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Voorwoord
Dit rapport is het resultaat van een afstudeeronderzoek bij Meertens & Steffens
Ontwikkeling & Advies te Maastricht. De afstudeerstage vormt de afsluiting van de
studie Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven.
Het afstudeeronderzoek richt zich op het inzichtelijk maken van de haalbaarheid van
''wonen boven winkels" projecten. Het streven is om door een Decision Support System,
dat advies geeft inzake de haalbaarheid van wonen boven winkels projecten, te ontwerpen
en te implementeren, de besluitvonning en totstandkoming van wonen boven winkels
projecten te versnellen en te vergemakk:elijken. Het onderzoek en de resultaten van bet
onderzoek staan beschreven in dit verslag.
Ik zou graag de heer Drs. H. Meertens bedanken voor het begeleiden van mijn
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En tot slot mijn ouders en vriendin voor hun geduld en steun tijdens het schrijven van dit
verslag.
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Samenvatting
In voomamelijk het kemwinkelgebied van binnensteden is grote leegstand ontstaan
boven de winkels. Enerzijds door het wegtrekken van de eigenaren van de winkels vanuit
de winkelstraat naar woningen buiten bet centrum, de opkomst van winkelformules
waarbij management en eigendom zijn losgekoppeld en de loskoppeling van eigenaar van
onderneming en winkelpand. Anderzijds door de scheve verhouding tussen beleggingsrendement op commercieel (winkel) onroerend goed en woningen, waardoor de
optimalisatie van het aantal verhuurbare vierkante meter winkeloppervlak geleid heeft tot
het verwijderen van de opgangen naar de etages.
Omdat deze leegstand onder andere sociale onveiligheid bevordert, kleine criminaliteit
aantrekt en leidt tot verval van onroerend goed (inclusief monumenten), wordt er door de
gemeenten getracht om deze leegstand op te heffen door een ''wonen-boven-winkels
beleid". In de praktijk blijkt dat voornamelijk de leegstand in de hoofdwinkelstraten
moeilijk op te heffen is, omdat hier de hoogste huurprijzen op begane grond niveau
gerealiseerd worden en de eigenaar van het pand de opgang naar de etage heeft
weggebroken ten gunste van een paar extra vierkante meter verhuurbaar vloeroppervlak.
Om de ''wonen-boven-winkels projecten'' toch uit te kunnen voeren is inzicht nodig in de
factoren die de haalbaarheid van wonen boven winkels projecten bepalen.
Organisatorische (hoe is de eigenaar te overtuigen mee te werken), technische (hoe zijn
de etages te ontsluiten, juridische (is het juridisch moge1ijk) en financiele (is het project
financieel haalbaar) factoren zijn van invloed op de haalbaarheid. Een
beslissingsondersteunend instrument dat de beslisser ondersteunt in de bepaling van de
beste manier van aanpak en een beeld geeft over de haalbaarheid van bet project is
gewenst, zodat de wonen boven winkels projecten doeltreffend aangepakt kunnen
worden. Het doel van dit onderzoek is dan ook het volgende:
Het ontwerpen van een Decision Support System, waarmee het mogelijk is de
haalbaarheid van een wonen boven winkels project bepqlen.
Deze doelstelling valt uiteen in twee hoofdvrageh:
, '
• Welke factoren bepalen de haalbaarheid van een· W.onen boven Winkels project?
• Welke informatie is nodig voor het Decisiori Supp6rt Sys_tem?

te

Om een antwoord op de hoofdvragen te vinden zijn een ~tal stappen doorlopen.
Ten eerste is er een literatuurstudie gedaan naar Decision Support Systems, waarbij
aandacht is geschonken aan de benodigde ingredienten van een DSS voor wonen boven
winkels. Op basis van dit onderzoek is ervoor gekozen om een beslissingstabel te
hanteren voor de niet-financiele factoren en een rekenmodel voor de financiele factoren.
Samen vormen deze twee instrumenten de\ basis voor het Decision Support System.
Ten tweede is er voor de invulling van de beslissingstabel en het rekenmodel inzicht
verworven in de organisatorische, technische, juridische en financiele factoren die spelen
bij wonen boven winkels projecten. Op het organisatorisch vlak is de medewerking van
de winkeleigenaren noodzakelijk. Hierbij is onderscheid te maken tussen particuliere en
professionele eigenaren op het gebied van de toe te passen aanpak. Particuliere eigenaren
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willen zelf de zeggenschap behouden over hun eigendom en de toewijzing van huurders.
Professionele eigenaren kijken zakelijk naar hun eigendom en zijn slechts gei"nteresseerd
in het rendement op de investering. Aangezien wonen boven winkels projecten
voornamelijk onrendabel zijn en veel inspanning vereisen, nemen deze eigenaren zelf niet
de moeite om de etages weer bewoonbaar te maken. Wanneer de wonen boven winkels
organisatie de professionele eigenaar het werk en exploitatierisico uit handen neemt, door
de etages te kopen of te pachten, zijn deze eigenaren te overtuigen mee te werken. In de
praktijk heeft dit geleid tot twee manieren van aanpak om de wonen boven winkels
projecten uit te voeren. Onder de individuele aanpak voert de eigenaar van het pand het
project uit, met behulp van voorlichting en subsidie van de Gemeente. Deze aanpak is
geschikt voor particuliere eigenaren. Onder de collectieve aanpak verwerft de Gemeente
in de vorm van een rechtspersoon (bijvoorbeeld een NV) de etages en voert de projecten
zelf uit. De eigenaar krijgt in ruil voor het afstaan van de etages een vergoeding in de
vorm van een koopsom of een erfpachtcanon. Met deze methode wordt tegemoet
gekomen aan de wensen van de professionele eigenaren.
De technische haalbaarheid wordt voornamelijk bepaald door de ontsluitingsmogelijkheden. De moeilijkheidsgraad van een wonen boven winkels project neemt toe
naarmate de ontsluitingsmogelijkheden afnemen. De eenvoudigste manier van ontsluiting
is die via het eigen pand door een bestaande opgang te benutten of een nieuwe ontsluiting
aan te leggen. Wanneer dit niet mogelijk blijkt kan het mogelijk zijn om de etages via een
dakstraat te ontsluiten. Deze oplossing brengt juridische consequenties met zich mee. De
juridische haalbaarheid wordt dan ook voornamelijk bepaald door de mogelijkheid tot het
verwerven van bet recht van overpad indien dit nodig is voor de ontsluiting. Voor het
verwerven van dit recht van overpad dient een rechtspersoon opgericht te worden.
De financiele haalbaarheid tot slot is afhankelijk van de kosten en opbrengsten. De kosten
worden bepaald door de stichtingskosten. De stichtingskosten zijn opgebouwd uit
"grondkosten", bouwkosten en projectkosten. De grondkosten worden bepaald door de
verwervingskosten (koop of erfp~~pt) w~nneer de collectieve aanpak wordt toegepast. Bij
de individuele aanpak zijn deze kosten er niet. De hoogte van de bouwkosten is
voornamelijk afhankelijk van _de ontsluitin_gsmogelijkheden,
de aanwezigheid van asbest,
., ,
benodigde funderings- en ~keletwerkzaamheden, de monumentale status en de
bevoorradingsmogelijkheden · 'van ' cle · bouwplaats. De projectkosten tot slot worden
enerzijds bepaald door de . bouwkosten in de vorm van BTW over de aanneemsom,
anderzijds in de vorm van aansluitkosten en honoraria per woning. Door middel van
analyse van uitgevoerde wonen boven winkels, projec~en zijn kengetallen bepaald voor
de bouw- en investeringskosten en ingevoerd in een hiervoor ontwikkeld rekenmodel. Dit
is gedaan op basis van de SfB Codering en de onderindeling daarvan NVN 2634. Op deze
manier was het mogelijk om de invloed van d_e belangrijkste kostenfactoren op de totale
bouwkosten te analyseren. Door het beantwoorden ·van vragen over de aanwezigheid van
deze factoren wordt er op basis van uit gerealiseerde projecten verkregen kengetallen een
schatting gemaakt van de bouwkosten en de investeringskosten. Bij een toetsing van deze
schatting aan werkelijke aannemersbegrotingen bleek dat de geschatte bouw- en
I
investeringskosten maximaal vijf procent afweken van de werkelijke bouw- en
investeringskosten.
/
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Decision Support System
Ten derde zijn in het Decision Support System de beslissingstabel en het rekenmodel
samengevoegd, zodat automatisch terugkoppeling plaats vindt tussen de twee onderdelen
van het DSS. Door het toepassen van de beslissingstabel in het DSS wordt een profiel
gemaakt van het uit te voeren project, waarbij op basis van voornamelijk de
eigendomssituatie en de ontsluitingsmogelijkheden de toe te passen wijze van aanpak
wordt geadviseerd. Vervolgens worden de bouw- en investeringskosten door het
rekenmodel uitgerekend na invulling van het rekenmodel. De te verwachten
huuropbrengsten worden door het rekenmodel geschat aan de hand van het bruto vloer
oppervlak (BVO), kengetallen aangaande de vorrnfactor NVO/BVO en het
woningwaarderingsstelsel. Met een exploitatiemodel kan vervolgens de financiele
haalbaarheid getoetst worden. Wanneer deze twee stappen, het bepalen van de manier
van aanpak en de financiele haalbaarheid, doorlopen zijn geeft het model een advies over
de haalbaarheid.
Decision Support System A
• Beslissingstabel met
betrekking tot de organisatorische, juridische
en technische factoren.

...

;..

DSS
-

Advies haalbaarheid wonen
boven winkels project

Decision Support System B
• Kengetallenmodel
• Bouwkostenmodel
• Huurinkomstenmodel
• Exploitatiemodel

..
Advies financiele haalbaarheid

~

~

Uiteindelijk wordt geconcludeerd dat met behulp van dit DSS in de eerste plaats een
beeld wordt verkregen van de toe te passen manier van aanpak. In de tweede plaats geeft
het DSS een accuraat beeld van de te verwachten bouw- en investeringskosten. Doordat
het DSS in staat is de te verwachten huurinkomsten te schatten, is bet mogelijk om de
financiele haalbaarheid van een wonen boven winkels project te toetsen . Op basis van de
uitkomst van de financiele haalbaarheidstoets kan het nodig zijn om een andere manief
van aanpak te hanteren dan de door het beslissingsmodel geadviseerde aanpak. Onder d~
individue]e aanpak ligt het exploitatierisico bij de eigenaar van het winkelpand.
Onrendabele projecten zullen niet door de eigenaar uitgevoerd worden. Corporaties die
over het algemeen betrokken zijn bij de Collectieve aanpak zijn gewend om onrendabele
toppen te subsidieren en zullen eerder genoegen nemen met een laag of negatief
exploitatie-resultaat. De belangrijkste aanbeveling is het simultaan toepassen van beide
methoden van aanpak. Het rekenmodel is zowel bij de individuele als de collectieve
aanpak toe te passen, zodat voor beide vormen van aanpak het exploitatieresultaat
berekend kan worden. Op de volgende bladzijde staat een schema met de opbouw van dit
onderzoek vanaf de analyse tot en met bet ontwerp.
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Het ontwerpen van een Decision Support System, waarmee het mogelijk is de haalbaarheid van
een wonen boven winkels project te bepalen. (Hoofdstuk 1)

............................ ........................ ·········•·····•····••···················· .................................... .................... ........... ........................... ............................... .................................................. ..........................................

u

Wat is een Decision Support System, en welke instrumenten worden
ingezet om de haalbaarheid te kunnen toetsen ? (Hoofdstuk 2)

•

Welke factoren bepalen de haalbaarheid van
een Wonen boven Winkels project?
(Hoofdstuk 3.4.5)

-----------

Organisatorische
factoren
Cases WbW
Interviews
Literatuur
(Hoofdstuk 3)

i

/

Juridische
factoren
- Cases WbW
Interviews
Literatuur
(Hoofdstuk 4)

Technische
factoren
Cases WbW
Interviews
Literatuur
(Hoofdstuk 4)

--------------.
Financiele
factoren
Cases WbW
Interviews
Literatuur
(Hoofdstuk 5)

............................................................ ................... ...................... .......................................... .............................. ················································•·•······················•··· ····················· .................................................

,,

u

Decision Support System A
• Beslissingstabellen mbt
organisatorische,
juridische en techni~che
factoren

.......

Decision Support System B
• Kengetallenmodel
• Bouwkostenmodel
• Huurinkomstenmodel
• Exploitatiemodel

DSS
(Hoofdstuk 5 & 6)
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1

Onderzoeksplan

1. 1 Aanleiding
"Vroeger woonden winkeliers veelal boven hun wink.el. Mede door de opkomst van het
filiaalbedrijf zijn de winkeliers naar woningen buiten het centrum verhuisd. De ruirnten
boven de wink.els werden in eerste instantie als opslagruirnte gebruikt, maar gezien de
hoge voorraadkosten en de snelle levering van tegenwoordig staan de bovenliggende
ruirnten veelal leeg. In Amsterdam bijvoorbeeld werden vanaf begin jaren zeventig de
trappenhuizen weggebroken voor een paar vierkante meter extra winkelruimte. Pas in
1986, maar toen was het al te laat, werd in de bestemmingsplannen een verbod
opgenomen om trapportalen weg te slopen" (M. Snoeijen, 2000). Bovenstaand citaat
gee:ft de voornaamste oorzaken weer van de leegstand boven de wink.els in het
kernwinkelgebied van veel -voornamelijk historische- binnensteden:
1) Het wegtrekken van eigenaren van wink.els vanuit de winkelstraat naar
woningen buiten het centrum.
2) De opkomst van winkelformules waarbij management en eigendom z1Jn
losgekoppeld, waardoor een andere band met de wink.el ontstaat.
3) Een loskoppeling van eigenaar van ondememing en winkelpand.
4) De
-voomamelijk
in
Nederlandscheve
verhouding
tussen
beleggingsrendement op commercieel (wink.el) onroerend goed en woningen.
Er is sprake van leegstandsproblematiek omdat leegstand onder andere sociale
onveiligheid bevordert, kleine crirninaliteit aantrekt en leidt tot verval van onroerend
goed (inclusief monumenten). Omdat de overheid het tot haar taak rekent de (sociale)
veiligheid te waarborgen, te zorgen voor een voldoende aanbod van woningen en
verkrotting van woningen zo veel mogelijk tegen te gaan, krijgt de
leegstandsproblematiek aandacht van de Rijks- en gemeentelijke overheid. De
problematiek staat in veel steden bekend onder de term "Wonen boven Winkels" of
"Wonen boven Bedrijven". Van de vier hiervoor genoemde oorzaken kan echter alleen de
vierde worden aangepakt, omdat een onvoldoende rendement te compenseren is met
subsidie (Ondernemingsplan Wonen boven Winkels Maastricht, 1991). Door het
aanpakken van de leegstand worden de gevolgen van deze leegstand beperkt, door meer
sociale controle, het creeren van woningen in bestaande panden en het herstellen van de
veelal monumentale panden.
Om de etages boven de wink.els weer bewoonbaar te maken, zijn grote investeringen
nodig, voornamelijk in de ontsluiting, het achterstallig onderhoud en isolatie. Aangezien
er veelal een onrendabele top is op de investeringen in wonen boven wink.els projecten, is
subsidie van de gemeente nodig. Een aantal gemeenten (onder andere Maastricht en
Utrecht) verstrekt deze subsidies reeds. Herstel van de woonfunctie zal immers leiden tot
een betere sociale veiligheid in de stadscentra. Bovendien zal de architectonische
kwaliteit verbeteren, als de etages boven wink.els worden gerenoveerd.

1

W onen boven Winkels
Ingmar Box

1. 2 Probleemstelling & Doe/
Probleemstelling:
Wonen boven Winkels Projecten hebben veelal te maken met een laag of negatief
rendement en een complexe ontsluitingsproblematiek en worden daarom niet of
nauwelijks uitgevoerd. De eigenaren van winkelpanden zijn hierdoor niet in staat of
ge'interesseerd om deze projecten uit te voeren. Een beslissingsondersteunend instrument
dat de beslisser ondersteunt in de bepaling van de beste manier van aanpak en een beeld
geeft over de haalbaarheid van het project is gewenst, zodat deze projecten toch
uitgevoerd kunnen worden.
Dael:
Het ontwerpen van een Decision Support System, waarmee het mogelijk 1s de
haalbaarheid van een wonen boven winkels project te bepalen.
Vraagstelling:
Deze doelstelling valt uiteen in twee hoofdvragen:
1) Welke factoren bepalen de haalbaarheid van een Wonen boven Winkels
project?
Er zal onderzocht worden welke factoren de haalbaarheid van een Wonen
boven Winkels project bepalen, en wat de gevolgen hiervan ZIJn voor een
Wonen boven Winkels project.
2) Welke informatie is nodig voor het Decision Support System?
In eerste instantie zaJ bepaald moeten worden wat een Decision Support
System voor Wonen boven Winkels precies inhoudt, vervolgens zullen de van
invloed zijnde factoren geschikt gemaakt worden voor invoering in het
Decision Support System.

1 . 3 Operationalisering van de hoofdvragen
Om de eerste hoofdvraag te kunnen beantwoorden is het nodig aan te geven wat er
verstaan wordt onder een Wonen boven Winkels project en water verstaan wordt onder
het begrip "haalbaarheid".

Wat is een Wonen boven Winkels project?
Een wonen boven winkels project kenmerkt zich door het ontsluiten van een, of meerdere
aaneengesloten, etage(s) boven winkels/bedrijven in het kernwinkelgebied van de
binnenstad, en het voor bewoning geschikt maken van deze etage(s).
Wat wordt er verstaan onder het begrip haalbaarheid?
De haalbaarheid van een Wonen boven Winkels project zal getoetst worden aan de
juridische, technische, organisatorische en financiele haalbaarheid. Onder de juridische
haalbaarheid wordt verstaan het overkomen van de juridische belemmeringen, zoals een
ongesplitst huurcontract. Onder technische haalbaarheid wordt verstaan het overkomen
van de technische belemmeringen, zoals het ontbreken van een ontsluiting. Onder
organisatorische haalbaarheid wordt verstaan het overkomen van de organisatorische
overwegingen, zoals de vraag of het project door de eigenaar zelf of door een collectieve
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wonen boven winkels organisatie uitgevoerd gaat warden. Tot slot dient de financiele
haalbaarheid getoetst te warden, door het kunnen schatten van de te verwachten kosten en
opbrengsten van het project.
Door literatuurstudie, interviews en casestudies zal inzicht verworven warden in de
bepalende factoren voor de organisatorische, juridische, technische en financiele
haalbaarheid. Om te kunnen beschikken over de benodigde informatie op het gebied van
wonen boven winkels is dit afstudeeronderzoek bij Meertens & Steffens Ontwikkeling en
Advies te Maastricht uitgevoerd. Dit bedrijf is landelijk actief op het gebeid van wonen
boven winkels en voert wonen boven winkels projecten uit in voornamelijk Maastricht,
Deventer, Arnhem en Amersfoort.
Om de organisatorische haalbaarheid te bepalen warden de in Nederland toegepaste
strategieen van gemeenten onderzocht voor de "Wonen boven Winkels" problematiek.
Hierbij wordt ingegaan op de manier waarop gemeenten eigenaren benaderen en
overtuigen om deel te nemen aan de wonen boven winkels projecten.
De juridische haalbaarheid wordt onderzocht door de juridische belemmeringen te
analyseren en hier oplossingen voor te zoeken.
De technische baalbaarheid wordt onderzocht door de belangrijkste technische
belemmeringen te analyseren met behulp van casestudies.
De financiele haalbaarheid tot slot wordt bepaald door te onderzoeken wat de
investeringskosten en de opbrengsten van een project zullen zijn. Door het ontbreken van
kostenkengetallen op dit gebied is bet noodzakelijk deze middels casestudies te
genereren. Voor wat betreft de opbrengsten (huurstelling) zal voornamelijk gebruik
gemaakt warden van het woningwaarderingsstelsel.

Decision Support System
De tweede boofdvraag wordt beantwoordt door een literatuurstudie naar bet begrip
Decision Support System, en de instrumenten die voor bet DSS gebruikt kunnen warden.
Op basis van deze informatie wordt een Decision Support System opgebouwd, waarmee
de haalbaarheid van een Wonen boven Winkels project bepaald kan warden.
Alvorens het Decision Support System te kunnen construeren, is het nodig om eerst de
gebruiker van het DSS vast te stellen:
Wie gaan het DSS gebruiken ?
Het Decision Support System wordt gemaakt om de Gemeente en diens adviseurs te
kunnen ondersteunen in de beslissingname over Wonen boven Winkels projecten. Aan de
hand van de uitkomsten van bet DSS kan de betrokken manager de haalbaarheid van een
Wonen boven Winkels project bepalen.
Met behulp van bet Decision Support System moet de manager in staat zijn om de in de
eerste hoofdvraag behandelde haalbaarheidsfactoren te analyseren voor een beoogde
locatie voor een Wonen boven Winkels project. In paragraaf 1.5 wordt een overzicht
gegeven van het onderzoek.
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1 . 4 Belong van het onderzoek
1) Theoretisch belang
Vanuit de Technische Universiteit Eindhoven was er vraag naar een analyse van de
volgende aandachtspunten op het gebied van wonen boven winkels:
• het probleem van de toegankelijkheid;
• de exploitatiemogelijkheden van ruimten boven winkels begane grond ten
behoeve van wonen;
• mate van beperking overlast gehuisveste partijen;
• mate van bijdrage van de sociale veiligheid;
• proces van aanpak;
• randvoorwaarden medewerking.

