Passie, ambitie en uitdaging
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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 van 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.
Om een bijdrage te leveren aan het

proces van bewustwording en risicomanagement bij grondposities zal ik beknopt
enkele relevante zaken uiteen zetten.
In de vorige nieuwsbrief ben ik ingegaan op
de noodzaak voor woningbouwcorporaties
om grondposities in te nemen. In deze
editie zal het proces van risicomanagement
en de risico’s bij het innemen van grondposities voor corporaties aan de orde komen.
In de volgende nieuwsbrief zet ik de
(door mij gehanteerde) methodiek van

Nieuwsbrief Stratoplan 02 - zomer 2009

kasstromen, parameters en het rekenmodel
voor het bepalen van een risicoprofiel
uiteen. Afsluitend zal ik de vorm en inhoud
van de risicoparagraaf voor verantwoorde
besluitvorming uiteenzetten en toelichten.
Reacties: awijdeveld@wonenCentraal.nl
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Deel 2 : risicomanagement bij grondposities van woningbouwcorporaties.

Op grond van de risico’s

Corporaties groeien in hun hoedanigheid als speler op de grondmarkt
en verwerven grondposities waarbij onzekerheden een rol spelen.
Om die onzekerheden (lees: risico’s) te beheersen, is het van belang
specifieke aandacht te besteden aan gestructureerd risicomanagement.
Dit kan alleen indien men een zorgvuldig proces definieert met de
processtappen risicoanalyse, risicorespons en risicobeheersing.
Belangrijk daarbij is de gestelde rendementseis, de reikwijdte van de
risicoanalyse van de grondposities. Met andere woorden: wat is het
‘momentum’ waarop wordt afgerekend op de risico’s en wat is het
referentiekader. Wel beschouwd het moment waarop resultaat en
rendement van de grondwaarde wordt bepaald.
De rendementseis, opgenomen in de
ondernemingsdoelstellingen, geeft aan of
de corporatie bij het verwerven van grondposities risicozoekend, risicomijdend of
risiconeutraal wenst te opereren. De
zogeheten ‘risicoattitude’. Een hoge rendementseis is een risicozoekende attitude.
Het innemen van grondposities gaat bijna
altijd gepaard met het nemen van risico’s.
Er bestaan altijd onzekerheden voor wat
betreft het uiteindelijk te ontwikkelen, te
realiseren en te verkopen (woning)programma. De opbrengsten zijn op voorhand
niet met zekerheid vast te stellen. Eveneens
zijn de kosten niet vooraf eenduidig en
overzichtelijk te bepalen.Van belang voor
het bepalen van de risico’s, is of de locatie
een binnenstedelijke locatie betreft of een
locatie in een uitleggebied. Of er een
bestemmingsplan is opgesteld of nog niet.
In zekere mate bepaalt dit de tijd die zal

verstrijken van aankoop grond tot start
bouw. Daarnaast is het van belang of er
enkelvoudig wordt ontwikkeld door de
organisatie zelf of (moet worden) samengewerkt met één of meerdere andere partijen.
De risico’s voor corporaties bij het (vroegtijdig) innemen van grondposities voor
grondexploitatie, zijn de onzekerheden
over de (mogelijk) te realiseren plannen
en overige eisen die de (lokale) overheid
voor een locatie opstelt. Daarnaast zijn het
de onzekerheden over de verrekening van
kosten (kostenverhaal) en de verevening
van (binnenplanse of bovenplanse) kosten
tussen de grondeigenaren. Het zijn de
onzekerheden over alle toekomstige kasstromen. Enerzijds eenmalige kasstromen
(ver) in de toekomst, anderzijds periodieke
kasstromen gedurende de exploitatie tot
aan ontwikkeling of vervreemding. Specifiek
voor corporaties kan hieraan het risico van
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onvoldoende expertise, deskundigheid en
daadkracht op dit specifieke terrein worden
toegevoegd.
Risicomanagement is een kennisgenererend
proces waardoor de onwetendheid van
en onzekerheid over risico’s gedurende
het proces afneemt. Dit zal in de toekomst
bij corporaties nadrukkelijke aandacht en
invulling krijgen omdat de financiële risico’s
toenemen bij strategische keuzes. Door
de grote belangen worden meer eisen
gesteld aan de informatie ten behoeve van
de onderbouwing van besluitvorming. De
effectiviteit en efficiency van risicomanagement bij corporaties kunnen verbeteren
door risicomanagement een structurele
en formele plaats te geven en een integraal
onderdeel van het beleidsproces te maken.
Door de risicomanager een onafhankelijke
positie te geven, een cyclisch risicomanagementprofiel te ontwikkelen of meerdere
technieken te gebruiken voor risicoanalyse
en deze uitkomsten als structureel onderdeel op te nemen in de rapportage aan het
toezichthoudend orgaan in een jaarlijks
risicobeheersplan.

