Passie, ambitie en uitdaging

NIEUWsBRIEF

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 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 worden door mij beknopt
enkele relevante zaken uiteengezet in deze
bedrijfsperiodiek van Stratoplan.
In twee vorige nieuwsbrieven van Stratoplan, voorjaar en zomer 2009, ben ik ingegaan op de noodzaak voor woningbouwcorporaties om grondposities in te nemen
en het proces van risicomanagement en de
risico’s bij het innemen van grondposities

voor corporaties. In deze nieuwsbrief zet
ik de (door mij gehanteerde) methodiek
van kasstromen, parameters en het rekenmodel voor het bepalen van een risicoprofiel uiteen. Afsluitend zal in de volgende
nieuwsbrief een laatste bijdrage volgen
over de vorm en inhoud van de risicoparagraaf voor verantwoorde besluitvorming.
Reacties: awijdeveld@wonenCentraal.nl
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Deel 3 : methodieke kasstromen, parameters en rekenmodel.

Op grond van de risico’s

Corporaties herijken hun maatschappelijke bestaansrecht en de
wijze waarop zij inhoud en invulling geven aan bedrijfsdoelstellingen.
Enerzijds opereren corporaties steeds zelfstandiger, anderzijds dienen
zij steeds transparanter te opereren en verantwoording af te leggen
over ambitie, doelstellingen en handelen. Een van de (noodzakelijke)
ambities van woningcorporaties is nieuwe producten toevoegen aan
de bestaande vastgoedportefeuille. Het innemen van grondposities
als instrument om nieuw vastgoed aan de portefeuille te kunnen
toevoegen is daarbij echter complex en risicovol.
Om de rendabele aankoopsom van
een locatie te bepalen voor de gestelde
rendementseis dienen alle kasstromen,
van het moment van verwerving tot aan
vervreemding, in kaart te worden gebracht.
Deze variabelen kunnen worden aangeduid
als de risico’s van de grondverwerving.
Met behulp van een checklist kan invulling
worden gegeven aan de kwantificering van
de risico’s.
EMV-methoden
Door alle risico’s op een locatieafhankelijke
wijze te beoordelen, wordt middels een
verwacht, pessimistisch en optimistisch
scenario, in combinatie met de
gevoeligheidsanalyse de risicovolatiliteit
(de bewegelijkheid en de bandbreedte
daarbij) van een grondverwerving
bepaald. Deze volatiliteit kan worden
afgeleid uit de rendementen van de
verschillende scenario’s. Het afzetten van
het uiteindelijk gewogen scenario tegen
het verwachte scenario (met de gestelde

rendementseis) bepaalt het risicoprofiel van
de grondverwerving.
Conform de Expected Monetary Value
method wordt een scenarioanalyse
gecombineerd met het inschatten van
de waarschijnlijkheidscomponent. Door
de aankoopsom voor de scenarioanalyse
te fixeren kan met behulp van de
EMV-methode het risicoprofiel van de
grondverwerving worden bepaald. Het
risicoprofiel wordt weergegeven door het
verschil in rendement na het toepassen
van de EMV-methode ten opzichte van de
gestelde rendementseis. Alle variabelen
bepalen in meer of mindere mate
(afhankelijk van de opgestelde scenario’s)
het risicoprofiel van de grondverwerving en
de locatie.
Het rekenmodel
Omdat het bepalen van het risicoprofiel
van een grondverwerving specifiek
inzicht oplevert voor besluitvorming, is

Voorwoord

Ook kunt u lezen over onze
samenwerkingsovereenkomst met
het Kadaster. Zowel het Kadaster als
Stratoplan is van mening dat beiden hun
dienstverlening kunnen verbeteren door
nauwer samen te werken.Voor u als
klant zal dit uiteraard ook zijn vruchten
afwerpen, in de vorm van meer informatie,
actuelere informatie en betere adviezen.
Deze nieuwsbrief is in een ‘kerstjasje’
gestoken.Voor ons is dit dan ook een
prima gelegenheid u fijne feestdagen,
een goede jaarwisseling en alle geluk,
gezondheid en succes toe te wensen voor
het komende jaar.