Aangezien hier wat betreft literatuur nog erg weinig over bekend is, en het onderzoek een
groot aantal van deze vragen zal beantwoorden zal het onderzoek bijdragen aan de
beschikbare literatuur op het gebied van Wonen boven Winkels.
2) Praktisch belang
Het praktisch belang wordt gevormd door het inzicht geven in de organisatorische,
juridische en technische haalbaarheid en de stichtingskosten van Wonen boven Winkels
projecten, teneinde de besluitvorming over Wonen boven Winkels projecten te
vergemakkelijken, te versnellen, en goedkoper te maken, zodat het kernwinkelgebied
weer bewoond gaat warden.
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1. 7 Onderzoeksoverzicht
Het ontwerpen van een Decision Support System, waarmee het mogelijk is de haalbaarheid van
een wonen boven winkels project te bepalen.

.................................. ······················•·············· ............................ ..................... ...............................

......... .................... ............................... ......................................... ·····························································

n

Wat is een Decision Support System, en welke instrumenten worden
ingezet om de haalbaarheid te kunnen toetsen?

.

Welke fac toren bepalen de haalbaarheid van
een Wonen boven Winkels project?
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Juridische
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Financiele
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Decision Support System B
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2

Decision Support System

2. 1 Inleiding
Om de haalbaarheid van een Wonen boven Winkels project te kunnen toetsen wordt
gebruik gemaakt van een Decision Support System (DSS). Een DSS is geen softwarenaam maar een verzamelnaam voor beslissingsondersteunende systemen. In dit hoofdstuk
wordt eerst beschreven wat een DSS is en vervolgens welke instrumenten het DSS zal
gaan inzetten om de haalbaarheid van Wonen boven winkels projecten te kunnen toetsen.
Voor de toelichting van de beslissingstabellen is gebruik gemaakt van
"Beslissingstabellen" (Verhelst, 1972) en "De praktijk van Beslissingstabellen"
(Verhelst, 1976). Het hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie.

2.2 Wat is een Decision Support System?
Hoewel Decision Support Systems veel gebruikt en ontwikkeld warden, is er geen
eenduidige definitie van een DSS. De meest gebruikte definities beschrijven Decision
Support Systems als "Op de computer gebaseerde informatie systemen die menselijke
beslissers assisteren in het komen tot een oordeel bij beslissingsactiviteiten" (Silver,
1991 ). Een duidelijkere definitie over hoe een DSS functioneert is de volgende:
"Decision Support Systems zijn op de computer gebaseerde systemen die beslissers
helpen met slecht gestructureerde problemen door directe interactie met data en analyse
modellen" (Sprague & Carson, 1982). In deze definitie staat "lastig gestructureerde
problemen" voor situaties waarin noch een mens, noch een machine zelfstandig efficient
en effectief kan werken.
Een decision support system kan daarom het beste als volgt omschreven warden:
Een decision support system is een interactief, flexibel en aanpasbaar informatiesysteem,
ontwikkeld voor de ondersteuning van een besli sser bij het oplossen van slecht
gestructureerde management problemen met een beslissingskarakter. Een DSS kan de
manager in alle fasen van het besluitvormingsproces ondersteunen, maar het systeem
vervangt de manager niet. Een DSS gebruikt data, modellen en (eventueel) een
kennisbank en is in het bijzonder gericht op het verbeteren van de effectiviteit van
beslissingen, meer dan op efficiency.
De eigenschappen waaraan een DSS moet voldoen zijn een directe afleiding van de
problemen bij het nemen van beleidsbeslissi ngen. Er zijn onzekerheden over:
• de te stellen doelen;
• de te ondernemen activiteiten;
• de eventuele alternatieven daarvoor;
• de te verwachten corresponderende resultaten op terrnijn ;
• de gewenste organisatievorm.
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Essentiele eigenschappen van een DSS zijn:
• parameters voor de relevante condities van het gestelde probleem te kunnen varieren;
• het snel leveren van feedback met betrekking tot (waarschijnlijke) resultaten;
• het zelfstandig aandragen van verschillende oplossingsrichtingen op basis van
gegeven vaste beleidskaders en aangegeven voorkeuren vanuit de onderneming, of
organisatie voor de bedrijfscultuur, met zijn stijl van managen en besluitvorming.
(Keeris, 2000).
De voordelen van een DSS zijn dat computer-gebaseerde systemen in staat zijn om grote
hoeveelheden informatie accuraat op te slaan en om deze informatie in verschillende
vormen snel op te roepen. Tevens is het mogelijk om de belangrijkste aspecten van het
beslissingsprobleem te simuleren door open te staan voor verschillende input en
vervolgens de gevolgen daarvan uit te rekenen. Met behulp van een DSS is een beslisser
in staat om snel de gevolgen te zien van verschillende alternatieven. Een DSS moet op de
hoogte zijn van de behoeften van de beslisser en kan daarop inspelen met de
mogelijkheden van de computer. Voor Wonen boven Winkels dient een DSS te voldoen
aan de volgende behoeften:
• Welke organisatievorm kan het beste gebruikt worden?
Hiermee wordt bedoeld dat het model dient te adviseren over de meest geschikte
vorm van aanpak voor het beoogde wonen boven winkels project, op basis van de
uitkomst van de beslissingstabellen.
• Is het project juridisch haalbaar?
Het DSS dient inzicht te geven in de juridische problematiek random wonen boven
winkels projecten, en oplossingen daarvoor aan te dragen.
• Is het project technisch haalbaar?
Het DSS analyseert de technische haalbaarheid aan de hand van beslissingstabellen en
adviseert over de te voeren strategie om de technische problemen op te lossen.
• Is het project financieel haalbaar?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het nodig dat het DSS een antwoord geeft
op de volgende punten:
♦ Wat zijn de kosten van een Wonen boven Winkels project?
Het DSS moet in staat zijn een prognose te geven van de investeringskosten van
het beoogde wonen boven winkels project.
♦ Wat zijn de opbrengsten van een Wonen boven Winkels project?
Hiermee wordt bedoeld dat het DSS de te verwachten huurinkomsten moet
kunnen voorspellen.
♦ Wat is het rendement op de investering?
De financiele haalbaarheid wordt bepaald door het rendement op de investering.
Het DSS zal de (on)rendabele top moeten bepalen en daarbij aan moeten geven
welke subsidies nodig zijn om een onrendabel project uit te kunnen voeren.
Daarbij dient het DSS de gebruiker de gevolgen te kunnen laten zien van verschillende
parameters, zoals het effect van een hogere of lagere huurprijs per woning op het
exploitatieresultaat. Om een dergelijk DSS te kunnen construeren wordt gebruik gemaakt
van beslissingstabellen voor de organisatorische, juridische en technische factoren en
rekenmodellen voor de financiele factoren.
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2. 3 DSS: Beslissingstabellen
Inleiding:
"Een beslissingstabel beschrijft het verband tussen conditie-toestanden en acties. De
eigenschappen van een object uit de werkelijkheid worden achtereenvolgens vergeleken
met de weergegeven conditie-toestanden. Uiteindelijk leidt dit tot een actie.
Exhaustiviteit en exclusiviteit vormen de grondslag van een beslissingstabel. De
eigenschap exhaustiviteit wijst erop dat voor elke conditie de conditie-toestanden
uitputtend zijn. Tevens is elke conditie-toestand exclusief, dat wil zeggen, dat het niet
mogelijk is een waarde in meerdere toestanden van een conditie in te delen. De conditie
"Personenauto is EG-type" is exhaustief, omdat "Ja" en "Nee" alle mogelijkheden
weergeven. Tevens is deze conditie exclusief omdat geen enkele waarde in beide
conditie-toestanden geplaatst is" (Lucardie, 1995).

2. 3 . 1 Wat is een beslissingstabel?
Een beslissingstabel is de weergave van een beslissingssituatie door middel van een tabel
met dubbele ingang. Deze tabel is verdeeld in vier delen zoals hieronder voorgesteld
(Schema 1).
Links van de dubbele verticale lijn, dit noemt men de strook, worden geschreven:
1) Alle mogelijke acties die in de beschouwde beslissingssituatie kunnen worden
ondernomen, en dit in de volgorde waarin zij moeten gebeuren (de actiestrook) en
2) Alle condities die voor het nemen van de beslissing van belang zijn (conditiestrook).
Rechts van de dubbele verticale lijn bevinden zich verschillende kolommen die elk een
beslissingsregel (R 1 , R 2 , R 3 ... ) bevatten. Iedere re gel geeft een combinatie van acties aan
(beneden de dubbele horizontale lijn), die in de aangeduide volgorde uitgevoerd moeten
worden, indien de zich in dezelfde kolom bevindende combinatie van conditietoestanden
(boven de dubbele horizontale lijn) voorkomt.
R2
Conditie toestanden

R'
Conditiestrook
I

R3
III

Actiestrook
Actie
toestanden IIV
II
Schema 1: Indeling beslissingstabel

2. 3. 2 Welke soorten beslissingstabellen zijn er?
Er zijn drie hoofdsoorten beslissingstabellen, namelijk de "limited-entry", "extendedentry" en "mixed-entry" tabellen (Verhelst, 1972).
Een limited-entry tabel bevat op iedere conditierij:
a. links van de dubbele verticale lijn: de conditie en
b. in iedere kolom (beslissingsregel) , rechts van de dubbele verticale lijn , een van drie
aanduidingen: JUa) , N(neen) of - (irrelevant).
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Ze bevat tevens op iedere actierij: in de strook de actie en rechts van de verticale lijn een
x indien de actie moet worden uitgevoerd en een - indien men de actie niet moet
uitvoeren. Een voorbeeld van een limited-entry tabel wordt gegeven in schema 2.
Orderonderzoek
Kredietlimiet overschreden
Genoeg voorradig
Betalingsgewoonte goed

R4

R.,

J
N
J

J

-

RJ
J
J
J

N
-

RI
N
J

R2
N
N

-

Voer order uit
X
Weiger order
Plaats order op wachtlij st
Schema 2: Limited- entry tabel.

-

-

X

-

-

-

-

X

X

-

X

-

De regels op schema 2 voorgesteld betekenen:
R 1: Indien de kredietlimiet niet overschreden werd en er genoeg goederen voorradig zijn,
voer dan de order uit.
R4 : Indien de kredietlimiet overschreden werd en er niet genoeg voorradig is en de
betalingsgewoonte goed is, plaats dan de order op een wachtlijst.
Een extended-entry tabel bestaat uit extended entries. Een extended conditie-entry is een
rij , waarop aan de linkerkant van de dubbele verticale lijn een conditie staat in de vorm
van een variabele, en waarop rechts van de dubbele verticale lijn in de beslissingsregels
waarden voor deze variabele weergegeven zijn. Een extended actie-entry is een rij
waarop aan de linkerkant van de dubbele verticale lijn de actie niet volledig bepaald is.
Om de actie volledig te kennen moet men de strook en de beslissingsregels samennemen .
Zie schema 3.
POLISSELECTIE
Km per jaar
Leeftijd jongste chauffeur
Voomaamste gebruik

RI
< 15000
< 25
prive

Polistarief per 25€
0,3
Polistype
A
Schema 3: Extended- entry tabel.

RIU

R2
< 15000
<25
zaken

....
.. ..
.. ..

>15000~20000
?:25
Zaken

0,6
C

....
... .

1

F

Regel 1 van deze tabel kan aJs voJgt gelezen worden. Indien de te verzekeren wagen
minder dan 15000 km per jaar rijdt en de jongste chauffeur jonger is dan 25 jaar en de
wagen voomamelijk voor pri ve-doeleinden gebruikt zal worden, stel dan het polistarief
op 0,3 € per 25 € verzekerd bedrag en kies polistype A.
Een mixed-entry tabeJ bestaat deels uit limited-entry en deels uit extended-entry lijnen.
(schema 4).
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VOORBEREIDING
FAKTUUR
Klant = groothandel
Bestelde hoeveelheid
Afstand in km
Zet korting =
Zet nettoprijs =

R'

R2

R3

R4

R:i

J
<10

J
? 10<15
<50

J
? 10<15
?50

J
? 15
<100

N
? 15
?100

0,10
Bruto *
( 1-korting)
X

0,05
0,15
Bruto *
Bruto *
(l-korting) ( 1-korting)
X
X

-

Bruto

Ga
naar X
factuuropstelling
Schema 4: Mixed-entry tabel.

0,10
Bruto *
( 1-korting)
X

Het voor Wonen boven Winkels te gebruiken DSS zal voornamelijk gebruik maken van
de Limited-entry beslissingstabellen. De te gebruiken beslissingstabellen warden in een
computerprogramma als Excel geprogrammeerd, zodat de gebruiker na het beantwoorden
van de relevante vragen automatisch het juiste ad vies gepresenteerd krijgt.

2. 3. 3 Waarom beslissingstabellen?
De te nemen acties kunnen ook met de hulp van tekstuele, voorwaardelijke condities
beschreven warden, maar beslissingstabellen genieten de voorkeur boven een gewone
tekst. Het nut van een beslissingstabel ten opzichte van een gewone tekst is viervoudig:
• Beslissingstabellen verbeteren de snelheid en juistheid der beslissingsname, ten
opzichte van traditionele teksten.
• Beslissingstabellen zijn goed te controleren op volledigheid, contradictie en
juistheid.
• Beslissingstabellen zijn een goed hulpmiddel voor de opstelling van
voorwaardelijke uitspraken.
• Beslissingstabellen zijn goed te gebruiken om voorwaardelijke uitspraken te
documenteren.

2. 4 DSS: Rekenmodellen
Om aan de vragen over de kosten, de opbrengsten en het rendement van een Wonen
boven Winkels project te voldoen, zijn rekenmodellen nodig.
Voor de kostenbepaling is een model nodig dat
boven Winkels project kan berekenen. Het model
database met kengetallen van reeds gerealiseerde
criteria (Zie hoofdstuk 5) kunnen zo de kosten
behulp van een beslissingstabel.

de investeringskosten in een Wonen
wordt daarbij ondersteund vanuit een
projecten. Aan de hand van bepaalde
van het project bepaald warden met

Voor de opbrengsten is een model nodig dat de te verwachten inkomsten kan bepalen. De
inkomsten komen voornamelijk voort uit huurinkomsten en subsidies.
(Zie hoofdstuk 5) . Op basis van de te verwachten inkomsten kan de maximale
investeringssom berekend warden.
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Om het rendement, en daarmee de haalbaarheid, van een Wonen boven Winkels project
te kunnen voorspellen wordt gebruik gemaakt van een exploitatiemodel, waarin
bovengenoemde inkomsten en uitgaven ingegeven worden. De basis van het te gebruiken
exploitatiemodel is afkomstig van Meertens & Steffens Onwikkeling & Advies, de
overige parameters (onderhoudskosten, rentelasten en dergelijke) zijn afkomstig van
Woningstichting Woonpunt te Maastricht. Uiteraard is het voor de uiteindelijke gebruiker
mogelijk om zelf de parameters in te stellen die betrekking hebben op zijn eigen
organisatie.
Met behulp van deze drie rekenmodellen kan de financiele haalbaarheid van het wonen
boven winkels project getoetst warden.

lnvesteringskosten
Model:
-

Verwerving
Bouw
Project

~

Exploitatie
Model

~

Inkomsten
Model:
-Huurberekening
-Subsidies

V

Financieel
Resultaat

Figuur 2.1 Rekenmodel

2.5 DSS voor Wonen boven Winkels
Voor een Decision Support System voor Wonen boven Winkels wordt gebruik gemaakt
van beslissingstabellen om de organisatorische, juridische en technische factoren te
kunnen bepalen, die van invloed zijn op de haalbaarheid van de Wonen boven Winkels
projecten. Voor de financiele factoren wordt gebruik gemaakt van rekenmodellen, die van
informatie voorzien warden vanuit praktijksituaties en de output van de
beslissingstabellen. Alvorens de financiele haalbaarheid te kunnen toetsen is het nodig
om eerst de organisatorische, juridische en technische factoren te beschouwen, aangezien
dit van invloed is op de parameters voor het financieel rekenmodel (Figuur 2.2).
Uit de beslissingstabel (deel A) komen de oplossingen voor de voorziene problemen
voort. Op basis van de gekozen oplossing wordt de financiele haalbaarheid getoetst in
deel B. Het kan voorkomen dat de financiele haalbaarheid van invJoed is op de te
gebruiken manier van aanpak. Een onrendabel project zal bijvoorbeeld niet snel onder de
individuele aanpak uitgevoerd warden . Het dee! B zal adviseren over de in dat gevaJ
beste manier van aanpak.
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Decision Support System A
• Beslissingstabel met
betrekking tot de organisatorische, juridische
en technische factoren.

...
~

Decision Support System B
• Kengetallenmodel
• Bouwkostenmodel
• Huurinkomstenmodel
• Exploi tatiemodel

DSS
u

Advies haalbaarheid wonen
boven winkels project

u

Advies financiele haalbaarheid
~

....

Figuur 2.2 Overzicht Decision Support System
De organisatorische factoren zijn onder andere van invloed op de beschikbare subsidies.
De juridische factoren bepalen voornamelijk welk type aanpak geschikt is voor het
wonen boven winkels project. De technische factoren zijn bepalend voor de technische
haalbaarheid, en geven tevens aan met welke technische ingrepen het rekenmodel
rekening moet houden . Wanneer de beslissingstabel en het rekenmodel doorlopen zijn
wordt er een advies gegeven over het ingevoerde Wonen boven Winkels project.

2. 6 Conclusie
Zoals uit het voorafgaande duidelijk zal zijn, is er geen standaard op het gebied van
Decision Support Systems. Per situatie moet bekeken warden uit welke ingredienten een
Decision Support System opgebouwd moet worden. In het geval van Wonen boven
Winkels spelen onzekerheden over de manier van aanpak, de juridische en technische
haalbaarheid en de investeringskosten, de inkomsten en de rentabiliteit. Met behulp van
de beslissingstabel is het goed mogelijk om de beslisser te ondersteunen in het maken van
de juiste beslissing over de meest geschikte manier van aanpak om ondervonden
problemen op te lossen. De rekenmodellen kunnen vervolgens uitrekenen hoeveel een
project gaat kosten en in welke mate het project (on-)rendabel is. Tezamengevoegd
vormen de beslissingstabel en de rekenmodellen een Decision Support System voor
Wonen boven Winkels projecten.
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3

