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NIEUWSBRIEF

introductie

Stratoplan, een introductie

Alstublieft, u bent de trotse bezitter van
onze allereerste nieuwsbrief. Hiermee
willen wij betrokkenen en geïnteresseerden informeren over de verwerving van
grondposities, locatieplanning en gebiedsontwikkeling.
Stratoplan bestaat uit een team van gedreven professionals voor wie de branche
geen geheimen kent. Wij springen in op de

marktbehoefte om gebiedsontwikkeling
inzichtelijk te maken. Hiertoe ontwierpen
wij de LocatiePlanner, een unieke tool die
in deze behoefte voorziet en alle doorgaans versnipperde informatie eenvoudig
in kaart brengt. De LocatiePlanner heeft in
korte tijd een solide plek in de markt weten te veroveren. Diverse woningcorporaties en projectontwikkelaars in Nederland
passen de applicatie inmiddels toe.

Buiten alle interessante marketingfacts die
als reden kunnen gelden voor een nieuwsbrief, vinden wij het als betrouwbare partner vooral belangrijk via deze weg contact
te onderhouden met u als relatie. Zo blijft
u op de hoogte van actuele zaken die zich
afspelen in de markt, binnen Stratoplan en
de evolutie van de LocatiePlanner. Ook
laten we regelmatig klanten aan het woord
voor wie wij oplossingen hebben kunnen
aandragen die hen beter in staat stellen grondposities in kaart te brengen en
proactief te werven.
In deze editie bieden wij dé oplossing om
tijdig posities te verwerven, brengen we
de ontstaansgeschiedenis van Stratoplan
voor het voetlicht en laten we een collega uit het vak aan het woord over zijn
risicoparagraaf bij grondverwerving en de
voordelen die dat u kan opleveren bij de
aankoop van grondposities.
Wij wensen u veel plezier met het lezen
van de nieuwsbrief.

over stratoplan
Over Stratoplan

Nu de nieuwsbrief van Stratoplan een feit
is, lijkt het me goed eerst te vertellen wie
wij zijn, wat wij doen en wat er allemaal al
gebeurd is.
Stratoplan is ontstaan uit een nevenonderneming; Goudkuil Bouwmanagement.
Vanuit deze organisatie waren wij al
betrokken bij woningbouwcorporaties,
voornamelijk op het gebied van haalbaarheidsonderzoeken, berekeningen van
grondexploitatie en bouwkostenadvies.
Op enig moment heeft de locale corporatie

Habeko Wonen ons gevraagd voor hen een
inventarisatie te maken van de verdeling
van grondposities in het ontwikkelgebied
Oude Rijnzone, waarin wij beiden gevestigd
zijn. Dit moest leiden tot een advies over
verwerving.
Het bleek op dat moment niet mogelijk
om alle beschikbare informatie op een
goede, heldere en actuele manier voorhanden te hebben en weer te geven. Wij
stelden Habeko Wonen voor de opdracht
als ‘pilot project’ te zien voor de ontwik-

keling van de Stratoplan LocatiePlanner.
Vol enthousiasme hebben wij dit gezamenlijk
opgepakt.
De eerste vraag die we ons stelden was:
welke informatie zou je als acquisitiemanager of projectontwikkelaar in één
applicatie willen zien om goed inzicht te
hebben in je werkgebied?
1. Actuele kadasterinformatie.
2. Het vingerende bestemmingsplan.
3. De provinciale bebouwingscontour.
4. De luchtfoto.
5. De ‘nieuwe plannen’.
Hiernaast hebben we gebruiksvriendelijkheid als speerpunt gesteld. Onze gebruikers
zullen namelijk acquisitiemanager of

projectontwikkelaars zijn zonder kennis
van (geo)informatica. Deze gebruikers
willen zich vanuit het oogpunt van een
ontwikkelaar een visie kunnen vormen van
een gebied. Deze visie moeten zij actueel
kunnen houden. Dit doen wij door maandelijks de kadastrale mutaties te verwerken. Tevens moeten zij deze visie kunnen
communiceren, bijvoorbeeld voor interne
besluitvorming. Ook dat behoort tot de
mogelijkheden, dankzij het visuele karakter
van de LocatiePlanner.

goed beeld te hebben gegeven van wie we
zijn en wat we doen.
Uiteraard staan wij open voor uw vragen
en opmerkingen.
Met vriendelijke groet,
Ludo Goudkuil
Directeur

Voor meer informatie nodigen wij u graag
uit om op www.stratoplan.nl de demoversie te proberen of de presentatiefilm te
bekijken. We hopen u op deze manier een

Nieuwsbrief woningbouwcorps. n.a.v. DM.

