag zetten (als
beleggershuurwoning) en moet exploiteren (dit betreft vooral de minimale exploitatieperiode).
Daarnaast beperkt de huidige huurbescherming de aanwendbaarheid, doordat de belegger de
woning als hij eenmaal verhuurd is pas op een andere manier in de markt te zetten als de
huurder de huur opzegt. Gezien de hoge mate van specificiteit van de investeringen komt de
transactie efficiënter tot stand als partijen elkaar vertrouwen en hierdoor voldoende zekerheid
hebben om te investeren.
o Onzekerheid
De imperfecte grondmarkt veroorzaakt onzekerheid bij de actoren. Het verkleinen van het gevoel
van onzekerheid draagt bij aan een efficiëntere transactie. Onzekerheid wordt weggenomen
door te werken aan een basis van vertrouwen, door transparant informatie te delen en door
duidelijke contracten te sluiten.
o Frequentie en schaal
Naarmate een transactie vaker voorkomt en een grotere schaal heeft, zal deze meer (specifieke)
investeringen vereisen en loont het om te investeren in meer gecompliceerde contractvormen.
Bij grondtransacties is de frequentie erg afhankelijk van de specifieke situatie. Veelal betreft het
één project, maar het is ook mogelijk om bredere afspraken te maken, bijvoorbeeld voor
meerdere locaties en voor een langere termijn. Dit kan het wederzijdse ‘commitment’ en
vertrouwen verhogen. Indien de schaal van de afspraken vergroot, zullen partijen vooraf meer
transactiekosten hebben voor bijvoorbeeld het voeren van overleg, het doen van onderzoek en
het opstellen van een breder raamcontract of convenant. Later verdienen partijen dit terug,
doordat de vervolgtransacties efficiënter tot stand kunnen komen.
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Vierlagenschema
o Laag 1:
informele instituties
Het geeft mensen vertrouwen om te werken binnen een culturele omgeving die ze kennen. Om
de relatie tussen beleggers en gemeenten te verbeteren, zullen ze elkaars waarden, normen en
houdingen moeten leren kennen. Vervolgens kan deze bekendheid een bijdrage leveren aan het
opbouwen van een vertrouwensband tussen partijen en het bieden van zekerheid. Vertrouwen
en zekerheid hebben een positief effect op de hoogte van transactiekosten.
o Laag 2:
formele instituties
Formele instituties kunnen transactiekosten verlagen als ze actoren zekerheid over
eigendomsrechten geven. De rijksoverheid kan het beleid, dat vastgelegd is in wetten en regels,
aanpassen, zodat het aantrekkelijker wordt om te beleggen in beleggershuurwoningen.
Daarnaast hebben partijen en vooral de van nature risicomijdende belegger die voor de lange
termijn investeert behoefte aan duidelijkheid over het toekomstige beleid. Duidelijkheid over de
beleidsontwikkelingen voor de komende jaren geeft zekerheid aan beleggers en dit bevordert
het investeren in beleggershuurwoningen.
o Laag 3:
institutionele arrangementen
Partijen leggen in contracten afspraken vast. Contracten kunnen efficiënter tot stand komen als
partijen elkaar vertrouwen en transparant communiceren (beide laag 1) en daarnaast kunnen
steunen op formele instituties (laag 2). In de context van een onzekere toekomst helpt het als
partijen zich realiseren dat contracten nooit compleet zullen zijn en dat dit minder erg is als er
sprake is van een goede vertrouwensrelatie als basis om te werken aan de gezamenlijke
intenties.
o Laag 4:
dag-tot-dag optimeringen
In deze laag kan efficiënter gewerkt worden als partijen over de volledige informatie beschikken.
Het helpt dus als partijen informatie transparant uitwisselen. Daarnaast kan in deze laag
gesteund worden op informele en formele instituties.
Proces gebiedsontwikkeling
Een gebiedsontwikkeling zal efficiënter geschieden als de belegger actief meedenkt vanaf de start
van een gebiedsontwikkeling. De marktkennis van de belegger kan gebruikt worden bij de
planologische procedure en de bouw, zodat de woningen voldoen aan de wensen en eisen van de
eindgebruiker en de belegger. De grondtransactie zal dan ook efficiënter geschieden, doordat
1. de geprogrammeerde woningen passen bij de wensen en eisen van de belegger. Er is een match
tussen vraag en aanbod (laag 4);
2. de vertrouwensband kan worden opgebouwd en zal versterken als gemeente en belegger
vroegtijdig en intensief samenwerken.
Gemeente en belegger
Beide partijen acteren bij gebiedsontwikkeling vanuit een lange termijnperspectief: de gemeente als
beheerder van de openbare ruimte en vanuit de verantwoordelijkheid voor de volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening en de belegger als investeerder in het vastgoed. Dit gezamenlijke lange
termijnperspectief kan de basis zijn voor een duurzame samenwerking.
Een gemeente is een politiek gestuurde organisatie en dit beïnvloedt de besluitvorming. Een
voorbeeld is dat de koers na de gemeenteraadsverkiezingen kan veranderen. De onzekerheid die de
politiek veroorzaakt, kan weggenomen worden door transparant met de belegger te communiceren
en daarnaast door afspraken vast te leggen in een contract dat ook na een politieke wisseling
ongewijzigd van kracht blijft.
Een aandachtspunt bij gebiedsontwikkeling is de dubbelrol die een gemeente speelt als
marktmeester en marktspeler. Het is van belang dat de interne spanning tussen de beleidsafdelingen
en grondbedrijf en wellicht bestuur binnen gemeente erkend wordt om vervolgens een integrale
afweging te maken en daar gemeentebreed eenduidig naar te handelen, zodat alle onderdelen van
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de gemeente eenduidig aan de gebiedsontwikkeling werken en eenduidig communiceren en
afspraken kunnen maken met de belegger. Dit zal de zekerheid en het vertrouwen bij de belegger ten
goede komen en daardoor bijdragen aan een efficiëntere grondtransactie.
De belegger is van nature risicomijdend en zekerheid zal ook vanuit dit aspect bijdragen aan een
efficiëntere grondtransactie. Dit betreft zekerheid over bijvoorbeeld het overheidsbeleid, de
samenwerking met een gemeente, de planologische procedure en de grondprijs.
De hierna volgende figuur brengt bovengenoemde factoren in beeld. De rode factoren hebben een
negatieve invloed op de efficiency van de totstandkoming van een transactie en de groene aspecten
zorgen er juist voor dat een transactie efficiënter tot stand komt.
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Figuur 2-6 Factoren, die de totstandkoming van een transactie beïnvloeden (eigen bewerking)
Nu de factoren die de transactiekosten positief en negatief beïnvloeden bekend zijn, kan een
antwoord worden gegeven op de tweede deelvraag door te schetsen hoe de theoretisch optimale
grondtransactie eruit ziet. De optimale grondtransactie wordt weergegeven binnen de context van
gebiedsontwikkeling. Zoals figuur 2-6 laat zien, beïnvloeden de verschillende institutionele lagen
elkaar: zo zorgen meer zekerheid en vertrouwen door informele instituties er voor dat de contracten prijsvorming gemakkelijker tot stand kan komen. Figuur 2-7 laat op de volgende pagina de, vanuit
theoretisch perspectief, optimale grondtransactie en haar context zien. De cijfers in de blauwe bollen
verwijzen naar dezelfde cijfers in figuur 2-6.
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Figuur 2-7 De, vanuit theoretisch perspectief, optimale grondtransactie voor beleggershuurwoningen tussen beleggers en gemeenten (eigen bewerking)
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3

Praktijk: Welke belemmeringen treden op in de dagelijkse praktijk van
grondtransacties?

Dit hoofdstuk beschrijft de aanpak en de resultaten van het empirisch onderzoek. De uitkomsten van
het empirisch onderzoek geven een antwoord op de derde deelvraag:
Welke belemmeringen treden op in de dagelijkse praktijk van grondtransacties tussen beleggers en
gemeenten?

3.1

Aanpak empirisch onderzoek

Om een beeld te krijgen van de belemmeringen die spelen in de dagelijkse praktijk van
grondtransacties zijn deskundigen gevraagd om hun kennis en ervaring te delen ten behoeve van dit
onderzoek. De deskundigen zijn werkzaam bij beleggers, gemeenten en adviseurs. Er is voor gekozen
om de empirische data in twee stappen te verzamelen, namelijk met één-op-één interviews en met
een expert meeting. Het empirisch onderzoek startte met het interviewen van de deskundigen. De
deskundigen deelden tijdens de interviews hun kennis en ervaringen. Het voordeel van de
individuele interviews is dat de deskundigen tijdens de interviews hun ervaringen kunnen delen
zonder dat andere deskundigen of de groepsdynamiek hierop invloed kunnen uitoefenen. De
gespreksverslagen van deze interviews zijn na te lezen in bijlage I. Vervolgens kwamen de
deskundigen, die geïnterviewd zijn, bij elkaar tijdens de expert meeting. Het programma van deze
bijeenkomst bestond uit twee hoofdonderdelen. De deskundigen bespraken eerst in een dialoog
stellingen en vervolgens gingen de deskundigen in twee groepen uiteen om het ideale proces te
‘modellen’ om tot slot een ‘pitch’ van dit ideale proces te presenteren. Het verslag van deze
bijeenkomst staat in bijlage II. De expert meeting heeft meerdere voordelen. Een eerste voordeel dat
deze bijeenkomst biedt is de mogelijkheid om de tussenanalyse, die gebaseerd is op de interviews, in
dialoogvorm met behulp van stellingen te bespreken en daarmee te toetsen en verder uit te breiden.
Een tweede voordeel is dat de deskundigen elkaar ontmoeten zonder dat het een specifiek project
betreft. Hierdoor is het mogelijk om in tegenstelling tot de gebruikelijke gang van zaken de tijd te
nemen om rustig naar het proces van grondtransacties en de intermenselijke relaties te kijken in
plaats van direct de diepte en de inhoud van een project ingezogen te worden. Een derde voordeel is
dat de groepsdynamiek kan leiden tot nieuwe inzichten en de mogelijkheid biedt aan partijen om
elkaars motieven en gedachten te delen in een beschermde omgeving; het geheel (de expert
meeting) is meer dan de som der delen. Hieronder staat een schematische weergave van de stappen
die zijn genomen om de empirische data te verzamelen.
deskundige(n)
onderzoeker
individuele interviews
m.b.v. topiclijst
gespreksverslag
terugkoppeling gespreksverslag
tijd
tussenanalyse
expert meeting
in dialoog tussenanalyse
toetsen, aanscherpen en aanvullen
verdere analyse

Figuur 3-1 Stappenplan empirisch onderzoek (eigen bewerking)
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3.2

Uitvoering empirisch onderzoek

Een zevental deskundigen hebben een bijdrage geleverd aan dit onderzoek. De deskundigen zijn
geselecteerd aan de hand van de selectiecriteria, die in hoofdstuk 1.5 beschreven zijn.
gemeenten
selectiecriteria
actief grondbeleid
ervaring met grondtransacties voor
beleggershuurwoningen
meer dan 100.000 inwoners

beleggers
selectiecriteria

top 5 aantal
beleggershuurwoningen in
portefeuille onder Nederlandse
beleggers
ontwikkelen woningen voor eigen
portefeuille
ervaring met onderhandelingen
over grondtransacties met
gemeenten
adviseurs
selectiecriterium
ervaring met de
begeleiding van
grondtransacties voor
beleggershuurwoningen
tussen gemeenten en
beleggers

Gemeente Almere
Maarten van der Terp
ja
ja

Gemeente Utrecht
Fon Maas
ja
ja

ja, 311.367 per 1-1-2011
(Centraal Bureau voor de
statistiek [CBS], 2012)

ja, 190.655 per 1-1-2011
(CBS, 2012)

Amvest
Michiel Schaap
ja, nummer 3
met 7.750 woningen
(Van Leeuwen, 2012)

Syntrus Achmea Real
Estate & Finance
Nabil Omari
ja, nummer 1
met 12.900 woningen
(Van Leeuwen, 2012)

ja

ja

ja

ja

Capital Value
Marijn Snijders
ja, begeleiding van
zowel beleggers als
gemeenten

Stadkwadraat
Theo Stauttener
ja, begeleiding van
zowel beleggers als
gemeenten

Stec Groep
Marinus Biemans
ja, begeleiding van
zowel beleggers als
gemeenten

De individuele interviews leverden de informatie voor de tussenanalyse. Vervolgens bespraken de
deskundigen in dialoogvorm de tussenanalyse en hierdoor is deze op punten aangescherpt en op
punten genuanceerd. De deelnemers hebben de expert meeting als zeer positief ervaren. Er was veel
energie en enthousiasme in de ruimte. De deskundigen bevestigden dat het goed is om elkaar te
ontmoeten zonder voor een specifiek project aan tafel te zitten. De groepsdynamiek zorgde zoals
verwacht tot nieuwe inzichten. Opvallend hierbij was dat de deskundigen het over een aantal punten
unaniem eens waren en dit leidde tot een gezamenlijk beeld van kansen en een ideaal ‘droom’proces.
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3.3

Belemmeringen

Deze paragraaf beschrijft de belemmeringen die spelen in de praktijk van grondtransacties. De
belemmeringen zijn afgeleid uit de afgenomen interviews en de expert meeting. Onder
belemmeringen wordt in dit onderzoek verstaan het suboptimaal handelen waardoor er geen sprake
is van een perfecte marktwerking. De belemmeringen worden zo goed mogelijk ingedeeld naar de
vier institutionele lagen om in kaart te brengen hoe de belemmeringen zich tot elkaar verhouden.
De deskundigen zijn het over een aantal punten unaniem eens en op enkele punten bestaat een
verschil van inzicht tussen partijen, waarbij beleggers en adviseurs veelal dezelfde belemmeringen
onderschrijven, terwijl gemeenten hier een andere kijk op hebben. De geconstateerde
belemmeringen worden hierna beschreven en hierbij wordt aangegeven waar de overeenkomsten
en verschillen in perceptie zitten. Een verschil van perceptie kan betekenen dat er sprake is van een
spanningsveld en dit biedt kansen voor aanpassing. Het wegnemen van een spanningsveld kan er toe
leiden dat de belemmering ook verdwijnt en hierdoor de transactiekosten lager zullen zijn.
Om de leesbaarheid te vergroten, wordt gewerkt met afkortingen. Deze afkortingen staan ook
beschreven in de leeswijzer in hoofdstuk 1.7, maar voor het gemak volgen ze hierna nogmaals.
(B)
uitspraak van (een) belegger(s)
(G)
uitspraak van (een) gemeente(n)
(A)
uitspraak van (een) adviseur(s)
(U)
uitspraak die unaniem gedeeld wordt door alle deskundigen
informele instituties
Laag 1:
(U) Er is veel onzekerheid en wantrouwen tussen beleggers en gemeenten en hierdoor komen
transacties niet of niet efficiënt tot stand. De deskundigen geven tijdens de interviews en expert
meeting meerdere oorzaken voor de onzekerheid en het wantrouwen dat zij in de praktijk ervaren.
(B, A) Beleggers en adviseurs geven aan dat de onbekendheid tussen beleggers en gemeenten een
belemmering vormt die de onzekerheid en het wantrouwen veroorzaakt.
(B, A) Een eerste verklaring die beleggers en adviseurs voor deze onbekendheid geven is de
constatering dat de belegger voor veel gemeenten, in het bijzonder de middelgrote gemeenten, een
nieuwe speler bij gebiedsontwikkeling is. De grote gemeenten en beleggers kennen elkaar wel. Het
beeld over grote gemeenten komt overeen met de ervaringen van gemeente Utrecht (nummer 4 qua
inwonertal (CBS, 2012)) en gemeente Almere (nummer 7 (CBS, 2012)). Deze gemeenten hebben
reeds jarenlange ervaring met beleggers. Dit is overigens een logische constatering gezien de
selectiecriteria voor gemeenten (zie hoofdstuk 1.5). De gemeenten zijn geselecteerd op grootte (een
inwonertal van meer dan 100.000) en ervaring met grondtransacties voor beleggershuur.
(B, A) Beleggers zijn voor veel gemeenten een nieuw speler, omdat gemeenten van oudsher
gewend zijn om met ontwikkelaars en corporaties op te trekken om koop- en sociale huurwoningen
te realiseren. (B, A) Ingegeven door opportunisme was de koopsector interessant voor gemeenten.
De koopsector floreerde de afgelopen decennia en hierdoor steeg het residu dat voor de grond
betaald kon worden enorm en werden de kavels met gemak verkocht. (G) Gemeente Utrecht
onderschrijft dit en geeft aan dat zij bij een vrije keuze vanuit opportunisme kiest voor de
koopsector, omdat dit financieel meer oplevert voor de gemeente. (B, A) Daarnaast hielden
gemeenten vanuit een politieke dogma star vast aan de ambitie om samen met corporaties in ieder
plan het sociale huursegment te bedienen. (A) Gemeenten hebben van oudsher een goede relatie
met corporaties. Deze relatie is gestoeld op een gezamenlijke verantwoordelijkheid op het gebied
van huisvesting voor de lange termijn. (G) Gemeente Utrecht geeft aan dat het in Utrecht vanuit
financiële motieven mogelijk is om af te wijken van het voorgeschreven aandeel sociale huur als een
plan financieel niet haalbaar is. (B, A) Het hiervoor beschreven opportunisme en politieke dogma
hebben er aan bijgedragen dat beleggershuurwoningen veelal volledig ontbreken in de
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woningbouwprogrammering en dat (B) gemeenten beleggershuur nog niet als volwaardig
woonsegment zien. (G) Gemeente Utrecht en gemeente Almere hebben een andere kijk hierop en
geven aan dat binnen deze gemeenten beleggershuur van oudsher een onderdeel van de
woningbouwprogrammering is (in Utrecht is circa 3,0 - 3,5% van de totale woningbouw in
nieuwbouwplannen gereserveerd voor beleggershuur) en dat beleggershuur een volwaardig
woonsegment is. (B) De bewustwording dat beleggershuur potentie heeft, doordat er een structurele
verschuiving ‘van koop naar huur ‘ in de voorkeuren van de consument gaande is, wordt niet of
onvoldoende onderkend door gemeenten. (B, A) Beleggers en adviseurs geven in de interviews
nadrukkelijk aan dat beleggershuur kansen biedt en potentie heeft door de structurele verschuiving
in de voorkeuren van de woonconsument. De behoefte naar beleggershuurwoningen wordt
onderkend door (G) de gemeenten, maar zij leggen in de interviews niet de nadruk op de potentie
van dit woonsegment.
(U) Nu de koopsector stagneert en de investeringsruimte bij corporaties terugloopt, zien
gemeenten een kans om samen met beleggers de woningbouw op gang te houden. Syntrus Achmea
ziet dat gemeenten hun toevlucht zoeken bij beleggers en gemeente Utrecht stipt aan dat beleggers
het nu voor het kiezen hebben, doordat veel gemeenten en ontwikkelaars hun gronden willen
verkopen. (U) Een trend is dat veelal ontwikkelaars contact leggen met beleggers en vervolgens in
gesprek gaan met gemeenten over het aanpassen van het woningbouwprogramma (het omzetten
van koopwoningen naar beleggershuurwoningen) en de grondprijzen. Er worden vraagtekens gezet
bij de toegevoegde waarde van de ontwikkelaar in dit traject. Het is beter als gemeente en belegger
rechtstreeks contact leggen en dit gebeurt langzaam maar zeker ook steeds meer.
(B, A) Beleggers willen graag investeren, omdat ze potentie zien in beleggershuurwoningen,
(B, A: Capital Value) maar ze vragen zich af of opportunisme bij gemeenten niet de overhand krijgt
indien de koopmarkt weer aantrekt. (B, A) Gemeenten hopen en denken dat de koopmarkt weer
aantrekt. (B, A: Capital Value) Beleggers voelen dan ook onzekerheid en wantrouwen jegens
gemeenten en dat komt doordat beleggers jarenlang niet welkom waren bij gemeenten, terwijl ze
ook in het verleden wilden investeren in beleggershuurwoningen. (B) Beleggers vragen zich daarom
af of ze nog steeds welkom zijn bij gemeenten als het koopsegment weer aantrekt en vrezen dat dan
de deuren van het gemeentehuis weer sluiten en de ontwikkelaars dan weer aan de
onderhandelingstafel zitten. (B) Beleggers wantrouwen gemeenten als het gaat over de continuïteit
van de samenwerking en het perspectief dat gemeenten beleggers bieden. (G) Gemeente Utrecht
geeft aan dat beleggers nog steeds belangrijk zijn en aan tafel zitten als de koopmarkt weer aantrekt,
de belegger kan namelijk een vliegwiel voor gebiedsontwikkeling zijn, omdat hij niet terug komt op
genomen investeringsbeslissingen en ook daadwerkelijk bouwt. (U) De huidige marktsituatie maakt
dat gemeenten en beleggers zich tot elkaar ‘veroordeeld’ voelen. In de expert meeting werd dit
beschreven met de metafoor van een ‘gedwongen verstandshuwelijk’.
(B, A) Een tweede verklaring die beleggers en adviseurs geven voor de onbekendheid is dat
gemeenten en beleggers elkaars werelden niet kennen. (B, A) Gemeenten en beleggers zijn
onvoldoende bekend met elkaars doelstellingen, cultuur, verdienmodel, werkwijzen, rekenmodellen
en parameters. Dit heeft tot gevolg dat ze elkaar niet begrijpen en je zou kunnen zeggen dat ze niet
dezelfde ‘taal’ spreken en elkaar niet verstaan. Doordat partijen niet over alle beschikbare informatie
beschikken en deze ook niet kunnen vergaren, leidt dit tot beperkt rationeel handelen. De mate
waarin deze onbekendheid aanwezig is, wordt verschillend aangegeven door de deskundigen,
waarbij de rode draad is dat (B, A) beleggers en adviseurs aangeven dat bij (veel) gemeenten kennis
over beleggershuur ontbreekt. Amvest geeft aan dat sommige gemeenten het rekenmodel van
beleggers begrijpen, Syntrus Achmea ziet dat vooral grote gemeente en enkele middelgrote
gemeenten het rekenmodel van beleggers begrijpen, Capital Value stelt dat gemeenten geen kennis
hebben over beleggershuur en Stadkwadraat en Stec geven aan dat veel gemeenten weinig kennis
over beleggershuur hebben. (B, A) Met kennis over beleggershuur wordt bedoeld de kennis over de
wensen van een huurder (woningtype, woninggrootte, ligging, locatie, voorzieningenniveau) en
marktconforme huurprijzen. (B, A) Het ontbreken van deze kennis in combinatie met de
onbekendheid met het verdienmodel van een belegger (rendementsdoelstelling,
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beleggingsalternatieven, rol van uitponden) heeft een direct effect op de prijsvorming (laag 4: dagtot-dag optimeringen): gemeenten vragen vaak te hoge grondprijzen en zijn niet bereid om kritisch
naar de gevraagde grondprijzen te kijken en de prijzen eventueel aan te passen. (B, A) (Veel)
gemeenten begrijpen niet dat een beleggershuurwoning een ander product is dan een koopwoning
en dat hier een lagere grondprijs voor betaald kan worden. (G) Gemeente Utrecht en gemeente
Almere geven aan dat ze heel goed bekend zijn met de wereld van de belegger, de werkwijzen en
rekenmodellen van de belegger en goede contacten onderhouden met beleggers.
(U) Alle deskundigen zijn het er over eens dat er tussen gemeenten en beleggers veel
(onterechte) vooroordelen en aannames over elkaar bestaan en dit betekent dus dat geconcludeerd
kan worden dat de bekendheid met elkaars werelden verbeterd kan worden, zodat de onterechte
vooroordelen en aannames weggenomen kunnen worden. Hierna volgen een aantal voorbeelden
van bestaande vooroordelen en aannames. (B, A) Beleggers denken dat gemeenten ze over een kam
scheren met ontwikkelaars en dat gemeenten denken dat beleggers ook alleen komen om veel te
veel geld te verdienen. (B, A) Gemeenten wantrouwen beleggers dat ze te veel verdienen en vinden
dat beleggers de winst die ze maken door het uitponden van de woning kunnen en moeten delen
met de gemeente. Syntrus Achmea maakt mee dat gemeenten vinden dat Syntrus Achmea gerust
genoegen kan nemen met een lager rendement om een ontwikkeling vlot te trekken, terwijl de
belegger een bepaald rendement moet halen. Amvest omschrijft dit als volgt: “geld zoekt zijn eigen
weg en als het rendement te laag is dan wordt er ergens anders in geïnvesteerd”.
(U) Een derde constatering die alle deskundigen onderschrijven, is dat binnen gemeenten
door onbekendheid een spanningsveld bestaat tussen de doelen vanuit volkshuisvesting en het
financiële belang van het grondbedrijf. Deze interne spanning zorgt voor vertraging en
onduidelijkheid richting externe partijen, zoals beleggers.
(U) Een belemmering voor het efficiënt tot stand komen van grondtransacties vormt de bestaande
mismatch tussen vraag en aanbod. De bouwkavels die gemeenten, eventueel via ontwikkelaars, aan
beleggers aanbieden, voldoen niet aan de investeringscriteria van beleggers. Zo lang vraag en aanbod
niet op elkaar aansluiten, vinden transacties niet plaats. Deze belemmering zorgt voor extra
transactiekosten in andere institutionele lagen: er zijn namelijk aanpassingen in programmering,
verkaveling en grondprijzen nodig, voordat er een transactie tot stand kan komen en die kosten tijd
en geld, bijvoorbeeld het onderzoeken van de gewenste aanpassingen en het planologisch mogelijk
maken van deze aanpassingen. De oorzaak van deze mismatch ligt echter op het hoogste
institutionele niveau: bestaande patronen (de huidige werkwijze van gemeenten is gebaseerd op de
voorkeur van gemeenten voor de koopsector vanuit opportunisme en voor de sociale huursector
vanuit politieke dogma). In de bestaande plannen is de programmering gericht op het koopsegment
en sociale huur. De geprogrammeerde woningen die nu aangeboden worden aan beleggers zijn
afgestemd op de koopmarkt en sluiten niet aan bij de wensen van huurders, bijvoorbeeld met
betrekking tot de woninggrootte en de ligging in het plan. (U) Dit komt doordat beleggers niet
worden betrokken in het voortraject en hierdoor kan geen gebruik gemaakt worden van de
marktkennis van de belegger. (G) In gemeente Almere zitten beleggers wel tijdens de
haalbaarheidsfase aan tafel en brengen actief hun kennis in. (B) Een bijkomende belemmering, die
beleggers aangeven, is dat gemeenten star vasthouden aan het vastgestelde aandeel beleggershuur
per project, in plaats van te kijken naar de totale woningvoorraad. Hierdoor zijn, ook na aanpassing,
de beleggershuurwoningen in de huidige nieuwbouwplannen te versnipperd opgenomen en dit
maakt het voor beleggers niet aantrekkelijk om te investeren.
(U) Beleggers en gemeenten houden vast aan hun eigen belang en handelen vanuit hun eigen positie.
De blik is gericht op de korte termijn, het heden, en het lukt niet om zoals voor de hand ligt te kijken
naar de lange termijn. Gemeenten willen graag grond verkopen aan beleggers, maar ze willen geen
genoegen nemen met een grondprijs die lager is dan opgenomen in de grondexploitatie. Het lukt
partijen ook niet om ‘los te laten’ en elkaar te vertrouwen dat beide partijen zich volledig inzetten
om het gezamenlijke doel te realiseren. (B) Vaak ligt het stedenbouwkundig plan al vast zonder te
Master thesis MSRE - ASRE
Olivia Yuen