Organisatorische factoren

3 .1 Inleiding
Een van de eerste factoren waarmee een gemeente die Wonen boven Winkels projecten
uit wil gaan voeren te maken krijgt is de vraag: op welke wijze gaan de Wonen boven
Winkels projecten uitgevoerd warden? Hierbij is vooral de afweging van belang of de
gemeente slechts voorziet in subsidies en advies of dat de gemeente ook zelf betrokken
wordt in de uitvoering van de projecten. Voor beide methoden valt wat te zeggen en
daarom warden in dit hoofdstuk de voor- en nadelen van deze methoden besproken.
De eerste methode, die sinds begin jaren tachtig in Nederland wordt toegepast, is de
zogenaamde "Individuele aanpak". Bij deze aanpak komt het erop neer dat de betreffende
gemeente de eigenaar van het aan te pakken pand van advies en subsidies voorziet.
Sinds begin jaren negentig is vanuit Maastricht een tweede methode van aanpak ontstaan.
Bij deze tweede methode, de zogenaamde "Collectieve aanpak" , zorgt de gemeente niet
alleen voor subsidies maar zij voert ook zelf na verwerving van de leegstaande etages de
projecten uit. Deze aanpak is ontwikkeld omdat bleek dat bij de individuele aanpak veel
etages in de hoofdwinkelstraten van het kernwinkelgebied leeg bleven staan. De
voornaamste reden hiervoor bleek te liggen in het ontbreken van een individuele
ontsluiting van het aan te pakken pand. De opgangen naar de etages boven de
winkelruimten zijn bij de meeste panden in het kernwinkelgebied opgeofferd ten gunste
van meer verhuurbaar vloeroppervlak en bredere etalages langs de winkelstraat. Een
collectieve ontsluiting voor meerdere naast elkaar gelegen etages bleek technisch
mogelijk, maar door juridische factoren (hierover meer in Hoofdstuk 5) onder de
individuele aanpak niet mogelijk. Door het in minnelijke verwerving nemen van de
etages werd het mogelijk om deze collectieve ontsluiting te realiseren.
In dit hoofdstuk warden de kenmerken van en ervaringen met beide methoden van
aanpak besproken. Door het gebruik maken van een van beide methoden kunnen de in de
volgende hoofdstukken beschreven problemen opgelost warden.
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3. 2 De individuele aanpak
3. 2 .1 Beschrijving individuele aanpak
De individuele aanpak houdt in dat elk pand als losstaand project gezien wordt, waarbij er
sprake is van een eigenaar. De individuele aanpak wordt gebruikt onder andere in
Amsterdam, Den Haag, Haarlem, Breda, Leiden, Utrecht, 's-Hertogenbosch, Dordrecbt
en Zwolle. Over het algemeen tracbt men de eigenaren door voorlicbting en vooral door
financiele bijdragen warm te maken voor bet realiseren van woningen boven winkels in
winkelpanden. In deze gemeenten wordt door de gemeente actief gebruik gemaakt van
voorlicbting aan de eigenaren. Dit gebeurt met folders of brieven en in veel gevallen ook
door het laten uitvoeren van een baalbaarbeidsonderzoek. De vastgoedeigenaar kan ook
zelf bij de gemeente subsidie aanvragen.
De individuele aanpak kenmerkt zicb door de volgende door de Gemeente te ondernemen
acties:
• Er warden actiegebieden aangewezen; Dit houdt in dat de Gemeente bepaalt welke
stadsdelen in aanmerking komen voor wonen boven winkels subsidie;
• Vervolgens warden de pandeigenaren en winkeliers persoonlijk benaderd. Dit boudt in
dat de Gemeente de eigenaren en winkeliers op de hoogte stelt van de mogelijke
subsidies;
• Het nemen van initiatieven dat de continui"teit van bet beleid waarborgt;
• Het zorgen voor een actieve, gerichte voorlichting en bevorderen van publiciteit en
bekendheid;
• De inschakeling van de partijen/betrokkenen;
• Het (doen) benutten van de diverse financiele mogelijkbeden en meewerken aan het
uitvoeren van haalbaarbeidsonderzoeken.
De gemeenten geven echter wel aan dat men met alleen voorlichting weinig kan bereiken;
de inzet van financiele middelen is onmisbaar voor het slagen van bet project.
De financiele instrumenten die het meest warden ingezet zijn laagrentende leningen en
subsidieverstrekking. Het meest wordt gebruik gemaakt van de subsidie voor particuliere
woningverbetering (pwvb-subsidie) en waar mogelijk subsidie voor het herstel van
monumenten. In Utrecht wordt naast subsidieverlening ook gebruik gemaakt van
voorfinanciering, in de vorm van een aantrekkelijke lening. Het aanpakken van meerdere
panden tegelijk is met deze aanpak lastig te realiseren, omdat verschillende
pandeigenaren op een lijn moeten komen. Niet alleen voor de verbouwing (Een
gezamenlijke ontsluiting aan de achterzijde realiseren vergt medewerking van
verschillende partijen), maar ook voor bet beheer in de toekomst dienen er afspraken te
warden gemaakt. Dit blijkt in de praktijk moeilijk te verlopen indien er verschillende
eigenaren bij betrokken zijn.
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3. 2. 2 Resultaten individuele aanpak: Utrecht
Utrecht pakt sinds 1996 de wonen boven winkels problematiek aan met de individuele
aanpak. Een werkgroep bestaande uit onder anderen een projectmanager (Dhr. D. Kool)
van de gemeente houdt zich bezig met bet voorlichten en verlenen van subsidies aan de
winkeleigenaren. De hieronder weergegeven gegevens zijn afkomstig uit een interview
met Dhr. D. Kool.
Sinds de start van de werkgroep Wonen boven Winkels in 1996 in Utrecht zijn er circa
225 woningen boven winkels gerealiseerd.
De individuele aanpak, zoa!s die in Utrecht wordt toegepast, voorziet m 4
s ubsidiemo gelij kheden:
1) Voor het uitvoeren van een haa!baarheidsonderzoek is een subsidie van 50% van de
gemaakte kosten aanwezig met een maximum van €1815 ,-.
2) Op basis van de gegevens uit onder andere het haalbaarheidsonderzoek wordt een
exploitatieberekening opgesteld. lndien hieruit blijkt, dat gedurende de eerste 10 jaar
sprake is van een onrendabele exploitatie, dan wordt een eenmalige bijdrage
beschikbaar gesteld. Per zelfstandige huurwoning is dat maximaal €6810,-. Voor elke
onzelfstandige huurwoning wordt maximaal €3405 ,- beschikbaar gesteld.
3) Eigenaren van monumenten die Wonen boven Winkels combineren met de restauratie
van bun pand, kunnen ook aanspraak maken op een monumentensubsidie. Deze
bedraagt 40% van de restauratiekosten. De eigenaar kan ook kiezen voor een subsidie
op termijn van 100% van de restauratiekosten, die na 15 jaar wordt uitbetaald.
4) Tenslotte kan de eigenaar bij bet realiseren van woningen, gecombineerd met
restauratie, gebruik maken van een aantrekkelijk totaa!financieringspakket met
gemeentegarantie. (Dienst Stadsontwikkeling, 1999)
Profiel van de gerealiseerde panden:
De meeste van de aangepakte panden (62%) zijn in bezit van particu!iere eigenaren.
Bij vrijwe! alle panden was reeds een opgang aanwezig.
De meeste woningen zijn in de jaren 1998 (60) en 1999 (50) gerealiseerd, daarna zakt
het aantal woningen per jaar weer in (Figuur 3.2).
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Figuur 3.2: Aantal gerealiseerde woningen per jaar.
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De uitgevoerde projecten lagen weliswaar in het door de gemeente aangewezen
actiegebied, maar door het ontbreken van een eigen opgang in de hoofdwinkelstraten
werd daar de leegstand niet of nauwelijks opgeheven .
De gemiddelde kosten per woning stijgen sterk, naarmate er minder "gemakkelijke"
projecten zijn. De gemiddelde investeringskosten waren €72.000 (Figuur 3.3).

-

100000

aoooo
soooo

Iii

I

...

40000 '

!!I '+ ~
....rw

-

...

20000
0 I
(0

a,
a,

r--

a,
a,

co
a,

a,
a,
a,

... ... ... ...
a,

~

---

14000 ..,....-,-- -..._.~ -_,,
12000J.1---~ ,
10000.,._.____i'llll-----i

I"

...
IIDKosten

0
0
0

C\I

I

B000.J,,-----tW
IH~~,--1

sooo-----11-i'+--.4000.i;----1
2000
0

0
0

(0

a,
a,

...

C\I

co
a,

...
a,

lmsubsidie

I

0
0

0
C\I

Figuur 3.4: Gemiddelde subsidie per
Figuur 3.3: Gemiddelde investering per
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(Bron figuur 3.2,3.3 ,3.4: Dienst Stadsontwikkeling, 2002)
Naarmate de kosten per woning stijgen, neemt ook het rendement af op de investering.
Tegelijk met de stijging van de kosten per woning is te zien dat het aantal uitgevoerde
projecten afneemt. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de eigenaren van de panden de
projecten zelfstandig uitvoeren. Hierdoor worden onrendabele projecten niet uitgevoerd.
- De gemiddelde subsidie per woning is laag, circa €9075 ,- per woning (Figuur 3.4).
De subsidiepot van de gemeente wordt niet aangevuld door een zogenaamd
"Revolving Fund", waarbij de winst uit een project ingezet kan worden als
subsidie bij een ander project, zoals bij de collectieve aanpak. De beschikbare
subsidie per woning is bij de individuele aanpak daarom lager dan bij de
collectieve aanpak.

Resultaten individuele aanpak: Leiden.
Ter vergelijk met de Utrechtse individuele aanpak is de individuele aanpak van Leiden
geanal yseerd.
- In Leiden zijn van 1991 tot en met 1998 212 womngen gerealiseerd (Figuur 3.5).
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Figuur 3.5: Aantal gerealiseerde woningen per jaar.
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- De gemiddelde investering per woning was gemiddeld €78.000,- (Figuur 3.6).
- De gemiddelde subsidie per wo ning was gemiddeld € 15.000,- (Figuur 3.7)

In tabel 3.1 zijn de resultaten van de Gemeente Utrecht en de Gemeente Leiden
weergegeven. W at opvalt is dat de gemiddelde investering per woning in Leiden circa
tien procent hoger is dan de gemiddelde investering in Utrecht. De gemiddelde subsidie
per woning in Leiden is twee keer zo hoog als die in Utrecht, en compenseert daarmee de
hogere gemiddelde investering per woning in Leiden. De gemiddelde investering voor de
eigenaar is nagenoeg gelijk.

Stad: Utrecht
Jaar: Aa ntal
woninge n
1990
199 1
1992
1993
1994
1995
1996 7
1997 31
1998 60
1999 50
2000 36
2001 38
222

Leiden
In vesterin g Subsidi e
per woning per woning

€ 57 . 176
€ 74.23 9
€ 55.260
€ 68 .350
€93 .610
€ 87.674
€72.7 18
(Gem.)

€
€
€
€
€
€

11
1.776
8.944
13.829
6.27 1
13.801

€ 9.0 16
(Totaa l)
(Gem.)
Ge middelde in vestering voor de €63.700

Aantal
wo ninge n

lnvesterin g Subsidi e
per woning per woning

60
11
10
49
17
25
29
1I

€
€
€
€
€
€
€
€

2 12
(Totaal)

€ 78 .2 54
(Gem. )

73.288
67.652
8 1.40 1
69.244
72 .906
86.977
92 .637
81.929

€
€
€
€
€
€
€
€

34.85 3
15.066
21.924
11.509
14 .9 13
15.70 1
13 .379
17.05 7

€ 18 .050
(Gem.)
€60 .200

eigenaar:

Tabel 3. 1 Overzicht resultaten individuele aanpak
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3. 2. 3 Ervaringen met de pandeigenaren
Waar het bij de collectieve aanpak (Maastricht) vooral de professionele
vastgoedeigenaren zijn die hun medewerking verlenen, zijn het bij de Utrechtse
individuele aanpak vooral de particuliere vastgoedeigenaren die meewerken. De
professionele vastgoedeigenaren hebben meestal geen zin om zelf de verbouwing en
exploitatie te regelen. Nadat de panden voor bewoning geschikt zijn gemaakt, wordt de
verhuur door de particuliere vastgoedeigenaren veelal uitbesteed aan commerciele
verhuurbureaus.
In het Jaarverslag 2000 van de Dienst Stadsontwikkeling te Utrecht beschrijft Dhr. D.
Kool de Wonen boven Winkels problematiek:
"Dit project is mooi, maar er zijn ook voetangels en klemmen. Het is heerlijk werken met
individuele eigenaren die van hun pand houden. Maar grote winkelketens of
projectontwikkelaars zijn meestal minder betrokken. Ze willen het pand liever
onverhuurd laten, om het beter te kunnen verhandelen. Overigens moet je soms ook
individuele eigenaren echt overtuigen. Puur op economische gronden blijft het namelijk
een moeilijke beslissing. ( ... ) Vanaf 1996 zijn ongeveer 150 woningen boven winkels
gerealiseerd. De laatste tijd neemt het iets af. De ingewikkelder gevallen blijven over.
Daarom zoeken we nu naar verbreding. Bijvoorbeeld door de bovenverdiepingen van
meerdere panden via een ingang te ontsluiten. Dat is ook geen makkelijke operatie, maar
als het lukt, bereik je veel in een klap." (Dienst Stadsontwikkeling, 2000)
Bovenstaand citaat geeft een aantal problemen aan die er zijn bij wonen boven winkels
projecten. Ten eerste wordt de bereidheid tot medewerking genoemd. Particuliere
eigenaren zijn bij de individuele aanpak meer ge"interesseerd in het meewerken dan
professionele eigenaren. Dit komt voornamelijk door het feit dat de eigenaren de
verbouwing en het beheer in principe zelf moeten regelen. De professionele eigenaren
zien af van een Wonen boven Winkels project door het lage financiele rendement en uit
angst voor de beleggingswaarde van hun pand. Ook de particuliere eigenaren zijn lastig te
overtuigen deel te nemen aan een Wonen boven Winkels project indien het project
financieel onrendabel zal zijn . Tot slot wordt de ontsluitingsproblematiek aangeduid. Van
de in Utrecht uitgevoerde projecten was in vrijwel alle gevallen de ontsluiting nog
aanwezig in het pand. In de hoofdwinkelstraten, waar de ontsluiting naar de eerste
verdieping in bijna alle gevallen weg is gebroken, zijn nauwelijks woningen gerealiseerd.
Typerend voor het succes van de individuele aanpak bij particuliere vastgoedeigenaren is
de uitspraak van Dhr. F. Kipp (Bouwhistoricus Stedenbouw en Monumenten DSO) in het
J aarverslag 2000:
"In principe is er in de binnenstad een potentieel van honderden woningen ! Maar ik ben
bang dat vele daarvan het niet tot woning zullen brengen. Of er zouden opeens veel
minder winkelketens moeten komen en veel meer individuele eigenaren."
(Dienst Stadsontwikkeling, 2000)
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Particuliere vastgoedeigenaren voelen zich emotionee1 betrokken bij hun pand. Het is
bijvoorbeeld al lange tijd in de familie, of het wordt als pensioensvoorziening
beschouwd. Uit het interview met Dhr. D. Kool, projectmanager van de werkgroep
Wonen boven Winkels in Utrecht, bleek dat de liefde voor het pand en de omgeving een
belangrijke reden is voor de particuliere vastgoedeigenaren om aan het project deel te
nemen, ook al is het resultaat financieel onrendabel. Deze emotionele betrokkenheid
houdt echter ook in dat deze particulieren niet snel geneigd zijn om (delen van) hun pand
te verkopen of in erfpacht te geven. Een aanpak zoals de individuele aanpak, waarbij de
eigenaar zelf het eigendom behoudt van het totale pand, heeft meer kans op medewerking
dan een collectieve aanpak, waarbij de etages door de Wonen boven Winkels organisatie
in erfpacht genomen of gekocht warden.
Bij de individuele aanpak wordt de eigenaar geadviseerd door de Gemeente bij het
zoeken naar een geschikte aannemer en een bemiddelingsbureau voor de verhuur van de
woningen. De eigenaren stellen bij de individuele aanpak minder eisen aan de
organisatie, omdat de eigenaren de verbouwing en verhuur zelf regelen . Een goed advies
van de gemeente over de te nemen stappen voor de eigenaar is aan te raden, om de
eigenaren te "ontzorgen" over de keuzes van aannemer en bemiddelingsbureau.
Economische bezwaren:
De vastgoedeigenaren zullen geen genoegen nemen met een laag of negatief rendement.
Om ook deze eigenaren te overtuigen za.1 het nodig zijn om de collectieve aanpak toe te
passen, zodat de vastgoedeigenaren verzekerd zijn van inkomsten, en het rendement
duidelijk is.
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3 . 3 De collectieve aanpak
"Naarmate de complexiteit van de (voornamelijk ontsluitings-) problematiek random de
leegstand van etages neemt de behoejte aan een professionele organisatie toe, die de
realisatie en exploitatie van de etages gaat verzargen." (Muller, 2001)

3 . 3 . 1 Beschrijving collectieve aanpak
Naast de individueJe aanpak is er de collectieve aanpak. Hierbij worden meerdere panden
via een centrale opgang ontsloten, waardoor een cluster van aaneengesloten etages
ontstaat. Hierbij is het wel noodzakelijk om de etages te verwerven. Om een
rechtspersoon te creeren die dit kan doen wordt een Naamloze Vennootschap (NV)
opgericht, die de verwerving van de panden uitvoert. Bij deze (bedrijfsmatige) aanpak is
het resultaat per cluster niet zozeer van belang, maar het resultaat over het gehele
aandachtsgebied. Onrendabele projecten worden gefinancierd met winsten uit wel
rendabele projecten. Met deze aanpak is het tevens mogelijk om pandsgewijs te werk te
gaan. De op te richten NV is een Publiek Private Samenwerking (PPS) tussen de
betrokken gemeente, die vooral de leefbaarheid van het kernwinkelgebied en de
woningnood wil aanpakken en een woningbouw organisatie zoals een woningcorporatie.
De gemeente levert in dit geval knowhow en medewerking op het gebied van
bestemmingsplannen en vergunningen, en draagt bij in de vorm van subsidies. De
woningbouw organisatie draagt zorg voor de bouw en het beheer van de woningen.

Collectieve aanpak: Publiek Private Samenwerking
"PPS is een samenwerkingsverband waarbij overheid en bedrijfsleven, met behoud van
eigen identiteit en verantwoordelijkheid, gezamenlijk een project realiseren op basis van
een heldere taak- en risicoverdeling. Het resultaat van de samenwerking is meerwaarde:
een kwalitatief beter eindproduct voor hetzelfde geld, of dezelfde kwaliteit voor minder
geld. Er ontstaat voordeel voor beide partijen: voor het bedrijfsleven ontstaan niet alleen
nieuwe kansen op een groeiende markt, ook kan het zelf bijdragen aan een vanuit
commercieel perspectief aantrekkelijk project; de overheid creeert perspectief op een
hogere kwaliteit en een reductie van projectkosten. Het doe! van Publiek-Private
Samenwerking (PPS) is het realiseren van meerwaarde en efficientiewinst. Dit ligt binnen
bereik als overheid en bedrijfsleven ieder datgene doen waar ze het best in zijn; er
ontstaat zo een win-win situatie. Niet voor niets slaan overheid en bedrijfsleven steeds
vaker de handen ineen om grote publieke investeringsprojecten op efficiente wijze te
reaJiseren ." (Ministerie van Financien, 2001)
De collectieve aanpak in de vorm van een PPS wordt gebruikt in onder andere
Maastricht, Deventer, Apeldoorn en Arnhem. De actieve partij in het Wonen boven
Winkels project is een publiek-privaat samenwerkingsverband (PPS) in de vom1 van een
zelfstandig rechtspersoon. In veel gevallen is de gemeente een deelnemende partij of
aandeelhouder. Door de PPS wordt een drietal instrumenten ingezet. Voorlichting,
financiele bijdrage of subsidie en, in tegenstelling tot de individuele aanpak, ook
minnelijke verwerving van panden door het Publiek Private Samenwerkingsverband.
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Belangrijk voor een gebiedsgerichte benadering is dat de verschillende (particuliere)
individuele eigenaren gezamenlijk willen en kunnen meewerken aan een project om een
aantal leegstaande etages gezamenlijk te ontsluiten. Hiervoor is een duidelijke
doelgerichte aanpak nodig. Een NV kan etages opkopen en exploiteren, dit is bij de
individuele aanpak niet mogelijk. Doordat bet eigendom in bet bezit is van een partij is
een gezamenlijk ontsluiting makkelijker te realiseren en is er voor de beheerfase ook een
partij verantwoordelijk.
De NV als rechtspersoon kan zelfstandig aan bet rechtsverkeer deelnemen, dat betekent
dat de rechtspersoon panden kan aankopen om ze weer bewoonbaar te maken. De NV
vormt ook een duidelijk herkenbare organisatie. Wanneer de eigenaren bun pand willen
opknappen en een woning willen realiseren, weten zij bij wie ze terechtkunnen .
Bovendien is bet zo dat, wanneer de organisatie enige bekendheid heeft, bet duidelijk is
dat er iets gebeurt op bet gebied van wonen boven winkels. Dit kan en aansporing zijn
voor eigenaren om zelf actie te ondernemen.