Heel hartelijk dank voor alle
positieve reacties op de eerste
uitgave van onze nieuwsbrief.
We hebben gemerkt dat hij bij
veel mensen de aandacht heeft
getrokken en op menig bureau
is blijven liggen. Dit sterkte ons
in de voorbereiding van de
tweede uitgave.

In deze tweede nieuwsbrief brengen wij
een aantal zaken aan het voetlicht. Bijvoorbeeld dat wij in de afgelopen periode een
contractvorm hebben ontwikkeld die het
mogelijk maakt ook grotere gebieden op
te nemen in de LocatiePlanner zonder in
één keer voor grote investeringen te staan.
Ook treft u een interview aan met
ontwikkelingsmanager Clé Moormann
van woningcorporatie Mitros uit Utrecht.
Clé Moormann vertelt over de ambitie en

plannen van Mitros en de beweegredenen
dit samen met Stratoplan ten uitvoer
te brengen.
Tot slot ook het tweede deel van de
visie van ir. Ate Wijdeveld MRE. Van de
noodzaak van woningcorporaties tot het
innemen van grondposities en de wijze
waarop zij dit kunnen doen zonder de
risico’s hiervan uit het oog te verliezen.
Het is dat wij zeer goed luisteren naar ons
reclamebureau en het daarom houden
bij een nieuwsbrief van vier keer A4.
Anders hadden we eenvoudig nog enkele
pagina’s toe kunnen voegen met onze
ervaringen in de markt van projectontwikkeling bij woningcorporaties.
Om nog maar te zwijgen over het grote
aanbod van gronden van ontwikkelaars, de
variërende aanbiedingen tot samenwerking
met ontwikkelaars, de ‘vooral neerwaarts’
fluctuerende grondprijzen en de verzoeken om diverse ‘reddingsacties’ aan
woningcorporaties voor ontwikkelingen
die commercieel niet meer haalbaar zijn.
Ik wens u veel leesplezier,
Ludo Goudkuil
Directeur Stratoplan

over stratoplan
Inzicht hebben en
houden kan ook in
grote werkgebieden

In onze eerste nieuwsbrief vertelden wij
nog niet al te lang actief te zijn op de
markt met ons product de Locatieplanner.
Toch bestaat Stratoplan alweer bijna drie
jaar. Ruim anderhalf jaar zijn we bezig
geweest met de ontwikkeling van de
eerste versie van de LocatiePlanner.
Dat maakt dat we inmiddels ook alweer
een jaar bezig zijn de markt van
woningcorporaties te benaderen.

We merken goed dat onze naam en ons
product geleidelijk aan vaste grond onder
de voeten krijgen in de woningcorporatiewereld. Bedienden wij vanaf het begin
verschillende kleine en middelgrote
woningcorporaties, inmiddels hebben we
ook prettige samenwerkingen met grotere
woningcorporaties.
Al pratende met grote corporaties hebben
wij hun wensen kunnen inventariseren.