Zonder positie begin je niets
Bij woningcorporaties neemt projectontwikkeling een steeds
belangrijker positie in. De overheid stimuleert corporaties stappen
te nemen om in de behoefte aan woningbouw te voorzien. Woningcorporaties hebben buiten de maatschappelijke verantwoordelijkheid tevens de middelen om die bouw te realiseren. Het is echter
van essentieel belang eerst positie te verwerven. Zonder positie
begin je niets.
Woningbouwcorporaties zijn de projectontwikkelaars van de toekomst. Kregen zij
voorheen door de gemeente locaties aangeboden, nu zullen zij zelf op pad moeten
om deze te verwerven. Om überhaupt een
rol van betekenis te kunnen spelen. Het

is daarom belangrijk tijdig bewegingen in
de markt te signaleren. Te weten waar de
mogelijkheden liggen en wat de ontwikkelingen zijn. Zij dienen gedegen gebiedsonderzoek te plegen en locaties en kosten

Het is belangrijk
tijdig bewegingen
in de markt te
signaleren

in kaart te brengen. Daar heeft Stratoplan
een zeer handige tool voor ontwikkeld: de
LocatiePlanner.

De LocatiePlanner bespaart de gebruiker
zeeën van tijd én kosten. Het is niet
langer nodig om bij allerlei verschillende
instanties gegevens te vergaren. Kadastrale
kaarten, luchtfoto’s, bebouwingscontouren,
grondposities, eventuele belemmeringen:
de LocatiePlanner kan alles eenvoudig
samenvoegen in één overzicht.

Het is niet langer
nodig bij
verschillende
instanties gegevens
te vergaren

LocatiePlanner. Alle gewenste elementen
voor de verwerving van grondposities
worden opgenomen in de verwervingsadministratie van de gebruiker. Altijd actueel
en direct opvraagbaar. Dankzij deze unieke
applicatie beschikt u in een oogopslag over
alle relevante informatie in een gebied.

LocatiePlanner
Stratoplan brengt samen met de klant een

specifiek gebied volledig in kaart in de

Passie, ambitie en uitdaging

Woningbouwcorporaties, grondposities en risicomanagement
Het eindwerkstuk van een MRE-opleiding aan de Amsterdam School of Real Estate is een Masterproof.
Deze Masterproof bestaat uit het uitvoeren en presenteren van strategisch advies op basis van gedegen
onderzoek. De centrale vraagstelling in mijn Masterproof bij de ASRE luidde: ‘Wat zijn de risico’s voor
woningbouwcorporaties bij het innemen van grondposities en wat is de gewenste vorm en inhoud van de
risicoparagraaf voor verantwoorde besluitvorming’.
Als gebiedsontwikkelaar en adviseur
Vastgoed bij wonenCentraal te Alphen aan
den Rijn, een middelgrote woningbouwcorporatie in het Groene Hart, lever ik
een bijdrage aan het realiseren van de
bedrijfsdoelstellingen. Een belangrijk doel
daarbij is het verkrijgen van een ‘eigentijdse’ match van vraag en aanbod van het
bedrijfsmiddel vastgoed.Voor deze match
zijn financiële middelen, professionele
medewerkers en grondposities nodig.
De functie van gebiedsontwikkelaar
combineer ik bij corporaties met 21 jaar

werkervaring vol passie, ambitie en uitdaging.
Om een bijdrage te leveren aan het proces
van bewustwording en risicomanagement
bij grondposities, zal ik in de nieuwsbrief van
Stratoplan beknopt enkele relevante zaken
uiteen zetten.
Allereerst zal ik in deze editie ingegaan op
de noodzaak voor woningbouwcorporaties om grondposities in te nemen. In de
volgende editie zal het proces van risicomanagement (de risico’s) bij het innemen

van grondposities voor corporaties aan de
orde komen. In een derde bijdrage zet ik
de (door mij gehanteerde) methodiek van
kasstromen, parameters en het rekenmodel
voor het bepalen van een risicoprofiel uiteen. Afsluitend zal ik in een laatste bijdrage
de vorm en inhoud van de risicoparagraaf
voor verantwoorde besluitvorming uiteenzetten en toelichten.
Reacties: awijdeveld@wonenCentraal.nl

Deel 1: woningbouwcorporaties en grondposities.