Waarom een NV?
Er zijn verschillende vormen van rechtspersonen die gebruikt kunnen worden. De vier
basisvormen zijn: BV, NV, vereniging en stichting. De keuze wordt door een aantal
afwegingen bepaald. Ten eerste moet de vraag beantwoord worden of de partijen de
mogelijkheid open willen laten dat de eventuele winst aan hen wordt uitgekeerd. Is bet
antwoord hierop ja, dan moet gekozen worden voor een BV of NV. De verdere keuze
tussen een BV of een NV wordt bepaald door de mogelijkheid tot overdracht van de
aandelen. Kenmerkend voor een BV is de beperkte mogelijkheid tot overdracht van
aandelen buiten de kring van aandeelhouders . Wanneer de partijen de aandelen echter in
meer brede kring willen plaatsen, moet voor een NV gekozen worden. Ook indien een
gemeente van plan is om haar participatie in een bepaald PPS -project na verloop van tijd
over te laten gaan in een nieuw project, is de keuze voor een NV aan te bevelen. In bet
geval van wonen boven winkels kan de gemeente haar aandelen na realisatie van de
woningen bijvoorbeeld overdragen aan de beherende partij. In een vereniging of stichting
mag de winst niet uitgekeerd worden aan de partijen, de winst mag wel in de vereniging
of stichting worden ge'investeerd. De keuze tussen een vereniging en een stichting hangt
af van de vraag of de partijen bet nodig vinden dat de leden zeggenschap hebben door
middel van een algemene ledenvergadering. Is dit bet geval, dan moet voor een
vereniging worden gekozen. Wanneer vertegenwoordiging van partijen in een raad van
bestuur volstaat, dan valt de keuze op een stichting. Kort door de bocht kan men ook wel
zeggen dat, vanwege de afweging omtrent de winstuitkering geldt dat bij rendabele
projecten voor een BV of NV gekozen moet worden, en bij onrendabele projecten voor
een stichting of vereniging. Bij wonen boven winkels zal, ondanks het onrendabele
karakter van de Wonen boven Winkels projecten, voor een NV gekozen worden . Dit
wordt veroorzaakt door de wens de rechtspersoon de bevoegdheid te geven om onroerend
goed te verwerven. Het bestuur van een stichting is niet bevoegd tot bet sluiten van
overeenkomsten waarbij onroerende goederen worden gekocht, bezwaard of vervreemd,
tenzij de statuten anders bepalen. Een NV is hie1toe wel bevoegd, vandaar de keuze voor
deze rechtspersoon. Op de uiteindelijke keuze voor een type rechtspersoon zijn echter
vele, per project verschillende, omstandigheden van invloed, zodat per project bekeken
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zal moeten worden welk type rechtspersoon het meest geschikt is voor het onderhavige
project. De belangrijkste redenen voor het opzetten van een PPS-constructie bij wonen
boven winkels waren in Maastricht en Deventer:
• De overtuiging dat alleen met subsidieverlening onvoldoende resultaat bereikt zou
worden; een eigenaar heeft naast geld ook behoefte aan kennis en capaciteit.
• Hierdoor wilde men de mogelijkheid realiseren dat etages of panden verworven
konden worden. Door de PPS -constructie zou een rechtspersoon ontstaan die
zelfstandig aan het rechtsverkeer zou kunnen deelnemen, en daarmee deze wens zou
verwezenlijken.
• De PPS-constructie betekende een gestructureerde oplossing, een bundeling van
financiele, juridische en technische middelen en vooral van de kennis over deze
zaken.
Uiteindelijk is er in Maastricht en Deventer voor een NV gekozen als rechtspersoon om
de PPS in onder te brengen. De reden hiervoor was dat de participanten belang hechten
aan het transparante karakter van een NV. De NV moet openbaar verslag uitbrengen van
de gang van zaken, dit wordt voor een project als wonen boven winkels zeer belangrijk
gevonden. Bovendien biedt een NV de mogelijkheid om onroerende goederen te
verwerven, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een stichting. Deze mogelijkheid was een
vereiste bij de keuze voor een type rechtspersoon (Verschueren, 2000).
Op basis van bovenstaande overwegingen kan er bij de collectieve aanpak het beste voor
de volgende structuur gekozen worden: Er wordt een Naamloze Vennootschap opgericht,
waarin naast de Gemeente een partij opgenomen wordt die het beheer van de woningen
uit gaat voeren, bijvoorbeeld een woningcorporatie. De rol van de Gemeente in deze NV
bestaat uit het subsidieren van de projecten en het helpen bij het verkrijgen van
vergunningen. Na verloop van tijd (bijvoorbeeld 10 jaar) zijn de mogelijke projecten
aangepakt en kan de Gemeente zich uit de NV terugtrekken. De woningcorporatie blijft
in de NV en regelt het beheer tot het einde van de exploitatietermijn (Zie figuur 3.8).
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3. 3. 2 Resultaten collectieve aanpak : Maastricht
Maastricht was de eerste gemeente in Nederland die werkte met de collectieve aanpak in
de vorm van een PPS, die in steeds meer steden in Nederland navolging krijgt. De
belangrijkste aspecten van de collectieve aanpak zijn de rninnelijke verwerving van de
etages, de Revolving Fund gedachte en de bundeling van expertise van de Gemeente
Maastricht, Woningstichting Woonpunt en de Universiteit Maastricht. Het
projectmanagement van de Wonen Boven Winkels Maastricht NV wordt uitgevoerd door
Meertens & Steffens. In de afgelopen tien jaar zijn ongeveer 150 woningen aan de
binnenstad teruggegeven, allen gerealiseerd in het kernwinkelgebied. De verdeling
zelfstandige-onzelfstandige woningen is ongeveer 50-50.
Profiel van de gerealiseerde projecten:
Van 1992-2002 zijn 166 woningen gerealiseerd in 13 clusters (Figuur 3.9).
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Figuur 3.9: Gerealiseerde woningen collectieve aanpak Maastricht
Vrijwel al deze woningen zijn in de hoofdwinkelstraten van het kernwinkelgebied
gerealiseerd.
- De gemiddelde investering per woning is circa €42.000 voor een onzelfstandige woning
en circa €100.000,- per zelfstandige woning (Figuur 3.10).
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Figuur 3.10: Gerniddelde kosten per
woning per jaar.

Figuur 3.11: Gerniddelde subsidie per
woning per jaar.

- De (beschikbare) subsidie per woning loopt op van €20.000 tot €40.000 (Figuur 3.11).
De "subsidie" per woning is bij de collectieve aanpak veel hoger (twee tot viermaal
hoger) dan bij de individuele aanpak. Dit is mogelijk door winst uit rendabele projecten
als "subsidie" in te zetten bij onrendabele projecten. Voor onzelfstandige wooneenheden
wordt circa €20.000,- ter subsidie ingezet, voor zelfstandige woningen is dit €40.000,-.
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3. 3. 3 Ervaringen met de collectieve aanpak in het buitenland
Ter vergelijk is de collectieve aanpak in het buitenland vergeleken met de collectieve
aanpak zoals die in onder andere Maastricht wordt toegepast. Hieronder volgt een
beschrijving van de werkwijze in Groot Britannie zoals beschreven door 0. Savage in
"Living over the Shop in York" en de belangrijkste ervaringen daarbij.

In Groot Britannie is sinds 1988 een wet van kracht die het verwerven van panden voor
Wonen boven Winkels (Living above shops) vergemakkelijkt (1988 UK Housing Act).
Hierin wordt het mogelijk gemaakt voor een Wb W organisatie om etages van een
vastgoedeigenaar in "Commercial Lease" te nemen, en die dan weer verder te verhuren
aan bewoners. De Wb W organisatie draagt zo het risico voor de verhuur, en beschermt de
rechten van de huurders en de eigenaar. Deze manier van werken is te vergelijken met de
Nederlandse erfpacht constructie. In York (GB) zijn door de Universiteit van York
Wonen boven Winkels projecten uitgevoerd, met behulp van een daartoe opgerichte
organisatie: Living Above The Shop (LOTS). In vier panden zijn in totaal 78 studenten
gehuisvest, in diverse soorten woningen (Kamers en appartementen). De LOTS
organisatie voert inmiddels ook in andere steden Wonen boven Winkels projecten uit. De
belangrijkste ervaringen van LOTS bij de reeds uitgevoerde projecten zijn:
"Three barriers to the development of new accommodation above commercial property
appear to exist.
1. The cost of conversion of vacant space into residential use, which must meet
existing building regulations, presents a barrier to some property owners.
However, the leasing mechanism described above, where the intermediary can
take a long lease to provide a guarantee against any loans does make it
commercially viable.
2. Persuading the freeholders of the benefits of the scheme is time consuming and at
times difficult. This is particularly true if each scheme requires negotiations with a
small freeholder. The real strength of LOTS is its ability to persuade a large
company with many properties across the UK of the value of the scheme so that
opportunities can be created in many towns and cities.
3. Owners of commercial property often fear that the commercial value of property
will be undermined by mixed residential and business use and thereby limit their
options. The mechanism described in the project description does provide a
solution to this fear through the commercial lease agreement with the
intermediary, who then manages the residential use of the building."
(Bron: Savage, 1999)
Deze ervaringen komen overeen met de ervaringen in Maastricht;
De hoge kosten van de verbouwing, en de onzekerheid en onbekendheid over het
verhuren van de woningen schrikt eigenaren af om bun panden zelf aan te pakken.
Een langdurige verbintenis met een intermediair (in het geval van Maastricht de PPS
constructie) die bet risico van de verhuur op zich neemt, neemt deze onzekerheden
weg.
Vooral het contact met particuliere vastgoedeigenaren verloopt langzaam, en bet kost
veel tijd om deze eigenaren te overtuigen van het nut en de voordelen van Wonen
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boven Winkels. Bij Wonen boven Winkels projecten in andere steden dan Maastricht,
uitgevoerd door Meertens en Steffens, wordt gebruik gemaakt van de contacten met
professionele vastgoedeigenaren (o.a. Fortis Vastgoed) om potentiele projecten te
kunnen starten. Door ervaringen in andere steden (in dit geval Maastricht), zijn de
professionele vastgoedeigenaren gemakkelijk te overtuigen om dee] te nemen in de
Wonen boven Winkels projecten.
De Wonen boven Winkels organisatie draagt zorg voor de verhuur en bet onderboud
van de woningen boven de winkels, en draagt er zorg voor dat het pand in goede staat
blijft, zodat de waarde van bet pand constant blijft of zelfs ornhoog gaat.

3 . 3 . 4 Ervaringen met de pandeigenaren
Bij een selectie van kansrijke projecten zal in eerste instantie gezocht worden naar
panden of clusters van panden die in handen zijn van professionele vastgoedeigenaren.
Uit ervaring in andere steden is duidelijk of bepaalde professionele vastgoedeigenaren
bereid zijn mee te werken aan Wonen boven Winkels projecten, wat bet proces versnelt.
Indien de eigenaren niet te overtuigen zijn hun etages af te staan (koop of erfpacbt) dan
kan de collectieve aanpak niet op het pand worden toegepast. Met betrekking tot
professionele vastgoedeigenaren zijn de volgende kenmerken aan te duiden:
•

•

•

De professionele vastgoedeigenaren hebben over het algemeen geen zin om
"huisbaas" te spelen, voor een geringe extra huuropbrengst in vergelijking tot de
buuropbrengst van de winkel. Tevens zijn de professionele vastgoedeigenaren bang
dat hun vastgoed minder waard is wanneer delen van het pand bewoond zijn.
Bij de professionele vastgoedeigenaren zijn de opgangen meestal weggebroken, om
meer winkeloppervlak te verkrijgen. Indien de ontsluiting niet via het eigen pand kan
geschieden is ontsluiting alleen via collectieve ontsluiting (zoals bij de collectieve
aanpak) mogelijk of in bet gebeel niet mogelijk.
Professionele vastgoedbeleggers zien niet graag dat bun eigendom in banden komt
van een concurrent, daar dit hun eigen vastgoedportefeuille in omvang vermindert en
die van de concurrent versterkt. De professionele vastgoedbeleggers zijn dan ook erg
gevoelig voor de samenstelling van de Wonen boven Winkels organisatie. Het is
verstandig om eerst te inventariseren welke eigenaren er zijn in de betreffende stad,
zodat van tevoren kan worden bepaald waar er op problemen gestuit kan worden
indien een professionele vastgoedbelegger deelneemt aan de Wonen boven Winkels
organisatie in bet geval van de collectieve aanpak.

Vastgoedeigenaren zijn niet zomaar bereid bun etages af te staan of te verhuren. De
randvoorwaarden met betrekking tot de collectieve aanpak zijn bierbij zwaarder dan bij
de individuele aanpak, omdat hier de invloed van de eigenaar op de bovenliggende etages
sterk afneemt (erfpacht) of zelfs geheel verdwijnt (verkoop). Wanneer eenmaal gekozen
is voor de collectieve aanpak is het van groot belang de huidige eigenaren van het
vastgoed op de ontwikkelingslokaties te overtuigen om dee] te nemen aan het wonen
boven winkel s project. Hiervoor dienen de zorgen bij de deelnemende partijen
weggenomen te worden en dienen de belangen van de vastgoedeigenaar en -gebruiker te
worden beschermd.
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De randvoorwaarden voor medewerking van de eigenaar zijn:
De expertise van de deelnemers in de Wonen boven Winkels organisatie.
De financiele betrouwbaarheid van de Wonen boven Winkels organisatie.
De expertise van de deelnemers in de Wonen boven Winkels organisatie:
De vastgoedeigenaren en -huurders willen zo weinig mogelijk hinder ondervinden van de
bouw en exploitatie fase van de woningen boven hun winkels. Ze zijn dan ook erg gesteld
op deelname van deskundige partijen in de Wonen boven Winkels organisatie. Een partij
die kundig is op het gebied van de bouw en exploitatie van woningen is dan ook gewenst
in de Wonen boven Winkels organisatie. Dit kan een woningstichting zijn of een
commerciele woningverhuurder.
De financiele betrouwbaarheid van de Wonen boven Winkels organisatie:
Vastgoedeigenaren willen zekerheid wat betreft de financiele situatie van de Wonen
boven Winkels organisatie. Zij zien niet graag dat de Wonen boven Winkels organisatie
failliet gaat tijdens de bouw- of exploitatiefase, en hen dan in de problemen brengt. Een
financieel betrouwbare partner in de Wonen boven Winkels organisatie is dan ook
vereist. Te denken valt hierbij aan de gemeente.
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3. 4 Conclusie
De individuele aanpak en de collectieve aanpak hebben allebei sterke en zwakke punten
(zie figuur 3.12). De individuele aanpak is goed te gebruiken voor de "gemakkelijke"
projecten, waarbij reeds een eigen opgang is. De resultaten uit Utrecht laten zien dat
hiermee veel woningen kunnen worden gerealiseerd, met een relatief lage subsidie per
woning. Hierbij dient te worden aangetekend dat er in de hoofdstraten van het
kernwinkelgebied van Utrecht nauwelijks woningen gerealiseerd werden. De meeste
woningen zijn in de straten net achter de hoofdwinkelstraten gerealiseerd, aangezien hier
de opgangen meestal niet zijn weggebroken. Voor de panden waarbij er geen eigen
opgang meer is kan de collectieve aanpak uitkomst bieden. De resultaten uit Maastricht
laten zien dat het ontsluiten van de etages aan de hoofdwinkelstraten wel degelijk
mogelijk is. De subsidie per woning is bij de collectieve aanpak een stuk hoger dan bij de
individuele aanpak, vanwege het Revolving Fund. Het voordeel van de collectieve
aanpak is daardoor dat onrendabele projecten uitgevoerd kunnen worden met behulp van
winsten uit we! rendabele projecten. Bij de individuele aanpak staat elk project op
zichzelf en daarom hebben onrendabele projecten weinig kans om uitgevoerd te worden.
In de praktijk volgen de twee methoden elkaar op, zoals in Utrecht en Zwolle. Nadat eerst
de "gemakkelijke" projecten met behulp van de individuele aanpak zijn gerealiseerd,
wordt overgegaan op een collectieve aanpak voor de moeilijkere projecten. In verband
met het "Revolving Fund" zou de collectieve aanpak zeker gebaat zijn met het uitvoeren
van de gemakkelijkere projecten, zodat winst uit deze projecten ingezet kan worden voor
de moeilijkere projecten.
Het type eigenaar van een pand speelt een grote rol bij de bereidheid tot medewerking.
Vooral hun kijk op het vastgoed is van belang. Er zijn globaal gezien twee typen
vas tgoedei genaren:
a) Professionele vastgoedeigenaren: Zij bekijken de Wonen boven Winkels projecten
vooral zakelijk, en zijn te motiveren door ze financieel voordeel te bezorgen en de
zorgen van realisatie en exploitatie uit handen te nemen.
b) Particuliere vastgoedeigenaren: Bij particulieren spelen emotionele factoren een rol,
zij zijn daardoor moeilijker te motiveren tot afstaan van hun etages. Het pand 1s
bijvoorbeeld al jarenlang in de familie of wordt gezien als "pensioensvoorziening".
Opvallend is dat het type aanpak van het wonen boven winkels project een belangrijke rol
speelt bij de bereidheid tot medewerking van de vastgoedeigenaren. De bereidheid tot
deelname aan een Wonen boven Winkels project hangt per type eigenaar voor een
belangrijk deel af van de gebruikte aanpak. Het grootste verschil voor de huidige eigenaar
van een pand is dat hij bij de individuele aanpak zelf de eigenaar blijft van zijn etages, en
dat hij de collectieve aanpak zijn etages voor lange tijd (40 tot 50 jaar bij erfpacht) of
permanent (bij verkoop) aan een derde overdraagt.
Hier staat tegenover dat de eigenaar bij de collectieve aanpak geheel "ontzorgd" wordt.
Dit wil zeggen dat het risico van de exploitatie bij de Wonen boven Winkels organisatie
ligt. In geval van leegstand ontvangt de eigenaar (in het geval van erfpacht) dezelfde
erfpachtcanon als bij volledige bezetting.
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Kenmerken: Individuele aanpak
Collectieve aanpak
Vooral
particulieren
Type eigenaar
Vooral professionelen
Projecten
Alleen rendabele
Rendabele en onrendabele
Pandsgewijs
Clustergewijs
Lage subsidie
Hoge subsidie
Ontsluiting via eigen pand Ontsluiting ook mogelijk via naburige panden
Figuur 3.12 Overzicht kenmerken individuele en collectieve aanpak.
In de praktijk blijkt het succes van een Wonen boven Winkels project voor een groot deel
af te hangen van de samenwerking tussen de betrokken partijen. Professionele
vastgoedeigenaren geven de voorkeur aan de collectieve aanpak, omdat daarbij een
duidelijke organisatie is die het risico van de exploitatie voor haar rekening neemt. De
professionele vastgoedeigenaar krijgt in ruil voor de medewerking (het afstaan van de
etages door verkoop of erfpacht) een gegarandeerd erfpachtcanon (dus ook in geval van
leegstand), een opgeknapt pand en lagere onderhoudskosten. In het geval van erfpacht
komt daar de restwaarde van de etages na afloop van de exploitatieperiode bij. Onder de
individuele aanpak zijn de risico's voor de eigenaar zelf, waardoor de professionele
eigenaren niet of nauwelijks ge"interesseerd zijn om mee te werken. Particuliere
vastgoedeigenaren geven de voorkeur aan de individuele aanpak, maar in de praktijk zal
het toepassen van de collectieve aanpak nodig kunnen zijn om het project uit te kunnen
voeren. De volgende afwegingen spelen daarbij een rol. Ten eerste zal een particulier niet
snel geneigd zijn een onrendabel project uit te voeren. Ten tweede is het voor
particulieren lastig om het benodigde recht van overpad te verwerven in het geval van
gebruikmaking van een dakstraat voor de ontsluiting. Uit de Utrechtse cases bleek dat er
bij vrijwel alle uitgevoerde projecten nog een opgang naar de etages was. lndien deze
opgang ontbreekt en niet via het eigen pand(en) mogelijk is, is de eigenaar aangewezen
op samenwerking met naburige eigenaren. Bij de collectieve aanpak is er een duidelijke
organisatie, die een maatschappelijk belang nastreeft, die etages in verwerving neemt om
het recht van overpad te verwerven en dit als rechtspersoon ook kan. Bij de individuele
aanpak moet de eigenaar zelf onderhandelen met naburige eigenaren over dit recht van
overpad, terwijl de naburige eigenaar hier geen voordeel bij heeft. Daarom wordt bij een
particuliere eigenaar, indien het project onrendabel is en/of een recht van overpad vereist,
de collectieve aanpak geadviseerd. In het volgende hoofdstuk over de technische en
juridische factoren wordt verder ingegaan op het nodig zijn en verkrijgen van het recht
van overpad. De volgende beslissingstabel (Figuur 3.13) geeft de gewenste manier van
aanpak weer voor de eigendomssituatie. In hoofdstuk vier (§4.4) wordt deze
beslissingstabel opgenomen in de beslissingstabel voor het Decision Support System.

Particulier
Type eigenaar?
Recht van overpad Ja
Nee
nodig?
lndividuele aanpak
X
Collectieve aanpak
X

Professioneel
Ja
Nee

X

X

Figuur 3.13 Beslissingstabel organisatorische factoren
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4

Technische en juridische factoren .

4. 1 Inleiding
In dit hoofdstuk warden de technische en juridische factoren besproken die spelen bij
Wonen boven Winkels projecten. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een
beslissingstabel waarin de technische en juridische factoren samen met de
organisatorische factoren zijn opgenomen.

4 . 2 Technische f actoren
4 .2 . 1 Inleiding
De technische haalbaarheid van een Wonen boven Winkels project wordt voornamelijk
bepaald door de ontsluitingsmogelijkheden van de etages boven de winkels. De etages
werden immers bewoond voordat de ontsluiting weggebroken werd of de etages als
opslagruimte gebruikt werden.