Inzicht hebben en houden in hun werkgebied is het grote streven. Al snel liepen we
aan tegen de grote afmetingen en aantallen
percelen in deze uitgestrekte werkgebieden.
Dit volume bracht met zich mee dat de
startinvestering om een dergelijk werkgebied op te nemen in de LocatiePlanner
hoog was. Als goed ondernemer zijn wij
gaan kijken naar de wensen van onze klant
en de mogelijkheden binnen ons dienstenpakket. Al snel was duidelijk dat het
opnemen van grotere werkgebieden in de
LocatiePlanner niet bedoeld is voor de
korte termijn maar juist om meerjarig op
de hoogte te zijn van de ontwikkelingen.
Dit in overweging nemende zijn we
gekomen tot een vijfjarige contractvorm.

Met deze contractvorm kunnen wij de
hoge startinvestering in het eerste jaar
verdelen over het tweede tot en met het
vijfde jaar. Normaliter zouden we in deze
periode alleen onderhoudskosten in
rekening brengen, ongeveer 25% van het
aanvangsbedrag. Het aanvangsbedrag
gesteld op 100% levert het volgende
plaatje op:

Voorbeeld: bij een werkgebied van 15.000
percelen zou de startinvestering voorheen
ruim € 35.000,– zijn geweest. Met onze
nieuwe contractvorm heeft u voor jaarlijks
circa € 13.000,– alle kadastrale informatie
van uw werkgebied. Duidelijk en overzichtelijk
met een scherpe luchtfoto, de bebouwingscontouren, eventuele ‘nieuwe plannen’ en uiteraard
de functionaliteiten en het gebruiksgemak van
de LocatiePlanner.
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Is volledig inzicht in uw werkgebied ook
voor u een stap dichterbij gekomen? We
laten u graag zien hoe het werkt! Neem
hiervoor contact op met Ludo Goudkuil
of Michel Aartse.

Mitros kiest voor innovatie
Maatschappelijk, innovatief, toonaangevend, respectvol,
ondernemend en sociaal: het zijn de letters waar Mitros al ruim
tien jaar met trots voor staat. Met ongeveer 29.000 huurwoningen
en ruim driehonderd medewerkers de grootste woningcorporatie
in de stedelijke regio Utrecht. Ludo Goudkuil in gesprek met hoofd
ontwikkeling van Mitros Clé Moormann.
Mitros Projectontwikkeling BV (MPO) is
het bedrijfsonderdeel dat voor de Mitros
Woonbedrijven en Mitros Maatschappelijk
Vastgoed de ontwikkeling en realisatie van
veelal binnenstedelijke herstructureringsen (nieuw)bouwprojecten verzorgt.
“Ambitieuze projecten die wij vanaf nu
gaan uitvoeren met behulp van de
LocatiePlanner van Stratoplan”, zegt Clé
Moormann, hoofd ontwikkeling bij Mitros.

Adequaat handelen
“Voor een van die nieuwe projecten
richten wij ons op een groot gebied rond
Utrecht. Een gebied dat wij nog niet
eerder op die schaal hebben bestreken.
Tot het jaar 2018 willen wij de bouw van
8300 woningen realiseren. Binnenstedelijk,
maar ook daarbuiten. Bij het opstellen van
het plan van aanpak waren wij op zoek
naar innovatieve instrumenten die ons

hierbij ondersteunen en die we vonden
in de LocatiePlanner. Zelf deden wij ook
kadastraal onderzoek, maar nooit zo
zorgvuldig als hoe Stratoplan het werk
bundelt. Dankzij de volledigheid en actuele
gegevens waarmee de LocatiePlanner de
gebieden inzichtelijk maakt, kunnen wij
waar nodig tijdig en adequaat handelen.
Dat geeft ons een welkome voorsprong.

Dankzij de
LocatiePlanner
kunnen wij tijdig en
adequaat handelen

Win-winsituatie
Ludo Goudkuil vult aan: “Het vijfjarige
samenwerkingsverband dat wij met Mitros
zijn aangegaan creëert een win-winsituatie.
Mitros is een ambitieuze club die duidelijk
durft te kiezen voor innovatie. En voor
innovatie moet je bij Stratoplan zijn.”
Clé Moorman:”Wij kijken dan ook uit naar
de samenwerking. Stratoplan voorziet ons
de komende vijf jaar van vitale informatie
waarmee wij onze plannen ten uitvoer
willen brengen en dus onze ambitie
verwezenlijken.”
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