Ate Wijdeveld
onderzocht welke bundeling van risico’s kan
worden toegepast. Ik onderscheid daarbij:
éénmalige uitgaven voor de verwerving van
grondpositie, periodieke uitgaven en kosten
tijdens de exploitatieperiode, periodieke
inkomsten tijdens de exploitatieperiode,
éénmalige uitgaven bij de vervreemding van
grondpositie, éénmalige opbrengsten bij de
vervreemding van grondpositie.
In het rekenmodel moet op basis van de
financiële variabelen en de aankoopsom
van de locatie worden aangetoond dat de
gestelde rendementseis wordt gehaald.
Zoveel mogelijk financiële variabelen
waarvan uit de kwantitatieve risicoanalyse
blijkt dat deze relevant zijn, worden
in het rekenmodel opgenomen. De
verwervingswaarde laat zich omschrijven
als de aankoopwaarde, waarbij op basis
van de verwachte cashflows het gestelde
rendement wordt gerealiseerd. De
variabelen van het rekenmodel bepalen de
cashflows. Besluitvorming inzake de aankoop
van grond kan daarmee transparant en
verantwoord plaatsvinden.

Hier alweer uitgave drie van
onze nieuwsbrief. Nog net aan
het einde van het jaar een mooie
gelegenheid om terug te blikken.
Allereerst dank ik alle klanten die wij
dit jaar hebben mogen verwelkomen.
Voor Stratoplan was 2009 het jaar om
landelijk voet aan de grond te krijgen
bij woningcorporaties. Ons doel is bij

woningcorporaties het gat in te vullen dat
ontstaat op het gebied van strategische
grondverwerving. Bij een aantal
corporaties zijn we hier het afgelopen jaar
succesvol mee geweest. Uiteraard gaan
we daar komend jaar vol overgave mee
door. We willen zelfs een stap verder gaan
door onze dienstverlening te verbreden
en te optimaliseren. Hierover leest u meer
verderop in deze nieuwsbrief.

Ons budget voor eindejaarsberichten en
–geschenken zullen wij dit jaar doneren
aan de stichting Healthy Malawi. De
stichting Healthy Malawi is opgericht in
2002 door Sandra Verbaan uit Leiden.
Sinds 2003 zet zij zich in Malawi in
om lokale weeskinderen (veelal hivgeïnfecteerd) een beter bestaan te geven.

Ludo Goudkuil
Directeur Stratoplan

over stratoplan
Doorontwikkeling
en verbreding

De afgelopen periode hebben we onze
strategie en doelstellingen voor de
komende periode bepaald. De fase van
bedenken, ontwikkelen en vermarkten is
niet afgelopen, maar wel stabiel. Dan ga je
je afvragen: hoe nu verder… De komende
tijd zal er een zijn van doorontwikkeling
en verbreding.
Doorontwikkeling is gekoppeld aan onze
applicatie de LocatiePlanner. We hebben
hiervan al een mooie inventarisatie van

mogelijke doorontwikkelingen. Denk
aan extra functionaliteiten, nog meer
gebruiksgemak, koppelingen met ander
applicaties en meerdere modules om
overzichtelijker en diepgravender te
kunnen werken. Om zoveel mogelijk aan
te sluiten bij de wensen van onze klanten,
willen we een contactgroep van gebruikers
oprichten om onze ideeën te spiegelen
aan die van onze gebruikers (zie onze
oproep in het kader).