4 . 2 . 2 Ontsluiting
De ontsluiting van de etages is technisch gezien het grootste probleem bij Wonen boven
Winkels projecten. Wanneer deze nog aanwezig is , is het voor de eigenaren zelf technisch
mogeJijk om een woning te realiseren. Wanneer deze echter ontbreekt, dan is het in veel
gevallen voor de eigenaar zelf niet mogelijk om een woning te realiseren, want hij zaJ,
zeker in de hoofdwinkelstraten, zijn winkelfront niet verkleinen ten gunste van een
ontsluiting. Er komen met betrekking tot de ontsluiting vier situaties voor:
1) Er is reeds een eigen opgang: Dit is de gemakkeJijkste situatie; de bovenliggende
etages zijn via een eigen opgang vanaf de straat te bereiken.
2) Opgang via eigen pand mogelijk: In deze situatie is er geen bestaande opgang, maar
zou deze wel gecreeerd kunnen warden via het eigen pand, bijvoorbeeld via de
achterzijde. Een opgang aan de winkelstraatzijde is meestal geen optie, de eigenaar
heeft immers de bestaande opgang weggebroken om meer winkelvloeroppervlak te
creeren.
3) Via naburige panden: In deze situatie is het niet mogelijk om de etages via het eigen
pand te ontsluiten, maar is dit wel mogelijk via naburige panden. In dit geval wordt er
bijvoorbeeld een dakstraat gebouwd, over de (]age) uitbouw van de naburige panden.
Bij deze oplossing speelt het probleem dat er gebouwd wordt op het dak van diverse
eigenaren, en het "recht van overpad" dient juridisch vastgelegd te warden, ten minste
voor de beoogde exploitatieperiode.
4) Niet mogeJijk: Het kan voorkomen dat een ontsluiting helemaal niet mogelijk is; niet
via het eigen pand en ook niet via naburige panden. Wonen boven winkels is in dat
geval niet mogelijk.
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In figuur 4.1 worden de verschillende mogelijkheden grafisch weergegeven.
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Figuur 4.1 : Ontsluitingsmogelijkheden

4 . 2 . 3 Conclusie technische factoren
De technische haalbaarheid van een project wordt bepaald door de
ontsluitingsmogelijkheden. Indien het niet mogelijk is een ontsluiting te realiseren is het
onmogelijk de etages bewoonbaar te maken. Indien het wel mogelijk is om een opgang te
realiseren, bijvoorbeeld via een dakstraat, dan kan het noodzakelijk zijn om de collectieve
aanpak toe te passen, hoewel de eigenaar soms liever onder de individuele aanpak
meewerkt. In tabel 4.1 wordt rekening gehouden met de wensen van de eigenaar, zoals in
hoofdstuk drie beschreven.
Eigenaar?
Particulier
Eigen opgang?
Ja
Nee
Eigen opgang via e1gen Ja
pand mogelijk?
Opgang via buurpanden mogelijk?
Individuele aanpak
X
X
Collectieve aanpak
Onmogelijk
Tabel 4.1 Beslissingstabel Technische factoren.

Nee

Professioneel
Ja
Nee
Ja Nee

J

N -

-

J

-

-

-

- X
- X

X
X
- X -

X

-

N
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4. 3 Juridische factoren
4 . 3 . 1 Inleiding
Zoals in het vorige hoofdstuk reeds aangegeven, speelt een aantal juridische factoren een
rol bij Wonen boven Winkels projecten. Ten eerste speelt het probleem van het
ongesplitst huurcontract. De eigenaar van het pand hee:ft in dit geval het pand in zijn
geheel verhuurd aan de gebruik:er van het pand. Ten tweede is er het probleem van het
kunnen vastleggen van het recht van overpad bij gebruikmaking van een dakstraat ter
ontsluiting van de etages.

4 . 3 . 2 Ongespl itste huurcontracten
In het geval dat de eigenaar niet tevens de winkelier is, kan er sprake zijn van een
ongesplitst huurcontract. Het totale pand is dan verhuurd aan de winkelier (=huurder van
de winkelruimte). Naast de medewerking van de eigenaar is dan ook de medewerking van
de winkelier nodig, om het huurcontract te kunnen splitsen. Met behulp van financiele
middelen is dit probleem op te lossen; de winkelier wil financieel gecompenseerd worden
voor het afstaan van "zijn" gehuurde etages. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door de
huurprijs voor de winkelier te verlagen. De eigenaar zal dan een deel van de financiele
vergoeding die hij ontvangt voor de etages af kunnen staan aan de huurder van de
winkelruimte.

4 . 3 . 3 Recht van overpad
Voor het gebruik: van dakstraten zijn langdurige erfdienstbaarheden vereist, indien er
sprake is van meer dan een eigenaar. Bij de tot nu toe in Maastricht gerealiseerde
projecten waarbij gebruik: is gemaakt van een dakstraat is een eeuwigdurend recht van
overpad overeengekomen met de eigenaren van de bouwlaag onder de dakstraat. Om dit
recht van overpad vast te kunnen leggen is het noodzakelijk om een rechtspersoon op te
richten, die het recht van overpad kan verwerven.

Figuur 4. 2 Dakstraat over aanbouw.
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4. 3. 4 Appartementsrechten
"Een flatgebouw kan worden gesplitst - onderverdeeld - in appartementsrechten. Wie een
appartementsrecht koopt krijgt te maken met een bijzondere constructie. Onder een
appartementsrecht verstaat de wet: een aandeel (bijvoorbeeld een dertigste) in een
flatgebouw met toebehoren, dat de bevoegdheid geeft tot het gebruik van een bepaalde
flat in dat gebouw. Iedere appartementseigenaar is dus voor een bepaald gedeelte
eigenaar van het gehele gebouw en niet van een bepaalde flat. Maar hij heeft we! als
mede-eigenaar en als enige het recht tot gebruik van een bepaalde flat. Daarom staat de
eigendom van een flat in juridische zin gelijk met de eigendom van een woonhuis; beide
soorten eigendom worden in dezelfde registers vem1eld. Het appartementsrecht kan door
de flateigenaar, net zoals een woonhuis, met hypotheek worden belast. Omdat de
appartementseigenaar van een gedeelte van het gehele gebouw eigenaar is, moet hij ook
voor een gedeelte de lasten en de onderhoudskosten van het gehele gebouw dragen."
(www.notaris.nl)
Ook bij Wonen boven Winkels projecten is kan het nodig zijn om appartementsrechten te
vestigen op de te verbouwen etages. Dit is het geval wanneer de Collectieve aanpak
gebruikt wordt. Het appartementsrecht komt dan (tijdelijk) in handen van de Wonen
boven Winkels organisatie en de woningen waarop de appartementsrechten liggen
worden "onderverhuurd" aan de huurders. Het vestigen van appartementsrechten heeft
financiele gevolgen voor de exploitatie, maar is geen belemmerende factor voor een
Wonen boven Winkels project. In de exploitatie worden de kosten hiervoor in de
notariskosten verwerkt. Zowel bij aankoop als bij erfpacht is het nodig om de
appartementsrechten te vestigen. lndien de individuele aanpak gebruikt wordt is het
vestigen van appartementsrechten alleen noodzakelijk indien de eigenaar de etages wil
verkopen . In plaats van aan de Wonen boven Winkels organisatie verkoopt de eigenaar
dan zijn etage aan bijvoorbeeld een particulier.

4 . 3. 5 Bestemmingsplan
Het kan voorkomen dat het bestemmingsplan niet in een woonfunctie voorziet op de
beoogde locatie. Over het algemeen worden de Wonen boven Winkels projecten
uitgevoerd in panden die voor het weghalen van de opgangen een woonfunctie hadden. In
het bestemmingsplan is de functie voor de etages boven de winkel over het algemeen
aangewezen als woonruimte. Aangezien de gemeente de initiatiefnemer is achter de
wonen boven winkels projecten, zal het wijzigen van het bestemmingsplan geen
probleem zijn.

4. 3. 6 Conclusie juridische factoren
De splitsing van het huurcontract is in principe een financieel probleem. De winkelier zal
bij een opsplitsing van zijn huurcontract een vergoeding eisen voor het afstaan van "zijn"
etage. Dit probleem is er alleen indien de eigenaar niet tevens de winkelier van het pand
is. Voor wat betreft het recht van overpad is het minder eenvoudig. Om dit recht van
overpad juridisch vast te kunnen leggen dient er sprake te zijn van een rechtspersoon aan
wie het recht van overpad toegeschreven kan worden. De individuele aanpak is niet
toepasbaar indien er bij de dakstraat verschillende eigenaren betrokken zijn. Bij de
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collectieve aanpak, bijvoorbeeld in de vorm van een Naamloze Vennootschap, kan het
recht van overpad op naam van de NV gezet worden. Dit leidt tot beslissingstabel 4.2. Bij
de collectieve aanpak is het vestigen van appartementsrechten noodzakelijk, hiermee
wordt in het rekenmodel rekening gehouden.
Eigenaar-winkelier?
Ja
Ongesplitst huurcontract?
Recht van over-pad nodig?
Ja
Nee
Collectieve aanpak
X
noodzakelijk.
Tabel 4.2 Beslissingstabel juridische factoren

Nee
Ja
Ja
X

Nee
-

Nee
Ja
X

Nee
-

4. 4 Conclusie
Op de volgende pagina is de totale beslissingstabel weergegeven, waarin de conclusies uit
hoofdstuk drie en vier zijn opgenomen. Door de beslissingstabel toe te passen wordt
advies gegeven over de manier van aanpak om de geconstateerde problemen op te lossen.
Toelichting op de beslissingstabel:
De te nemen acties, het gebruiken van de individuele of collectieve aanpak, zorgen ervoor
dat de ondervonden problemen kunnen worden opgelost. Indien bijvoorbeeld het recht
van overpad nodig is, dan is de collectieve aanpak vereist, omdat deze met behulp van de
opgerichte rechtspersoon dit recht van overpad kan bemachtigen. Wanneer bij een
particuliere eigenaar de collectieve aanpak geadviseerd wordt, dan is de individuele
aanpak niet mogelijk. De voorkeur van de particuliere eigenaar voor de individuele
aanpak wordt wel gerespecteerd. Indien de individuele aanpak onmogelijk blijkt, door
bijvoorbeeld een negatief rendement op het project, dan is de collectieve aanpak
mogelijk.
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Beslissingstabel organisatorische, juridische en technische factoren.
Type eigenaa r?
Eigenaar-Wi nkelier?
On gesplitst
huurcontract?
Eigen opgang?
Opgang via e igen pand
mogelijk?

Opgang via
buurpanden mogeli ik?
Recht van overpad
nodi g?
Geb ruik de indi vidue le
aa npak
Gebruik de co llecti eve
aanpak
Onmo<gelijk

Profess ioneel

Parti culi er
Ja

Nee

-

Nee

Ja

-

Ja

-

-

-

-

Ja

Nee

X

X

-

X

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

X

Nee
Ja

Nee

Nee

Ja

-

Ja

-

-

-

-

Ja

Nee

X

X

-

X

-

X

-

-

-

-

Nee

Ja
Nee

Ja

-

Nee
Ja

Ja

-

-

-

-

Ja

Nee

X

X

-

X

-

-

-

X

-

-

X

-

-

-

X

-

X

-

Ja

Nee

Nee

Ja
Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

-

Nee

Ja

Ja

Nee

-

Nee

Ja

-

Ja

Nee

-

-

ee

-

-

-

Ja

Nee

-

Nee

-

Nee

Ja

Nee
Nee

Ja

-

Ja

-

Ja

Nee

-

-

-

Ja

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

Nee

X

Ja

Tabel 4.3 Beslissingstabel van het Decision Support System
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5

Financiele haalbaarheid Wonen boven Winkels projecten

5.1 Inleiding
De financiele haalbaarheid wordt met behulp van een rekenmodel getoetst. Van belang
hierbij zijn de te verwachten stichtingskosten en de te verwachten inkomsten uit subsidies
en huren. Ook het gewenste rendement speelt een belangrijke rol; met welk rendement
neemt de organisatie genoegen? In onderstaand figuur (5.1) wordt de samenhang tussen
deze factoren duidelijk. Met gebruikmaking van de te verwachten huurinkomsten en het
haalbaarheidscriterium wordt met behulp van het rekenmodel de maximale
investeringssom bepaald. Deze wordt vergeleken met de te verwachten stichtingskosten
en hieruit volgt het financieel resultaat.

Rendementseis

I

~

Subsidies

~

Te verwachten
huur inkomsten

~

t

Maximale
investeringssom

_.

Haalbaar?
Ja/Nee ~

~

Woningwaarderingsstelsel

,

"Marktprijs"

t

Aantal m2 per
woning

Geschatte
stichtingskosten

i
Kengetallen

i
Aantal m 2
project

Figuur 5.1: Financiele haalbaarheidsanalyse door het rekenmodel
Om de investeringskosten te kunnen berekenen is het nodig om de bouwkosten te kun nen
bepalen. Normaliter gebeurt dit in de bouw met behulp van kengetallen, maar door het
unieke karakter van de wonen boven winkels projecten (Bijvoorbeeld: verbouwen in
vervallen etages, het gebruik van dakstraten, het bouwen in winkelstraten) zijn er voor
wonen boven winkels projecten geen kengetallen beschikbaar. Om deze toch ter
beschikking te hebben warden begrotingen van wonen boven winkels projecten
geanalyseerd, om zodoende deze kengetallen te genereren. Op basis van deze kengetallen
kunnen de bouwkosten bepaald warden, en vervolgens de investeringskosten. De te
verwachten huurinkomsten warden bepaald op basis van het woningwaarderingsstelsel.
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5.2 Factoren van invloed op de stichtingskosten
In de stichtingskosten van een project zitten alle aan het project verbonden kosten tot aan
de oplevering. De stichtingkosten zijn ingedeeld in drie delen (Zie figuur 5.1), te weten:
• Grondkosten: Bij Wonen boven Winkels projecten gaat het vooral om de
verwervingskosten van de etages of het pand. De belangrijkste factor hierin is of het
pand of de etages gekocht of in erfpacht genomen worden.
• Bouwkosten: De verschillen in bouwkosten voor Wonen boven Winkels projecten
zijn vooral gelegen in de Directe bouwkosten en de Indirecte bouwkosten.
• Projectkosten: Bij de projectkosten is voornamelijk van belang hoeveel en welk type
woningen gerealiseerd gaan worden.

In deze paragraaf worden de kostenbepalende factoren van Wonen boven Winkels
projecten bepaald, aan de hand van bovenstaande driedeling. Aan de hand van de
gevonden factoren worden gerealiseerde projecten geanalyseerd om kengetallen te
kunnen bepalen om de stichtingskosten voor toekomstige projecten te kunnen schatten.
De bouwkosten en projectkosten zullen voor de individuele en collectieve aanpak gelijk
ZlJn.

E
0

(!) ~
C

t,J)

C
~

C

--< ·-E

Kosten voor verwerving
Bouwrijp maken
Omslag voor bovenwijkse voorzieningen
Bijkomende kosten
Directe bouwkosten
Indirecte bouwkosten (bouwplaatskosten)
Algemene kosten (A.K.)
Winst en risico
Meer- en rninderwerk
Risicoverrekening
BTW

Architecten honorarium
Adviseurs honorarium
Toezicht
Renteverliezen tijdens de bouw
Aansluitkosten
- Leges
Overige kosten
- Verzekering
- Notariskosten etc.
Figuur 5.1: Stichtingskosten (Swets, 1985 ).
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5.2.1 Grondkosten
Onder de "grondkosten" worden bij Wonen boven Winkels projecten de
verwervingskosten van de etages verstaan . Deze verwervingskosten zijn er alleen
wanneer de collectieve aanpak gebruikt wordt, bij de individuele aanpak blijven de etages
immers in handen van de oorspronkelijke eigenaar.

De verwervingskosten
De verwervingskosten hangen af van de vorm waarin de verwerving van de verdiepingen
plaatsvindt:
• Aankoop van de verdiepingen
W anneer de verdiepingen of het pand aangekocht worden, dan gel den de aankoopsom
vermeerderd met overdrachtsbelasting en notariskosten als de verwervingskosten. Daarbij
betreffen de kosten van de notaris zowel de splitsing van het object in
appartementsrechten, de aankoop van een of meerdere appartementsrechten en eventuele
lening- en hypotheekaktes.
• Vestiging van een erfpachtrecht op de verdiepingen
Is sprake van een erfpachtovereenkomst, dan is er geen aankoopsom, maar zijn er kosten
voor de overdrachtsbelasting en de notariskosten. De overdrachtsbelasting wordt daarbij
geheven over de gekapitaliseerde erfpachtcanons over de volle looptijd. De notariskosten
betreffen de kosten van splitsing in appartementsrechten, de vestiging van het
erfpachtrecht en een eventuele lening- en of hypotheekakte.
In de praktijk is de vaststelling van de aankoopsom een lastige zaak. Er is geen sprake
van prijsstelling volgens vaste normen. En er bestaat geen markt in onderkomen zo niet
verkrotte, niet bereikbare verdiepingen. In de Maastrichtse praktijk is het in de loop van
de tijd mogelijk gebleken om met de eigenaren, zowel particuliere als professionele e.g.
institutionele vastgoedbeleggers, tot zaken te komen volgens de navolgende formule:
ingeval van erfpacht betaalt de onderneming aan de eigenaar een jaarlijkse erfpachtcanon
ter grootte van circa 25% van de aanvangsjaarhuur, waarbij deze canon om de vijf jaren
wordt aangepast aan de inmiddels opgetreden inflatie. Na 40 a 50 jaar krijgt de eigenaar
(formeel de zogenaamde 'bloot-eigenaar' ) de woningen in zijn verdiepingen om niet
terug. (N.B. formeel zou dit niet kunnen. Met betrekking tot het erfpachtrecht is er
sprake van dwingend recht dat stelt dat de erfpachter recht heeft op vergoeding van de
waarde van de opstallen bij beeindiging van het erfpachtrecht. Deze dwingend rechtelijk
opgelegde 'bescherming' van Wonen boven Winkels Maastricht (WbWM) verhinderde
de totstandkoming van erfpachtovereenkomsten, omdat eigenaren in onzekerheid
verkeerden over de waarde die ze aan Wb WM zouden moeten betalen bij ommekomst
van de erfpachtovereenkomst. In een verklaring voor rechtprocedure voor de
arrondissementsrechtbank in Maastricht heeft de rechter de uitspraak gedaan dat deze
bepaling inderdaad niet van toepassing was op onderhavige erfpachtconstructie. Na
beeindiging van de overeenkomst is dus wel degelijk de overdracht om niet toegestaan.)
Ingeval van aankoop van de verdiepingen betaalt de Wonen boven Winkels onderneming
aan de eigenaar de gekapitaliseerde canon als aankoopsom.
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In het exploitatiemodel wordt van deze systematiek uitgegaan, omdat ze zoals gezegd in
de praktijk blijkt te werken, zij het, dat daarbinnen een aantal varianten kan worden
gebruikt, afuankelijk van de specifieke situatie. Voor het rekenmodel is de
kapitalisatiefactor ter vaststelling van de aankoopsom vastgesteld op 18 maal de
(theoretische) erfpachtcanon.
Een voorbeeld om een en ander te verduidelijken: De Wonen boven Winkels organisatie
onderhandelt met een eigenaar over de realisatie van een drietal appartementen in de lege
verdiepingen boven de winkel. De appartementen gaan naar verwachting € 400,- per
maand aan huur opbrengen. De totale huuropbrengst in het eerste exploitatiejaar bedraagt
dan € 14.400,-. Aan de eigenaar wordt een voorstel gedaan voor een erfpachtovereenkomst met een canon (25 %) van € 3.600,- (waarbij de canon om de 5 jaar wordt
aangepast aan de inflatie) dan wel een koopovereenkomst met een koopsom van 18 maal
€ 3.600,- , zijnde een koopsom van€ 64.800,-.
Samengevat:
Er zij n drie verwervingsconstructies mogelijk:
1) Erfpacht: De erfpachtcanon beslaat een percentage van de aanvangshuur; dit bedrag
wordt om de vijf jaar gecorrigeerd met de opgetreden infl atie. Na de overeengekomen
exploitatieperiode gaat het pand om niet terug naar de eigenaar. Er is dus geen
restwaarde voor de Wb W-organisatie. De investering wordt over de gehele
exploitatieperiode afgeschreven tot waarde nul. Exploitatieperiode 40-50 jaar.
2) Koop: WbW betaalt 18 maal de erfpachtcanon (25 % van de aanvangs huur) ineens.
De exploitatieperiode is 50 jaar, vervolgens is er de restwaarde (afstoten of verder
exploiteren).
3) Afkoop-erfpacht: Er wordt in een keer 16 maal de erfpachtcanon betaald aan de
eigenaar, de exploitatieperiode is nu echter 50 in plaats van 40 jaar. Na deze 50 jaar
gaat het eigendom om niet terug naar de oorspronkelijke eigenaar.
Deze drie mogelijkheden bieden keus voor de huidige eigenaar. Voor particulieren zal de
exploitatieperiode van 40 of 50 jaar meestal te lang zijn, zij hebben liever een som geld in
een keer, zoals bij optie twee of drie. Per 01-01-2001 is het erfpachtcanon onbelast voor
de inkomstenbelasting. Erfpachten is daardoor aantrekkelijker geworden voor
particulieren.

Verwervingsconstructies
KOOPOVEREENKOMST
Vergoeding:
Eenmalig:
Koopsom

ERFPACHT
Vergoeding:
Jaarlijks:

Deel van de huuropbrengst in
de vorm van de erfpachtcanon.
Na 40/50 jaar: Woningen gaan om niet terug
naar de bloot-eigenaar.
Eenmalig:
Eenmalig:
Wb WM knapt pand op.
Wb WM knapt pand op.
Veel lagere onderhouds- en
Permanent: Veel lagere onderhouds- en Permanent:
zakelijke lasten.
zakelijke lasten.
Figuur 5.2: Verwervingsconstructies

39

W onen boven Winkels

lngmar Box

Voor de verwervingskosten zijn er twee berekeningsmethoden; een voor erfpacht en een
voor aankoop. In het geval van verwerving op basis van erfpacht is de
berekeningsmethode: 10 * erfpachtcanon (=25 % van de jaarlijkse huurinkomsten) * 7,5 %
In het geval van verwerving op basis van een koopovereenkomst is de
berekeningsmethode: 18 * (25 % van dejaarlijkse huurinkomsten) *l,075
Voor de exploitatie betekent dit dat in het geval van erfpacht 22,8 keer de erfpachtcanon
wordt betaald (contant gemaakt). In het geval van aankoop wordt "slechts" 19,3 maal de
theoretische erfpachtcanon betaald. Bij de aankoop-erfpacht optie tenslotte wordt slechts
16 maal de erfpachtcanon betaald.