pagina 33 van 95

kijken naar de economische haalbaarheid. Rekenen en tekenen gaan in de praktijk niet gelijk op. (B)
Dit ervaart de belegger als een valse start en ondermijnt de flexibiliteit.
Laag 2:
formele instituties
(B, A) Beleggers en adviseurs noemen als belemmering dat de rijksoverheid geen stabiel beleid voert
en geen duidelijkheid geeft over toekomstige ontwikkelingen. Het betreft beleid over bijvoorbeeld
het woningwaarderingsstelsel, de Donner-punten, de verhuurdersheffing en de
hypotheekrenteaftrek. Deze onzekerheid vormt een belemmering voor de van nature risicomijdende
belegger om investeringsbeslissingen te nemen. (B, A) Het rijksbeleid op het gebied van wonen
stimuleert de koop- en de sociale huursector met financiële prikkels, terwijl de verhuurders van
onder andere beleggershuurwoningen te maken hebben met een negatieve financiële prikkel,
namelijk de verhuurdersheffing. Dit beleid belemmert de totstandkoming van grondtransacties,
omdat het de investeringsbeslissingen van beleggers en de te betalen grondprijzen beïnvloedt.
(B, A) Bij veel gemeenten ontbreekt een duidelijke visie op de economie, bewoners,
doelgroepen, woningvoorraad en programmering, aldus Amvest en Stadkwadraat. Capital Value vult
dit aan door te constateren dat gemeenten het inzicht over toekomstige behoeften en tekorten
(kwalitatief en kwantitatief) op de lokale woningmarkt ontbreekt. Het ontbreken van visie en inzicht
brengt onzekerheid met zich mee en dit belemmert de belegger bij het nemen van een
investeringsbeslissing.
Gemeente Utrecht en Stec noemen als positief punt dat de rijksoverheid heeft gezorgd voor
een gelijk ‘level playing field’ voor beleggers en corporaties. De gemeenten noemen, in tegenstelling
tot beleggers en adviseurs, geen belemmeringen op dit institutionele niveau en dit is wederom een
bevestiging dat gemeenten en beleggers onvoldoende bekend zijn met elkaars werelden.
Laag 3:
institutionele arrangementen
(U) Ingegeven door onzekerheid en wantrouwen proberen partijen met dikke contracten toch enige
zekerheid te verkrijgen. Het wantrouwen en opportunisme maakt dat partijen na het
onderhandelingstraject dooronderhandelen bij de contractvorming en dit zorgt voor vertraging en
extra transactiekosten (extra overleg, externe adviezen, taxaties). Partijen durven niet los te laten en
denken alles te kunnen voorzien en te kunnen regelen. Hierdoor worden contracten opgesteld
waarin alle denkbare ontwikkelingen en afspraken gedetailleerd zijn vastgelegd. Deze contracten
staan flexibiliteit en aanpassingsvermogen in de weg. Het dooronderhandelen en opstellen van dikke
contracten kost tijd en brengt dus extra transactiekosten met zich mee.
Stadkwadraat noemt als belemmering de bestaande relatie en de bestaande contracten
tussen gemeenten en ontwikkelaars/bouwers. Het is lastig om de bestaande contracten te ontbinden
en daardoor kunnen deze locaties niet gebruikt worden voor beleggershuur. Het is politiek niet
haalbaar om nieuwe locaties aan te wijzen voor beleggershuur. Daar komt bij dat ontwikkelaars de
grond ook wel willen kopen voor de lagere grondprijs die samenhangt met beleggershuur om er
vervolgens koopwoningen te realiseren.
Laag 4:
dag-tot-dag optimeringen
(U) Grondtransacties komen niet tot stand, doordat er een mismatch tussen vraag en aanbod
bestaat. Gemeenten bieden veelal bouwkavels aan beleggers aan, die niet voldoen aan de
investeringscriteria van beleggers. Zo lang deze mismatch bestaat, zullen er geen grondtransacties
plaatsvinden. Het is dus zaak om te zorgen dat het aanbod overeenkomt met de vraag.
(U) Daarnaast bestaat er veel discussie over de hoogte van de grondprijs en de
uitgiftevoorwaarden, zoals het afrekenen bij uitponden. (B, A) Dit komt veelal door een gebrek aan
kennis over beleggershuur bij gemeenten en hierdoor kunnen gemeenten beperkt rationeel
handelen. Veel gemeenten begrijpen niet dat de belegger de opbrengst van het uitponden nodig
heeft om het gewenste rendement te behalen en daarom deze opbrengst niet met de gemeente kan
en wil delen. (U) Daarnaast willen veel gemeenten, ook al weten ze dat de grondprijs die betaald kan
worden voor beleggershuur lager is, geen genoegen nemen met een lagere grondprijs. Ze blijven star
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vasthouden aan de geprognosticeerde grondprijzen die in de grondexploitaties staan. Het doet
financieel (te) veel pijn om af te waarderen en ook bestaat er hoop dat de koopsector over een tijd
weer aantrekt. (B) Beleggers geven aan dat ze graag inzicht willen in de berekeningen van
gemeenten, maar dat gemeenten vaak terughoudend zijn om hun berekeningen te delen met
beleggers.

3.4

Conclusies

Het empirisch onderzoek laat zien dat op ieder institutioneel niveau belemmeringen spelen die hun
weerslag hebben op andere institutionele niveaus. Daarnaast laat het empirisch onderzoek zien dat
deskundigen het over sommige belemmeringen eens zijn en over andere belemmeringen van mening
verschillen. De ervaren belemmeringen zijn weergegeven in figuur 3-2, waarbij wordt aangegeven
wie de belemmering onderschrijft met de onderstaande kleuren:
(U)

(B, A)

(B)

ontbreken kennis

onbekendheid
informele
instituties

belegger nieuwe
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gebiedsontwikkeling
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Figuur 3-2 Belemmeringen in de dagelijkse praktijk van grondtransacties (eigen bewerking)

Master thesis MSRE - ASRE
Olivia Yuen

pagina 35 van 95

4

Analyse: Welke aanpassingen zijn nodig om grondtransacties efficiënter tot
stand te laten komen?

In de analyse wordt het theoretisch optimale proces vergeleken met de dagelijkse praktijk. In dit
hoofdstuk wordt aangegeven op welke punten er verschillen bestaan tussen het theoretisch
optimale proces en de praktijk, om vervolgens een antwoord te kunnen geven op de laatste
deelvraag:
Welke aanpassingen zijn nodig om grondtransacties efficiënter te laten verlopen?

4.1

Vergelijking theorie & praktijk en daaruit volgende benodigde aanpassingen

Als de resultaten van het empirisch onderzoek worden gelegd naast het theoretisch optimale proces,
dan blijkt dat het in de praktijk op de meeste punten anders gaat. In bijlage III wordt per processtap
met zwarte tekst de theorie en met oranje tekst de praktijk beschreven, vervolgens wordt in het
groen aangegeven welke aanpassingen nodig zijn, zodat transacties efficiënter tot stand kunnen
komen en de transactiekosten dus lager zullen zijn.
Uit de analyse blijkt dat zowel in de theorie als in de praktijk instituties uit verschillende lagen
elkaar over en weer beïnvloeden. Zo zorgen bijvoorbeeld belemmeringen in de informele instituties
ervoor dat de contract- en prijsvorming niet efficiënt verloopt. Een aanpassing in de eerste laag heeft
een effect op iedere volgende laag. Om deze reden worden in bijlage III in meerdere lagen dezelfde
belemmeringen en aanpassingen genoemd. Hierna worden per institutionele laag de belangrijkste
verschillen tussen theorie en praktijk en de benodigde aanpassingen genoemd.
In het theoretisch kader wordt aangegeven dat drie aspecten de totstandkoming van transacties en
dus de transactiekosten beïnvloeden, namelijk de beschikbaarheid van informatie, menselijk gedrag
en transactiekenmerken. In de praktijk zien we dat deze drie aspecten op alle institutionele niveaus
een rol spelen en effect hebben op de totstandkoming van transacties.
Laag 1:
informele instituties
De grootste hiaten tussen de theorie en de praktijk spelen op het hoogste institutionele niveau, de
informele instituties. De belemmeringen en benodigde aanpassingen in deze laag hebben effect op
de lagere institutionele niveaus.
Theorie
Transacties komen optimaal tot stand als partijen zekerheid hebben en elkaar vertrouwen. Zekerheid
en vertrouwen nemen toe als partijen elkaars culturele omgeving kennen, begrijpen en respecteren
en daarnaast als partijen vanuit een lange termijn perspectief handelen en daarbij transparant
communiceren en in dialoog samenwerken. Door bij gebiedsontwikkeling de marktkennis van de
belegger al vanaf de start te gebruiken ontstaat er meer zekerheid over de marktconformiteit van de
plannen en daarmee de realisatie en dus de grondtransactie. Als partijen zekerheid hebben en elkaar
vertrouwen dan is er minder behoefte aan formele instituties en zullen institutionele arrangementen
en prijzen efficiënter tot stand komen en lagere transactiekosten met zich meebrengen.
Praktijk
In het kort komt het erop neer dat het empirisch onderzoek laat zien dat de praktijk niet aansluit op
de theoretisch optimale transactie. Hieronder wordt puntsgewijs genoemd hoe de praktijk zich tot
het theoretisch optimale proces verhoudt om deze punten daarna verder uit te werken.
o beleggers en gemeenten ervaren onzekerheid en hebben weinig vertrouwen in elkaar, men kan
zelfs spreken van wantrouwen en hierdoor verloopt de contract- en prijsvorming op lagere
institutionele niveaus moeizaam en brengen hoge transactiekosten met zich mee;
o beleggers en met name middelgrote gemeenten zijn niet bekend met elkaar;
o beleggers en gemeenten zijn niet of onvoldoende bekend met elkaars culturele omgeving;
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o
o

als de belegger en gemeente aan tafel zitten, dan ontbreekt een open dialoog in de
samenwerking en handelen partijen vanuit een korte termijn perspectief en hun eigen belangen;
bij gebiedsontwikkeling zitten beleggers niet vanaf de start aan tafel, maar pas in de
realisatiefase en dan blijken de aangeboden bouwkavels niet te passen bij de wensen van de
belegger.

Hierna volgt puntsgewijs een uitwerking van de praktijksituatie van grondtransacties in de eerste
institutionele laag.
Karakteristiek van de grondmarkt
De grondmarkt is geen transparante markt en heeft te maken met marktimperfecties. Hierdoor
beschikken partijen niet over volledige informatie en dit veroorzaakt onzekerheid.
Onbekendheid
De onbekendheid van beleggers en gemeenten veroorzaakt onzekerheid en wantrouwen. Uit het
empirisch onderzoek blijkt dat beleggers en grote gemeenten elkaar kennen: zij ontmoeten elkaar en
zitten met elkaar aan tafel. Gemeente Utrecht en gemeente Almere hebben reeds jarenlange
ervaring met beleggers. Voor veel middelgrote gemeenten daarentegen zijn beleggers nieuwe
spelers bij gebiedsontwikkeling en dit verklaart de onbekendheid met elkaar. De oorzaak van de
onbekendheid bij veel middelgrote gemeenten is dat gemeenten van oudsher gewend zijn om met
ontwikkelaars en corporaties op te trekken om koop- en sociale huurwoningen te realiseren. De
grondprijzen voor koopwoningen zijn mede dankzij de fiscale bevoordeling fors hoger dan de
grondprijzen voor huurwoningen en opportunisme bij gemeenten maakt dat ze hier naar handelen
door veel koopwoningen in de programmering op te nemen en zaken te doen met ontwikkelaars.
Daarnaast hielden gemeenten vanuit een politieke dogma star vast aan de ambitie om samen met
corporaties, een maatschappelijke partner, in ieder plan het sociale huursegment te bedienen. Het
gevolg van het opportunistisch gedrag en politieke dogma is dat beleggershuurwoningen veelal
volledig ontbreken in de woningbouwprogrammering. Beleggers denken hierdoor dat gemeenten
beleggershuur niet als volwaardig woonsegment zien, terwijl gemeente Utrecht en gemeente Almere
aangeven dat dit niet zo is. Zij zien beleggershuur wel als een volwaardig woonsegment en geven aan
dat ze van oudsher in de woningprogrammering beleggershuur opnemen. Uit het empirisch
onderzoek wordt afgeleid dat beleggers en adviseurs geloven in de potentie van
beleggershuurwoningen, terwijl gemeenten beleggershuur vooral zien als alternatief voor de
stagnerende koopmarkt. Gemeenten dragen niet op eigen initiatief actief de potentie van en het
geloof in beleggershuur uit.
Gemeenten zien nu een kans om met beleggers samen te werken op het gebied van
woningbouw. Deze kans kan beter omschreven worden als een noodzaak, die ingegeven is door de
huidige marktomstandigheden, zijnde een stagnerende koopsector en het teruglopen van de
investeringsruimte bij corporaties. De samenwerking is niet gestoeld op de overtuiging dat beleggers
en gemeenten een duurzaam partnership kunnen aangaan. Dit verklaart dat er geen sprake is van
een ‘ware liefde’ tussen belegger en gemeente, maar dat partijen het zien als een ‘gedwongen
verstandshuwelijk’. Dat het geen ware liefde is blijkt ook uit het feit dat beleggers twijfelen aan de
continuïteit van de samenwerking en het perspectief dat gemeenten hun in de toekomst gaan
bieden. Deze twijfel komt voort uit het verleden, waarin beleggers zich jarenlang niet welkom
voelden bij gemeenten. Beleggers wilden voorheen ook investeren in beleggershuurwoningen, maar
kwamen toen niet aan de onderhandelingstafel, omdat gemeenten vanuit opportunisme alleen oog
hadden voor de koopsector en vanuit het politieke dogma voor sociale huur. Gemeente Utrecht
heeft aan nu wel degelijk oog voor de charmes van de belegger en ziet dat een belegger een
stimulerende partner voor gebiedsontwikkeling kan zijn, omdat hij niet terug komt op genomen
investeringsbeslissingen en ook de (financiële) mogelijkheden heeft om daadwerkelijk te bouwen.
Een tweede verklaring voor de onbekendheid is dat gemeenten en beleggers elkaars
culturele omgeving niet kennen. Ze zijn niet of onvoldoende bekend met elkaars doelstellingen,
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cultuur, verdienmodel, werkwijzen, rekenmodellen en parameters. Ze begrijpen elkaar niet en lijken
een andere taal te spreken. Dit gebrek aan inzicht in elkaars culturele omgeving leidt tot beperkt
rationeel handelen. De deskundigen zitten niet geheel op een lijn als het gaat over de mate waarin
deze onbekendheid aanwezig is. Beleggers en adviseurs geven hierbij vooral aan dat (veel)
(middelgrote) gemeenten de wereld van de belegger en de markt van beleggershuur niet kennen,
terwijl de gemeente Utrecht en gemeente Almere aangeven dat zij goed bekend zijn met beleggers.
Uit de bestaande discussies, in zowel de empirie als tijdens de expert meeting, over bijvoorbeeld de
hoogte van de grondprijs, de uitgiftevoorwaarden, het afrekenen bij uitponden en de vooroordelen
en aannames die partijen over en weer hebben, wordt geconcludeerd dat gemeenten en beleggers
elkaars culturele omgeving niet kennen en in ieder geval onvoldoende kennen.
Een derde constatering is dat binnen gemeenten een spanningsveld bestaat tussen de doelen
vanuit volkshuisvesting en het financiële belang van het grondbedrijf. Gemeenten voeren de interne
dialoog over deze spanning te weinig. Dit komt door onbekendheid met de verschillende interne
doelstellingen. Hierdoor is er geen eenduidige visie op gebiedsontwikkeling met als gevolg
miscommunicatie en onduidelijkheid bij externe partijen, zoals beleggers.
Samenwerking
Gemeente Almere geeft met de ontwikkeling van ‘Duin’ het goede voorbeeld door een belegger,
namelijk Amvest, vanaf de start bij gebiedsontwikkeling te betrekken en de marktkennis van de
belegger te gebruiken bij de gebiedsvisie en later de programmering en verkaveling. Helaas is Almere
een uitzondering en komen beleggers doorgaans in de praktijk van gebiedsontwikkeling pas in beeld
als in de realisatiefase blijkt dat een gemeente de bouwkavels die geprogrammeerd zijn voor de
koopsector niet kan afzetten. Het gevolg hiervan is dat de uitontwikkelde bouwkavels, die de
gemeente de belegger aanbiedt, meestal niet voldoen aan de investeringscriteria van de belegger en
er dus geen transactie kan plaatsvinden. Een transactie is pas mogelijk als het aanbod voldoet aan de
vraag. Om dit voor elkaar te krijgen zijn stappen nodig, die transactiekosten met zich meebrengen,
bijvoorbeeld het aanpassen van de programmering, verkaveling en grondprijzen.
Een bijkomende belemmering, die beleggers aangeven, is dat gemeenten star vasthouden
aan het vastgestelde aandeel beleggershuur per project in plaats van te kijken naar de totale
woningvoorraad. Hierdoor zijn, ook na aanpassing, de beleggershuurwoningen in de huidige
nieuwbouwplannen te versnipperd opgenomen en dit maakt het voor beleggers niet aantrekkelijk
om te investeren.
Korte termijn
Beleggers en gemeenten richten hun blik op de korte termijn en houden vast aan hun eigen belang
en handelen vanuit hun eigen positie. Deze houding draagt niet bij aan vertrouwen, geeft partijen
geen zekerheid en brengt hogere transactiekosten met zich mee, doordat onderhandelingstrajecten
veel tijd in beslag nemen. Als in dit verstandshuwelijk geen plaats is om te kijken naar de potenties
van de relatie dan zal het nooit ware liefde worden en hierdoor een gedwongen verstandshuwelijk
blijven of eindigen in een scheiding.
In de praktijk heeft de belegger vooral ‘warme banden’ en veel betrokkenheid bij het gebied
in de ontwikkelfase, terwijl de belegger in de exploitatiefase vooral zorgt voor het technisch
onderhoud van de woningen en weinig interesse toont in het gebied.
Benodigde aanpassingen
Om te zorgen dat er effectief transacties plaatsvinden, is het ten eerste noodzakelijk dat de
mismatch tussen vraag en aanbod wordt weggenomen. Zolang de aangeboden bouwkavels niet
voldoen aan de wensen van beleggers zullen er geen transacties tot stand komen. Een volgende stap
is om transacties efficiënter te laten verlopen en hiervoor is het zaak om te zorgen voor meer
zekerheid en vertrouwen in elkaar. Hieronder worden benodigde aanpassingen puntsgewijs
beschreven.
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Beschikbaarheid van informatie
De onvolledigheid van informatie veroorzaakt onzekerheid en dus is het belangrijk dat meer en in het
beste geval alle informatie beschikbaar is voor partijen. Dit kan bereikt worden als beleggers en
gemeenten (ook intern) transparant communiceren en actief informatie met elkaar delen. Daarnaast
kan de rijksoverheid in de tweede laag met formele instituties de publicatie van transactiegegevens
verplichten, waardoor informatie toegankelijk is voor partijen.
Bekendheid culturele omgeving
Beleggers en veel middelgrote gemeenten kennen elkaar niet en de beleggers en gemeenten die
elkaar wel kennen, begrijpen elkaar niet en dit veroorzaakt onzekerheid en wantrouwen. Het is van
cruciaal belang dat beleggers en gemeenten (ook intern) investeren om elkaar te ontmoeten -bij
voorkeur los van een specifieke gebiedsontwikkeling -, elkaar te leren kennen, begrijpen, respecteren
en vertrouwen. Dit houdt ook in dat partijen elkaars taal leren spreken en kennis maken met elkaars
belangen en beperkingen. Hierdoor kunnen de bestaande vooroordelen en aannames weggenomen
worden. Voor de volledigheid, het gaat hier niet om het veranderen van de culturele omgeving van
de actoren, maar om de bekendheid met elkaars culturele omgeving. Deze nuancering is van belang
omdat de maakbaarheid van een culturele omgeving beperkt is en een verandering veel tijd nodig
heeft (honderden/duizenden jaren), terwijl het leren kennen van elkaars culturele omgeving in
verhouding veel eenvoudiger is en minder tijd kost. Als beleggers en gemeenten elkaars werelden
beter begrijpen, kunnen ze rationeler handelen, doordat ze over meer informatie beschikken.
Hieronder staan een aantal manieren waarmee beleggers en gemeenten elkaar kunnen leren kennen
en kennis uit kunnen wisselen.
o ‘Meet & greet’
Het organiseren van een ‘meet & greet’ gericht op ontmoeten en kennismaken als eerste stap
richting een duurzame relatie. Het is de eerste stap om belegger en gemeente om elkaar heen te
laten dansen en de eerste ‘vlinders in de buik’ te voelen. Meestal komen partijen bij elkaar voor
een specifiek project. Het gaat dan vooral over de inhoud en er wordt geen tijd en ruimte
genomen om los te komen van de inhoud. De ‘meet & greet’ kan helpen om kennis te maken en
elkaar te leren kennen zonder meteen de inhoud van het project in te ‘vluchten’;
o ‘Dag op de hei’
Het organiseren van een ‘dag op de hei’, zodat een specifieke belegger en een specifieke
gemeente de tijd kunnen nemen om elkaar beter te leren kennen en hun relatie te versterken.
Dit kan ook in een breder verband, bijvoorbeeld met meerdere beleggers en (regio)gemeenten.
Dit is de tweede stap om belegger en gemeente verliefd te laten worden;
o Meeloopstages
Gemeenten en beleggers kunnen meeloopstages organiseren, waardoor het mogelijk is om een
kijkje in elkaars ‘keuken’ te nemen. Ook op deze manier kunnen partijen elkaar leren kennen
zonder zich in de inhoud van een project te verliezen. Dit biedt een mooie mogelijkheid om elkaar
beter te leren kennen;
o Trainingen en workshops
Het organiseren van trainingen en workshops om het kennisniveau over elkaars werelden en
over de markt van beleggershuur te verhogen. Beleggers, gemeenten, provincies, rijksoverheid,
adviseurs, brancheorganisaties en onderwijsinstituten kunnen hierin een rol spelen en het liefst
gezamenlijk het initiatief nemen om trainingen en workshop te organiseren. Dit biedt eveneens
mogelijkheden om elkaar beter te leren kennen.
In dialoog en gericht op de lange termijn samenwerken
Als partijen in dialoog samenwerken zal de transactie efficiënter tot stand komen. Hierna worden
aanpassingen beschreven die nodig zijn om te zorgen dat beleggers en gemeenten in het vervolg wel
in dialoog kunnen samenwerken. Allereerst is het van belang dat gemeente en belegger samen
vanuit een lange termijn perspectief optrekken bij het opstellen van gemeentelijk beleid en de
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gemeentelijke visie. De marktkennis van de belegger is hierbij van toegevoegde waarde. De belegger
heeft ook een belang bij het gemeentelijk beleid, omdat dit beleid invloed heeft op de specifieke
gebiedsontwikkeling, de vitaliteit en leefbaarheid van het gebied en daarmee een indirecte invloed
heeft op de waardeontwikkeling van zijn woningen. Het zijn partners met een gezamenlijk doel, die
een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen, namelijk zorgen voor de vitaliteit en leefbaarheid van
hun liefdesbaby: het gebied waarin de woningen staan. De baby is het beste gebaat bij ouders die
elkaar liefhebben en respecteren: een ware liefde. Hierbij is een parallel te trekken met het
partnership dat gemeente en corporatie kennen. Deze samenwerking kan als voorbeeld dienen voor
het toekomstige partnership tussen belegger en gemeente. Corporaties verzorgen vaak
wijkmanagement en investeren in de vitaliteit en leefbaarheid van een gebied. Vanuit het lange
termijn denken is het logisch dat een belegger dit ook doet, aangezien een betere leefbaarheid
resulteert in een hogere verhuurbaarheid en verkoopbaarheid en hierdoor ten goede komt aan de
waardeontwikkeling en dit sluit goed aan bij de rendementsdoelstellingen van de belegger.
Vervolgens verdient het aanbeveling dat gemeente en belegger bij gebiedsontwikkeling
vanaf de initiatieffase samenwerken. De belegger kan zijn marktkennis binnen iedere fase inbrengen.
Hierdoor kan op efficiëntere wijze gewerkt worden binnen iedere fase. Bij de samenwerking is het
van belang om transparant en open te communiceren met elkaar. Hierdoor versterkt het vertrouwen
dat partijen in elkaar hebben en dit geeft meer zekerheid. Dit werkt door in de derde en vierde laag
waar de contract- en prijsvorming efficiënter plaats zal vinden.
Tot slot is het bij de samenwerking goed om voldoende tijd te nemen om het gezamenlijke
doel en de individuele doelen te bepalen. Als partijen achter het gezamenlijke doel staan en
daarnaast elkaars individuele doelen respecteren dan kan vervolgens in iedere fase in dialoog
gewerkt worden aan het realiseren van deze doelen.
Laag 2:

formele instituties

Theorie
Formele instituties geven partijen zekerheid over hun eigendomsrechten en deze zekerheid zorgt
voor lagere transactiekosten, bijvoorbeeld bij de contractvorming. Duidelijkheid over formele
instituties en de ontwikkeling ervan schept vertrouwen en zekerheid, aangezien wetten, regels en
beleid en (verwachte) wijzigingen daarin hun weerslag hebben op eigendomsrechten en daardoor
investeringsbeslissingen en transacties.
Praktijk
De laatste jaren heeft de rijksoverheid veel veranderd op het gebied van wonen, bijvoorbeeld de
Donner-punten binnen het woningwaarderingsstelsel, de mogelijke afschaffing van het
woningwaarderingsstelsel, de verhuurdersheffing, de hypotheekrenteaftrek en de criteria voor het
verkrijgen van hypothecair krediet. De vele veranderingen en het ontbreken van een consistente lijn
daarin maken dat er onzekerheid heerst over de toekomstige ontwikkelingen. Daarnaast geven
beleggers en adviseurs aan dat het veel gemeenten ontbreekt aan een duidelijke visie op het gebied
van economie en wonen en dit leidt tot onzekerheid bij beleggers. Onzekerheid vormt bij het nemen
van investeringsbeslissingen een belemmering voor de risicomijdende belegger en heeft effect op de
contract- en prijsvorming. Dit verband is niet genoemd tijdens de interviews en de expert meeting,
maar uit het theoretisch kader is af te leiden dat onduidelijkheid over eigendomsrechten er toe leidt
dat partijen in de contracten voorbehouden willen opnemen en dit risico verdisconteren in de prijs.
Tot slot maakt het rijksbeleid met de stimulering van de koop- en sociale huursector middels
positieve financiële prikkels en daarbij de verhuurdersheffing als negatieve prikkel voor de
huursector het minder aantrekkelijk om te investeren in beleggershuur.
Tijdens het empirisch onderzoek geven gemeenten aan dat er geen belemmeringen spelen
op dit institutioneel niveau, terwijl beleggers en adviseurs deze belemmeringen wel degelijk ervaren.
Gemeenten geven als positief punt aan dat de rijksoverheid heeft gezorgd voor een gelijk ‘level
playing field’ voor beleggers en corporaties, terwijl beleggers dit punt niet noemen. Deze verschillen
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van inzicht zijn wederom een bevestiging dat beleggers en gemeenten onvoldoende bekend zijn met
elkaars werelden en dat het dus noodzakelijk is om te investeren in het leren kennen en begrijpen
van elkaar, zoals wordt aangegeven bij de informele instituties.
Benodigde aanpassingen
Om partijen meer zekerheid te bieden over eigendomsrechten is het van belang dat de rijksoverheid
en gemeenten een duidelijk en consistent beleid voeren, zodat partijen weten waar ze aan toe zijn
en dus genoeg zekerheid en vertrouwen hebben om (investerings)beslissingen te nemen. Als de
huisvesting van de lage middeninkomens voldoende politieke urgentie krijgt dan ligt het voor de
hand dat de rijksoverheid de formele instituties zodanig aanpast dat deze doelgroep meer
huisvestingsmogelijkheden krijgt. Dit kan bijvoorbeeld met stimuleringsmaatregelen die het
aantrekkelijker maken om te investeren in beleggershuurwoningen.
Zoals reeds genoemd bij de informele instituties, kan de rijksoverheid ingrijpen om de
imperfecte grondmarkt te verbeteren. De onvolledigheid van informatie over transacties kan
weggenomen worden door het registreren van transactiegegevens te verplichten, bijvoorbeeld door
inschrijving in het kadaster. Vervolgens zijn alle transactiegegevens raadpleegbaar voor partijen en
zullen de transactiekosten, in de zin van onderzoekskosten en taxaties, afnemen. Het vormen van
deze nieuwe formele institutie brengt transactiekosten met zich mee, maar de beschikbaarheid van
deze informatie zorgt dat latere transacties efficiënter tot stand kunnen komen.
Laag 3:

institutionele arrangementen

Theorie
Institutionele arrangementen bieden partijen zekerheid door afspraken, die niet ‘gedekt’ zijn binnen
de informele en formele instituties, te formaliseren. De zekerheden die informele en formele
instituties bieden, hoeven niet meer vastgelegd te worden in contracten en hierdoor kunnen
contracten efficiënter tot stand komen en dus met lagere transactiekosten als informele en formele
instituties voldoende zekerheid bieden. Vervolgens heeft de frequentie van transacties zijn weerslag
op de transactiekosten die contractvorming met zich meebrengt. Partijen kunnen bij
gebiedsontwikkeling bijvoorbeeld afspraken maken die breder zijn dan één project en voor een
langere periode gelden. Hierdoor zal er meer vertrouwen en zekerheid voor partijen zijn. Dit vergt
vooraf extra transactiekosten om te komen tot een raamcontract of convenant, maar bij
vervolgtransacties verdienen partijen dit terug.
Bij de informele instituties is reeds genoemd dat belegger en gemeente het beste vanaf de
initiatieffase samen kunnen optrekken en dat partijen efficiënter kunnen handelen als ze het
gezamenlijke doel en de individuele doelen benoemen en respecteren. Per fase sluiten de partijen
een contract, dat kort en bondig deze doelen beschrijft en daarnaast voldoende ruimte biedt om
gezamenlijk in te spelen op ontwikkelingen, waarbij het dienen van het gezamenlijke en de
individuele doelen als uitgangspunt dient.
Praktijk
De belegger komt in de praktijk vaak pas in beeld in de realisatiefase en niet zoals de theorie
voorschrijft bij de start van gebiedsontwikkeling.
Ingegeven door wantrouwen en opportunisme onderhandelen belegger en gemeente door
bij de contractvorming. Dit kost extra tijd en veroorzaakt dus hogere transactiekosten. Daarnaast
proberen partijen om met contracten zekerheid te verkrijgen door voor ‘alle’ denkbare
ontwikkelingen tot in detail vast te leggen welke afspraken gelden. Hierdoor liggen er dikke,
dichtgetimmerde contracten, die vanuit starheid en vanuit het eigen belang en de eigen positie zijn
opgesteld. De uitvoerigheid van de contracten brengt eveneens hogere transactiekosten met zich
mee. Daarnaast bieden de contracten geen ruimte voor flexibiliteit en belemmeren partijen om in te
spelen op ontwikkelingen. In de huidige praktijk worden contracten opgesteld voor een specifieke

Master thesis MSRE - ASRE
Olivia Yuen

pagina 41 van 95

gebiedsontwikkeling, terwijl het juist goed zou zijn om vanuit een bredere context afspraken te
maken.
Benodigde aanpassingen
Transactiekosten zullen lager zijn als de belegger en gemeente vanuit een strategisch partnership een
raamcontract of convenant sluiten. Dit is een contract met brede projectoverstijgende afspraken en
voor een langere periode. De samenwerkingsafspraken worden gemaakt op gemeenteniveau of nog
beter op regioniveau. Belegger en gemeente trekken bij gebiedontwikkeling vanaf de initiatieffase
gezamenlijk op. Bij de contractvorming steunen partijen op het raamcontract. Daarnaast zorgen de
aanpassingen in de informele instituties voor een sterkere vertrouwensband en het bepalen en
respecteren van de gezamenlijke en de individuele doelen voor een efficiëntere totstandkoming van
contracten. Tot slot kunnen partijen als ze elkaar vertrouwen ruimte voor flexibiliteit in de
contracten opnemen, zodat partijen gezamenlijk kunnen inspelen op ontwikkelen.
Laag 4:

dag-tot-dag optimeringen

Theorie
Transacties komen in deze laag efficiënter tot stand als partijen over volledige informatie beschikken.
Het helpt daarom transactiegegevens openbaar te raadplegen zijn (een nieuwe formele institutie) en
als partijen informatie transparant uitwisselen. Belegger en gemeente delen dus de
grondprijsberekening en de gronduitgiftevoorwaarden. Ze voeren een open dialoog over de
parameters en de uitgangspunten. Prijsvorming komt daarnaast efficiënter tot stand als partijen
kunnen steunen op informele en formele instituties, waarbij de bekendheid met elkaars culturele
omgeving, dus de doelstellingen, de werkwijzen en de rekenmodellen het meest belangrijk is.
Praktijk
In de praktijk spelen er twee grote belemmeringen. Allereerst voldoet het aanbod veelal niet aan de
vraag: de aangeboden bouwkavels voldoen niet aan de wensen van beleggers. Hierdoor komen
transacties niet tot stand. Vervolgens belemmert, als de vraag en het aanbod wel overeenkomen, het
feit dat beleggers en gemeenten het niet eens worden over de grondprijs en de
gronduitgiftevoorwaarden het tot stand komen van transacties. De discussie hierover wordt vooral
veroorzaakt door het ontbreken van kennis over beleggershuur bij veel middelgrote gemeenten.
Deze gemeenten handelen beperkt rationeel, ze begrijpen niet dat beleggershuur een ander product
is dan koop en dat voor beleggershuur een lagere grondprijs betaald kan worden dan voor koop. Het
komt ook voor dat gemeenten wel begrijpen dat de grondprijs voor beleggershuur lager is dan voor
koop, maar dat ze ingegeven door opportunisme hun ‘kop in het zand steken’ en star vasthouden
aan de geprognosticeerde grondprijzen die in de grondexploitaties staan, omdat het ze financieel te
veel pijn doet om af te waarderen en de hoop bestaat dat de koopsector over een tijd weer aantrekt.
Belegger en gemeente hebben dan ook veel discussie over de hoogte van de grondprijs en de
gronduitgiftevoorwaarden. Een veel genoemd onderwerp van discussie is de verdeling van de
opbrengsten van uitponden. Gemeenten beschikken niet over alle informatie en handelen daardoor
beperkt rationeel. Ze begrijpen niet dat de belegger de verkoopopbrengst van de woning nodig heeft
om het geëiste rendement te realiseren. Bij de onderhandelingen speelt mee dat gemeenten in de
grondexploitatie rekenen op grondprijzen voor het koopsegment en die zijn voor beleggershuur te
hoog en het doet dan ook financieel pijn om lagere grondprijzen voor beleggershuur te ontvangen.
Benodigde aanpassingen
Er zullen pas effectief transacties tot stand komen als het aanbod voldoet aan de vraag, dus als
gemeenten bouwkavels aan bieden die voldoen aan de investeringscriteria van beleggers. Vervolgens
zal de transactie efficiënter tot stand komen, als belegger en gemeente informatie over
grondprijsberekeningen en gronduitgiftevoorwaarden transparant met elkaar delen en hierover een
open dialoog voeren. Daarnaast ondervindt deze institutionele laag voordeel bij de aanpassingen die
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in hogere institutionele lagen plaats moeten vinden. Als partijen bijvoorbeeld bekend zijn met elkaars
werkwijzen en rekenmethodiek dan zal de prijsvorming efficiënter tot stand kunnen komen.
Daarnaast heeft vertrouwen en volledige informatie een positief effect op de efficiency van de
prijsvorming. Samengevat kunnen beleggers en gemeenten rationeler handelen als ze over meer
informatie beschikken en beter bekend zijn met elkaars werkwijzen.
Tot slot is te verwachten dat marktwerking zal leiden tot urgentie om in deze laag er uit te
komen en de benodigde aanpassingen in deze laag en in de hogere institutionele lagen door te
voeren. De vraag van lage middeninkomens naar beleggershuurwoningen is immers groter dan het
aanbod van deze woningen.
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5

Conclusies en aanbevelingen

Dit hoofdstuk beschrijft kort en bondig de conclusies die getrokken mogen worden naar aanleiding
van het onderzoek en geeft daarmee antwoord op de centrale onderzoeksvraag:
Welke institutionele belemmeringen staan efficiënte grondtransacties voor
beleggershuurwoningen tussen beleggers en gemeenten in de weg en welke aanpassingen zijn
nodig om deze transacties efficiënter te laten verlopen?
Vervolgens wordt afgesloten met aanbevelingen en een reflectie op het onderzoek.

5.1

Conclusies

Geconstateerde institutionele belemmeringen die efficiënte grondtransacties voor
beleggershuurwoningen tussen beleggers en gemeenten in praktijk in de weg staan
De bestaande mismatch tussen vraag en aanbod zorgt er voor dat er effectief geen grondtransacties
plaatsvinden. Pas als het aanbod aansluit op de vraag, kunnen er transacties plaatsvinden en
hiervoor zijn acties nodig die transactiekosten met zich meebrengen.
De belangrijkste institutionele belemmering is dat beleggers en gemeenten te maken hebben met
onzekerheid en dat partijen elkaar wantrouwen. De oorzaken hiervan zijn divers:
o de imperfecte grondmarkt zorgt voor informatietekorten;
o beleggers en gemeenten zijn onvoldoende bekendheid met elkaar en elkaars culturele omgeving,
hierdoor bestaan over en weer veel vooroordelen en aannames;
o gemeenten hebben onvoldoende kennis over beleggershuur;
o beleggers voelen zich niet welkom, ingegeven door opportunisme en sociale dogma van
gemeenten, en zitten pas in de realisatiefase aan tafel bij gebiedsontwikkeling;
o beleggers en gemeenten handelen vanuit hun eigen belang en positie en richten zich hierbij op
de korte termijn;
o het ontbreken van een stabiel en eenduidig beleid op rijks- en gemeentelijk niveau.
Onzekerheid en wantrouwen veroorzaken hogere transactiekosten bij contract- en prijsvorming,
doordat beleggers en gemeenten:
o bij de contractvorming verder onderhandelen en werken met dichtgetimmerde, starre en dikke
contracten, die weinig ruimte bieden om flexibel op ontwikkelingen in te spelen met als gevolg
dat bij ontwikkelingen opnieuw onderhandeld moet worden over de aanpassing van contracten;
o bij de prijsvorming veel discussie hebben over de grondprijs en de gronduitgiftevoorwaarden.
Benodigde aanpassingen om transacties voor beleggershuurwoningen tussen beleggers en
gemeenten efficiënter tot stand te laten komen
①
Allereerst is het van belang dat het aanbod (de aangeboden bouwkavels) overeenkomt met
de vraag (bouwkavels die voldoen aan de investeringscriteria van beleggers).
Vervolgens zijn de volgende aanpassingen nodig om transacties efficiënter en dus met minder
transactiekosten tot stand te laten komen:
②
③
④
⑤

de beschikbaarheid van informatie verbeteren;
de bekendheid van beleggers en gemeenten met elkaar en elkaars culturele omgeving
verbeteren;
in dialoog en gericht op de lange termijn samenwerken;
een consistent en helder overheidsbeleid in relatie tot wonen voeren.
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5.2

Aanbevelingen

In deze paragraaf worden per actor aanbevelingen gedaan om de hiervoor benoemde benodigde
aanpassingen op te pakken. Hierbij wordt gerefereerd aan de nummers die in hoofdstuk 5.1
genoemd zijn bij de benodigde aanpassingen.
Beleggers en gemeenten
①
Zorg dat vraag en aanbod op elkaar aansluiten. Dit kan als beleggers aangeven wat voor
bouwkavels ze wensen te kopen en als gemeenten vervolgens er voor zorgen dat ze deze
bouwkavels, eventueel met behulp van planologische aanpassingen, te koop aanbieden.
③
Investeer om elkaar te ontmoeten en elkaars culturele omgeving te leren kennen,
bijvoorbeeld door een ‘meet & greet’, een ‘dag op de hei’ of meeloopstage te organiseren.
②④ Werk in dialoog samen en communiceer transparant door actief informatie met elkaar te
delen.
④
Ga een strategisch partnership aan en sluit een raamcontract of convenant met brede
projectoverstijgende afspraken en voor een langere periode. Maak deze afspraken op
gemeenteniveau of nog beter op regioniveau.
④
Werk vanaf de initiatieffase gezamenlijk aan een gebiedsontwikkeling, zodat de marktkennis
van de belegger optimaal benut kan worden.
④
Neem in de initiatieffase voldoende tijd om het gezamenlijke doel en de individuele doelen te
bepalen en respecteer deze doelen. Werk vervolgens gedurende iedere fase van
gebiedsontwikkeling in dialoog samen om de gezamenlijke en elkaars individuele doelen te
realiseren.
④⑤ Gemeenten formuleer een consistent en heldere visie over de maatschappelijke,
economische en ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente en doe dit samen met beleggers
als strategische partners.
Rijksoverheid
②
Zorg dat transactiegegevens voor iedereen te raadplegen zijn. Dit kan door een
publicatieplicht in te stellen. Het kadaster zou deze informatie kunnen ontsluiten.
⑤
Formuleer en voer een consistent beleid op het gebied van wonen en communiceer hier
transparant over.
Gemeenten, beleggers, rijksoverheid, onderwijsinstellingen, adviseurs en provincies
③
Organiseer trainingen en workshops voor gemeenten en beleggers, zodat ze elkaar
ontmoeten en elkaars culturele omgeving leren kennen.