Op grond van de risico’s

De beleidsinspanningen van het Kabinet zijn erop gericht het huidige
woningtekort te verlagen, om zo de woningmarkt te laten ontspannen.
In het actieplan Woningproductie (november 2007) van de minister
voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI) is de taakstelling opgenomen
om de komende tien jaar jaarlijks tachtigduizend nieuwbouwwoningen
in Nederland toe te voegen aan de bestaande voorraad.
Hiervan nemen de corporaties een kwart voor hun rekening.
Corporaties hebben naast een nieuwbouwopgave een taakstelling in de vervanging van
het bestaande bezit. Met een afschrijvingsperiode voor woningen van vijftig jaar, dient
jaarlijks twee procent van het woningbezit
door nieuwbouw te worden vervangen.
Door marktomstandigheden worden met
de huidige rekensystematiek nieuwbouwwoningen ontwikkeld en gerealiseerd
met forse ‘onrendabele investeringen’.
Om die te compenseren is het zaak extra
inkomsten te genereren. Dit kan door het
kapitaal van corporaties te gelde te maken
door stenen (woningen) te verkopen. Een
bijkomend effect hiervan is echter dat
eveneens grondpositie wordt verkocht.
Met de actieve rol van gemeenten op de
grondmarkt was ook de positie van corporaties op de grondmarkt tot voor kort
verzekerd. Corporaties ontwikkelden en
realiseerden woningbouwprogramma’s die
gemeenten in woonvisies hadden opgenomen. Door de terugtredende overheid, de
verzelfstandiging van corporaties, veranderingen op de grond- en woningmarkt is
de positie en de ambitie van corporaties
op de grondmarkt ook veranderd. Het

beschermde werkgebied van een lokaal
opererende woningcorporatie is, door
toetreding van collega-corporaties, niet
meer zo beschermd. Ook fusies leveren
een bijdrage aan het doorbreken van het
oude, vertrouwde patroon van ’ons kent
ons’ tussen gemeenten en corporaties.
Gemeenten kiezen bij gronduitgifte steeds
vaker voor een marktmechanisme waarin
de prijs bepalend is.
De sociale volkshuisvester van weleer is een
meer eigentijdse vastgoedpartij geworden
die op meerdere terreinen dan alleen sociale
woningbouw op de markt actief is. Enerzijds
wordt deze verandering veroorzaakt door
steeds wijzigende wetgeving en de rol van de
(lokale) overheid. Anderzijds spelen ondernemingsdoelstellingen en ambitie, uiteengezet
in visie, missie, strategie en beleid, een steeds
belangrijker rol. Uitgangspunt is om de
doelstellingen te realiseren en de ambities zo
goed mogelijk in te vullen.
Volgens het BBSH mag een woningcorporatie niet met grond speculeren, meer
grond kopen dan nodig is voor de eigen
woningbouw met de bedoeling de grond
door te verkopen. Grondaankoop is toegestaan indien de corporatie mag verwachten

Ate Wijdeveld (51)
dat de locatie binnen een redelijke periode
(circa tien jaar) een (woning)bouwbestemming
zal krijgen om daar, conform de in het BBSH
genoemde kerntaken, op te bouwen.
Gemeenten zijn steeds minder geneigd
om gronden tegen sociale uitgangspunten
(grondprijzen) aan corporaties te gunnen.
Enerzijds door de druk vanuit de commerciële marktpartijen, anderzijds door
beperkingen ten gevolge van de Europese
wet- en regelgeving (voorkomen staatssteun). Daarnaast rekenen gemeenten met
hogere opbrengsten uit de grondexploitatie vanwege het schaarser worden van
beschikbare gronden.
Corporaties zijn zich er steeds meer van
bewust dat posities op de grondmarkt een
bepaalde zekerheid bieden voor continuïteit
en ontwikkeling van de corporatie. Het
innemen van grondposities is van eminent
belang.