Bijkomende kosten:
Zowel bij erfpacht als aankoop zijn er bijkomende kosten in de vorm van notariskosten
en overdrachtsbelasting. De overdrachtsbelasting wordt als volgt bepaald:
Bij aankoop: 7,5 % van het aankoopbedrag
Bij erfpacht wordt overdrachtsbelasting geheven:
- 10 jarige canon
6% van 7 ,54 x de jaarlijkse canon
- 20 jaar
6% van 11,65 x de jaarlijkse canon
- 30 jaar
6% van 13,8 x de jaarlijkse canon
- 40 jaar
6% van 15,3 x de jaarlijkse canon
- 50 jaar
6% van 16,8 x de jaarlijkse canon
- oneindig
6% van 17
x de jaarlijkse canon
Boven op de overdrachtsbelasting komen de notariskosten, circa €4000,-.
In het rekenmodel warden de verwervings- en bijkomende kosten automatisch berekend
aan de hand van de ingevoerde exploitatieperiode en de vorrn van verwerving.
Over erfpacht dient tot slot het volgende beschouwd te worden: erfpacht leidt tot een
hogere onrendabele top dan aankoop. Dit wordt veroorzaakt door de kortere looptijd,
waarbinnen de verbeteringsinvestering moet warden terugverdiend. Op basis daarvan zou
men kunnen concluderen dat in beginsel alleen aangekochte verdiepingen in aanmerking
zouden moeten komen voor wonen boven winkels. Eerder is echter al opgemerkt, dat
voornamelijk de professionele partijen als het grootwinkel- en filiaalbedrijf, voor zover
dat in eigen panden gehuisvest is, alsmede een groot aantal institutionele beleggers en
vastgoedfondsen alleen op basis van erfpacht willen meewerken aan wonen boven
winkels. De erfpachtvariant achterwege laten, zou er toe leiden dat dus een groot deel
van de binnenstad, in het bijzonder het kernwinkelgebied, niet zou kunnen warden
aangepakt.
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5.2.2 Bouwkosten
De bouwkosten bepalen voor het grootste deeJ de stichtingskosten. Om de haalbaarheid
van een project te onderzoeken is het nodig een beeld te krijgen van de stichtingskosten
van een pand of cluster van panden. Op basis van kengetallen voor de bouwkosten is het
mogelijk om deze kosten te bepalen. Door de unieke situatie van de Wonen boven
Winkels projecten (er ontbreekt veelal een eigen opgang, er is sprake van veel
achterstallig onderhoud en de etages moeten gesplitst worden in verschillende
zelfstandige woningen en/of studentenkamers) zijn er op dit gebied nog geen kengetallen
voor de bouwkosten van wonen boven winkels projecten beschikbaar. De bestaande
kengetallen omvatten slechts verbouwingen en nieuwbouw
(Bijvoorbeeld:
www.bouwkostenonline.nl). De verbouwingskengetallen houden geen rekening met de
omstandigheden die spelen bij Wonen boven Winkels projecten (geen ontsluiting,
achterstallig onderhoud) en nieuwbouw is ook niet van toepassing. Een belangrijk
onderdeel van dit onderzoek is dan ook het opstellen van kengetallen voor Wonen boven
Winkels projecten.
In het hiernavolgend besproken rapport is onderzoek gedaan naar de voornaamste
oorzaken waardoor de bestaande kengetallen voor nieuwbouw niet van toepassing zijn op
Wonen boven Winkels projecten.

Kostenfactoren bi} Wonen boven Winkels projecten:
In opdracht van Wonen boven Winkels Maastricht N.V. is door Adviesbureau G.Kieft &
Partners V.O.F. onderzoek gedaan naar de verschillen tussen de kostenbepalende
invloedsfactoren van een drietal uitgevoerde projecten ten opzichte van "standaard"
nieuwbouwwoningen "in de wei". Uit deze analyse van de kosten van 38 Appartementen,
verdeeld over drie clusters, kwamen de volgende conclusies:
De kostenbepalende invloedsfactoren die uit de analyses volgen kunnen in hoofdzaak
verdeeld worden in:
• Vaste invloedsfactoren ontwerp, zijnde de vormfactoren en bouwfysische invloeden.
• Variabele bouwkundige invloedsfactoren, zijnde de monumentale en constructieve
invloeden.
• Locatiegebonden invloedsfactor, zijnde de logistieke gevolgen voor de bouwplaats in
het centrum.
Hierbij wordt de nadruk gelegd op de meer- of minderkosten ten opzichte van een
nieuwbouwproject 'in de wei' .
►

Vaste invloedsfactoren ontwerp:
a) Vormfactoren:
• Vormfactor vloeroppervlakte netto/bruto: de netto vloeroppervlakte is bij oudere
gebouwen aanzienlijk minder dan bij nieuwbouwappartementen, vanwege de dikkere,
massieve buiten- en binnenmuren. In dit geval is de vormfactor nadelig ten opzichte
van nieuwbouwprojecten.
• Vormfactor gebruiksoppervlakte (GBO)/ bruto vloeroppervJakte: de GBO is
aanzienlijk minder dan de bruto en netto oppervlakten ten gevolge van het treffen van
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•

•

•

ontsluitingen via trappenhuizen, vluchtwegen en separate toegangsmogelijkheden,
alsmede de algemene ruimtes. Deze vormfactor duidt tevens aan dat algemene en
verkeersruimtes, gebruiksruimtes en wanddiktes van invloed kunnen zijn op de
kostprijs per appartement en de verhuurbare m 2 per appartement. In dit geval is de
vormfactor nadelig ten opzichte van nieuwbouwprojecten.
Vormfactor gevelopeningen/geveloppervlakte: doordat de winkelpanden meestal
geschakeld zijn is er slechts sprake van een voor- en achtergevel die moet worden
aangepast ten opzichte van vier gevels bij nieuwbouwprojecten. In dit geval is de
vormfactor voordelig ten opzichte van nieuwbouwprojecten (de kosten zijn lager).
Vormfactor geveloppervlakte/ bruto vloeroppervlakte: ook hier zijn alleen voor- en
achtergevels aanwezig, waardoor deze vormfactor gunstig uitvalt ten opzichte van
nieuwbouwprojecten.
Vormfactor bruto inhoud/ bruto vloeroppervlakte: doordat oudere gebouwen meestal
hogere plafondhoogtes hebben ten opzichte van nieuwbouwappartementen valt deze
factor ongunstig uit.

b) Bouwfysische invloeden
De bouwfysische eisen zijn voor WbW projecten dezelfde als bij andere nieuw- of
verbouwprojecten. Wel dienen de dak-, vloer- en wandconstructies te voldoen aan de
eisen voor geluid- en brandwerendheid. Bestaande daken en wanden kunnen verzwaard
moeten worden om de geluid- en brandwerende afwerkingpakketten te kunnen 'dragen'.
Met het oog op de geluidsbelasting op de gevels zijn aanvullende eisen te verwachten
voor de geluidsisolatie.
►

Variabele invloedsfactoren
a) Monumentenstatus
Voor de onderzochte monumentale panden waren de bouwkosten globaal 20% hoger in
vergelijking tot normale verbouwingsprojecten. Voor de restauraties (deze zijn
verantwoordelijk voor de kostenverhoging) zijn subsidies verkrijgbaar van:
Rijksdienst voor de monumentenzorg
N ationaal restauratiefonds
Prins Bemhardfonds (alleen voor particulieren)
b) Invloed constructieve voorzieningen
Hierbij valt te denken aan funderingen vervangen of verstevigen om scheefstand op te
heffen. Sloopwerkzaarnheden in bestaande oude panden kunnen extra hoge sloopkosten
hebben door aanwezigheid van asbest in te slopen bouwdelen.
►

Locatiegebonden invloedsfactor, logistieke gevolgen voor de bouwplaats m
het centrum.
Bevoorrading en bouwplaats inrichting zijn lastig in de binnenstad. Verder valt te denken
aan parkeerkosten voor personeel. Deze kunnen al snel oplopen tot 10 Euro per
werknemer per dag. Voorts kost het huren van een kraan circa 130.000 Euro per project.
De bouwplaatskosten op een moeilijk te bereiken binnenstadslocatie zullen al snel
oplopen van 8% (wat gebruikelijk is in de bouw) tot 18 % van de directe bouwkosten.
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Samengevat:
De hogere bouwkosten bij wonen boven winkels projecten ten opzichte van standaard
projecten "in de wei" worden veroorzaakt door:
• Het bouwen in monumentale panden;
• Hoge bouwplaatskosten: in het centrum van de stad met zijn beperkingen op gebied
van aan- en afvoer van materialen en voorzieningen die nodig zijn om overlast voor
buurpanden te beperken;
• De ongunstige verhouding tussen het aantal m 2 woonoppervlakte en de oppervlakte
van algemene verkeersruimten. In Wb W-projecten is namelijk de bruto-netto
verhouding een stuk ongunstiger (ten opzichte van andere verbouwingsprojecten)
doordat meer vierkante meters nodig zijn voor de algemene ruimten en voor de
verkeersruimten;
• Wb W-projecten kampen daarnaast ook met relatief hoge kosten van ontsluiting.
Ontsluiting is soms alleen mogelijk via dakstraten of buurpanden.
Raming van de directe bouwkosten:
Op basis van het onderzoek van l(jeft blijkt dat de bestaande kostenkengetallen voor
nieuwbouwprojecten niet toepasbaar zijn op Wonen boven Winkels projecten. Rekening
houdend met de conclusies van het rapport van Kieft zijn op basis van
aannemersbegrotingen van reeds uitgevoerde en geplande Wonen boven Winkels
projecten kostenkengetallen bepaald. Hierbij werd vooral aandacht gegeven aan de
volgende kostenbepalende invloedsfactoren:
De manier van ontsluiting;
De monumentale status;
De bouwplaatsomstandigheden;
De aanwezigheid van asbest;
Benodigde werkzaamheden aan de fundering;
Benodigde werkzaamheden aan het skelet;
Het type woning (zelfstandig of onzelfstandig).
Van in totaal 64 woningen verdeeld over acht projecten in Maastricht en Arnhem zijn de
aannemersbegrotingen geanalyseerd en ingevoerd op het werkblad "Cases" van het
rekenmodel. Uit de ingevoerde begrotingen zijn per elementcluster (zie Bijlage 2 voor de
gebruikte methode om de kengetallen per elementcluster op te stellen) kengetallen
bepaald, en in het werkblad "Kengetallen" ingevoerd. Hierbij is onderscheid gemaakt
tussen kengetallen voor zelfstandige en voor onzelfstandige woningen. De casedatabase
is een "lerend" systeem, en biedt de mogelijkheid om cases toe te voegen om de
betrouwbaarheid van de kengetallen te vergroten. In hoofdstuk zes wordt de
betrouwbaarheid van de bepaalde kengetallen getoetst aan werkelijke begrotingen.
De kengetallen geven de bouwkosten aan per elementcluster per vierkante meter BVO
van een te realiseren project. Door de opbouw in elementenclusters is het mogelijk om
elementenclusters waar geen werkzaamheden aan verricht hoeven te worden niet mee te
nemen in de raming van de bouwkosten. Indien er bijvoorbeeld geen werkzaamheden aan
de fundering nodig zijn, dan worden de kosten per m2 BVO voor deze elementencluster
op nul gezet. De sorn van de kengetallen per elementencluster zijn de bouwkosten per m2 .
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In het Decision Support System warden de bouwkosten bepaald door de gebruiker vragen
te stellen over het te realiseren project. Voor het bepalen van de bouwkosten van een
project zijn de volgende vragen van belang:
Eigen opgang?
Ja
Nee
Monument?
Ja
Nee
Asbest aanwezig?
Ja
Nee
Fundering nodig?
Ja
Nee
Skelet werk nodig?
Ja
Nee
Normaal
Bouwplaats situatie?
Moeilijk
Zelfstandig
Woningtype
Onzelfstandig
Vul aantal in
Aantal woningen:
Vul aantal in
Aantal m2:
Vul aantal in
Toelichting op de vragen:
Indien er reeds een eigen opgang is naar de etages dan is het kengetal voor de
elementcluster "Trappen en Hellingen" lager dan wanneer er geen eigen opgang meer is
en er daarom een opgang gerealiseerd dient te warden.
lndien het pand de monumentale status heeft dan is het kengetal voor de elementcluster
"Gevel" hoger dan wanneer het pand geen monumentale status heeft.
Indien er asbest in het pand aanwezig is dan warden hiervoor kosten berekend middels
het kengetal voor asbestverwijdering.
Indien er funderingswerkzaamheden nodig zij n dan warden hiervoor kosten berekend
middels het kengetal voor de elementcluster "Fundering".
Indien er werkzaamheden aan het skelet nodig zijn dan warden hiervoor kosten berekend
middels het kengetal voor de elementcluster "Skelet".
Deze vragen kunnen ook in een beslissingstabel warden weergegeven, zodat snel de
kosten per vierkante meter BVO bepaald kunnen warden. Voor zelfstandige woningen
gelden andere kengetallen dan voor onzelfstandige woningen. Studio's warden als
zelfstandige woningen beschouwd.
Zelfstandige woningen:
Beslissingstabel voor zelfstandige woningen, het pand heeft een eigen opgang:
Opgang

Ja

Mo nument
Asbest
Fundering
Ske let
Kosten/ m2

Ja
Ja
Ja
Ja
820

I Nee
I 787

Nee
Ja
8 11

I Nee

I 778

Nee
Ja
Ja
81 2

I Nee
I 779

Nee
Ja
803

I Nee
1771

Nee
Ja
Ja
Ja
796

I Nee
I 763

Nee
Ja
788

I Nee
I 755

Nee
Ja
Ja
788

I Nee
I 755

I Nee
I Ja
I 780

I Nee
I 747

I Nee
1771

Nee
Ja
796

I 763

Beslissingstabel voor zelfstandige woningen, het pand heeft geen eigen opgang:
Opgang

Nee

Monume nt
Asbest
Fundering
Skelet
Kosten/ 111 2

Ja
Ja
Ja
Ja
835

I Nee
I 802

Nee
Ja
826

I Nee
I 792

Nee
Ja
Ja
827

I Nee
I 794

Nee
Ja
8 18

I Nee
I 786

Nee
Ja
Ja
Ja
8 11

I Nee
I 778

Nee
Ja
803

I Nee
I 770

Nee
.l a
Ja
804
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Bij zelfstandige woningen vaneren de bouwkosten van €747,- per m 2 voor bet meest
gunstige geval tot €835,- voor het meest ongunstige geval.

Onzelfstandige woningen:
Beslissingstabel voor onzelfstandige woningen, bet pand beeft een eigen opgang:
Opgang

Ja

Monument
Asbest
Funde1ing
Skelet
Kosten per

Ja
Ja
Ja
Ja
750

I Nee
1702

Nee
Ja
7 19

I Nee
167 1

Nee
Ja
Ja
742

I Nee
1694

Nee
Ja
7 11

I Nee
1663

Nee
Ja
Ja
Ja
729

I Nee
168 1

Nee
Ja
698

Nee
650

Nee
Ja
Ja
722

Nee
673

Nee
Ja
69 1

I Nee

Nee
Ja
702

I Nee

1642

1112

Beslissingstabel voor onzelfstandige woningen , het pand beeft geen eigen opgang:
Opgang

Nee

Monument
Asbest
Funclering
Skelet
Kosten per

Ja

Ja
Ja
Ja
76 1

I Nee
17 13

Nee
Ja
730

I Nee
1682

Nee
Ja
Ja
753

I Nee
1705

Nee
Ja
722

I Nee
1674

Nee
Ja
Ja
Ja
740

I Nee
1692

Nee
Ja
709

I Nee
166 1

Nee
Ja
Ja
733

I Nee
1684

1112

Bovenstaande kengetallen gelden voor onzelfstandige woningen met gemeenscbappelijke
badkamer en keuken. Wanneer de woningen een zelfstandige badkamer en/of keuken
bebben, nemen de bouwkosten toe. Hiermee wordt in bet rekenmodel rekening gebouden.
Voor bovenstaand voorbeeld varieren de bouwkosten per m2 BVO van €642,- tot €761 ,-.

Staartkosten:
Voor de bepaling van de staartkosten worden "standaard" percentages aangehouden, met
uitzondering voor de bouwplaatskosten. De bouwplaatskosten zijn in sterke mate
afhankelijk van de locatie. Voor nieuwbouwprojecten wordt hiervoor normaliter een
percentage van acht procent aangebouden van de directe bouwkosten. Bij Wonen boven
Winkels projecten, die doorgaans op moeilijk bereikbare plaatsen worden uitgevoerd, is
het nodig om een hoger percentage aan te bouden. Uit onderzoek van
Bouwkostenadviesbureau Kieft is gebleken dat de bouwplaatskosten op moeilijk
bereikbare locaties circa achttien procent bedragen van de directe bouwkosten. Door bet
beantwoorden van de door het Decision Support System gestelde vraag "Bouwplaats
situatie?" met "normaal" of "moeilijk" wordt bier rekening mee gebouden.
Voor de toeslagen "aJgemene bedrijfskosten" (7%), "winst en risico" (3%) en
"Prijsstijging/Onvoorzien" (10%) kunnen de algemeen gangbare percentages
aangebouden worden. Deze zijn niet afhankelijk van de bouwplaatssituatie.
Aanneemsom exclusief BTW:
Door de staartkosten op te tellen bij de directe bouwkosten wordt de aanneemsom
exclusief BTW berekend. Op basis van dit bedrag kunnen vervolgens de Projectkosten
worden bepaaJd.

45

1653

Wonen boven Winkels

Ingmar Box

5 .2 .3 Projectkosten
Onder de projectkosten worden verstaan de toeslagen en heffingen boven op de
aanneemsom. De meest bepalende factor voor een Wonen boven Winkels project bij de
projectkosten zijn het aantal gerealiseerde woningen en het type (Zelfstandig,
Onzelfstandig). Studio's worden als zelfstandige woningen beschouwd.
Het honorarium voor de architect, het projectmanagement en overige adviseurs, alsmede
de plankosten, de toezichtskosten, de administratiekosten, de aansJuitkosten en het
parkeerfonds worden alle per woning berekend. Het is hierbij van belang welk type
woning gerealiseerd wordt; Voor zelfstandige woningen worden hogere kosten berekend
dan voor een onzelfstandige woning. Studio's worden als zelfstandige woningen
beschouwd.
Het is voor de gebruiker mogelijk om de projectkosten aan te passen aan de locale
situatie. In het rekenmodel zijn de projectkosten zoals die in Maastricht toegepast worden
ingevoerd. Kosten zoals het parkeerfonds, projectmanagement en het honorarium voor de
architect verschillen per stad, maar deze zullen bij de gebruiker van het model bekend
ZlJn.
Tot slot zijn er vier posten die onafhankelijk zijn van het aantal woningen, te weten:
• Leges; 2.5% van de aanneemsom (excl. BTW)
• Rentelasten op de aankoop: per maand gedurende de bouw; 5% op jaarbasis.
• Renteverlies tijdens de bouw: Het gehele bedrag over de helft van de bouwperiode,
5% op jaarbasis.
• Onvoorzien; Over de totale verbeteringsinvestering (aanneemsom+projectkosten)
wordt een percentage van 3% geheven voor de post onvoorzien.
In het rekenmodel worden deze kosten automatisch berekend op het werkblad
"Projectkosten". In figuur 5.3 op de volgende pagina wordt een overzicht gegeven van de
projectkosten van bijvoorbeeld een zelfstandige woning van circa 80 vierkante meter.
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Figuur 5.3 Projectkosten

De witte velden zijn gemiddelden voor de Gemeente Maastricht, en kunnen door de
gebruiker aangepast worden aan de locale situatie. Door deze witte velden te wijzigen
worden de gele velden automatisch aangepast op de nieuwe situatie.
De som van de bouwkosten en de projectkosten vormt de totale verbeteringsinvestering.
Wanneer hier de verwervingskosten bij opgeteld worden ontstaat de bruto investering.
Van de bruto investering worden de beschikbare subsidies afgetrokken. De som die dan
overblijft is het te financieren bedrag. In de volgende paragraafwordt verder ingegaan op
de beschikbare subsidies.
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5.3 Factoren van invloed op de inkomsten
De inkomsten van een Wonen boven Winkels project bestaan uit eenmalige subsidies om
bet project te realiseren en de maandelijkse buurinkomsten.