5.3

Reflectie

Dit onderzoek is uitgevoerd terwijl partijen aan het begin van een transitie staan en het tijdsbeeld
beïnvloedt dan ook de uitkomsten van het onderzoek. Het verdient aanbeveling om het onderzoek te
herhalen als beleggers en gemeenten meer ervaring hebben met grondtransacties voor
beleggershuur.
Gezien het ontbreken van diepgaande literatuur over grondtransacties voor beleggershuur is er
gekozen om een kwalitatief onderzoek te verrichten en dit moet gezien worden als een eerste
verkenning. Het empirisch onderzoek bestaat uit interviews en een expert meeting waarbij zeven
deskundigen hun bijdragen hebben geleverd. Zeven deskundigen is een beperkt aantal en dit heeft
gevolgen voor de generaliseerbaarheid van conclusies. Wat de generaliseerbaarheid ten goede komt
is dat de beleggers samen 36% van de portefeuille van institutionele beleggers op het gebied van
beleggershuurwoningen bezitten en daarnaast met zowel grote als middelgrote gemeenten zaken
doen en de adviseurs begeleiden allen grote en middelgrote gemeenten en beleggers. De
generaliseerbaarheid vergroot als er meer deskundigen geïnterviewd worden en betrokken worden
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bij de expert meeting. Daarnaast kan het afnemen van enquêtes helpen om informatie van meer
actoren te verzamelen. In dit onderzoek zijn gemeente Utrecht en gemeente Almere betrokken. Dit
zijn beide grote gemeenten, die ervaring hebben met beleggershuur. Het is ook interessant om juist
middelgrote of kleine gemeenten zonder ervaring te selecteren voor een vervolgonderzoek. In het
onderzoek is gekozen om deskundigen te kiezen die ervaring hebben met de dagelijkse praktijk van
grondtransacties voor beleggershuur. Het is interessant voor vervolgonderzoek om deskundigen
vanuit een andere invalshoek te kiezen, bijvoorbeeld wetenschappers of psychologen.
Dit onderzoek is gericht op het proces van grondtransacties en er is niet gekeken naar een
specifieke casus. Het verdient aanbeveling om bij vervolgonderzoek specifieke transacties te
onderzoeken, bijvoorbeeld door bij een grondtransactie die werkelijk heeft plaats gevonden, te
onderzoeken wat de succesfactoren waren en bij een onderhandeling die niet tot een transactie
heeft geleid, te kijken wat er mis ging.
Ik vond het erg leuk om de NIE, een stroming binnen de algemene economie, te kunnen gebruiken
voor een vastgoedonderwerp. Binnen dit onderzoek is de nadruk gelegd op de
transactiekostentheorie. Bij vervolgonderzoek kan ook de focus op de agency theory of property
rights theory gelegd worden. Het verrast me dat de belemmeringen vooral op de zachte elementen
spelen en partijen er daardoor bij de prijsvorming er niet uitkomen. Het blijft mensenwerk.
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Bijlage I

Gespreksverslagen interviews

Deze bijlage bevat de gespreksverslagen van de afgenomen interviews. De geïnterviewden hebben
de verslagen goedgekeurd.

Amvest – Michiel Schaap - Programmamanager
7 september 2012
Amvest onderschrijft het probleem van de lage middeninkomens en denkt dat beleggers en
gemeenten een bijdrage kunnen leveren aan de huisvesting van deze groep door geliberaliseerde
huurwoningen (hierna: beleggershuur) te realiseren.
Amvest is al jaren erg actief op het gebied van beleggershuur. Het is de core business van Amvest.
Amvest focust al jaren op het middensegment met een van huur € 650 - € 1.000, dat aansluit op het
sociale huursegment. Huren wordt de komende jaren steeds aantrekkelijker, doordat de consument
flexibel is, ontzorgd wordt, geen risico loopt m.b.t. de waardeontwikkeling van een woning, mede
ingegeven door de dreigende afschaffing van de hypotheekrenteaftrek.
De hoogte van de huur is afhankelijk van de locatie.
Amvest onderscheid naast de ‘normale’ doelgroepen in het bijzonder twee specifieke doelgroepen
voor het middensegment:
o Jongeren die laten geen huis achter en het is interessant om deze groep aan je stad te binden
door ze passende huisvesting te bieden
o Senioren willen kleiner wonen (en minder betalen), laten een woning achter die geschikt is voor
doorstromers. Senioren willen graag huren om verlost te zijn van de onzekerheid van de
koopmarkt en hun geld uit de ‘stenen’ te halen.
In de piekperiode voor de crisis hadden gemeenten twee speerpunten op het gebied van
woningbouw:
1) sociale huur, vooral ingegeven vanuit een politiek dogma maar ook uit onvermogen de
scheefwoners plaats te laten maken voor mensen die het nodig hebben waardoor ongewenst
lange wachttijden ontstaan
2) koopsegment, dit levert de hoogste grondopbrengsten op (melkkoe).
gemeenten zijn gewend geraakt aan hoge grondprijzen die horen bij de koopsector en zijn ook
gewend aan het gemak waarmee de grond verkocht werd.
Beleggershuur is een ander product dan koop en daar hoort ook een andere grondprijs bij, namelijk
een lagere grondprijs.
Bij beleggershuur zijn naast een passende grondprijs ook andere aspecten van belang. Het vraagt om
een goed geleid proces waarbinnen ontwikkelaars en bouwers efficiëntere en betere woningen
neerzetten.
Er zijn twee werelden als het gaat om berekenen:
Gemeenten voelen een wantrouwen naar beleggers en denken dat beleggers te veel verdienen en
het rendement te hoog is, met name door het uitponden op termijn (waardeontwikkeling).
Gemeenten moet beseffen dat geld ‘zijn eigen weg zoekt’ en als het rendement te laag is dan wordt
er ergens anders in geïnvesteerd. Beleggers zijn van nature risicomijdend en het geld dat ze beleggen
voor pensioenfondsen moet renderen.
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Twee knoppen zijn van belang voor beleggers:
1) rendement
2) risico:
een gemeente kan een belegger zekerheden bieden waardoor het aantrekkelijker wordt om te
investeren:
- continuïteit
- kwaliteit
- planologische procedure en fasering (over 1 jaar bouwen of over 10 jaar?)
- goede sturing vanuit een visie: economie, bewoners, doelgroepen, woningvoorraad en
programmering
rijksoverheid kan ook zekerheden bieden:
- duidelijkheid en stabiliteit voor de lange termijn over: donner-punten (markt bepaalt de
hoogte van de huur en niet het puntensysteem, hierdoor ook minder scheefwoners),
puntensysteem, huurwetgeving
- politieke omwentelingen geven geen vertrouwen om te investeren en zijn ook niet
beïnvloedbaar voor de belegger.
Risico’s m.b.t. bouwkosten zijn het vakgebied van de belegger /ontwikkelaar en kan hij goed
beheersen. Investeerders stellen steeds hogere eisen aan duurzaamheid en dus wordt al actief
ingespeeld op de duurzaamheidseisen vanuit het bouwbesluit.
Gemeenten maken te weinig gebruik van kennis en kunde van beleggers. Beleggers willen
graag op gemeenteniveau en al in de initiatieffase van een project meedenken over programmering,
verkaveling en het product. Belegger wil niet de restplekken in een plan, maar actief meedenken
over de specifieke locatie en programmering vanuit de wensen van de huurder.
Beleggers zijn jarenlang niet welkom geweest bij gemeenten. Gemeenten hadden geen interesse in
beleggershuur. In de woningbouwprogrammering werd beleggershuur niet als serieus en ‘apart’
segment opgenomen. Gemeenten richtten zich in het verleden volledig op sociale huur en het
koopsegment.
Nu het koopsegment stagneert en corporaties ook minder kunnen investeren, zijn beleggers welkom
bij gemeenten en worden ze betrokken bij projecten om mee te denken en te investeren.
Probleem is dat grondbedrijven in hun grondexploitaties de hoge grondprijzen voor koopwoningen
ingerekend hebben. Het doet financieel pijn om af te boeken en ‘genoegen’ te nemen met de lagere
grondopbrengsten die beleggershuur oplevert. Dit vinden gemeenten moeilijk.
Sommige gemeenten begrijpen dat de grondprijs voor koopwoningen en voor beleggershuur niet
hetzelfde zijn. Maar dit geldt niet voor alle gemeenten. Er zijn ook gemeenten die denken dat
beleggers flink gaan verdienen als ze de woning uitponden. In een IRR-berekening is de opbrengst bij
uitponden, de eindwaarde, nodig om het gewenste rendement te realiseren. Pensioenfondsen willen
een rendement van 7%-8% omdat ze het geld voor langere tijd in de stenen investeren en dit is dus
hogere dan de BAR van 4 à 5%. De waardeontwikkeling (indirecte rendement) is dus een onderdeel
om samen met het directe rendement het totale rendement te kunnen realiseren.
IRR-model: huuropbrengst, exploitatielasten (expertise van belegger om dit zo efficiënt mogelijk te
doen) en eindwaarde en dit resulteert in een lange termijn rendement (IRR)
Sommige gemeenten willen dat een belegger de waardevermeerdering met de gemeente deelt bij
uitponden. Indien beleggers dit moeten doen, dan heeft dit een direct effect op het rendement, dit
gaat namelijk omlaag. Indien gemeenten dit niet begrijpen en stringent vasthouden aan het
afrekenen bij uitponden dan is het niet meer interessant om in die gemeente te investeren.
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Je ziet dat de samenwerking vlotter loopt in bijvoorbeeld gemeente Almere en Rotterdam. Deze
steden hebben te maken met een grote opgave. Wellicht stellen ze zich daarom meer gericht op
samenwerking op.
Tenders werken niet en zijn te veel hap snap. Europese aanbestedingen zijn erg ingewikkeld en
focussen zich op prijzen. Beleggers kunnen het niet winnen van ontwikkelaars omdat de producten
niet vergelijkbaar zijn.
Almere heeft hier een goed alternatief voor, namelijk een competitie tussen beleggers (vergelijkbare
partijen) om gebied te ontwikkelen.
In plaats van een tender uit te zetten (hap snap) zou een gemeente er voor kunnen kiezen om eerder
aan tafel te gaan met beleggers om samen te kijken waar de komende 10 jaar geïnvesteerd kan
worden. Dit kan ook in regioverband.
Amvest koopt ruwe grond vaak van boeren en bouwgrond van gemeenten.
Transactie met een boer gaat sneller: de boer wil van zijn grond af en rentenieren. Het gaat over
lagere prijzen en het risicoprofiel is voor de belegger hoger.
Het gesprek met een gemeente gaat over meer dan alleen de prijs, het gaat ook over
programmering, fasering etc. en is daardoor ingewikkelder en duurt langer.
Het sluiten van een contract gaat goed als de afspraken eenmaal gemaakt zijn.
Belegger wil geen open eindjes en geen ongedefinieerde afrekenmodellen in het contract. Belegger
wil duidelijkheid, zodat risico’s omlaag gaan. Beleggers zijn niet gecharmeerd van erfpacht, waarbij
gemeente mee wil liften bij waardeontwikkeling. Het liefst bouwt een belegger op eigen grond en als
dat niet kan dan koopt ze het liefst de erfpacht in één keer af.
Belemmeringen
Beleggers hebben weinig vertrouwen dat de
samenwerking continuïteit en perspectief
heeft, beleggers verwachten dat gemeenten
weer naar ontwikkelaars trekken als
koopmarkt weer aantrekt.
Wantrouwen tussen partijen en hierdoor dikke
contracten met veel bijlagen
Te hoge grondprijzen, passen niet bij product

Kansen
Gemeenten en beleggers moeten elkaar en hun
doelstellingen beter leren kennen en respecteren.
Belegger heeft een rendementsdoelstelling en als
die niet gehaald kan worden dan wordt er niet
geïnvesteerd. Enerzijds moet een gemeente
respect hebben voor de doelstelling van een
belegger en anderzijds moet een belegger ook
begrijpen voor welke opgave een gemeente staat.
Ben helder, transparant en eerlijk tegen elkaar.
Erken, begrijp en respecteer elkaars doelstellingen
en ieders eigen belangen. Bepaal gezamenlijk doel
overweeg bij iedere actie of die bijdraagt aan dit
doel. Gun elkaar wat om zowel het gezamenlijk
doel als het eigen belang van de
samenwerkingspartij te dienen.
Vertrouwen, hierdoor minder dikke contracten
Gemeente geef beleggers het vertrouwen dat ze
kunnen rekenen op continuïteit.
Dag op de hei om tot elkaar te komen.
Elkaars taal leren spreken, bijvoorbeeld door stage
te lopen bij elkaar
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Belemmeringen
Gemeenten zien beleggershuur nog niet als
een volwaardig product

Tenders: beleggers kunnen nooit winnen
omdat ze niet de hoogste prijs kunnen bieden
doordat het andere producten zijn

Kansen
Beleggershuur is een volwaardig product
Nauwkeuriger programmeren met de
eindgebruiker (de belegger) en dus niet met de
ontwikkelaar, dan ook mogelijkheden om in
middelgrote gemeenten te investeren
Gemeente praat rechtstreeks met belegger en niet
via een ontwikkelaar. Belegger kan desgewenst
zelf een ontwikkelaar zoeken. Gemeenten zoek
beleggers rechtstreeks op.

Syntrus Achmea – Nabil Omari - Hoofd Grondzaken & Gebiedsontwikkeling
17 september 2012
Syntrus onderschrijft het probleem van de lage middeninkomens en denkt dat beleggers en
gemeenten een bijdrage kunnen leveren aan de huisvesting van deze groep door geliberaliseerde
huurwoningen te realiseren.
Beleggershuur heeft potentie en het aandeel zal structureel toenemen. De koopsector komt nooit
meer op het niveau van voor de crisis. De beleggershuurwoning wordt steeds belangrijker en het is te
hopen dat gemeenten hier rekening mee houden in de woningbouwprogrammering.
Syntrus Achmea heeft een grondportefeuille van 1.000 hectare en die bestaat voornamelijk uit ruwe
grond (agrarische bestemming). De grond is aangekocht voor de lange termijn, deels in
samenwerking met andere partijen.
In deze tijd is het mogelijk om nieuwe grondpositie te verwerven om zo woningbouw voor de korte
en lange termijn zeker te stellen. Ontwikkelaars maken hun investering in grond liever liquide dan
dat ze risicovol koopwoningen ontwikkelen. Gemeenten zien potentie bij beleggers om
grondexploitaties vlot te trekken.
Pensioenfondsen en banken (BNG) vragen van beleggers steeds meer zekerheid dat locaties tot
ontwikkeling komen.
Voor de crisis hadden de gemeenten vooral interesse in de koopmarkt, vooral omdat hier hogere
grondopbrengsten gerealiseerd kunnen worden. Beleggershuur werd slechts beperkt opgenomen in
de woningbouwprogramma’s om diversiteit te waarborgen, als een restcategorie.
Gemeenten zien dat de koopsector stagneert en zien mogelijkheden bij beleggers. Ze zoeken hun
toevlucht bij beleggers om toch grond te verkopen en de woningbouwproductie op gang te houden.
Gemeenten willen graag zaken doen met beleggers, omdat beleggers slagkracht hebben en
kwalitatief goede woningen willen realiseren.
Het omzetten van koop- naar huurwoningen in de grondexploitaties brengt een ruimtelijke en
financiële opgave voor gemeenten met zich mee. Veel gemeenten hebben in de grondexploitaties
hoge grondprijzen voor de koopsector ingerekend.
Grote gemeenten beseffen goed dat huur een ander product is dan koop en dat hier ook een lagere
grondprijs bijhoort. Sommige middelgrote gemeenten begrijpen dit niet en willen dezelfde grondprijs
voor huurwoningen als voor koopwoningen.
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Syntrus geeft gemeenten en ontwikkelaars uitleg over de parameters (marktconforme BAR,
huurprijzen) die beleggers hanteren en nodig hebben om het gewenste rendement te kunnen halen.
Door deze parameters is de grondprijs lager dan de grondprijs die betaald kan worden voor
koopwoningen.
Veel gemeenten en ontwikkelaars denken dat over twee jaar de markt weer aantrekt en dat als ze
wachten dat ze over een aantal jaren weer op dezelfde voet verder kunnen met het ontwikkelen van
koopwoningen. Het zit bij veel gemeenten en ontwikkelaars niet goed tussen de oren dat er sprake is
van een structurele verandering: consumenten zien woningen meer vanuit het woongenot dan als
beleggingsproduct. Nieuwe consumenten maken een bewuste keuze tussen koop en huur
(flexibiliteit).
In het verleden beschikten beleggers ook over middelen om te investeren in huurwoningen, maar
toen gaven gemeenten de voorkeur aan het koopsegment. Het is voor beleggers onzeker hoe
gemeenten omgaan met beleggers als de koopmarkt zich herstelt. Het is belangrijk dat gemeenten
het blijvende belang van beleggershuur inzien. Een stukje bewustwording bij gemeenten en
ontwikkelaars is nodig en dit ontbreekt vaak. Dit heeft ook te maken met opportunisme, in het
algemeen en specifiek voor vastgoed. Het product dat het meeste geld oplevert is ook het meest
interessant. Positieve PR van beleggers is niet genoeg om de woningbouwproductie in de
beleggershuur in de toekomst veilig te stellen.
Daarnaast is er onzekerheid of de consument in de toekomst kiest voor een huurwoning als hij ook
kan kopen.
Gemeenten staan nu voor de keuze of 1) kiezen voor cashflow door beleggershuur met lagere
grondprijzen of 2) stilstand en hopen op betere tijden.
Gemeenten en ontwikkelaars moeten af van het idee dat het weer wordt zoals het was. Realisme
ontbreekt. Ontwikkelaars maken uit noodzaak nu de stap om een deel van de woningen om te zetten
naar beleggershuur en hopen over een aantal jaren weer volop aan de slag te gaan met koop.
Grote gemeenten begrijpen doelstellingen en rekentechnieken van beleggers wel, maar veel
middelgrote gemeenten niet: die willen wel grond verkopen voor beleggershuur maar met de
grondprijs die geldt voor koop. Hier ontbreekt de bewustwording dat het een ander product is.
Syntrus zet in op zendingswerk: transparant communiceren over de voorwaarden waaronder
grondaankopen mogelijk zijn: rendementen en doelstellingen belegger. De meeste gemeenten staan
open voor de toelichting. Sommige gemeenten scharen beleggers onder dezelfde categorie als
ontwikkelaars en hier speelt een standaard stigma en wantrouwen dat het ook snelle jongens zijn die
geld willen verdienen en forse winsten draaien. Onbekend maakt onbemind. Deze gemeenten vragen
de belegger om creatief te zijn en het op te lossen, zodat ze de grondprijs voor koop kunnen betalen
voor huurwoningen.
Contractvorming gaat soepel als partijen het eens zijn over uitgangspunten, programmering en
grondprijs. Aandachtspunt is dat standaardcontracten niet altijd één-op-één zijn toe te passen bij
beleggers. Het is belangrijk dat een gemeente hierin niet te rigide in is, anders kan de deal onder
druk komen te staan en wellicht niet doorgaan. Partijen moeten er niet voor gaan om 100% van hun
punten te halen.
Tijdens contractsvorming komen wel eens randvoorwaarden op de papier die in het voortraject niet
goed zijn besproken, bijvoorbeeld het afrekenen bij uitponden. Om een duurzame deal te sluiten
moeten partijen dit soort zaken in het voortraject goed bespreken en er duidelijke afspraken over
maken.
Het voordeel van gemeenten is dat ze niet zo snel failliet gaan en dat risico is groter bij marktpartijen
en dit heeft effect op de contractvorming. Bij gemeenten speelt het risico dat ze plannen kunnen
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herzien, bijvoorbeeld de fasering en de woningbouwprogrammering. Het is dan voor de belegger van
belang dat duidelijk is hoe wordt omgegaan met bijvoorbeeld de rente.
Rijksoverheid
Op de woningmarkt wordt koop- en sociale huursegment gestimuleerd. Het zou goed zijn om ook het
segment beleggershuur te faciliteren en te stimuleren, o.a. in financiële zin met financieel
instrumentarium. EIB geeft dit ook aan in een rapport. De overheid moet loslaten dat koop beter is
dan huur. De overheid moet scheefwonen aanpakken door mensen te stimuleren om door te
stromen naar beleggershuur; dit kan met een financiële prikkel. Doorstroming helpt om de
woningmarkt uit het slot te krijgen.
Politieke risico’s
Democratie brengt onzekerheid met zich mee over wet- en regelgeving, hypotheekaftrek, donnerpunten etc.
Daarnaast is rijksoverheid niet erg betrouwbaar als het ruimtelijk beleid betreft: marktpartijen
worden gevraagd te investeren en vervolgens wijzigen de planning.
De rol van de provincie is diffuus. Provincie kan opgeheven worden.
Belemmeringen
1. financiële belemmeringen: verwachtingswaarde voor grond is gebaseerd op koopsegment, maar
de grondprijs voor huur is lager dan voor koop. Gemeenten hebben tijd nodig om deze
omschakeling te maken;
2. onzekerheid dat gemeenten projecten en woningbouwprogramma’s schrappen, terwijl sommige
plannen wel potentie hebben. Hoe duurzaam is een contract als het woningprogramma na het
sluiten van het contract geschrapt kan worden?
3. vanuit ontwikkeling: gedifferentieerd programma is lastig te realiseren als koop en sociale huur
achter blijven. Je kunt een ontwikkeling niet vlot trekken met alleen beleggershuur;
4. ontwikkelaars en gemeenten zien dat pensioenfondsen/beleggers over veel geld beschikken en
vinden dat beleggers genoegen kunnen nemen met wat minder rendement. Gemeenten hebben
vaak weinig zicht op beleggingsmix en dekkingsgraad waar pensioenfondsen mee te maken
hebben, dit is geen tekortkoming en het is aan beleggers om dit uit te leggen.
Kansen
- bewustwording bij gemeenten en ontwikkelaars: het wordt niet meer zoals het was in de
koopsector en dat beleggershuur een grotere rol gaat spelen. Deze bewustwording komt vanzelf
als de pijn maar groot genoeg is;
Bijstelling van de grondprijzen voor beleggershuur zijn nodig. De grondprijs voor beleggershuur is
lager dan voor koop. Partijen moet hun gronden afboeken, het verlies nemen en verder gaan
zodat de woningbouwproductie weer opgang komt;
- Beleggers moeten zendingswerk verrichten en rustig uitleggen wat de doelstellingen van een
belegger zijn en hoe hij denkt, rekent en wat hij dus voor grond kan betalen;
- Gemeenten kunnen de programmering aanpassen als corporaties de sociale huurwoningen niet
willen bouwen, bijvoorbeeld doordat corporaties zich focussen op het bestaande bezit. De
sociale huur kan omgezet worden naar het lage segment beleggershuur met een huur tot € 700.
Gemeente moet dus niet rigide vasthouden aan sociale huur en als beleggershuur in het
programma komt geen rigide randvoorwaarden formuleren bijvoorbeeld ten aanzien van de
periode waarbinnen de belegger de woning in het lage segment moet verhuren, het is wenselijk
dat de belegger na bv 10 jaar vrij is om de woning uit te ponden of te verhuren in het hoge
huursegment;
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-

-

duidelijke afspraken maken over woonrijp maken en niet pas openbaar gebied inrichten als ook
de rest van het programma (bv koopwoningen) gebouwd zijn. Je kan het niet maken om
huurders die een hoge huur betalen in jarenlang in een bouwput wonen;
flexibiliteit bieden aan woonconsument kan woningmarkt vlot trekken.