Verbreding zien we op het gebied van
advisering, rapportage en consultancy. We
zien in de markt van woningcorporaties
een probleem ontstaan op het vlak
van acquisitie en vastgoedontwikkeling.
De grote corporaties hebben hier een
specifieke afdeling voor.Voor de kleinere
corporaties is het niet rendabel dit op
te zetten.Veelal blijft dit op het bord van
de directeurbestuurder liggen. Met de
LocatiePlanner is het al mogelijk inzicht in
het werkgebied te hebben en te houden,
maar dit houdt nog niet in dat er dan ook
beleid is. Om dit een stap dichterbij te
brengen gaat Stratoplan een ‘strategische
Dankzij
de
gebiedsrapportage’
aanbieden.

In dit rapport brengen wij informatie
samen uit uw strategische voorraadbeheer
en de woonvisie van de gemeente. Dit
spiegelen we aan een onderzoek dat door
ons gedaan wordt naar de mogelijkheden
die in uw werkgebied liggen. De conclusies
hieruit zullen we verwerken in een plan
van aanpak. Op basis van dit plan kan
beleid rondom acquisitie en verwerving
worden opgezet. Deze rapportage zal
vanuit Stratoplan nog verder worden
aangevuld met een rekenmodel voorzien
van risicoparagraaf.

OPROEP
Zoals eerder gemeld verzoeken wij
enthousiaste gebruikers zich aan te melden
voor onze gebruikerscontact groep. Doet u dit
als u van nature de ambitie heeft positief mee
te denken en u een grote betrokkenheid voelt
bij gebiedsontwikkeling.

LocatiePlanner
kunnen wij tijdig en
adequaat handelen

Pilot Stratoplan en Kadaster
Stratoplan is een pilot aangegaan met het Kadaster. Dankzij dit samenwerkingsverband kan Stratoplan binnenkort nog meer kadastrale informatie ontsluiten in de LocatiePlanner en biedt de applicatie
zodoende voor marktpartijen een nog vollediger inzicht in grondposities.

De kern van de samenwerking betreft
het beschikbaar maken van kadastrale
informatie die voorheen niet voldoende
beschikbaar was of onvolledig, terwijl
de vraag vanuit de markt naar dergelijke
informatie alleen maar toenam. Beide
partijen besloten een pilot aan te gaan
om de markt beter te kunnen bedienen.
Met de kadastrale informatie als aanvulling
op de LocatiePlanner beschikken
marktpartijen als overheden en
corporaties nu razendsnel over de meest
actuele informatie over grondposities

en –prijzen, bestemmingsplannen en
bebouwingscontouren.
Gebiedsgericht zoeken
Ontwikkelaars wensen met ‘een druk
op de knop’ een actueel overzicht
van grondprijzen en grondposities van
concullega’s en overheden. Stratoplan
heeft met de ontsluiting van de kadastrale
data tegemoet kunnen komen aan
essentiële hiaten in actief grondbeleid ter
verwezenlijking van een ruimtelijk plan.

Aanvraag van kadastrale gegevens
was voorheen slechts beschikbaar
per perceel of Kadaster Online en
Kadata internet. Door ontsluiting van
deze gegevens in de LocatiePlanner
is het nu mogelijk gebiedsgericht te
zoeken naar grondposities, prijzen,
bestemmingsplannen, bodemgesteldheid,
luchtkwaliteit, zoneringen van luchthavens
en spoorwegen. Zoeken naar specifieke
data was niet eerder zo eenvoudig.

Win-win-situatie
Volgens Jene van der Heide, senior
projectmanager bij het Kadaster, blijft de
informatie van het Kadaster relevant voor
grondontwikkelaars en moeten daarom zo
goed mogelijk tegemoet komen aan hun
wensen en behoeften. “We ontwikkelen
zelf geen commerciële applicaties en
daarom zochten we samenwerking met de
markt.”
Die samenwerking past goed in de
strategie van het kadaster en die van
Stratoplan. Met de ontsluiting van
kadastrale data in de LocatiePlanner is er
een win-win-winsituatie ontstaan, omdat
alle partijen alleen maar meer kunnen
profiteren van nog betere informatie met
betrekking tot actief grondbeleid.

LocatiePlanner
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