5. 3. 1 Eenmalige subsidies
Naast de maandelijkse buurinkomsten bestaan de inkomsten ook voor een deel uit
eenmalige subsidies, zoals BWS, Monumenten en WbW subsidies. Deze subsidies
worden van de bruto investering afgetrokken, zodat bet te financieren bedrag resteert.

Subsidies bij de "Collectieve aanpak":
Bij Wonen boven Winkels Maastricbt zijn dit de zogebeten Wonen boven Winkels
subsidies. Dat wil zeggen dat de Wonen boven Winkels organisatie de subsidies zelf
uitkeert. Per type woning is er een maximaal subsidiebedrag bescbikbaar. Momenteel is
dit €45.000,- per zelfstandige woning en €18.000,- per onzelfstandige woning. Deze
bedragen komen uit bet zogebeten "Revolving Fund". Doordat de Wonen boven Winkels
projecten door een organisatie in eigen beheer worden uitgevoerd, kunnen de winsten uit
rendabele projecten aangewend worden als subsidie voor minder rendabele projecten.
Subsidies bij de "Individuele aanpak":
Bij de individuele aanpak dient de eigenaar zelfstandig de subsidies aan te vragen. Naast
een gemeentelijke subsidie kunnen dit ook bijvoorbeeld monumentenzorg subsidies zijn.
Ter illustratie volgt hieronder bet subsidiebeleid van de Gemeente Utrecht, in een
beslissingstabel.
Subsidies Gemeente Utrecht:
In Actiegebied? JA
Haalbaarbeids <€3630,~€3630,Onderzoek
l e 10 jaar le
Exploitatie
10
10
Jaar l e 10 jaar l e
rendabel
onrendabel
rendabel onrendabel
Zelfst
Onzelf
Zelfst
Type woning:
Monument?
J
N
J
N J
N
J
N
J
N
Betaling na 15
J N J N - J N J N J
N jaar?
50% vergoed
X X X
X X X X X X
- - - - €1850 vergoed - - X X X
X X X
A
WbW subsidie C C C
A A A B B B
C C C
A
A
Vergoeding
D E F
D E F D E F
D E F
D E F
restauratie
Financiering
X X X
X X X X X X
X X X
X X X
- - - - - - Geen subsidie
Figuur 5.4 Beslissingstabel voor subsidiemogelijkheden (Utrecht) .

NEE
-

jaar Onzelf J
N J N -

-

-

-

-

-

X X X
B B B

-

D E F

-

-

X X X

-

-

X

-

-

Legenda: A=€6810,- ; B=€3405,-; C=€0,- ; D= l00%; E=40% ; F=0o/o.
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5 . 3 . 2 Huurinkomsten
Om de maximale investering te kunnen bepalen is het van belang om de inkomsten te
kunnen berekenen van het Wonen boven Winkels project. Een belangrijk deel van de
inkomsten vormen de huurinkomsten. In deze paragraaf wordt ingegaan op de
totstandkoming van de huurprijzen.
Woningwaarderingsstelsel:
Met het woningwaarderingsstelsel wordt de kwaliteit van een woonruimte in punten
uitgedrukt. Ook gemeenschappelijke vertrekken en voorzieningen, zoals een wasruimte
of verwarming, die door huurders van flats of etages worden gedeeld, krijgen punten
volgens het woningwaarderingsstelsel. Deze punten worden evenredig verdeeld over het
aantal woonruimten, ongeacht de grootte ervan. Er is voor elke soort woonruimte
(Zelfstandig/Onzelfstandig) een apart woningwaarderingsstelsel. Door het aantal punten
te vermenigvuldigen met de puntprijs is de maximaal redelijke huurprijs te berekenen. In
het geval van monumentale panden mag er een huurprijs gevraagd worden van maximaal
30% boven deze maximaal redelijke huurprijs.
• Zelfstandige woningen
De huurprijs (zie figuur 5.5) is bij het woningwaarderingsstelsel voor zelfstandige
woningen voornamelijk gerelateerd aan het aantal vierkante meter vloeroppervlak,
aangezien de voorzieningen (douche, bad, etc.) voor alle appartementen gelijk zijn. Bij
het woningwaarderingsstelsel wordt de locatie niet of nauwelijks in de waardering
betrokken. Het maakt daarom niet uit of de woning in een "dure" stad als Amsterdam
staat of in een "goedkope" stad als Helmond.
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Figuur 5.5: Huurprijs zelfstandige woningen.
• Onzelfstandige woningen
Bij onzelfstandige woningen zijn de voorzieningen in de kamer aanwezig van belang; de
aanwezigheid van een eigen toilet, douche, wasbak en/of keuken heeft een grote invloed
op de huurprijs, omdat de woning meer punten waard is in het woningwaarderingsstelsel.
De aanwezigheid van een wasbak verhoogt de maximaal redelijke huurprijs met circa
€13 ,-. De aanwezigheid van eigen sanitair verhoogt de maximaal redelijke huurprijs met
circa €31 ,- bij een badkamergrootte van 4 m2 (De 4 m2 wordt van het kameroppervlak
afgehaald). De aanwezigheid van een eigen keuken verhoogt de maximaal redelijke
huurprijs met circa €29,-. De extra investering in voorzieningen voor de woning worden
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via de hogere mogelijke huurprijs terug verdiend. De gemiddelde kosten van een wasbak
zijn circa €300,- , die van een keuken zijn circa €550,- en die voor zelfstandig sanitair
circa €3 .500,-. De maximaal redelijke huur neemt hierdoor per jaar met respectievelijk
€ 156,- , €300,- en €372,- toe.
Het rekenmodel berekent de grootte van de woningen met behulp van de vormfactor
Netto Vloer Oppervlak:Bruto Vloer Oppervlak (NVO/BVO). Deze vormfactor is bepaald
uit de kengetallen van de ingevoerde projecten. Voor onzelfstandige woningen bedraagt
deze vormfactor circa 0,55 en voor zelfstandige woningen circa 0,80. Dit betekent <lat in
een project van 1000 m2 BVO bijvoorbeeld tien zelfstandige woningen van 80 m2
gerealiseerd kunnen worden (800 m2 NVO) of twintig onzelfstandige woningen van 27
m2 (540 m2 NVO). Het type en totaal aantal woningen hangt uiteraard van de situatie van
het project af, de gebruiker van het DSS dient hiervan een inschatting te maken of <lit
door een architect te laten bepalen. In figuur 5.6 wordt een voorbeeld gegeven van een
project van 80 m2 waarin 1 zelfstandige woning gerealiseerd wordt. De huurprijs wordt
door het rekenmodel vastgesteld op €459,- per maand. Indien de huurprijs geliberaliseerd
is, dan wordt <lit door het rekenmodel aangegeven .
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Figuur 5. 6 Huurprijsbepaling volgens het woningwaarderingsstelsel.
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Huurliberalisatie:
Sinds 1 juli 1994 is de Huurprijzenwet woonruimte grotendeels niet meer van toepassing
op nieuwe op of na die datum ingaande huurovereenkomsten van zelfstandige woningen
waarvoor een aanvangshuurprijs (kale huur) is overeengekomen boven de maximumhuurgrens van de Huursubsidiewet. Vanaf 1 juli 2002 geldt als grens €565 ,44 per maand.
Dit is de zogenoemde huurliberalisatie van de duurdere woningen. Daarmee vervallen
voor deze woningen de regels voor het vaststellen van huurprijzen, de puntentelling en de
manier waarop geschillen over de huurprijs kunnen worden opgelost.
Jaar: Huurprijs:
1994 > fl. 963,75 ( €437,33)
1995 > fl.1007 ,50 ( €457,18)
1996 > fl.1047,92 (€475 ,53)
1997 > fl.1085,- (€492,35)
1998 > fl.1085,- (€492,35)
1999 > fl.1107,- (€502,33)
2000 > fl.1149, - (€521 ,39)
2001 > fl.1193,- (€541 ,36)
2002 > €565,44
Figuur 5.7 Huurliberalisatiegrens. (Bron: Vrom Online, 2002)
Wanneer de kale huur van een woning volgens het woningwaarderingsstelsel boven de
huurliberalisatiegrens uitkomt (Dit treed op bij appartementen grater dan 90 m 2 ) is de
huurprijs geliberaliseerd. Wanneer de huurprijs volgens het woningwaarderingsstelsel
niet boven de huurliberalisatiegrens uitkomt, maar wel hoger gesteld wordt, dan kan er
binnen een half jaar na aanvang van de huur bezwaar gemaakt worden bij de
huurcommissie. Om dit te voorkomen wordt over het algemeen geen kale huurprijs
gevraagd door de verhuurders, maar een zogenaamde "all-in prijs". De woningen zijn in
dat geval gestoffeerd en/of gemeubileerd. Aangezien de huurcommissie slechts de kale
huurprijs kan toetsen, is toetsing niet direct mogelijk. De "all-in" huurprijs dient in dit
geval uitgesplitst te worden in een kale huurprijs en "servicekosten". Deze splitsing kan
tevens bij de huurcommissie aangevraagd worden.
Een appartement van 60 m2 heeft bij gebruikmaking van het woningwaarderingsstelsel
een huurprijs van circa €440,- per maand (=maximaal redelijke huurprijs, ongeacht de
locatie). Een in Utrecht onder de Individuele aanpak gerealiseerd Wonen boven Winkels
appartement van 60m2 heeft een door de markt bepaalde "all-in" huurprijs van circa
€1000,- per maand (Bron: Rotsvast groep, 2002). De maximaal redelijke kale huur van
een dergelijk appartement is circa €440,-.
Omdat de marktprijs bepalend is voor de huurprijs, hangt de huurprijs voornamelijk af
van de locatie en de lokale woningmarkt. De huurprij s van een woning in Amsterdam zal
daarom veel hoger zijn dan die van een woning in Helmond.
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Bepaling huurprijs bij geliberaliseerde huur:
De bepaling van de kale huurprijs geschiedt in eerste instantie aan de hand van bet
woningwaarderingsstelsel.
Indien
de
kale
huurprijs
daarbij
boven
de
huurliberalisatiegrens (Thans €565,44,-) uitkomt, dan is het mogelijk om de huurprijs zelf
vast te stellen, los van het woningwaarderingsstelsel. De huurstelling die in dat geval
wordt toegepast is van tal van factoren afhankelijk. Genoemd kunnen worden:
- de aard, omvang en kwaliteit van de woning;
- de ligging van de woning;
- de ontsluitingswijze;
- de lokale woningmarkt
- de vigerende subsidieregelingen
- de vraag of de woning gelegen is in een Rijksmonument en
- de doelstelling van de verhurende partij.
Toekomstige ontwikkelingen:
"Vanaf 1 Juli 2005 wordt een nieuw systeem ingevoerd om de maximaal redelijke
huurprijs te bepalen. Er wordt een stelsel van referentiehuren ontwikkeld, waarbij de
referentiehuur van een woning bepaald wordt aan de hand van een viertal boxen:
Box 1

Prijs per m2

Box 2

Aantal m2

Box 3

Objectieve
woningkenmerken

Box4

Subjectieve
woningkenmerken

Een belangrijk vergelijkingscriterium is de prijs die wordt
betaald voor vergelijkbare woningen. Om die in het stelsel te
incorporeren wordt de prijs per m2 gemeten. De prijs verschilt
tussen verschillende woningtypen en per regio.
De oppervlakte van woningen blijkt in de praktijk een heel
belangrijk element van consumentenvoorkeuren en prijzen.
Het gaat hier om voorzieningen in een woning en specifiek
behorend bij deze wonmg die extra gewaardeerd worden.
Gedacht wordt aan het uitrustingsniveau van keukens en
badkamers, goede energiebesparende voorz1enmgen, luxe
binnentuinen en brede verwarmde gangen. Omgekeerd, als
bepaalde standaard voorzieningen ontbreken of slecht scoren,
dan zou dit tot een negatieve correctie moeten leiden.
Hieronder ZlJn begrepen de consumenten voorkeuren die
voortvloeien uit de locatie van een woning en de gewildheid van
buurt en straat.

De scores van elk van de vier boxen worden vervolgens samengevoegd. De hieruit
resulterende uitkomst is de referentieprijs. Deze prijs geeft bij het afsluiten van het
huurcontract informatie over de redelijkheid van de huurprijs in het perspectief van
werkelijk gevraagde huren van vergelijkbare woningen." (Rernkes, 2001). Voor Wonen
boven Winkels projecten biedt deze nieuwe regeling uitzicht op hogere huurinkomsten.
De Wonen boven Winkels projecten worden doorgaans op de toplocaties van de stad
(kernwinkelgebied) uitgevoerd. Vooral Box 4 zal leiden tot een toename van de huurprijs
van de woning. Op dit moment is de huurprijs volgens het woningwaarderingsstelsel bij
een gelijke woning hetzelfde in Amsterdam en Helmond. Bij het nieuwe systeem wordt
de huurprijs van de woning mede bepaald door de locatie.
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5 . 3 . 3 Conclusie inkomsten factoren
•

•

Subsidies: De hoogte van de subsidie hangt af van de manier van aanpak. Bij de
collectieve aanpak is een hogere subsidie mogelijk ten opzichte van de individuele
aanpak vanwege het Revolving Fund.
Huurinkomsten: Om de financiele haalbaarheid te kunnen bepalen is het van belang
of de huurprijs geliberaliseerd is of dat de huurprijs moet voldoen aan het
woningwaarderingsstelsel. Bij een geliberaliseerde huurprijs kan de huurprijs zo
gesteld warden dat het project rendabel wordt. Bij gebondenheid aan het
woningwaarderingsstelsel kan de huurprijs niet gewijzigd warden om het project
rendabel te maken. Tot slot dient gezegd te warden dat het model de maximaal
redelijke huurprijs uitrekent; een lagere huurprijs op basis van de doelstelling van de
verhuurder (Bijvoorbeeld: maximaal 70% van de maximaal redelijke huurprijs) is
uiteraard ook mogelijk. Voor de financiele haalbaarheid van een project is het nuttig
om te weten welke huurprijs volgens de wet maximaal mogelijk is.

5 . 4 Het rekenmodel
Het bijgevoegde rekenmodel rekent de financiele haalbaarheid uit van het beoogde
Wonen boven Winkels project. Het rekenmodel bestaat uit de volgende onderdelen:
• Het geautomatiseerde "Decision Support System"
• Het bouwkosten berekeningsmodel "DSSBouwkosten"
• Het huurinkomsten berekeningsmodel "Huurprijsbepaling"
• Het projectkosten berekeningsmodel "Projectkosten"
• Het exploitatiemodel in "Exploitatie"
• Het financieringsmodel in "Financ"
• De kengetallen database in "Kengetallen"
• De cases waarop de kengetallen database is gebaseerd in "Cases" .
• De indexcijfers voor de prijsindexering in "Indexcijfers"
• Investeringskosten van projecten uitgevoerd onder de Individuele aanpak in "Cases
indi viduele aanpak".
• Investeringskosten van projecten uitgevoerd onder de Collectieve aanpak in "Cases
PPS".
In deze paragraaf wordt de totstandkoming van dit rekenmodel beschreven.

5 .4 . 1 De oorspronkelijke situatie
Aan het begin van dit onderzoek werd er bij Meertens & Steffens gewerkt met een
vereenvoudigde versie van het exploitatiemodel en het financieringsmodel zoals in het
rekenmodel opgenomen. Bij deze vereenvoudigde versies was het noodzakelijk om de
bouwkosten door een aannemer te laten berekenen, een kostbaar en tijdrovend karwei.
Voor de berekening van de huurinkomsten was de tussenkomst van een architect nodig,
om het aantal punten per woning te kunnen bepalen op basis van het woningwaarderingsstelsel. Met het oude model was het bovendien niet mogelijk om met scenario's te
werken.
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5. 4. 2 Het nieuwe model
Op basis van bet oude exploitatiemodel en financieringsmodel is een geautomatiseerd
Decision Support System ontworpen in Excel. In dit DSS is de invoer door de gebruiker
beperkt tot een minimum, om fouten tijdens de invoer te voorkomen. Met bet DSS is bet
mogelijk om scenario's op te stellen en uit te rekenen. Er bijvoorbeeld op eenvoudige
wijze met exploitatietermijnen gevarieerd worden. Door bijvoorbeeld slechts bet cijfer
voor de exploitatietermijn te wijzigen, kan bet DSS bet financiele resultaat uitrekenen.
Alle parameters worden automatisch aangepast aan de gewenste exploitatietermijn.
Het inschakelen van een aannemer of architect voordat er duidelijkheid is over de
financiele haalbaarheid is met bet DSS overbodig geworden. Op basis van kengetallen
gebaseerd op reeds uitgevoerde en in ontwikkeling zijnde projecten waarvan de begroting
reeds is opgemaakt is het DSS in staat om de bouw- en investeringskosten alsmede de
huurinkomsten te voorspellen. Hierdoor is bet mogelijk geworden om, met de laptop in
de hand, bij pandeigenaren langs te gaan om de mogelijkheid van een Wonen boven
Winkels project te toetsen.

5.4.3. De opbouw van het model
• De Kengetallen
Op basis van kengetallen bepaalt bet DSS de investeringskosten. Uit door Wonen boven
Winkels Maastricht, Wonen boven Winkels Deventer en de woningcorporatie Woonpunt
verstrekte gegevens over Wonen boven Winkels projecten zijn kengetallen gegenereerd.
Aan de hand van bet Nl-Sfb Systeem (Zie Bijlage 2) zijn per project de kosten bepaald
voor de volgende elementen:

NVN 2634 Elementcluster
Sloopwerk
1
2A
Fundering
2t:1
Skelet
2L
Daken
2u
Gevel
2 t,
Binnenwanden
i" Vloeren
2(j
Trappen en Hellingen
2H
Plafondafwerkingen
3A Werktuigbouwkundige installaties
3t:1
Elektrotechnische installaties
4
Vaste inrichtingen
5
Diversen
5
Terrein
Figuur 5.8 Elementcluster NVN 2634

Sffi Codes:
10
11,13,16,17
28
27,37,47
21 ,31,41
22,32,42,46
23 ,33,43
24,34,44
45
5671, 73
18,38,48
93,94

Met behulp van de SfB codes zijn de projecten begrotingen ingedeeld in de hierboven
genoemde e]ementenclusters. Door de kosten per elementencluster te delen door bet
aantal vierkante meter BVO van het project, zijn de kosten per m 2 BVO per
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elementencluster als kengetal ingevoerd in het DSS. Door de kengetallen per
elementencluster te bepalen is het mogelijk om de invloed van bijvoorbeeld
asbestverwijdering op de bouwkosten te kunnen bepalen. Deze worden dan onder de post
"sloopwerk" opgenomen. Op deze wijze zijn voor elke elementencluster kengetallen
bepaald. Door het aantal vierkante meter BVO van een project in te voeren, alsmede
informatie over de aanwezigheid van asbest, te verrichten werkzaamheden aan fundering
en skelet, de al dan niet monumentale status van het pand en de ontsluitingswijze, is het
DSS in staat de bouwkosten te bepalen. In het DSS ziet dit er als volgt uit:
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Figuur 5. 9 Bepaling van de bouwkosten.

I

Omdat de kengetallen van zelfstandige en onzelfstandige woningen ver uit elkaar liggen,
zijn deze opgesplitst in kengetallen voor zelfstandige en kengetallen voor onzelfstandige
woningen. De verklaring voor de verschillende tussen de zelfstandige en de
onzelfstandige woningen is gelegen in het feit dat onzelfstandige woningen gebruik
maken van een gemeenschappelijke keuken en/of sanitair. Indien onzelfstandige
woningen een eigen keuken en badkamer hebben, dan zijn de bouwkosten te vergelijken
met die van zelfstandige woningen. Tot slot: De kengetallendatabase is een lerend
systeem, dat wil zeggen dat de kengetallen betrouwbaarder worden naarrnate er meer
projecten ingevoerd worden.
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• Huurprijsbepaling
Met behulp van de kengetallen voor de vormfactor NVO/BVO en het aantal te realiseren
woningen kan het DSS de huurinkomsten bepalen. In figuur 5.9 is de huurprijsbepaling
voor onzelfstandige woningen weergegeven. De huurprijs per onzelfstandige woning
wordt als volgt berekend: Ten eerste wordt het totaal aantal vierkante meter BVO van het
project gedeeld door het aantal woningen en de vorrnfactor. Hieruit resulteert het aantal
m2 per woning. Per m2 woning worden 2 punten toegekend in het woningwaarderingsstelsel. Vervolgens worden daarbij opgeteld een aantal punten voor zelfstandig sanitair,
wastafel of keuken. Tot slot worden nog 15 punten toegevoegd voor standaard
voorzieningen. Het totaal aantal punten wordt opgeteld, en vermenigvuldigd met de
puntprijs (€1 ,59 tot 180 punten, €0,83 per punt boven de 180 punten). Indien de woning
in een Rijksmonument is gelegen, dan mag de huurprijs met 30% verhoogd worden.
Voorbeeld: Het project beslaat 250 vierkante meter BVO, waarin zes onzelfstandige
woningen gerealiseerd gaan worden (Zie figuur 5.10).
Huurprijsbepaling
Onzelfstandige woningen

Vormfactor
Aantal woningen:
m" per woning:
Eigen toilet&douche?
Eigen wastafel?
Eigen keuken?
Overige/extra
Huurprijs
Aantal punten:
€ 1,59
Priis eerste 180:
Prijs vervolgens:
€ 0,83
neen
Monument?
Huur oer woninQ:

Variabelen:
0,54
6
22,7
Ja
Neen
Ja

91
0

Punten:

37
27
2
10
15

91
€ 145
0
1
€ 145

Figuur 5.10 Huurprijsbepaling onzelfstandige woningen.