Gemeente Almere – Maarten van der Terp - Vakgroeptrekker Vastgoed & Uitgifte/Strategisch
adviseur Grondbeleid
21 september 2012
Gemeente Almere wil graag het middensegment geliberaliseerde huur toevoegen aan
woningvoorraad en onderkent de probleemstelling.
Gemeente Almere, met name ingegeven door wethouder Arie Duijvenstein, is erg gefocust op
duurzaam verbinden. Partijen die zich duurzaam en voor de lange termijn willen verbinden met de
stad Almere, bijvoorbeeld particulier opdrachtgeverschap (van sociaal tot duur) en (institutionele)
beleggers. Er ligt een grote rol voor eindgebruikers, die verantwoordelijk zijn en die ook
verantwoordelijkheid voelen voor hun ‘investering’. Ze onderhouden hun woning, de tuin en de
directe omgeving goed en voelen zich betrokken bij de stad.
Gemeente Almere heeft reeds vele jaren ervaring met particulier opdrachtgeverschap en daarnaast
werkt ze samen met beleggers, bijvoorbeeld woningcorporatie Ymere en Amvest. Doordat Ymere en
Amvest veel woningen realiseren, is de woningbouwproductie in Almere gewaarborgd door deze
partijen. Het risico bestaat dat partijen van elkaar afhankelijk worden.
Almere heeft geen waardering voor de klassieke manier van ontwikkelen van ontwikkelaars. Het is
niet de bedoeling dat partijen alleen komen om snel geld te verdienen. Daarentegen is het op gang
blijven van de woningbouwproductie ook belangrijk, dus als een ontwikkelaar wil bouwen dan is hij
ook welkom. Liever lange termijn partijen… maar bouwen is bouwen.
Almere heeft voor de crisis al ingezet op partijen die zich duurzaam willen verbinden aan de stad. Dit
in tegenstelling tot vele andere gemeenten die door stagnatie op de koopmarkt hun toevlucht
zoeken bij beleggers.
Almere principles: duurzaam
Marktpartijen worden in initiatieffase al betrokken bij de planontwikkeling om gebruik te maken van
hun deskundigheid en kennis over de wensen van de eindgebruikers.
De gemeente zoekt actief contact met beleggers en dit gaat gemakkelijk. De acquisitiemanager heeft
het benodigde netwerk en daarnaast wordt gebruik gemaakt van het brede netwerk van inhuur en
interim-ers.
Almere weet goed wat beleggers willen. Beleggers hebben interesse in het middensegment huur,
maar ze zijn nog niet helemaal zeker of Almere de juiste locatie is voor dit segment. Almere weet ook
goed wat de randvoorwaarden en de doelstellingen zijn van een belegger; geen risico met betrekking
tot leegstand en vrijheid om (op termijn) uit te ponden.
De gemeente kent de rekenmethodiek van de belegger en kijkt vanuit professionele belang kritisch
naar de berekening. Bijvoorbeeld of de huur wel hoog genoeg is.
Op ruimtelijk vlak biedt Almere veel flexibiliteit en legt ze minimale randvoorwaarden op.
Bijvoorbeeld door bestemmingsplannen met ruime uitwerkingsbevoegdheid op te stellen en te
werken met kavelpaspoorten, waarbij er voor gekozen wordt om vooral via de privaatrechtelijke weg
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randvoorwaarden vast te leggen. De bouwverordening en het bouwbesluit zijn in Almere niet van
toepassing, waarschijnlijk ihkv de experimentenwet. Beleggers waarderen deze flexibilteit.
Almere is erg meegaand en faciliterend, maar neemt wel de gemeentebelang mee in scope,
bijvoorbeeld bij gronduitgifte.
Spanningsveld
Bij de risicoverdeling zoekt de gemeente Almere naar arrangementen om ontwikkelingen toch tot
stand te brengen.
De grondprijzen voor beleggers die zich willen verbinden aan de stad zijn lager dan de grondprijzen
voor koopwoningen. Hierbij geldt wel als randvoorwaarde dat de belegger de woning minimaal tien
jaar als beleggershuurwoning verhuurt.
In juni 2012 is het grondprijzenbeleid aangepast om er voor te zorgen dat het beleid van Almere
crisis- en Almere proof: dit wil zeggen innovatief, bijzonder, creatief en experimenteel, is.
Almere beschikt over een grondprijzenbrief met daarin per gebied, per woningtype en kavelgrootte
bandbreedte voor m2-prijzen. Deze zijn gebaseerd op de residuele waardenberekening uitgaande
van koop (waardering uitgevoerd door DTZ en Savills, de systematiek is ontwikkeld door At Osborn
en Oranjewoud). DTZ heeft onderzocht dat voor beleggershuur geldt dat 60% van de grondprijs voor
koopwoningen betaald kan worden; dit is marktconform.
Almere werkt met incentives
1. erfpacht, indien gewenst bijvoorbeeld bij een financieringsprobleem. Erfpacht is niet verplicht.
Eerste 5 jaar canon: 0% - 4,5%
2. korting voor beleggershuur, dat wil zeggen 60% van de grondprijs die geldt voor koopwoningen.
Dit is een rechtvaardige prijs, omdat beleggershuur een ander product is dan koop ; er gelden
andere risico’s, kosten en daarbij een lange termijn investering in de stad. Beleggers vinden deze
grondprijzen interessant en willen dan ook investeren.
Dit geeft wel een spanningsveld voor de grondexploitatie als gerekend is met grondprijzen voor
koopwoningen.
Almere heeft creatieve oplossingen om beleggers te laten investeren, bijvoorbeeld de
‘verdubbellaar’:
Beleggers hebben een grondpositie in een plan (A) dat pas over 15 jaar ontwikkeld mag worden. De
gemeente kan deze grondpositie overnemen in ruil voor grondafname door beleggers in actieve
plannen (B). Hiermee ontstaat een win-win situatie: de belegger kan het geld dat vast zat in de grond
van plan A nu investeren in plan B dat wel in ontwikkeling is met behulp van grondruil. Hierdoor kan
het vermogen van beleggers los gemaakt worden.
Bij private equity/ klein kapitaal (niet bij institutionele beleggers):
De gemeente kan een huurgarantie geven om belegger zekerheid te bieden. De belegger neemt de
grond af tegen een marktconforme prijs en de gemeente stort bij als woningen niet verhuurd worden
in een bepaalde periode.
Wet en regelgeving
Het scheppen van ruimtelijke kaders is bevoegdheid van gemeenten en vormt geen belemmering,
omdat gemeenten flexibiliteit kunnen inbouwen.
Aanbesteding en staatsteun: soepelheid is gewenst
Contractvorming
Contractvorming duurt langer als de schaalgrootte en het financiële belang groter worden.
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Als de jurist eerder aan tafel zit dan kan de contractvorming sneller gaan. De jurist zou tijdens het
onderhandelingstraject, dus voordat de deal gesloten is, aan tafel moeten zitten, zodat de
contractvorming een organisch proces wordt.
Hoe groter de partij en hoe meer juristen er aan tafel zitten, hoe langer het duurt voordat er een
contract ligt. Dit wordt ingegeven door gezond wantrouwen. Juristen wegen ieder woordje af bij de
definitievorming. Daarnaast wordt er dooronderhandelend.
Belemmeringen
- beeld bij beleggers: grondprijs is te hoog en Almere staat niet open om daarover te praten.
Beleggers zijn nog niet goed op de hoogte van het nieuwe grondprijsbeleid van juni 2012, waarin
specifieke prijzen voor beleggershuur gelden. Almere moet de boer op om dit nieuwe beleid bij
beleggers onder de aandacht brengen;
- beleggers vragen zich af of Almere wel een interessante markt is om te investeren. Almere is
wellicht onbekend en onbemind;
- er bestaat onzekerheid over waardeontwikkeling bij beleggers en daarom investeren ze niet;
- er heerst wantrouwen tussen partijen en daarom wordt er dooronderhandeld tijdens de
contractvorming;
- Cultuurverschillen tussen ambtenaren en marktpartijen. Ambtenaren hebben weinig gevoel met
de markt. Ze zien de markt als een bedreiging en denken niet commercieel genoeg. De inhuur
heeft meer gevoel bij de markt dan de klassieke ambtenaar. De klassieke ambtenaar heeft meer
gevoel met beleid, hiërarchische structuur en is erg intern gericht en minder gericht op het
maken van een deal.
Kansen
- Beleggers mogen kritischer zijn op de hele keten:
de hoogte van de bouw- en ontwikkelkosten, AK en W+R, het verlagen van faalkosten en
daarnaast de opbrengstpotentie (maximale huur);
- gezonde grondhouding: gemeente en belegger zijn transparant over intenties en hebben respect
voor elkaar. Dit geeft vertrouwen tussen partijen;
- gemeenten moeten investeren om een netwerk op te bouwen en kennis over de markt te
vergroten, zodat ze commerciëler kunnen denken. Ze kunnen een platvorm creëren voor kennisen netwerkvorming, meeloopstages van één jaar (één week is te kort) organiseren, ambtenaren
een opleiding laten volgen. Het netwerk dient om elkaar leren kennen en begrijpen, de blik te
verruimen en elkaar meer te gunnen
- gemeenten moeten hun communicatie en inlevingsvermogen verbeteren;
- juristen komen eerder aan tafel, zodat het contract ‘organisch’ kan groeien.

Gemeente Utrecht – Fon Maas – Senior Vastgoedadviseur bij grondzaken
20 september 2012
Gemeente Utrecht wil graag het middensegment geliberaliseerde huur toevoegen aan
woningvoorraad en onderkent de probleemstelling. Utrecht reserveert bij de
woningbouwprogrammering van oudsher 5% van het marktsegment voor beleggershuur. Het
marktsegment bedraagt 60% - 70% van het totale woningbouwprogramma. Het college heeft enige
tijd geleden besloten om het aandeel voor het sociale segment te verhogen van 30% naar 40%. In
sommige gevallen is dit financieel in de grondexploitatie niet haalbaar en dan mag het marktaandeel
hoger zijn.
Utrecht heeft veel ervaring met beleggerhuur, bijvoorbeeld in:
o Leidsche Rijn, via een bouwclaim met Bouwinvest (1.100 woningen)
o Vleuterweide, via GEM met Amvest
o Intentieverklaring met Syntrus Achmea om beleggershuur te realiseren
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De relatie met beleggers is goed. De gemeente is goed op de hoogte van de doelstellingen, werkwijze
en rekenmodellen van de belegger.
Trend
Beleggers hebben het nu voor het uitkiezen, omdat veel gemeenten gronden aanbieden voor
beleggershuur en daarnaast bieden veel ontwikkelaars woningen aan die ze in het koopsegment niet
kunnen afzetten.
Beleggers doen het liefst rechtstreeks zaken met gemeente (Nederland-breed); de ontwikkelaar is
een schakel die ook een stukje overhead met zich meebrengt en ook marge wil maken.
Belegger maken pas aan het eind van het jaar een keuze. Hierdoor ontstaat vertraging in de
projecten. Beleggers zijn selectief en kiezen alleen projecten waar ze het hoogste rendement
verwachten te halen; dit is logisch.
Beleggers hebben een bepaalde opbouw in hun beleggingsportefeuille. Vastgoed is hier een
onderdeel van en binnen vastgoed is het aandeel woningbouw kleiner dan het aandeel kantoren en
winkels. Je ziet wel een verschuiving van kantoren naar woningbouw, maar is moeilijk om
veranderingen binnen de beleggingsportefeuille door te zetten.
Beleggers en corporaties zijn de enige partijen die de bouw nu nog aan de gang kunnen houden.
Corporaties voelen deze verantwoordelijkheid, maar hebben eigen problematiek en richten zich
alleen nog maar op sociale huursegment en heel specifiek in projecten waar ze weten dat er
voortgang in zit.
Grondprijzen
Als Utrecht met een ontwikkelaar een overeenkomst gesloten heeft voor de verkoop van bouwgrond
voor koopwoningen dan blijft de grondprijs gelijk, indien de ontwikkelaar een deal kan sluiten met
een belegger om de woningen af te nemen voor het huursegment. De grondprijs blijft staan. Het is
een keuze van de ontwikkelaar om zijn afzetrisico op de koopmarkt om te zetten in zekerheid van
verkoop aan een belegger. De financiële gevolgen hiervan komen dan ook voor rekening van de
ontwikkelaar. Dit hoort bij ondernemerschap.
De gemeente weet dat beleggershuur een ander product dan koop is, maar zoekt wel een link met
het koopsegment en de grondprijs mag niet te veel afwijken. De gemeente kan er bewust voor kiezen
om in de programmering koopwoningen om te zetten naar beleggershuurwoningen, bijvoorbeeld om
de woningbouwproductie op gang te houden en kiest daarmee ook bewust voor lagere
grondopbrengsten.
Residuele berekening voor grondprijs voor beleggershuur:
Met de huurprijs en BAR kan de fictieve VON berekent worden. Vervolgens wordt de fictieve VON
vermindert met de bouw- & bijkomende kosten en dit resulteert in de residuele grondprijs.
Hierbij geldt dat de BAR lastig te bepalen is en tot discussie kan leiden. Doordat de
waardeontwikkeling onzeker is, wellicht is er zelfs sprake van een waardedaling, ligt de focus op een
hoger direct rendement en hierdoor dus een hogere BAR.
Bouw- & bijkomende kosten zijn gemakkelijker te bepalen. De gemeente en de belegger komen hier
samen wel uit.
Bij onenigheid vindt er een taxatie plaats door twee taxateurs (één wordt aangewezen door de
gemeente en de andere wordt aangewezen door de belegger). De taxateurs brengen gezamenlijk een
taxatie uit.
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Beleggers stellen eisen aan de taxateur en de methodiek (ROZ/IPD) en hierdoor komen een beperkt
aantal taxateurs in aanmerking. Dit zijn de taxateurs die de portefeuilles van beleggers taxeren. De
belegger is een grote opdrachtgever, zeker in verhouding tot de gemeente. Wellicht kan dit de
taxatie beïnvloeden. Daarom wil gemeente onafhankelijke taxateurs.
Verschillen tussen belegger en ontwikkelaar in onderhandeling:
Belegger neemt de tijd. De indruk bestaat dat geld geen rol speelt. Het verkoop- en verhuurtraject
verschilt met de ontwikkelaar: beleggers starten met de verkoop en verhuur van de woningen als ze
gerealiseerd zijn, terwijl een ontwikkelaar pas start met de bouw nadat 70% van de woningen is
verkocht; dit is mede ingegeven door de financiering.
Corporaties werken redelijk snel. Dit kan komen door de prestatie-afspraken die in Utrecht zijn
gemaakt met de Utrechtse woningcorporaties. Hierin zijn ook grondprijzen (stadsbreed dezelfde
prijs) vastgelegd en hierdoor is hier geen discussie over. De ontwikkeling vindt plaats binnen het
kader van de prestatie-afspraken.
Wellicht is het ook mogelijk om met beleggers prestatie-afspraken te maken. Hierbij is het wel
noodzakelijk om rekening te houden met de locatie en daarmee de huurpotentie. In de
grondprijsbrief zou de grondprijs voor beleggershuur specifiek per locatie kunnen worden
vastgelegd. Hierdoor kan de transactie sneller plaatsvinden.
Contractvorming
Bij de contractvorming zijn er vaak nog vele onderhandelingspunten, bijvoorbeeld over parkeren.
De gemeente wil dat de belegger de parkeerplaats verplicht mee verhuurt, bijvoorbeeld door een all
in huurprijs te rekenen zonder splitsing huur woning en parkeerplaats.
De belegger wil de opbrengst voor de parkeerplaats niet meenemen als de eerste huurder geen
parkeerplaats wil huren. Daarentegen worden in de kosten de aanleg van alle parkeerplaatsen
meegenomen. Op dit vlak bestaat er een spanningsveld tussen het algemene parkeerbeleid en het
belang van de belegger.
Een belegger wil zo vrij mogelijk zijn en maximaal rendement kunnen maken.
Utrecht stelt zes eisen bovenop het bouwbesluit en hierover is veel discussie.
Het zou goed zijn als de belegger al in initiatieffase aan tafel zit. De belegger weet goed wat voor
eisen hij heeft, bijvoorbeeld ten aanzien van woninggrootte. Door deze kennis kan het
bestemmingsplan in één keer goed gemaakt worden. Als een ontwikkelaar meedenkt en de woning
van koop naar huur wordt omgezet dan stelt de belegger eisen, die vaak niet passen in het
bestemmingsplan en hierdoor moet het bestemmingsplan aangepast worden. Dit kost extra tijd en
geld.
Als koop weer aantrekt, dan is belegger nog steeds belangrijk. Beleggershuur kan dienen als een
vliegwiel voor een gebiedsontwikkeling. Als een belegger eenmaal de investeringsbeslissing heeft
genomen dan gaat het door.
Beleggershuur is in Utrecht een vast onderdeel van de woningbouwprogrammering. Er waren twee
partijen die dit segment bediende, beleggers en corporaties; woningcorporaties pakken dit segment
niet meer op en focussen zich op sociale huur. Het is belangrijk om in een lange termijnrelatie met
beleggers te investeren.
Rijk
Beleggers hebben door wettelijke maatregelen nu een gelijk level playing field met corporaties met
betrekking tot beleggershuur.
Er is onduidelijkheid of er wettelijke richtlijnen zijn voor de beleggingsmix van pensioenfondsen. Als
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pensioenfonds meer vrijheid heeft om zelf te kiezen waar ze mogen investeren, dan zouden
beleggers meer kunnen investeren in woningbouw.
Belemmeringen
1. grondprijs:
De grondprijs voor beleggershuurwoning is lager dan de grondprijs voor een koopwoning. Bij een
vrije keuze gaat de gemeente vanuit financieel perspectief voor de koopwoning. De gemeente
kan kiezen voor beleggershuur om zo zekerheid te verkrijgen en de woningbouwproductie op
gang te houden. De grondprijs voor beleggershuur is lager dan voor koop maar wel rechtvaardig.
Beleggershuur is een ander product dan koop.
2. erfpacht:
Erfpacht kan een belemmering zijn. Sommige beleggers zijn niet bekend met erfpacht. Grote
institutionele beleggers zijn bekend met erfpacht en daar vormt dit geen probleem.
Utrecht geeft alle grond uit in erfpacht en het is niet bespreekbaar om hier vanaf te wijken. De
erfpacht wordt in één keer afgekocht (eeuwigdurend) en hierdoor heeft belegger zekerheid over
de hoogte van de canon; in Amsterdam geldt de canon voor 50 jaar en is dus onzeker wat de
canon voor de volgende 50 jaar gaat zijn.
Als een belegger een woning uitpond is er sprake van een functiewisseling, namelijk van huur
naar koop. Op dat moment wordt door een taxateur bepaalt wat de economische meerwaarde
van de grond is. De belegger moet de economische meerwaarde afdragen aan gemeente. Dit zijn
bedragen van € 4.000 - € 7.000 per woning. De gedachte achter erfpacht is dat economische
meerwaarde terug moet vloeien naar de stad en niet in de ‘zakken’ van de belegger.
Beleggers vinden dit niet leuk, omdat ze niet precies weten wat ze moeten betalen bij
uitponding. Beleggers willen liever de grond in volle eigendom kopen, dan verkrijgen in erfpacht.
3. besluitvorming
Het besluitvormingstraject bij een belegger duurt lang door vele besluitvormingslagen.
Beslissingen worden pas aan het eind van het jaar genomen. Besluitvorming duurt veel langer
dan bij een ontwikkelaar. De gemeente kan niets doen om dit traject te versnellen. Het ligt aan
het systeem van belegger.
Kansen
Gemeente moet bereid zijn om genoegen te nemen met een lagere grondprijs voor beleggershuur.

Capital Value – Marijn Snijders - Directeur
27 september 2012
Capital Value geeft strategisch vastgoedadvies en is een expert op de woningbeleggingsmarkt. Ze
begeleiden beleggers, corporaties en gemeenten bij transacties voor (grond voor)
beleggershuurwoningen.
Capital Value onderschrijft het probleem van de lage middeninkomens en denkt dat beleggers en
gemeenten een bijdrage kunnen leveren aan de huisvesting van deze groep door
beleggershuurwoningen te realiseren.
Historie
Vanuit historie is er nu een tekort aan beleggershuurwoningen.
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Nederland heeft een woningvoorraad van 7,0 miljoen woningen, waarvan:
- koopwoningen 3,9 miljoen (55%)
- huurwoningen 2,9 miljoen (41,1%):
o gereguleerde huur 2,6 miljoen (92,6%)
o beleggershuur 0,2 miljoen (7,4%), terwijl dit in potentie een derde van de
huurwoningvoorraad is.
Na de afschaffing van de DKP-regeling (dynamisch kostprijssysteem: objectsubsidie die rekening hield
met de toekomstige huurstijgingen) in 1997 verkochten veel beleggers hun beleggershuurwoningen
(complexgewijs of via uitponden).
Beleggers vinden beleggershuur van oudsher een interessant beleggingsobject en willen graag
investeren. Het probleem is dat reeds lange tijd en nog steeds het aanbod onvoldoende is en
hierdoor konden en kunnen beleggers niet voldoende aankopen.
Het aanbod van beleggershuur is laag, omdat gemeenten, ontwikkelaars en bouwers de huurmarkt
tot 2007 niet interessant vonden. In vergelijking met beleggershuur, leverde de koopsector hogere
grondprijzen op voor gemeenten en konden ontwikkelaars en bouwers hogere marges maken. Deze
partijen hadden beleggers dan ook niet nodig en vonden beleggers niet interessant. Ze focusten zich
volledig op het koopsegment.
Nu
De koopmarkt stagneert en corporaties richten zich primair op hun core business ‘sociale huur’. Dit
biedt kansen voor beleggers. Beleggers kunnen voor het eerst meedenken.
Gemeenten, ontwikkelaars en bouwers hebben veel grondposities en ontwikkelrechten die niet tot
ontwikkeling komen in de koopsector. We zitten nu in een transitiefase: gemeenten, ontwikkelaars
en bouwers bieden grondposities en ontwikkelrechten aan aan beleggers. Hier is echter sprake van
een mismatch. Het product dat geprogrammeerd is in bestemmingsplannen en dat ontwikkelaars en
bouwers ontwikkeld hebben, is afgestemd op de koopmarkt. Deze producten worden nu
aangeboden aan beleggers, maar zijn niet geschikt voor beleggershuur.
Veel voorkomende mismatchen zijn: de grootte van de woning (zowel te klein als te groot), een te
hoge prijs en op de verkeerde locatie.
Ontwikkelaars bieden bijvoorbeeld woningen aan met een VON van € 300.000 - € 400.000. Dit komt
neer op een maandhuur van € 1.500 - €2.000 en is te hoog.
Gemeenten bieden beleggers locaties aan die beleggers niet zien zitten. Beleggers willen graag
binnenstedelijke locaties, maar hiervoor zijn de gevraagde grondprijzen te hoog. Daarom bieden
gemeenten gronden aan in uitleggebieden of tuinsteden.
Ontwikkelaars, bouwers en gemeenten weten niet wat beleggers willen. Deze partijen hebben weinig
kennis van de huurmarkt en het product beleggershuur. Daarbij zijn de financiële ambities hoog.
Gemeenten willen gronden niet afwaarderen en ontwikkelaars en bouwers willen woningen,
grondposities en ontwikkelrechten niet afwaarderen. Partijen steken hun kop in het zand en blijven
vasthouden aan de prijzen die ze in de goede tijd voor koopwoningen konden krijgen, ook al weten
ze dat deze prijzen te hoog zijn. Ze verkeren in een fase van ontkenning. Ze geloven in hun eigen
werkelijkheid. Het kost ze veel tijd om los te laten en te beseffen dat de goede tijden voorbij zijn en
niet terugkomen. Het afwaarderen doet financieel te veel pijn.
Wat willen beleggers?
Beleggers zijn risicomijdend. Beleggers hebben een duidelijke beeld van wat huurders willen: het
type woning (60-80m2, meerdere kamers) en de locatie.
Institutionele beleggers tonen voornamelijk interesse in nieuwbouw in de groeiregio’s (Randstad,
Brabantse steden, KAN-gebied), waarbij huurwoningen in het middensegment (€ 650- € 1.000 euro
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per maand) de voorkeur hebben. Voor deze woningen is zeker 500 miljoen euro op jaarbasis
beschikbaar.
Wat biedt perspectief?
Beleggershuur heeft potentie! Mensen hebben meer behoefte aan flexibiliteit. Vroeger was je een
‘sukkel’ als je huurde, nu is dat aan het veranderen.
Gemeenten kunnen aan tafel gaan met beleggers; hier hoeft geen ontwikkelaar of bouwer tussen te
zitten. Gemeenten en beleggers zijn partijen die voor de lange termijn in een gebied investeren en
zitten wat dat betreft meer op een lijn dan ontwikkelaars en bouwers die zich richten op
ontwikkelwinsten. Gemeenten hebben van oudsher een goede relatie met corporaties. Deze relatie
is gestoeld op een gezamenlijke verantwoordelijkheid op het gebied van huisvesting voor de lange
termijn. Gemeenten zouden in dit licht ook beleggers als nieuwe partner kunnen beschouwen.
Om beleggershuurwoningen realiseerbaar te maken zullen gemeenten hun uitgiftevoorwaarden
moeten aanpassen. Gemeenten zijn gewend om grond uit te geven aan ontwikkelaars en bouwers.
Beleggers zijn anders dan ontwikkelaars en bouwers. Ze verschillen in cultuur, doelstellingen en ook
de besluitvormingsprocessen zijn anders. Een ontwikkelaar is bijvoorbeeld bereid om risico te nemen
om te investeren in planontwikkeling (bijvoorbeeld het inschakelen van een architect) en is gewend
om te werken met prijsvragen. Beleggers wil geen kosten maken voor ontwikkeling, zijn kritischer en
weten wat ze in het bestek willen. Ze willen geen spannende woningen bouwen, geen rare vormen,
maar gewoon functioneel bouwen.
De praktijk laat zien dat politieke ambitie om beleggershuur te realiseren, ambtelijk lastig omgezet
kan worden in resultaten. Gemeenten zullen hun interne processen moeten aanpassen, zodat
ambtenaren hetzelfde beeld hebben bij beleggershuur met betrekking tot onder andere de
uitgiftevoorwaarden en geschikte locaties. Deze aanpassing zal jaren duren.
Het is een goede ontwikkeling dat gemeenten en institutionele beleggers in toenemende mate in
overleg zijn over nieuw te realiseren projecten. Hierbij is het van belang dat gemeenten,
ontwikkelaars en bouwers reëel zijn en de wensen van huurders respecteren (ze moeten niet
veronderstellen dat huurders genoegen nemen met een te hoge huur of een te kleine woning).
Het parkeerbeleid van de gemeente sluit niet altijd aan bij de wensen van de belegger: niet iedere
huurder wil een parkeerplaats en gebouwd parkeren is duur.
De residuele berekening* voor beleggershuur maken gemeenten en ontwikkelaars te weinig. Het
geeft deze partijen inzicht in de praktijk van de belegger en hierdoor wellicht wat meer begrip voor
de belegger.
* (investeringsruimte (BAR x jaarhuur) -/- bouw- en bijkomende kosten)
Het is van essentieel belang de toekomstige behoefte en de tekorten beter in kaart te brengen om
vraag en aanbod op elkaar af te kunnen stemmen. Niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief.
Kwantitatief: Behoefte en tekorten kunnen in kaart gebracht worden door te kijken naar de
demografische ontwikkelingen; een bureau als ABF kan hierin voorzien.
Kwalitatief: Een woonwensenonderzoek op lokaal niveau kan inzicht geven in het type woning, de
grootte van de woning en de locatie die mensen wensen en de huurprijs, die ze kunnen betalen.
Dit inzicht helpt gemeenten om beleggers te overtuigen dat hun gemeenten een interessant gebied
is om te investeren.
De rijksoverheid
Om beleggers te stimuleren om te investeren in beleggershuur zou de rijksoverheid negatieve
prikkels, zoals de verhuurdersheffing die geldt vanaf 2013 kunnen wegnemen en vervangen door
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stimulerende prikkels. Beleggershuur zou net als koopwoningen en sociale huur een financiële
stimulans kunnen krijgen.
Belemmeringen
Gemeenten en beleggers kennen elkaar niet en
begrijpen elkaar niet

Gemeenten blijven vasthouden aan de goede
oude tijd. Ze baseren de grondprijzen op het
koopsegment en dit is te hoog voor
beleggershuur
Mismatch tussen vraag en aanbod
beleggershuur

Uitgiftevoorwaarden en –proces van gemeenten
zijn afgestemd op ontwikkelaars en de
koopsector
Negatieve prikkels rijksoverheid:
verhuurdersheffing vanaf 2013

Kansen
Actie nemen om elkaar te ontmoeten, kennis uit
te wisselen en elkaar te begrijpen:
Bijeenkomsten organiseren, stage lopen bij
elkaar
Kop uit het zand, bewustwording dat het niet
meer is zoals het was en ook niet meer zo wordt.
Gronden afwaarderen en dan met een schone lei
vooruit!
Kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar
toekomstige behoefte op het gebied van
beleggershuur.
Beleggers geef je investeringscriteria aan:
locatie, type woning, grootte
en dan kunnen gemeenten beschikbare locaties
in kaart brengen
Gemeenten pas uitgiftevoorwaarden en –proces
aan op beleggers en beleggershuur
Rijksoverheid kan negatieve prikkels wegnemen
en positieve prikkels introduceren

Stadkwadraat – Theo van Stautteren - Partner
11 september 2012
Stadkwadraat onderschrijft het probleem dat er een tekort aan beleggershuurwoningen voor de lage
middeninkomens is en denkt dat beleggers en gemeenten een bijdrage kunnen leveren aan de
huisvesting van deze groep door beleggershuurwoningen te realiseren. De vraag naar beleggershuur
neemt de komende jaren toe. In gemeenten, bijvoorbeeld Amsterdam, ontbreekt dit segment en dit
kan op termijn het negatieve effecten hebben op de aanwezigheid van arbeidspotentieel (in
segmenten met laag en middenopgeleide werknemers). Daarnaast kunnen de high potentials geen
woning huren en zijn niet meer bereid om iedere dag te reizen.
Het duurt nog even voor de koopmarkt weer aantrekt.
Beleggershuur is een investering die weinig risico met zich meebrengt:
In een laag conjunctuur is er veel vraag naar huur en kunnen beleggers de woning blijven verhuren.
In een hoog conjunctuur is er veel vraag naar koop en is het interessant om uit te ponden en een
boekwinst te behalen.
Gemeenten hebben vaak beleid voor sociale huur, waardoor een corporatie een huurwoning een
bepaalde periode moet verhuren in het sociale segment en niet mag uitponden. Gemeenten houden
in de programmering geen rekening met beleggershuur. Daarnaast is er voor beleggershuur meestal
geen beleid, bijvoorbeeld ten aanzien van uitponden. De belegger is dan vrij om de woningen uit te
ponden. Gemeenten vonden het vaak juist goed dat er op die manier extra koopwoningen op de
markt kwamen.
In de afgelopen vijf tot tien jaar hielden gemeenten en ontwikkelaars in de programmering geen
rekening met beleggershuur. Het programma bestond uit sociale huur en daarna vaak een sprong
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naar middeldure en dure koop, soms ook wat goedkope koop. Hierdoor was het programma niet zo
gedifferentieerd en werd niet iedere doelgroep bediend.
Dit is vooral ingegeven door het prijsmechanisme, waarbij de totale grondwaarde is
gemaximaliseerd, en de snelle afzet van koopwoningen.
Prijsmechanisme
Koopprijzen ↑ ook ingegeven door fiscale subsidiëring van hypotheekrente-aftrek
Bouw- en bijkomende kosten -/Residuele grondprijzen ↑
Veel gemeenten hebben kennis over de koopmarkt en kunnen de residuele berekening maken.
De parameters zijn anders bij beleggershuur en daardoor gelden ook lagere grondprijzen voor
beleggershuur.
Woningbouwprogramma’s bevatten geen of weinig beleggershuur. Het is lastig voor gemeenten om
beleggershuur in de plannen te introduceren, doordat gemeenten de hoge grondprijzen voor koop al
ingerekend hebben.
Veel gemeenten kennen en begrijpen beleggers nog niet. Gemeenten hebben weinig kennis over de
commerciële huurmarkt. Daarnaast hebben ze met corporaties vaste grondprijzen vastgesteld voor
de sociale huur. Hierdoor werd het prijsmechanisme uitgeschakeld en daarom was het niet nodig om
veel te weten over de huurmarkt. Soms maken gemeenten en corporaties wel een uitgebreide
berekening, bijvoorbeeld een DCF-berekening om de onrendabele top vast te stellen.
Gemeenten staan er wel open voor om beleggers beter te leren kennen. We zitten nu in
overgangsperiode. Nu introduceren vooral ontwikkelaars en bouwbedrijven beleggers bij
gemeenten. Ontwikkelaars en bouwbedrijven proberen om bouwproductie op gang te houden door
een gedeelte van de koopwoningen om te zetten naar beleggershuur. Ontwikkelaars en
bouwbedrijven voeren vaak met gemeenten de onderhandelingen over de grondprijzen die horen bij
beleggershuur. De ontwikkelaars zitten er tussen. Trend wordt dat beleggers en gemeenten vaker
direct contact hebben en elkaar opzoeken en de ontwikkelaar er niet meer tussen zit. Vooral
beleggers zoeken direct contact met gemeenten. Andersom gebeurt dit nog te weinig.
Als beleggers en gemeenten met elkaar in contact komen, kunnen ze elkaar leren kennen en
uiteindelijk tot prijsafspraken komen.
De beweging is ingezet dat gemeenten beleggers zien als een partner waarmee ze voor de lange
termijn kunnen optrekken. Het aantal locaties waarop dat kan is wel nog beperkt.
Beleggers zouden dezelfde rol als corporaties kunnen oppakken/overnemen en samen met de
gemeente kunnen kijken naar een gebied: hoe willen we dat het gebied in de toekomst eruit ziet?
Er is een gevoel van wantrouwen bij gemeenten en dit komt door een gebrek aan informatie.
Hierdoor is het lastig om te onderhandelen. Veel gemeenten beschikken niet over de kennis om te
berekenen wat een goede grondprijs is voor beleggershuur. Hierdoor krijgen gemeenten het gevoel
dat zij te weinig krijgen voor de grond en de belegger winst gaat maken als hij de woning uitpond.
Gemeenten moeten gronden afboeken in de grondexploitaties.
Eerste stap: te hoge grondprijzen voor koopwoningen verlagen
Tweede stap: grondprijzen verlagen bij de omzetting van koop naar beleggershuur
Het is nodig dat gemeenten twee keer afboeken om te komen tot een reële grondwaarde en schoon
schip te maken. Dit doet financieel pijn. Hierdoor komen gemeenten tot andere inzichten en kunnen
ze ook anders handelen en dus contact zoeken met beleggers.
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Gemeenten kunnen als strategie kiezen om een deel van de woningen om te zetten van koop naar
beleggershuur. Dit betekent lagere grondprijzen in combinatie met een snellere afzet en grotere
bouwblokken. Beleggershuur kan dienen als een vliegwiel voor de gebiedsontwikkeling.
Gemeenten hopen dat koopmarkt weer aantrekt en willen dan alsnog de hogere grondprijs voor
koop binnen halen. Dit wordt ingegeven door het prijsmechanisme.
Discussie over exit yield wordt niet gevoerd en deze is van belang bij erfpacht als een gemeente bij
uitponden wil afrekenen over waardevermeerdering door functieverandering.
De primaire doelstelling van gemeenten is verschoven van zo veel mogelijk geld verdienen naar zo
min mogelijk verlies maken.
Beleggers zijn enigszins terughoudend met betrekking tot locaties. Van oudsher willen ze in het
stedelijk gebied appartementen realiseren en in uitleggebieden eengezinswoningen, die gemakkelijk
uit te ponden zijn.
Wellicht is het een idee dat regiogemeenten een ‘mandje’ van locaties voor beleggershuur maken en
vervolgens als regio actief beleggers benaderen of een provinciaal fonds waar gemeenten en
beleggers kunnen participeren/inleggen. Een belegger kan met een fonds zijn risico spreiden.
Provincies kunnen hier ook een rol spelen.
Gemeenten kijken vooral vanuit prijssegmenten naar de woningbouwprogrammering. Het zou goed
zijn om in de woonvisie meer te kijken naar doelgroepen, bijvoorbeeld seniorenhuisvesting. Politiek
is men nog niet zo ver om te denken vanuit behoeften en dus politieke dogma’s over sociale huur los
te laten.
De contractvorming gaat redelijk soepel als partijen het eens zijn over programmering, fasering en
grondprijzen. Contractvorming is gemakkelijker met beleggers dan met ontwikkelaars. Bij beleggers
speelt immers geen voorverkoop en daardoor zijn ze niet afhankelijk van kopers. Er is geen discussie
over rente en index (index bij belegger kan bijvoorbeeld de CPI zijn) en een gemeente loopt minder
risico dat een belegger de afspraken niet nakomt. Contracten met ontwikkelaars zijn in wezen
verkoopinspanningen.
Rijksoverheid
Het is gezonder als het financieel niet zou uitmaken of je koopt of huurt. Het is ook gezonder om
woonvormen niet te subsidiëren. Stadkwadraat pleit er voor om de hypotheekrente-aftrek en de
subsidiering van sociale huur (huurtoeslag en lagere huur) af te schaffen. De rijksoverheid zou
moeten invoeren dat voor alle huurwoningen, zowel sociale huur als beleggershuur, een
marktconforme huur gevraagd mag worden in combinatie met de eventuele huurtoeslag. Hierdoor
wordt transparanter wat de huur is en wat gesubsidieerd wordt. Als huren marktconform zijn valt de
onrendabele top voor sociale huur weg. Dit heeft ook een positief effect op de aanpak van
‘scheefwoners’.
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Belemmeringen
1. Te hoge grondprijs

Kansen
Gemeenten maak schoon schip en waardeer
gronden in de grondexploitatie af tot reële
waarde
Financieringsconstructies, waarbij gemeente 10
jaar optreedt als belegger door de
grondcomponent te financieren. De gemeente
kan voor 2,5% lenen en leent dit uit aan belegger
voor 5%. Hierdoor ontstaat er twee hefbomen,
die voordeel voor zowel gemeente als belegger
opleveren.
Hierdoor kunnen grondwaarden dichterbij de
‘grexwaarden’ komen te liggen.
Gemeenten moeten breder kijken dan sec de
grondprijs voor beleggershuur. Beleggershuur
kan dienen als vliegwiel om een
gebiedsontwikkeling op gang te krijgen en dit is
ook iets waard.
Gemeenten kunnen een pakket maken van
beleggershuur en koopwoningen. Dit is ook
interessant voor bouwers.

2. Relatie tussen gemeenten en
ontwikkelaars/bouwers is erg sterk en
daarom is het lastig om bestaande
contracten te ontbinden en dus kunnen deze
locaties niet gebruikt worden voor
beleggershuur. Het is politiek niet haalbaar
om nieuwe locaties aan te wijzen voor
beleggershuur. Daarbij willen ontwikkelaars
de grond ook wel kopen voor de prijzen voor
beleggershuur om er vervolgens
koopwoningen te realiseren.
3. kennis van gemeenten over prijsvorming ten
aanzien van beleggershuur
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Als beleggershuur aantrekkelijker wordt dan
stijgt de waarde en daarmee kan de BAR omlaag,
dit kan enerzijds terugvloeien in meer kwaliteit
in de woning en anderzijds biedt dit wellicht wat
rek voor de grondprijs.
Gemeenten en ontwikkelaars moeten elkaar
loslaten en denken in kansen door ‘nieuwe’
partijen als beleggers te om armen.
Ontwikkelaars/bouwers kunnen dan wel
productie draaien en dekking krijgen voor AK,
W+R op de bouwcomponent.

Dit is een kwestie van tijd.
Tijd kan verkort worden door actief aan
kennisontwikkeling te doen. De
overheid/aanjaagteam provincie kan hier een rol
inspelen door kennisuitwisselingsmiddagen te
organiseren.
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Belemmeringen
4. Gemeenten en beleggers kennen elkaar niet,
begrijpen elkaar niet, spreken elkaars taal
niet en rekenen op een andere manier.
Bij gemeenten ontbreekt het gevoel over
reële grondprijzen.
Onbekend maakt onbemind en hierdoor is er
veel wantrouwen.

5. Gemeenten denken vanuit prijsklassen

Kansen
Gemeenten en beleggers: kennis maken, kennis
en inzicht in elkaars doelstellingen uitwisselen
en hierdoor kan het vertrouwen verbeteren en
wantrouwen wegnemen.
Beseffen dat gemeente en belegger beide voor
de lange termijn investeren en voor de lange
termijn betrokken zijn bij een gebied en dus
beiden kijken vanuit de eindgebruiker.
Gemeenten denk meer als een belegger, in de
vorm van een gebiedsexploitatie, wat investeer
ik en wat levert dat meerjarig op?
Gemeenten denk vanuit behoefte en laat
politieke dogma’s ten aanzien sociale huur los.
Rol voor beleggers om gebiedsontwikkelingen
actief te trekken; van grondexploitatie tot
exploitatie van de woning. Belegger kan spelen
met volgorde van huur en koop.

Stec – Marinus Biemans - Consultant/medior adviseur
28 september 2012
Stec adviseert beleggers, corporaties, gemeenten en ontwikkelaars bij economische vragen over
gebouwen, gebieden en grond.
Stec onderschrijft het probleem van de lage middeninkomens. De vraag naar beleggershuur neemt
de komende jaren toe. Ze maken daarbij een de kanttekening dat veel lage middeninkomens dit
probleem omzeilen door verhuisplannen uit te stellen. De woningmarkt stagneert, doordat er veel
onduidelijkheid en onzekerheid boven de markt hangt. Mensen wachten af, stellen zo lang mogelijk
uit om te verhuizen en blijven wonen waar ze wonen, ook al is de woning te klein of willen ze liever
ergens anders wonen. De druk op / vraag naar beleggershuur neemt de komende jaren toe. Het is
belangrijk dat de rijksoverheid meer duidelijkheid en zekerheid geeft om vertrouwen terug te winnen
bij de verhuisgeneigden.
Stec onderschrijft dat beleggers en gemeenten een bijdrage kunnen leveren aan de huisvesting van
deze groep door beleggershuurwoningen te realiseren.
Wat is het vertrekpunt?
De koopsector en sociale huur waren de dominante factoren in de woningbouwontwikkeling de
afgelopen decennia. We zitten nu in een transitiefase. Beleggershuur zal de komende jaren naast het
sociale huursegment en de koopsector steeds meer een onderdeel worden van de
woningbouwprogrammering. De overheid probeert een level playing field te creëren voor het
beleggershuursegment.
Wat gebeurt er nu?
Gemeenten en ontwikkelaars hebben veel gronden, grondposities en ontwikkelrechten die door de
stagnerende koopsector niet tot ontwikkeling komen. Zowel gemeenten als ontwikkelaars zien
kansen om hun gronden / woningen aan te bieden voor beleggershuurwoningen.
Ontwikkelaars zoeken zelf actief beleggers op om niet verkochte (koop)woningen af te zetten voor
de huursector en gaan samen naar gemeenten met plannen. Je ziet ook ontwikkelaars die
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noodgedwongen zelf een portefeuille opbouwen. Ontwikkelaars onderzoeken of dit een kans van
slagen heeft en zien dat de beleggershuurmarkt potentie heeft.
Corporaties hebben het financieel moeilijk (onder andere door de verhuurdersheffing die vanaf 2013
geheven wordt, de bijdrage aan het verlies van Vestia en de reeds ingevoerde
vennootschapsbelasting) en zitten niet meer zo ruim in hun ‘jasje’. Ze maken daardoor de bewuste
keuze om zich meer te richten op hun kerntaak, het huisvesten in het sociale huursegment. Veel
corporaties willen ook voorzien in de huisvesting van de lage middeninkomens, maar ze zetten hier
niet vol op in. Het dure huursegment vinden corporaties te riskant en dit pakken ze niet op. Enkele
corporaties in de Randstad bieden wel het dure huursegment aan, maar door grote vraag in deze
regio is het risico hier veel kleiner.
Corporaties hebben in het verleden veel plannen ontwikkeld, waarin zowel koopwoningen als sociale
huurwoningen geprogrammeerd zijn. Om de projecten toch af te zetten – verkoop loopt minder –
zien we dat de woningen worden omgezet naar beleggershuur.
Beleggers
Beleggers zijn van nature risicomijdend en bezig met risicospreiding. Vanuit deze grondhouding
kiezen beleggers voor een geografische spreiding van hun woningportefeuille. Beleggers hebben een
duidelijke visie waar ze willen investeren. Ze willen investeren in groeiregio’s waar de druk op
huurwoningen toeneemt, bijvoorbeeld: Randstad en aantrekkelijke middelgrote steden in
uitloopgebieden, de Kan-regio en Brabant (bijvoorbeeld: Amersfoort, Zwolle, Breda of Den Bosch).
Bekende spelers
Gemeenten zijn van oudsher gewend om nauw samen te werken met corporaties. Ze kennen elkaar
en vertrouwen elkaar. Daarnaast zijn gemeenten gewend om op te trekken met ontwikkelaars. De
doelstellingen van ontwikkelaars zijn duidelijk voor gemeenten: het realiseren van een
bedrijfseconomisch goed resultaat door het ontwikkelen van woningen.
Een nieuwe speler
Grote gemeenten zijn bekend terrein voor beleggers. Middelgrote gemeenten en beleggers moeten
elkaar nog wat meer vinden. Ze kennen elkaar nog niet. De relatie tussen deze partijen moet groeien
en dit kost tijd. Het is goed dat zowel middelgrote gemeenten als beleggers er voor openstaan om
kennis te maken.
Gemeenten en beleggers investeren beiden voor de lange termijn. Een belegger houdt zijn woningen
gemiddeld 20 jaar in portefeuille. Een belegger is anders een ontwikkelaar en gemeenten zullen dus
ook een andere relatie met beleggers krijgen dan met ontwikkelaars. We zitten nu in een
transitiefase. Beleggers winnen terrein. De relatie tussen gemeenten en beleggers moet zich nog
ontwikkelen en dit hangt nauw samen met de ontwikkeling van de marktvraag naar beleggershuur in
een gemeente.
Gemeenten moeten goed beseffen dat een belegger een andere cultuur en andere doelstellingen
heeft dan een corporatie.
Grondprijzen
Gemeente stellen individueel hun grondprijssyteem vast en dit gebeurt dus niet eenduidig. Vaak
bestaat er onduidelijkheid over en weer tussen beleggers en gemeenten over de
grondprijsberekening. Stec adviseert veel bij gemeenten over de residuele grondprijsmethode.
Het ontbreekt gemeenten vaak aan marktinzicht:
hoe bepaal je de marktwaarde? Hoeveel woningen? Wat is de markthuur? Wat is de BAR? Beleggers
hebben hier meer zicht op.
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Bouwkosten beheersen gemeenten over het algemeen wel.
Belemmeringen
Middelgrote gemeenten en beleggers kennen
elkaar nog onvoldoende. Ze hebben een andere
cultuur. Hierdoor is er weinig vertrouwen tussen
partijen.

(Middelgrote) gemeenten weten niet goed wat
de investeringscriteria van beleggers zijn:
Welke locatie? Welk woningtype? Welke
huurprijs? Wat is een passende grondprijs en
wat zijn grenzen? Maar ook hoe ziet de brede
beleggingsmix van een belegger eruit?
Rijksoverheid geeft mensen geen duidelijkheid
en zekerheid over de woningmarkt.
Rijksoverheid is niet stabiel in haar beleid en
daardoor is er veel wantrouwen bij mensen en
beleggers om tot actie te komen.
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Kansen
In de loop van de tijd zullen partijen elkaar beter
leren kennen. Dit zal steeds beter gaan verlopen,
maar duurt een lange tijd.
Partijen staan er voor open om deze
belemmering weg te nemen en dit kan sneller
door actie te nemen, bijvoorbeeld door
(regionale) bijeenkomsten te organiseren, te
speed daten, stage te lopen bij elkaar, zodat
partijen elkaar ontmoeten en kennis uitwisselen.
Hierdoor zullen ze elkaar beter begrijpen en
elkaar vinden, waardoor het vertrouwen in
elkaar groter wordt.
Beleggers geef je investeringscriteria aan:
locatie, type woning, grootte
Ambtenaren met onderwijs meer kennis over
beleggers aanbieden: masterclass beleggershuur
en beleggers in het algemeen
Rijksoverheid zou een stip op de horizon moeten
garanderen die duidelijkheid geeft en hiermee
onzekerheid wegneemt, zodat het vertrouwen
op de woningmarkt terugkomt en mensen en
ook beleggers hun plan kunnen trekken.
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Bijlage II

Verslag expert meeting

welkom!
expert meeting
vrijdag 2 november

Plaats en tijd
Kantoor Amvest te Amsterdam, 9.00-12.30 uur op 2 november 2012
Deelnemers
Beleggers
Amvest - Michiel Schaap – Programmamanager
Syntrus Achmea Real Estate & Finance - Nabil Omari RT - Hoofd Grondzaken &
gebiedsontwikkeling
Gemeenten
Gemeente Almere - Maarten van der Terp - Vakgroeptrekker Vastgoed & Uitgifte
Gemeente Utrecht - Fon Maas - Senior Vastgoedadviseur
Adviseurs
Stadkwadraat - Theo Stauttener – Partner
Stec Groep - Marinus Biemans - Consultant
Procesbegeleiding
ASRE - Wim van der Post – Onderzoeksmanager
Gemeente Oss – Simoon Fransen – Dagvoorzitter
Gemeente Oss – Olivia Yuen – Controller grondbedrijf en planeconoom
Afkortingen
Voor de leesbaarheid worden de volgende afkortingen in deze bijlage gebruikt:
(B)
uitspraak van (een) belegger(s)
(G)
uitspraak van (een) gemeente(n)
(A)
uitspraak van (een) adviseur(s)
(U)
uitspraak die unaniem gedeeld wordt door alle deelnemers
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intro

De deelnemers introduceren zichzelf en vertellen wat ze verwachten van de expert meeting. Partijen
willen graag een bijdrage leveren aan de theorievorming op het gebied van grondtransacties.
Daarnaast geven de deelnemers aan dat ze het interessant vinden om met elkaar de dialoog
aan te gaan. In de praktijk treffen partijen elkaar vaak één op één en is het contact gerelateerd aan
een bepaald project. In deze expert meeting komen we met verschillende ‘bloedgroepen’ bij elkaar
om vrij van gedachten te wisselen over de samenwerking tussen beleggers, gemeenten en adviseurs
zonder dat het een specifiek project betreft.

gedaan & doen
theorie
interviews
analyse

master
thesis

expert
meeting
Gedaan
Aan de hand van bestaande literatuur is een theoretisch kader gevormd. Dit kader helpt om
transacties te analyseren. Vervolgens zijn een zevental interviews afgenomen om de huidige praktijk
in beeld te brengen. Om de ervaringen vanuit verschillende invalshoeken te horen zijn deskundigen
van drie partijen geïnterviewd, namelijk beleggers, gemeenten en adviseurs. De uitkomsten van de
interviews en het theoretisch kader vormen de eerste stap in het analysetraject.
Doen
De volgende stap in het analysetraject is de expert meeting. Tijdens de expert meeting wordt de
tussenanalyse verder aangescherpt en eventueel bijgesteld. Vervolgens wordt de analyse afgemaakt
en verwerken tot een master thesis.
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wat vindt u?
De deelnemers geven hun mening over een zevental stellingen. De mogelijke scores zijn:
1 = zeer oneens, 2 = oneens, 3 = neutraal, 4 = eens en 5 = zeer oneens. Na het bespreken van de
oogst van de interviews, voeren we een dialoog om de stellingen te bespreken.

oogst
interviews
Alle geïnterviewden onderschrijven dat de lage middeninkomens op de woningmarkt tussen wal en
schip dreigen te vallen. Daarnaast denken alle partijen dat beleggers en gemeenten samen een
bijdrage kunnen leveren om dit probleem te verkleinen en wel door nieuwbouw
beleggershuurwoningen te realiseren.

Master thesis MSRE - ASRE
Olivia Yuen

pagina 73 van 95

grondmarkt ≠ transparante markt

onzekerheid & wantrouwen
beleggers en gemeenten
kennen elkaar niet

De rode draad in de interviews is dat er veel onzekerheid en wantrouwen tussen beleggers en
gemeenten in de lucht hangt (U). Dit zorgt er voor dat transacties niet of niet efficiënt tot stand
komen. Er zijn twee hoofdzaken voor deze onzekerheid en het wantrouwen.
Ten eerste is de grondmarkt geen transparante markt. Transactiegegevens zijn niet
openbaar, er is geen openheid over prijzen en daar komt bij dat grond een heterogeen product is:
ieder stukje grond is uniek. Hierdoor is het moeilijk om te bepalen wat een goede grondprijs is.
(B, A) Een tweede belemmering is dat partijen elkaar niet goed kennen. Beleggers en
gemeenten begrijpen elkaar niet en moeten elkaar nog vinden. Onbekend maakt vaak onbemind en
dit biedt geen basis voor vertrouwen.
De belangrijkste belemmeringen en mogelijke oplossingen die de deelnemers in de interviews
noemden, staan op de volgende sheets. Over de groene regels zijn partijen het unaniem eens.

belemmeringen
partijen kennen/begrijpen elkaar niet
belegger is anders dan ontwikkelaar
beleggershuur ontbrak in programmering
beleggers waren jarenlang niet welkom
wantrouwen dat beleggers niet meer welkom
zijn als koopsector aantrekt

(B, A) Gemeenten zijn van oudsher gewend om met ontwikkelaars en corporaties te werken. De
programmering bestond uit koopwoningen en sociale huurwoningen. Beleggers zijn voor veel
gemeenten een nieuwe partij. Beleggers en gemeenten kennen elkaar nog niet en er bestaat
onduidelijkheid over elkaars doelstellingen, cultuur en werkwijzen.
(B, A) Beleggers denken dat er bij gemeenten wantrouwen bestaat dat beleggers te veel geld
verdienen; de vergelijking met ontwikkelaars is snel gemaakt. (B) Beleggers voelden zich jarenlang
niet welkom en vragen zich af of ze nog steeds welkom zijn als de koopmarkt weer aantrekt.
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ontbreken kennis beleggershuur
afrekenen bij uitponden
te hoge grondprijs (beleggershuur ≠ koop)
belegger niet betrokken in voortraject
mismatch vraag en aanbod
omzetten van koop naar huur doet financieel
veel pijn in de grondexploitatie

(B, A) Bij veel gemeenten, met name middelgrote gemeenten, ontbreekt kennis over beleggershuur:
wat zijn marktconforme huurprijzen? Hoe werkt het verdienmodel van een belegger? Wat is de rol
van uitponden? Over het algemeen vragen gemeenten te hoge grondprijzen. Veel gemeenten willen
dezelfde grondprijs voor beleggershuurwoningen als voor koopwoningen. Het besef dat dit een
ander product is waar een andere grondprijs bijhoort, is bij veel gemeenten niet aanwezig. De
geïnterviewde gemeenten denken hier anders over. Speelt deze problematiek dan vooral bij
middelgrote gemeenten?
(U) Beleggers worden nu niet betrokken in het voortraject. Het biedt kansen om beleggers in het
voortraject al mee te laten denken, zodat ze hun marktkennis kunnen inbrengen. Hierdoor kan de
bestaande mismatch tussen vraag en aanbod worden voorkomen. In de praktijk blijkt dat de
bestaande plannen niet aansluiten op de investeringscriteria van de belegger. De geprogrammeerde
woningen zijn gebaseerd op de koopmarkt en sluiten niet aan bij de wensen van huurders,
bijvoorbeeld met betrekking tot de woninggrootte en de ligging in het plan.
(U) Een grote belemmering die alle partijen zien is dat het voor gemeenten financieel zwaar is om het
programma aan te passen door koopwoningen om te zetten naar huurwoningen. De ingerekende
grondprijzen voor koopwoningen zijn hoger dan een reële grondprijs voor beleggershuurwoningen.

dooronderhandelen bij contractvorming
trage besluitvorming belegger
geen stabiel rijksbeleid
(U) Ingegeven door wantrouwen, zien we dat het proces vertraagd doordat partijen na afronding van
het onderhandeltraject doorgaan met onderhandelen tijdens de contractvorming.
(G) Een gemeente noemt trage besluitvorming bij beleggers als een belemmering die zorgt voor
vertraging in een gebiedsontwikkeling.
(B, A) De rijksoverheid voert geen stabiel beleid en geeft geen duidelijkheid over toekomstige
ontwikkelingen. Bijvoorbeeld over het woningwaarderingsstelsel, de Donner-punten, de
verhuurdersheffing en de hypotheekrenteaftrek. Hierdoor is het moeilijk om investeringsbeslissingen
te nemen.
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oplossingen
vertrouwen door elkaar op te zoeken,
te leren kennen en te respecteren
geef elkaar zekerheid en duidelijkheid
bewustwording beleggershuur is een
volwaardig product
loslaten ontwikkelaars & verwelkomen
nieuwe spelers
(U) Als beleggers en gemeenten elkaar vertrouwen zullen er meer transacties tot stand komen en
daarnaast dat deze transacties efficiënter tot stand kunnen komen. Beleggers en gemeenten kunnen
meer vertrouwen krijgen in elkaar door elkaar op te zoeken, elkaar te leren kennen en elkaar te
respecteren. Dit kan door het organiseren van bijeenkomsten, een kijkje in de keuken te
geven/nemen bij elkaar (een meeloopstage) en het uitwisselen van kennis over doelstellingen,
processen, cultuur en rekenmethoden.
(B) De transactie kan efficiënter tot stand komen als partijen elkaar zekerheid en duidelijkheid geven
door transparant te zijn over doelstellingen en intenties: zeg wat je wil en waarom.
(B, A) Bewustwording bij gemeenten dat beleggershuurwoningen een volwaardig product is, helpt bij
het opbouwen van een duurzame relatie met beleggers, het loslaten van ontwikkelaars en het
aanpassen van de programmering.

programmering aanpassen en gronden
afwaarderen
belegger actieve rol in voortraject
duidelijk beleid rijksoverheid

(U) Transacties kunnen eerder tot stand komen als gemeenten de programmering aanpassen door
een gedeelte van de koopwoningen en sociale huurwoningen om te zetten naar
beleggershuurwoningen. Het omzetten van koopwoningen naar beleggershuurwoningen brengt
lagere grondopbrengsten met zich mee. Het omzetten van sociale huurwoningen naar
beleggershuurwoningen biedt financieel ruimte, aangezien de grondprijzen voor sociale
huurwoningen vaak lager zijn dan een passende grondprijs voor beleggershuurwoningen. Het is
belangrijk om bij de aanpassing van de programmering ook te denken aan de positieve punten.
Beleggers kunnen investeren en zijn in tegenstelling tot de meeste ontwikkelaars niet afhankelijk van
externe financiering. Hierdoor kunnen beleggers meer zekerheid bieden over de afname van de
grond en start van de bouw. Beleggers nemen vaak grotere bouwblokken af. Ze zijn niet afhankelijk
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van voorverkooppercentages. Samengevat kan hierdoor de woningbouwproductie op gang blijven
en kan de bouw van beleggershuurwoningen als vliegwiel van de gebiedsontwikkeling dienen.
(U) Beleggers hebben marktkennis en weten in wat voor woning en op welke locatie hun huurders
willen wonen. Door beleggers in het voortraject een actieve rol te geven, kan een betere
programmering en verkaveling gemaakt worden.
(B, A) Als de rijksoverheid een stabiel beleid voert en duidelijkheid geeft over toekomstige
ontwikkelingen op het vlak van bijvoorbeeld het woningwaarderingsstelsel, de Donner-punten, de
verhuurdersheffing en de hypotheekrenteaftrek dan helpt dit beleggers bij het nemen van
investeringsbeslissingen. (U) Beleggers zijn van nature risicomijdend en houden niet van
onzekerheid.

dialoog
In de dialoog bespreken we de stellingen. De mogelijke scores zijn:
1 = zeer oneens, 2 = oneens, 3 = neutraal, 4 = eens en 5 = zeer oneens.
Hieronder volgt een verslag van de dialoog die partijen voerden per stelling. Het verslag is een
letterlijke weergave van de dialoog en heeft niet altijd een relatie met de stelling.

beleggers en gemeenten zullen elkaar altijd wantrouwen
5
4
3
2
1
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(U) Beleggers en gemeenten hebben naast gemeenschappelijke belangen ook belangen die
verschillen en tegengestelde belangen. Het is gezond om voor je eigen belangen op te komen en een
stukje wantrouwen is inherent aan het spel.
We staan aan de start van een transitie. (B, A) Onderzoek wijst uit dat er structureel meer behoefte
aan en vraag naar beleggershuurwoningen zal zijn. Beleggershuurwoningen zijn een volwaardig
product. (U) We zien dat partijen vasthouden aan het ‘nu’ (de kou, de pijn, het verwijt) en alleen
vanuit hun eigen belang en positie handelen. Gemeenten willen wel grond verkopen voor
beleggershuurwoningen, maar willen geen genoegen nemen met een lagere grondprijs.
(U) Partijen voelen zich tot elkaar veroordeeld. De liefde is niet van harte en het zou mooi zijn als we
dit gedwongen verstandshuwelijk kunnen ombuigen naar een duurzame en echte liefde.
(U) Het goed is om niet alleen naar korte termijn belangen te kijken, maar ook naar de lange termijn.
Beleggers en gemeenten hebben meer gemeen dan in eerste instantie gedacht. (U) De huidige
omstandigheden dwingen beleggers en gemeenten om inleving: begrip en respect voor de
verschillende werelden qua cultuur, taal, doelstellingen, parameters en rekenmethoden. Er bestaan
veel aannames en kloppen vaak niet. (U) Zowel gemeenten als beleggers zullen zich moeten
inspannen om deze aannames weg te nemen door met elkaar de dialoog aan te gaan. (U) Deze
dialoog zal ook binnen gemeenten zelf gevoerd moeten worden. Vaak bestaat er een spanningsveld
tussen de doelen vanuit volkshuisvesting en het financiële belang van het grondbedrijf.
We spreken ook over de gunfactor: mag een belegger geld verdienen? (G) Ja, maar het mag niet ten
koste gaan van gemeenschapsgeld en het moet wel reëel zijn. (B) Ja, dat moet. De belegger moet een
bepaald rendement halen om te kunnen voldoen aan de verplichtingen van bijvoorbeeld een
pensioenfonds of verzekeraar.
(B) Beleggershuurwoningen zijn nu te versnipperd in de nieuwbouwplannen opgenomen. Het is beter
om vanuit de totale woningvoorraad te kijken naar de behoefte aan beleggershuurwoningen, in
plaats van star een percentage beleggershuurwoningen op te nemen in nieuwbouwprojecten. (B, A)
Het biedt daarnaast kansen als gemeenten het dogma rondom sociale huurwoningen loslaten. Als
gemeenten in de programmering een deel van de sociale huurwoningen omzetten naar
beleggershuurwoningen dan biedt dit kansen vanuit zowel volkshuisvestelijk als financieel
perspectief.

alleen een dichtgetimmerd dik contract geeft zekerheid
5
4
3
2
1
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(U) Een dichtgetimmerd contract geeft geen zekerheid en geen vertrouwen. Een dichtgetimmerd dik
contract geeft eerder zekerheid dat het misgaat doordat het flexibiliteit en aanpassingsvermogen in
de weg staat. Een dichtgetimmerd en dik contract is niet nodig als partijen elkaar vertrouwen (een
blind vertrouwen) en partijen elkaars belangen respecteren. De belegger heeft respect voor het
politieke speelveld en de gemeente onderkent de rendementseisen van pensioenfondsen waar de
belegger aan moet voldoen. Het is belangrijk om veel te investeren in het voortraject en hierdoor
duidelijkheid te krijgen over de lange termijn doelen. Een goed contract kan dun zijn; vier A4-tjes is
voldoende. Een goed contract verwoordt duidelijk de intenties en belangen van beide partijen. Het
contract moet kort en bondig ieders belangen en het collectieve belang beschrijven. In het contract
ligt de nadruk op de doelen (wat?) en minder op de weg daar naartoe (hoe?). Het contract bevat
heldere afspraken waar je elkaar aan mag houden. Daarnaast is het erg belangrijk om te accepteren
dat je niet kunt voorzien wat er de komende jaren gaat gebeuren. Het is niet realistisch om
gedetailleerd vast te leggen hoe partijen omgaan bij alle mogelijke ontwikkelingen. Een goed
contract biedt ruimte voor flexibiliteit en nodigt uit om binnen de kaders optimale, creatieve
oplossingen te zoeken. Rekenen en tekenen gaat hierbij gelijk op. (B) Nu zien we dat er vaak een
valse start wordt gemaakt door alleen vanuit stedenbouwkundig perspectief een plan vast te leggen.
Dit ondermijnt de flexibiliteit en economische haalbaarheid van een plan.
(U) Daarnaast is het van belang dat partijen ‘durven loslaten’ (o.a. het aanbodgericht denken) en
erop vertrouwen dat beide partijen zich volledig inzetten om het gezamenlijke doel te realiseren.
(B) Gemeente en belegger kunnen ook afspraken maken die breder zijn dan één locatie. Bijvoorbeeld
afspraken over de bouw van beleggershuurwoningen in een langere periode en in de gehele
gemeente.

belegger is spekkoper bij uitponden
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(B, A) In het verdienmodel van de belegger is de waardeontwikkeling bij uitponden nodig om
meerjarig het geëiste rendement te kunnen behalen. Als de belegger de waardeontwikkeling moet
delen met de gemeente dan kan de belegger minder voor de grond betalen om het geëiste
rendement te kunnen realiseren. De belegger maakt een inschatting van de parameters, waaronder
de verwachte waardeontwikkeling en het tijdstip van uitponding, en de risico’s. De belegger is
risicomijdend en wil zekerheid. Hiervoor voert hij het benodigde risicobeheer. (B) Als een gemeente
mee wil delen in de waardeontwikkeling, wil ze dan ook meedelen in het verlies bij een
waardedaling?
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(B, A) Bij veel gemeenten ontbreekt de kennis, bewustzijn en de vaardigheden met betrekking tot
beleggershuurwoningen. (U) Het verdient aanbeveling dat beleggers transparant hun rekenmodel en
de gebruikte parameters laten zien en uitleggen aan gemeenten. Hierdoor kan meer duidelijkheid en
begrip ontstaan voor een passende grondprijs en de rol van uitponden. Beleggers geven aan dat ze
graag deze duidelijkheid geven. Laat planeconomen van beleggers en gemeenten een transparante
dialoog voeren over de grondprijzen door te kijken naar de rekenmodellen en de parameter. (B)
Beleggers geven aan dat ze ook graag inzicht willen in de berekeningen van gemeenten. Gemeenten
zijn vaak terughoudend om hun berekeningen te delen met beleggers.
(B, A) Het belemmert dat gemeenten vaak niet bereid zijn om kritisch naar de gevraagde
grondprijzen te kijken en niet bereid zijn om de grondprijs te verlagen.
(G) De belegger is in Utrecht geen spekkoper, omdat in Utrecht een afrekening plaatsvindt en de
gemeente dus ook profiteert van het uitponden. Ook gemeente Almere geeft aan dat de belegger
geld mag verdienen, maar dat dit alleen mag als de gemeente ook meeprofiteert.
(B) Ook bij deze stelling komt de pijn van beleggers over de duurzaamheid van de relatie aan bod.
Beleggers voelden zich jarenlang niet welkom bij gemeenten en zitten nu uit noodzaak aan tafel,
omdat de koopmarkt stagneert. Beleggers hopen op een duurzame relatie, maar vrezen dat het
opportunisme het wint als de koopmarkt weer aantrekt, waardoor gemeenten weer inzetten op
koopwoningen.
De laatste vier stellingen zijn door tijdsgebrek en de reeds gevoerde dialoog bij de voorgaande
stellingen niet besproken. Onder iedere stelling wordt aan de hand van de scores en de reeds
gevoerde dialoog een conclusie getrokken.

marktkennis belegger is vanaf het voortraject essentieel bij
bepalen van programmering en verkaveling
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(U) Het is essentieel dat de belegger vanaf het voortraject meedenkt over de programmering en
verkaveling. De marktkennis van de belegger is van toegevoegde waarde om een beter plan te
maken. De belegger weet wat zijn huurders willen: woningtype, woninggrootte, ligging en
voorzieningenniveau.
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gemeenten rekenen zich rijk met te hoge grondprijzen en
hierdoor komen er geen transacties tot stand
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De deelnemers geven diverse antwoorden. (U) Uit het voorgaande wordt afgeleid dat het van belang
is dat gemeenten meer kennis over beleggershuurwoningen verkrijgen. Indien deze kennis
ontbreekt, dan vragen gemeenten grondprijzen die ze ook voor koopwoningen vragen en daarmee
dus een te hoge grondprijs. Beleggers kunnen gemeenten helpen meer inzicht te krijgen door uitleg
te geven over het verdienmodel, de doelstellingen, de rekenmodellen en de parameters die
beleggers hanteren.

een solide partnership tussen belegger en gemeente ligt voor
de hand: beiden investeren voor de lange termijn
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(U) De deelnemers zijn het eens over deze stelling en dit biedt kansen om een duurzame relatie op te
bouwen. Het gedwongen verstandshuwelijk kan omgezet worden naar een duurzame en echte
liefde.
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vertrouwen is bij onderhandelingen de sleutel tot lagere
transactiekosten en meer snelheid
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(U) Uit de dialoog kwam al naar voren dat vertrouwen tussen gemeenten en beleggers cruciaal is om
samen te werken. De scores van deze stelling laten dit ook zien.

modelling

Michiel, Maarten
& Marinus

Nabil, Fon
& Theo

De zes deelnemers gaan in twee groepen aan de slag om het ideale proces te verbeelden. Ze krijgen
knutselmateriaal om deze verbeelding vorm te geven. In iedere groep bestaat uit drie deskundigen,
die werkzaam zijn voor een gemeente, een belegger en een adviseur.
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elementen
normen en waarden
communicatie
relatie
proces
contract
rijksoverheid
prijs
De groepen krijgen denkrichtingen mee om mee te nemen in het ‘droom’-proces.
……….en dan aan de slag!
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pitch

Iedere groep geeft een pitch waarin ze uitleg geven over hun ideale proces.
Groep 1:

Vertrouwensmodel

Tips & tricks
1.
Investeren in draagvlak;
2.
Kennis delen en ontwikkelen;
3.
Samen één doel formuleren;
4.
Respecteer elkaars belangen;
5.
Transparantie over en weer in financiële
onderbouwing;
6.
Duurzame relatie bouwen en onderhouden;
7.
Werk aan heldere contracten, waarbij gemeente en
belegger elkaar zien als partner en ruimte is voor
flexibiliteit (houd de ramen open en kijk om je
heen).

Groep 2:

Win win win

Tips & tricks
1. Weet wat je wilt en sta stevig in je schoenen;
2. Streef het succes van de ander na om tot
een win-win-win situatie te komen;
3. Ondersteun elkaar om draagvlak te krijgen
bij de ander;
4. Houd het eindbeeld voor ogen. De bindende
factor is een tevreden consument
(pensioengroei versus woongenot).
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oogst
expert meeting
Hieronder volgt een samenvatting van wat de deelnemers uit de expert meeting hebben opgestoken,
hun ‘oogst’.
Onderken het belang van de onderstroom
(U) Transacties vinden niet of niet efficiënt plaats doordat beleggers en gemeenten elkaar niet
kennen en niet vertrouwen. Het is van cruciaal belang dat beleggers en gemeenten investeren om
elkaar te leren kennen, te begrijpen, te respecteren en te vertrouwen. Leer elkaars taal spreken, ken
elkaars belangen en beperkingen. Trek meer samen op en werk aan vertrouwen. Ga samen de
dialoog aan en neem zo ook vooroordelen en aannames weg. Partijen moeten eerst ‘zaaien’ en
kunnen daarna ‘oogsten’!
Ideeën om elkaar te leren kennen en kennis uit te wisselen:
- Het organiseren van een ‘meet & greet’ gericht op de kennismaking en het opbouwen van een
duurzame relatie. Meestal komen partijen elkaar voor een specifiek project. Het gaat dan vooral
over de inhoud en er wordt geen tijd en ruimte genomen om los te komen van de inhoud. De
‘meet & greet’ kan helpen om kennis te maken en elkaar te leren kennen;
- Het organiseren van een ‘dag op de hei’ zodat een specifieke belegger en specifieke gemeente
de tijd kunnen nemen om hun relatie te versterken;
- Gemeenten en beleggers kunnen meeloopstages organiseren waardoor het mogelijk is om een
kijkje in de keuken van de ander te nemen;
- Het organiseren van trainingen en workshops om het kennisniveau te verhogen. Beleggers,
gemeenten, provincies, rijksoverheid, adviseurs, brancheorganisaties en onderwijsinstituten
kunnen hierin een rol spelen en het liefst gezamenlijk het initiatief nemen om trainingen en
workshop te organiseren.
Loslaten van het ‘oude’
(U) De huidige constellatie kost partijen veel energie. Het verdient aanbeveling om deze constellatie
los te laten. Een mooie uitspraak van gemeente Almere tijdens de expert meeting over het loslaten is
de volgende: ‘ijsjes verkopen in de ijstijd’. Loslaten betekent dat gemeenten het lef moeten hebben
om te onderkennen dat het niet meer gaat zoals het de afgelopen jaren ging. Ze moeten de
gemaakte plannen, de bestaande programmering en ontwikkelaars loslaten. (B, A) Daarnaast helpt
het als gemeenten de politieke dogma’s over bijvoorbeeld sociale huur kunnen doorbreken en als de
starheid over grondprijzen verdwijnt. Er kan veel meer. (U) Daarnaast zullen gemeenten kritisch naar
hun grondexploitaties moeten kijken. Zijn de programmering, de fasering en de grondprijzen wel
realistisch? Gemeenten wordt geadviseerd om aan tafel te gaan, out of te box te denken en creatief
te zijn om te komen tot realistische nieuwe plannen.
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(U) Als beleggers en gemeenten elkaar vertrouwen en er een wederzijds respect is, kunnen partijen
meer flexibiliteit in contracten en processen inbouwen. Met andere woorden: loslaten dat tot in de
details vooraf gepland kan worden en alles geregeld kan worden in contracten. Hierdoor kunnen
partijen de ‘ramen open houden en naar buiten kijken’ en dan gezamenlijk inspelen op
veranderingen om een optimaal resultaat te behalen dat voldoet aan de gezamenlijke doelstelling.
Denk in kansen
(U) Beleggershuurwoningen hebben potentie en zijn een volwaardig product dat een plaats verdiend
in de woningbouwprogrammering. Dit biedt nu in de crisis en ook voor de toekomst kansen.
(B) Beleggers denken graag mee met gemeenten en geven aan dat ze veel voordelen bieden ten
opzichte van ontwikkelaars. Beleggers hebben niet te maken met voorverkooppercentages en
financieringsproblemen. Hierdoor kan er gebouwd worden en daarbij zijn beleggers voor de lange
termijn verbonden aan een gebied. (B) In de praktijk zijn er vooral ‘warme banden’ en veel
betrokkenheid bij het gebied in de ontwikkelfase. In de exploitatiefase zorgt de belegger vooral voor
het technisch onderhoud van de woningen. Het is goed als beleggers in de exploitatiefase meer
aandacht aan het gebied geven. Ze kunnen een voorbeeld nemen aan corporaties. Corporaties
verzorgen vaak wijkmanagement en investeren in de vitaliteit en leefbaarheid van een gebied.
Vanuit het lange termijn denken en waardeontwikkeling is het logisch dat een belegger dit ook doet.
Hierdoor kan een extra dimensie aan het partnership met de gemeente worden gegeven. Daarbij
komt dat een hogere leefbaarheid resulteert in betere verhuurbaarheid en verkoopbaarheid en
hierdoor ten goede komt aan de waardeontwikkeling en dit sluit goed aan bij de
rendementsdoelstellingen van de belegger.

vervolg

De resultaten van de expert meeting zijn input om de analyse af te maken en te verwerken tot een
master thesis.
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bedankt
& tot ziens!
Beschouwing
Graag geef ik, als onderzoeker, mijn persoonlijke indruk van de expert meeting. Ik vond het een
fantastische bijeenkomst die de ruimte met veel positieve energie vulde. De deelnemers waren erg
open, eerlijk en enthousiast. In de dialoog en tijdens het modellen viel het me op dat de
verschillende partijen eensgezind zijn en dat gaf een gevoel van harmonie. De deelnemers vonden
het goed en leuk om elkaar te ontmoeten en de dialoog aan te gaan. Na de bijeenkomst wisselden de
deelnemers enthousiast hun visitekaartjes uit en hiermee zetten de deelnemers de eerste stap in het
opzoeken en leren kennen van elkaar. De expert meeting is van grote waarde voor mijn onderzoek
en ik ben dankbaar voor de openheid, eerlijkheid en enthousiasme van de deelnemers.
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Bijlage III

Vergelijking van theorie en praktijk en de benodigde aanpassingen

zwart: theorie
oranje: praktijk
groen: benodigde aanpassing

los van een specifieke
gebiedsontwikkeling

culturele
omgeving

informele
instituties

initiatieffase

haalbaarheidsfase

realisatiefase

exploitatie- en beheerfase

belegger en gemeente kennen elkaar, ze
begrijpen elkaars doelstellingen,
rekenmethodieken en cultuur
ze verstaan elkaars taal en communiceren
transparant
(B, A) belegger en gemeente kennen elkaar
niet, zijn onbekend met elkaar
doelstellingen, rekenmethodieken en
cultuur, ze spreken niet dezelfde taal en
(U) er bestaan over en weer veel
vooroordelen en aannames over elkaar
belegger en gemeente zoek elkaar op en
leer elkaar kennen vanuit een urgentie om
de lage middensinkomens te huisvesten
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los van een specifieke
gebiedsontwikkeling

zekerheid &
vertrouwen

haalbaarheidsfase

realisatiefase

exploitatie- en beheerfase

belegger en gemeente stellen zich flexibel op en belegger en gemeente stellen zich flexibel op en indien
bekendheid met elkaars culturele
ontwikkelingen vragen om een aanpassing van 'het
omgeving en transparante communicatie kunnen loslaten doordat ze elkaar vertrouwen,
elkaars belangen respecteren en weten dat ze
ontwerp' dan doorlopen ze samen nogmaals de
zorgt voor zekerheid en vertrouwen in
beiden proberen het gezamenlijke doel en de haalbaarheidsfase, waarbij partijen samen werken aan
elkaar
het realiseren van het gezamenlijke doel en de
individuele doelen van zowel belegger als
individuele doelen
gemeente te realiseren

(B, A) belegger en gemeente zijn niet
bekend met elkaars culturele omgeving en
dit zorgt voor onzekerheid en wantrouwen
(B, A) veel gemeenten ontbreekt het aan
kennis over beleggershuur
informele
instituties

initiatieffase

(U) belegger en gemeente treden vaak pas in de
realisatiefase met elkaar in contact, hierbij houden ze
rigide vast aan eigen belang en handelen vanuit hun
eigen positie en kijken hierbij naar de korte termijn
(B, A) het opportunisme van gemeente en politieke
dogma m.b.t. sociale huur veroorzaakt wantrouwen en
onzekerheid bij beleggers
(B) beleggers voelden zich niet welkom en vragen zich
af of ze nog steeds welkom zijn bij gemeenten als de
koopsector weer aantrekt
(B) gemeente houdt star vast aan het
stedenbouwkundige plan en met deze valse start staat
de economische haalbaarheid onder druk

als ontwikkelingen optreden, die een aanpassing van
belegger en gemeente zoek elkaar op en
belegger en gemeente zoek elkaar in de
het 'ontwerp' vragen, kijk dan samen hoe het
leer elkaar kennen om te werken aan de
initiatieffase op en benoem het gezamenlijke
doel en de individuele doelen respecteer elkaars 'ontwerp' aangepast kan worden, zodat het voldoet
vertrouwensband
individuele doelen en vertrouw op elkaar om de
aan de gezamenlijke en individuele doelen en de
benoemde doelen te realiseren
ontwikkelingen
durf los te laten en stel je flexibel op
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los van een specifieke
gebiedsontwikkeling

initiatieffase

haalbaarheidsfase

realisatiefase

communicatie belegger en gemeente communiceren al belegger en gemeente communiceren eerlijk en belegger en gemeente onderhouden een intensief
en in dialoog voor de start van een gebiedsontwikkeling
transparant
contact om activiteiten zo goed mogelijk op elkaar af
samenwerken
met elkaar
ze delen alle relevante informatie met elkaar
te stemmen

informele
instituties

(B, A) gemeente trekken van oudsher op
met corporaties en ontwikkelaars
beleggers zijn door de huidige
marktomstandigheden welkom bij
gemeente en worden pas in de
realisatiefase betrokken bij
gebiedsontwikkelingen
(U) binnen gemeente bestaat een
spanningsveld tussen de doelen vanuit
'beleid' en het grondbedrijf, dit
spanningsveld kan leiden tot
miscommunicatie zowel intern als naar
beleggers
belegger en gemeente zoek elkaar op en
leer elkaar kennen, los van een specifieke
gebiedsontwikkeling hetzelfde geldt voor
de beleidsafdelingen en het grondbedrijf
van een gemeente

exploitatie- en beheerfase

belegger en gemeente onderhouden als
strategische partners in een gebied contact met
elkaar

(U) belegger is niet betrokken in het voortraject, (U) belegger wordt pas in de realisatiefase betrokken (B) belegger heeft in de praktijk vooral 'warme
informatie wordt dan ook niet uitgewisseld
als bouwkavels niet afgezet kunnen worden bij
banden' met gemeente en veel betrokkenheid
het verkrijgen van informatie brengt
corporaties en ontwikkelaars
bij het gebied in de realisatiefase, in de
exploitatiefase zorgt de belegger vooral voor het
transactiekosten met zich mee
technisch onderhoud van de woningen.

belegger en gemeente zoek elkaar op en
doorloop gezamenlijk de initiatieffase

belegger en gemeente zoek elkaar op en doorloop
gezamenlijk de haalbaarheids- en realisatiefase

belegger en gemeente treedt vanuit het lange
termijn denken en waardeontwikkeling in de
exploitatie- en beheerfase op als strategische
partners met als doel een vitaal leefbaar gebied
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los van een specifieke
gebiedsontwikkeling

marktkennis
belegger

belegger denkt mee over gemeentelijk
beleid, bijvoorbeeld de woonvisie

(U) belegger wordt niet betrokken bij het
opstellen van gemeentelijk beleid

belegger en gemeente zoek elkaar op en
leer elkaar kennen, los van een specifieke
gebiedsontwikkeling

informele
instituties

lange termijn
perspectief

initiatieffase

haalbaarheidsfase

realisatiefase

exploitatie- en beheerfase

belegger denkt actief mee over de gebiedsvisie belegger denkt actief mee over de programmering, de
en de globale programmering, zodat vraag
verkaveling, de fasering, de inrichting en het beheer,
(gewenste bouwkavels en bouwmogelijkheden)
zodat vraag en aanbod op elkaar aansluiten
en aanbod in de realisatiefase op elkaar
aansluiten
(U) belegger is niet betrokken in voortraject

(U) belegger is niet betrokken bij de programmering,
verkaveling etc.
(U) gemeente biedt bouwkavels aan die ontwikkeld
zijn voor de koopsector en niet passen bij
beleggershuur, aanpassing van de programmering is
nodig
belegger denk in de haalbaarheidsfase actief mee over
gemeente nodig belegger uit om vanaf de
initiatieffase zijn marktkennis in te brengen bij
de programmering, verkaveling, fasering, inrichting
het vormen van de gebiedsvisie en de globale
van het openbaar gebied en het beheer en hierdoor
programmering
komt zijn marktkennis goed tot zijn recht.

gemeente betrekt belegger bij
beleidsvorming

belegger en gemeente zijn strategische partners
ze delen een gezamenlijke verantwoordelijkheid
voor een gebied en trekken samen op om de
leefbaarheid te behouden/vergroten, de
gemeente vanuit haar publiekrechtelijke rol en
de belegger als eigenaar van de woningen

(U) belegger wordt niet betrokken bij het
opstellen van gemeentelijk beleid

(B) belegger heeft in de praktijk vooral 'warme
banden' met gemeenten en veel betrokkenheid
bij het gebied in de realisatiefase, in de
exploitatiefase zorgt de belegger vooral voor het
technisch onderhoud van de woningen

belegger en gemeente zoek elkaar op en
leer elkaar kennen, los van een specifieke
gebiedsontwikkeling

belegger en gemeente treedt vanuit het lange
termijn denken en waardeontwikkeling in de
exploitatie- en beheerfase op als strategische
partners met als doel een vitaal leefbaar gebied
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los van een specifieke
gebiedsontwikkeling

formele
instituties

rijksoverheid en gemeente voeren een
zekerheid over
duidelijk beleid
eigendomsrechten
rijksoverheid zorgt dat transactiegegevens
openbaar zijn
(B, A) rijksoverheid en gemeenten voeren
geen duidelijk beleid en er is veel
onzekerheid over de toekomstige
ontwikkelingen,
hierdoor ervaart de belegger veel
onzekerheid en dit belemmert beleggers
bij het investeren
rijksoverheid en gemeente voer een
duidelijk beleid, zodat partijen weten waar
ze aan toe zijn en dus genoeg zekerheid
hebben om investeringsbeslissingen te
nemen
als de huisvesting van de lage
middeninkomens voldoende politieke
urgentie krijgt dan zal de rijksoverheid het
beleid aanpassen om investeringen voor
deze doelgroep te stimuleren
het gebrek aan informatie over transacties
kan de rijksoverheid wegnemen door
middels formele instituties er voor te
zorgen dat deze informatie geregistreerd
wordt en raadpleegbaar is, bijvoorbeeld
via het kadaster, dit vergt een extra
investering maar levert uiteindelijk lagere
transactiekosten op

initiatieffase

haalbaarheidsfase

realisatiefase

exploitatie- en beheerfase

gemeente is duidelijk over planologische procedure en
de voortgang daarvan
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los van een specifieke
gebiedsontwikkeling

efficiënte
contractvorming

institutionele
arrangementen

initiatieffase

haalbaarheidsfase

realisatiefase

exploitatie- en beheerfase

belegger en gemeente kunnen brede
belegger en gemeente onderhandelen met als
belegger en gemeente onderhandelen met als
afspraken maken over samenwerking: uitgangspunt het dienen van het gezamenlijk en uitgangspunt het dienen van het gezamenlijk en de
breder dan één specifieke locatie en voor de individuele belangen, deze uitgangspunten
individuele belangen
een lange periode
worden transparant en bondig verwoord in een afspraken worden transparant en bondig verwoord in
IOK
een SOK en KOK, waarbij de afspraken ruimte bieden
voor flexibiliteit zodat gezamenlijk ingespeeld kan
worden op ontwikkelingen

(B) beleggershuur is versnipperd
opgenomen in de nieuwbouwplannen van
gemeente, waarbij gemeente star
vasthouden aan een bepaald aandeel
beleggershuur

(U) belegger is niet betrokken in voortraject

(U) belegger en gemeente houden rigide vast aan
eigen belang en handelen vanuit hun eigen positie en
kijken hierbij naar de korte termijn

(B) belegger en gemeente kijk samen naar belegger en gemeente trek vanaf initiatieffase belegger en gemeente stel op basis van vertrouwen in
de bestaande woningvoorraad en bepaal
gezamenlijk op en leg in deze fase de
de haalbaarheidsfase een SOK en in de realisatiefase
vanuit daar welke toevoeging aan
gezamenlijke en individuele doelen en de
een KOK op die de gezamenlijke en individuele
beleggershuurwoningen gewenst is
uitgangspunten vast in een korte en bondige IOK doelstellinen transparant en kort verwoord en die
belegger en gemeente maak vanuit een
ruimte biedt aan flexibiliteit om gezamenlijk in te
lange termijn perspectief
spelen op ontwikkelingen
samenwerkingsafspraken op gemeente- of
zelfs regioniveau en dus breder dan voor
één specifieke locatie
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efficiënte
prijsvorming

los van een specifieke
gebiedsontwikkeling

initiatieffase

informatie is volledig beschikbaar voor
partijen

vanaf de initiatieffase samenwerken, zodat
vraag en aanbod op elkaar aansluiten

vraag en aanbod sluiten op elkaar aan
belegger en gemeente delen informatie over
grondprijsberekeningen en gronduigiftevoorwaarden
ze hebben een transparante en open dialoog over de
rekenmethodiek en de parameters, zoals huurwaarde,
indexering, waardeontwikkeling, risico's en
voorwaarden, bijvoorbeeld over parkeren en
uitponden

informatie is niet volledig en kosteloos
beschikbaar voor partijen

(U) belegger is niet betrokken in voortraject

(U) er bestaat een mismatch tussen vraag en aanbod
(B, A) bij veel gemeenten ontbreekt kennis over
beleggershuur, deze gemeenten begrijpen niet dat
beleggershuur een ander product is dan koop en dat
voor beleggershuur een lagere prijs betaald kan
worden, er is dan ook veel discussie over de hoogte
van de grondprijs, de afspraken rondom uitponden
(U) gemeenten hebben vaak in de grondexploitatie
gerekend op grondprijzen voor het koopsegment en
het doet dan ook financieel pijn om lagere
grondprijzen voor beleggershuur te ontvangen

dag-tot-dag
optimeringen

volledige informatie door via formele
instituties een publicatieplicht voor
transactiegegevens in te voeren

haalbaarheidsfase

realisatiefase

exploitatie- en beheerfase

gemeente nodig belegger uit om vanaf de
gemeente bied bouwkavels aan die voldoen aan
initiatieffase zijn marktkennis in te brengen bij
investeringscriteria van beleggers
het vormen van de gebiedsvisie en de globale
belegger en gemeente deel informatie over
grondprijsberekeningen en gronduitgiftevoorwaarden,
programmering, zodat vraag en aanbod op
voer hierover een transparante en open dialoog
elkaar aansluiten
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Bijlage IV

Begrippenlijst

90%-norm
Corporaties moeten vanaf 1 januari 2011 90% van de vrijkomende woningen in de gereguleerde sociale huursector toewijzen aan huishoudens
met lage inkomens, te weten een verzamelinkomen tot € 34.229 (anno 2012).
Belemmering
Suboptimaal handelen waardoor er geen sprake is van perfecte marktwerking.
Dag-tot-dag optimeringen
Allocatie van productiefactoren volgens de neoklassieke economie.
Externe effecten
Partijen, die geen contractspartij zijn, hebben voordeel of nadeel van een transactie zonder dat ze hiervoor betalen of een vergoeding
ontvangen. Het gevolg hiervan is dat een contract onvolledig is en niet de optimale ‘prijs’ en ‘hoeveelheid’ bevat.
Formele instituties
Wetten, richtlijnen en procedures.
Gebiedsontwikkeling
Bij gebiedsontwikkeling wordt een gebied opnieuw ingevuld waarbij verschillende functies zoals infrastructuur, wonen, werken en recreatie in
hun onderlinge samenhang worden gerealiseerd.
Huurwoning
Gereguleerde huurwoning of sociale huurwoning:
Een huurwoning met een maximale huur van € 681 (anno 2013). Huurders moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen om in aanmerking te
komen voor een sociale huurwoning en daarnaast zijn er regels met betrekking tot de maximale hoogte van de huur en de indexering van de
huur, de huurprijsregulering.
Geliberaliseerde huurwoning of beleggershuurwoning of vrije sectorhuurwoning:
Een huurwoning, die een bepaald kwaliteitsniveau (meer dan 142 punten volgens het woningwaarderingsstelsel) heeft en daardoor een hogere
huur heeft dan € 681. Deze huurwoningen behoren niet tot het sociale huursegment en hebben niet te maken met de huurprijsregulering.
Institutie
Door mensen ontwerpen regels die structurerend zijn voor hun economische, sociale en politieke gedrag.
Institutionele arrangementen
Contracten en private organisaties, die transacties coördineren.
Institutionele belegger
Belegger die in opdracht van een institutie, bijvoorbeeld een pensioenfonds of verzekeraar, geld belegt met als hoofddoelstelling het behalen en
maximaliseren van rendement en daarbij het beheersen van de bij de rendementsdoelstelling behorende acceptabele risico.
Informele instituties
De culturele omgeving, bestaande uit waarden, normen en houdingen.
IVBN - vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland
Vereniging, die de belangen van haar 30 leden, behartigt. Gezamenlijk vertegenwoordigen de leden ruim 60 miljard euro aan Nederlands
onroerend goed en nog eens ruim 50 miljard euro in het buitenland. De bij IVBN aangesloten organisaties beleggen – zowel direct als indirect –
voornamelijk in woningen, kantoren en winkelcentra/winkels. Daarnaast wordt belegd in bedrijfsruimten, logistiek, parkeergarages en overig
vastgoed. In totaal verhuren de leden van IVBN circa 130.000 woningen, waarvan bijna de helft in de vrije huursector. Zij zijn daarmee, na
corporaties en particuliere verhuurders, de derde aanbiedende partij op de woningmarkt.
Lage middeninkomens
Huishoudens met een verzamelinkomen van € 34.000 tot € 45.000.
NIE - Neo Institutionele Economie
Paradigma binnen de Algemene Economie, die gezien kan worden als aanvulling op de neoklassieke economie, die rekening houdt met
informatietekorten, onzekerheid, menselijk gedrag en het bestaan van transactiekosten, waardoor marktfalen optreedt en waaraan
overheidsingrijpen en instituties hun bestaansrecht ontlenen. Belangrijkste pijlers binnen de theorie zijn de leer van de eigendomsrechten, de
principaal-agentbenadering en de transactiekosteneconomie.
Neoklassiek economie
Een paradigma dat gebaseerd is op het gedachtegoed van Adam Smith (1776) met als hoofdgedachte dat perfecte concurrentie op de markt,
waar vraag en aanbod samenkomen, er voor zorgt dat de prijzen precies de relatieve schaarste van een goed reflecteren.
Transactiekosten
Kosten die gepaard gaan met de overdracht van goederen en diensten op een markt of de voortstuwing van een product binnen een organisatie.
Deze kosten kunnen bestaan uit bijvoorbeeld het verzamelen van kennis over de diverse producten en producenten, de kosten van overleg, de
kosten van het opstellen van contracten en de kosten van coördinatie van activiteiten binnen een organisatie.
Transactiekostentheorie
Economische organisatietheorie waarbinnen de vraag naar de meest efficiënte organisatievorm of besturingsstructuur van transacties centraal
staat.
Vierlagenschema
Een raamwerk dat vier institutionele niveaus, die elkaar wederkerig beïnvloeden, indeelt naar hiërarchische volgorde waarbij de mate van
aanpasbaarheid leidend is. De vier institutionele lagen zijn: 1. informele instituties 2. formele instituties 3. institutionele arrangementen
4. dag-tot-dag optimeringen.
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