NB: Omdat de woning zelfstandig sanitair heeft, wordt er 4 m2 afgetrokken van het aantal
m2 per woning, voor berekening van het aantal punten.
Bij zelfstandige woningen en studio ' s worden de punten toegekend naar het aantal
vierkante meter per woning; een punt per vierkante meter. Vervolgens worden er vijf en
veertig punten bij opgeteld, vanwege "standaard" voorzieningen als centrale verwarming
en dergelijke, en vermenigvuldigd met de puntprijs (€4,20). Ook hier is een verhoging
van dertig procent mogelijk indien de woningen in een Rijksmonument gelegen zijn.

56

Wonen boven Winkels
Ingmar Box

• Het werkblad Exploitatie
Op het werkblad Exploitatie wordt de exploitatie doorgerekend van een project. Op dit
werkblad wordt de maximale investeringssom berekend. Om dit te kunnen berekenen is
het nodig om eerst de parameters voor het Wonen boven Winkels project in te voeren,
zoa1·fi
s m 1guur 511 weergegeven.
EXPLOITATIE PARAMETERS
lnflatie canon
Huurstiiaina woninaen
Huurstijging winkel
lnflatie
Leninasvoet/disconterinasvoet
Leningsvoet/disconteringsvoet na 10 jaar
Leeastand
Erfoachtcanon
Exploitatieoeriode

2,50%
2,50%
2,50%
2, 50%
5,75%
6,50%
1,00%
25,00%
50

Figuur 5.11 Exploitatie parameters

De standaard ingevulde parameters worden gebruikt door woningcorporatie Woonpunt te
Maastricht. In het rekenmodel zijn de cellen die handmatig ingevuld dienen te worden als
"witte cellen" weergegeven. De geelgekleurde cellen worden door formules ingevuld, dit
gebeurt automatisch.
Het te fmancieren bedrag (de netto investering) is opgebouwd uit vijf delen.
1) Het aankoopbedrag; dit is het aankoopbedrag dat betaald wordt voor (een deel van)
het pand. In het geval van erfpacht, ofwanneer de individuele aanpak gebruikt wordt,
is dit bedrag nul Euro (€0,-).
2) Bijkomende kosten; dit is het bedrag aan bijkomende kosten voor de verwerving. Bij
aankoop van (een deel van) het pand zijn dit de Kosten Koper (waaronder de
vestiging van appartementsrechten). Bij erfpacht zijn dit de kosten voor de
erfpachtconstructie en voor de vestiging van appartementsrechten.
3) De verbeteringsinvestering; op de werkbladen DSSBouwkosten en Projectkosten zijn
deze kosten uitgerekend met behulp van kengetallen.
4) De bruto investering is het totaal van post 1-3.
5) Van de bruto investering wordt het totaal bedrag aan subsidies afgetrokken. Wat
· wo rdt afgesloten.
rest eert IS het t e fimanc1eren bedrag, waarvoor een 1enmg
DE INVESTERING
1. lnvestering
Aankoopbedrag
Bijkomendel Erfpacht 116,8 1Notariskosten
kosten
Verbeterinasinvesterina
Bruto investerin 1
2. Subsidies
Aantal WBW
BWS
Zelfstandige
25
€ 39.081 € 7.941
eenheden
Onzelfstandige 0
€ 18.150 € 7.941
eenheden
Te financieren bedrag

Totaal:

€4.000

€0
€ 31 .049
€ 3.398.902
€ 3.429.952

Overig
€0

€ 1.175.550

€0

€0
€ 2.254.402

Figuur 5.12 De investering.
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De annuiteit:
Van het te financieren bedrag wordt de annui"teit berekend, op basis van de
exploitatietermijn en de aangenomen rente percentages (Zie figuur 5.13).
DE FINANCIERING
Lening
Lanae rente
Lange rente na 10 en 5 jaar
Korte rente debet
Korte rente credit
Loootijd
Annuileit
(eerste 10 resp. 5 jaar)

Lang:
€2.254.402
5,75%
6,50%
4,00%
3,00%
50
€ 138.063

SYN: Totaal:
€2.254.402
€0
3,50%
3,50%

50
€0

€ 138.063

Figuur 5.13 De annuiteit.
Jaarlijkse inkomsten & uitgaven:
De huren worden op het werkblad Huurprijsbepaling bepaald op basis van kengetallen en
het woningwaarderingsstelsel. Het is tevens mogelijk om de huurprijs van een winkel
weer te geven. In het geval van aankoop kan het voorkomen dat het gehele pand wordt
gekocht, inclusief de winkel. De huuropbrengst van de winkel kan zo in de exploitatie
worden meegenomen.
De jaarlijkse huurstijging is gekoppeld aan het geraamde inflatiepercentage. Indien er
huurbevriezing wordt toegepast houdt dit in dat de huur voor een aantal jaar wordt
bevroren, bijvoorbeeld vijf jaar.
Indien het pand in erfpacht is genomen, dan wordt het erfpachtcanon bepaald als
percentage van de totale jaarhuur van de woningen.
Het onderhoud van de te realiseren woningen is gebaseerd op ervaringscijfers van de
woningcorporatie Woonpunt te Maastricht. Er wordt bij de onderhoudskosten
onderscheid gemaakt tussen zelfstandige en onzelfstandige woningen.
In het geval van erfpacht wordt de totale verbeteringsinvestering over de erfpachttermijn
afgeschreven. Na afloop van deze periode worden de etages immers om niet
overgedragen aan de oorspronkelijke eigenaar. In het geval dat (een deel van) het pand
aangekocht wordt, wordt de aanschafprijs en de verbeteringsinvestering afgeschreven
over de geplande exploitatieperiode. Er wordt hierbij geen rekening gehouden met een
restwaarde (Zie figuur 5 .14).
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Jaarlijkse inkomsten & uitgaven
Huren:
Gemiddeld:
Zelfstandig
€358
Onzelfstandig
€358
Winkel
€ 11 .490
Totale huur woningen per jaar:
Huurstijging
IHuurbevriezing lia/neen
Erfpacht
lia/neen
Erfpachtcanon
Onderhoud
Gemiddeld:
Zelfstandige eenheden
€ 1.180
Onzelfstandige eenheden
€726
Winkel
€ 4.538
Totaal
Afschrijvingen
Aankoop
Verbetering
Totaal

Aantal:
25
0
0

Totaal:
8.945
0
0

€ 107.339
Neen
Ja
Aantal:
25
0
0

2,50%
25,00%
€26.835
Totaal:
€29.496
€0
€0

€ 29.496
Percent. Bedrag:
2,00%
€0
2,00%
€67.978

€ 67.978

Figuur 5.14 Jaarlijkse inkomsten & uitgaven
Restwaarde:
lndien gewenst is het mogelijk om toch een restwaarde voor de woningen te hanteren. De
restwaarde kan met het model op twee manieren worden berekend; op de eerste manier
wordt de restwaarde gelijkgesteld aan de koopsom die bij aanvang betaald is. Dit is een
erg voorzichtige inschatting, aangezien de etages na aankoop opgeknapt en goed
onderhouden worden. Bij deze methode kan de aankoopprijs van de onrendabele top
worden afgetrokken. Op de tweede manier wordt de CAP-rate methode aangehouden.
Deze methode gaat uit van de netto inkomsten (=jaarhuur min onderhoudskosten) in het
laatste jaar van exploitatie (zie figuur 5.15).
Berekening Restwaarde: Cap-rate methode
Huidig:
IRestwaarde:
ICarrOut
€ 1.985.792 16,45
1€ 29.744.849

ICW Restwaarde:
1€1 .369.694

Figuur 5.15 Berekening Restwaarde: Cap-rate methode.
Overzicht:
In het overzicht wordt het tinancieel resultaat weergegeven van het project. Het
tinancieel resultaat kan op drie manieren getoetst worden. Ten eerste kan een Bruto
Aanvangs Rendement geeist worden. Op basis van de te verwachten inkomsten en het
geeiste rendement kan de maximale investering berekend worden.
Ten tweede kan er getoetst worden op het zogenaamde "Bedrijtswaardecriterium".
Hierbij worden de netto kasstromen contant gemaakt en opgeteld. Wanneer dit
totaalbedrag nul bedraagt wordt er voldaan aan dit criterium. Ten derde kan er getoetst
worden op het saldo van de Rekening Courant. Wanneer het saldo op de Rekening
Courant aan het eind van het project nul of meer bedraagt dan is het project "rendabel".
De (on)rendabele top van een project wordt bepaald door de te verwachten
verbeteringsinvestering zoals berekend door het rekenmodel te toetsen aan het gewenste
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financieel resultaat. Het verschil tussen de te verwachten verbeteringsinvestering en de
maximale verbeteringsinvestering op basis van het gewenste criterium is de
(on)rendabele top (Zie figuur 5.16).
OVERZICHT:
Bar is:
Rendementseis:
CWna
Jaar
150
RC na
Jaar
150
Veronderstelde
verbeteri ngsinvestering
Maximale investering
Onrendabele top

6,00%
-€ 2.121.686
-€ 7.618.847
€ 3.398.902
€2.406.075
-€ 992.827

Figuur 5.16 Berekening (on)rendabele top.
Het Decision Support System:
In het werkblad "Decision Support System" is het voor de gebruiker mogelijk om op een
werkblad (na het instellen van de voor de betreffende Gemeente toe te passen parameters)
snel de te gebruiken manier van aanpak en de financiele haalbaarheid te toetsen. De
beslissingstabel van paragraaf 4.4 is in dit werkblad opgenomen (zie :figuur 5.17).
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Figuur 5.1 7 Decision Support System: Beslissingstabel.

Na het invullen van de beslissingstabel dient het rekenmodel ingevuld te worden. Ten
eerste worden de bouwkosten bepaald, aan de hand van de karakteristieken van het pand
en het te realiseren type en aantal woningen. Het ontbreken van een opgang leidt ook tot
hogere bouwkosten, deze vraag is al in de beslissingstabel beantwoord (zie figuur 5.18).
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Figuur 5.18 Bepaling van de bouwkosten.

Met het beantwoorden van de vragen afgebeeld in figuur 5.18 worden de bouw- en
investeringskosten berekend op de werkbladen DSSBouwkosten en Projectkosten. Voor
het bepalen van de verwervingskosten is nog informatie nodig over de duur van de
exploitatie en de hoogte van het eventuele erfpachtcanon, waarvoor de huurinkomsten
van belang zijn. In Figuur 5.19 wordt het laatste deel van het Decision Support System
getoond. In dit laatste deel worden de huurinkomsten bepaald door het invoeren van het
huurbeleid van de gebruiker (Maximaal redelijk, 70% daarvan of een ander percentage).
De maximaal redelijke huur wordt automatisch op het werkblad Huurinkomsten
berekend. De Verwervingskosten worden door het beantwoorden van de vragen over de
exploitatie (Exploitatieperiode en de hoogte van het erfpachtcanon) uitgerekend op het
werkblad Exploitatie. Na het invullen van de beschikbare subsidie per woningtype zijn
alle door het Exploitatiemodel benodigde gegevens ingevoerd. Door nu op een van de
knoppen (RC=O, CW=O of Gewenst BAR) te drukken wordt het financieel resultaat
berekend op het werkblad Exploitatie en weergegeven bij het exploitatieresultaat. Indien
de huurprijs geliberaliseerd is, is het mogelijk om de huurprijs te bepalen waarbij er geen
onrendabele top meer is. Indien het woningwaarderingsstelsel van toepassing is, is dit
niet mogelijk. Tot slot geeft het Decision Support System een eindadvies over de te
gebruiken aanpak. Indien uit de beslissingstabel blijkt dat de individuele aanpak
aanbevolen wordt, maar uit de exploitatie blijkt dat het project onrendabel is, dan wordt
alsnog de collectieve aanpak aanbevolen, omdat een eigenaar zelf geen onrendabel
project uit zal gaan voeren.
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Figuur 5. 19:Bepaling van de (on)rendabele top.

5 . 5 Conclusie
Om de financiele haalbaarheid van een project te kunnen toetsen is het nodig om de
stichtingskosten, de subsidies en de huurinkomsten te kunnen bepalen. De stichtingskosten worden met behulp van kengetallen bepaald, de huurinkomsten zijn met behulp
van het woningwaarderingsstelsel te bepalen. Indien de woning meer dan 135 punten
krijgt volgens het woningwaarderingsstelsel, dan is de huurprijs geliberaliseerd. Het is
dan mogelijk om de huurprijs af te stemmen op het vereiste rendement. Voor wat betreft
de subsidies zijn er bij de collectieve aanpak meer mogelijkheden, aangezien onrendabele
projecten door rendabele projecten gesubsidieerd worden vanuit het "Revolving Fund".
Bij de individuele aanpak is dit "Revolving Fund" niet mogelijk, omdat de winst bij een
rendabel project naar de eigenaar van het pand gaat. Met het bijgevoegde Wonen boven
Winkels DSS kan op basis van de in dit hoofdstuk bepaalde parameters de financiele
haalbaarheid bepaald worden. De ingevulde parameters kunnen door de gebruiker naar
wens gewijzigd worden. Door de integratie van de beslissingstabel uit hoofdstuk vier
vindt er interactie plaats tussen de beslissingstabel en de rekenmodellen. Hierdoor is het
mogelijk om snel en eenvoudig de haalbaarheid van een project te toetsen, of deze nu
onder de individuele of onder de collectieve aanpak uitgevoerd gaat worden.
In het volgende hoofdstuk wordt het Wonen boven Winkels DSS getoetst op de
betrouwbaarheid van voornamelijk de schattingen van de bouw- en investeringskosten.
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6

Toetsing van het Decision Support System

6. 1 Inleiding
De toepasbaarheid van het Decision Support System zal uit de praktijk moeten blijken.
"The proof of the pudding is in the eating." Om deze reden wordt het DSS getoetst, met
name om de betrouwbaarheid van de financiele haalbaarheidsanalyse te testen. Aan de
hand van zeven projecten zal het Decision Support System getoetst worden. Bij de
selectie van de projecten is uitgegaan van de volgende selectie criteria:
- Twee projecten waarin zelfstandige woningen gerealiseerd zijn.
- Twee projecten waarin onzelfstandige woningen gerealiseerd zijn.
De indeling tussen zelfstandige en onzelfstandige woningen is gekozen omdat het
rekenmodel verschillende kengetallen aanhoudt voor zelfstandige en onzelfstandige
woningen. Op deze manier worden beide type kengetallen getoetst.
- Drie projecten waarvan de kengetallen niet ingevoerd zijn in de kengetallendatabase,
om de betrouwbaarheid te kunnen toetsen van projecten die onbekend zijn voor het
Decision Support System. Op deze manier wordt getoetst of het DSS ook voor
nieuwe projecten toepasbaar is.

Zelfstandige woningen
Onzelfstandige woningen
''Nieuwe Cases"

Project 3
Project 4
Pro·ect 5
Pro'ect 6
Project 7

6. 2 Project 1
6. 2 . 1 Het project
Dit project is gelegen in een van de duurste winkelstraten van Nederland. De huurprijs
per vierkante meter bedraagt circa €1000,-. Het project bestaat uit een groot pand, met
twee winkelverdiepingen (begane grond plus eerste etage) en daarboven nog twee
leegstaande etages. Op in totaal 1760 vierkante meter BVO zijn 16 appartementen van
circa 90 m2 gerealiseerd. De eigenaar is een professionele belegger.
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6. 2. 2 Beslissingstabel
Het project wordt eerst geanalyseerd met behulp van de beslissi ngstabel.
Type eigenaar?
Eigenaar-Winkeli er?
Ongesplitst
huurcontract?
Eigen opgang?
Opgang via e igen pand
mogeliik ?
via
Opgang
buurpanden mogelijk ?
Recht van overpad
nodig?
Gebruik de indi vidue le
aanpak
Gebruik de collectieve
aanpak
On mogelijk

Professioneel
Ja

Nee
Ja

.

""'"''

Ja
.

Nee
Ja

Nee

.

.

Ja

-

-

Ja

-

X
-

Nee

-

Nee
Ja

Nee

Nee

-

-

Ja

Nee

-

-

-

Ja

Nee

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

-

X

X

X

X

-

-

-

X

-

-

-

-

Ja

-

Nee
Ja

Nee

Nee

.

-

Ja

-

-

-

Ja

Nee

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

-

X

-

-

-

X

Ja

Nee

Op basis van de antwoorden wordt de collectieve aanpak geadviseerd. Om de eigenaar
over te halen om woningen te realiseren in haar pand is het nodig om de eigenaar zoveel
mogelijk te ontzorgen. Door de collectieve aanpak te gebruiken wordt de eigenaar alle
zorgen uit handen genomen; de verbouwing wordt door de collectieve organisatie
geregeld, alsmede het beheer van de woningen na oplevering. In ruil voor het ter
beschikking stellen van de etages krijgt de eigenaar een vergoeding in de vorm van een
koopsom of jaarlijks erfpachtcanon. In dit geval is gekozen voor een erfpachtconstructie,
waarbij de etages na vijftig jaar om niet teruggaan naar de professionele eigenaar.

6.2.3 Financiele haalbaarheid
Om de financiele haalbaarheid te kunnen toetsen zijn er zoals gezegd twee belangrijke
factoren: de inkomsten en de uitgaven. Aangezien het project reeds is opgeleverd is het
mogelijk om de door het model geschatte inkomsten en uitgaven te toetsen aan de
werkelijke inkomsten en uitgaven.
De bouwkosten
lt\li
Eigen opgang?
Ja
Nee
NFH!
Monument?
Ja
Nee
Asbest aanwezig?
Ja
Nee
Fundering nodig?
Ja
Nee
Skelet werk nodig?
Ja
Nee
Bouwplaats situatie?
Normaal
Moeilijk
'
Woningtype
Onzelfstandig
Zelfstandio
aantal woningen :
16
0
aantal m2 BVO:
1760
Op basis van deze negen vragen warden de bouwkosten berekend. De totale bouwkosten
warden vervolgens door het model geschat op € 1.386.500,-.
De werkelijke bouwkosten voor het project bedroegen: €1.409.500,-. In dit geval werden
de bouwkosten voor het project met 1,64% onderschat.
..•
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De investeringskosten
De totale investeringskosten worden door het model geschat op €2.728.500. De
werkelijke investeringskosten waren €2.538.500.
De inkomsten
De inkomsten voor het project worden door het model geschat op €559,- per woning. De
werkelijke huurprijs bedraagt €531,- per appartement. Het model overschat de te vragen
huurprijs met 5,27%. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat het rekenmodel de maximaal
redelijke huurprijs berekent. Een lagere huurprijs is mogelijk door bijvoorbeeld het beleid
van de verhuurder.
Exploitatieresultaat
Bij een exploitatie van vijftig jaar zal de onrendabele top op het project €813.000,bedragen na berekening door het model. De werkelijke onrendabele top bedraagt
€780.000,-.

6 . 2 . 4 Conclusie
De berekening van het model toont de
werkelijkheid (Tabel 6.1).
Onderdeel:
Rekenmodel
Bouwkosten
€1.386.500
Totale investeringskosten
€2 .728.500
Inkomsten
€559,00
Onrendabele top
€813.000
Tabel 6.1

volgende verschillen ten opzichte van de

Werkelijk
€1.409.500
€2.538.500
€531,00
€780.000

Afwijking
-1,64%
+4,33 %
+5,27%
+4,23 %

Zoals in tabel 6.1 te zien is, is de afwijking van de geschatte bedragen ten opzichte van de
werkelijkheid binnen de vijf procent. De inkomsten worden iets hoger ingeschat, dit is te
verklaren door bet feit dat bet rekenmodel de maximaal redelijke huurprijs uitrekent. Het
is aan de verhuurder om te bepalen of dit ook de werkelijke huurprijs wordt.

6 . 3 Project 2
6 . 3. 1 Het project
Het project bestaat uit twee delen. Een deel restauratie en een deel nieuwbouw . Voor
deze toets is alleen bet gerestaureerde gedeelte beschouwd. In dit deel worden drie grote
appartementen gebouwd in bet bestaande deel. Een appartement per etage. Het pand was
eigendom van een particulier. In de eerste besprekingen werd er met de eigenaar
gesproken over bet in erfpacht nemen van de etages. De eigenaar had bier gezien de zeer
lange termijn die dit zou bestrijken geen zin in. De eigenaar had liever een som geld
meens.
Uiteindelijk is het totale pand verkocht aan de Wonen boven Winkels Maastricht NV. Het
BVO van het pand is 596 m2 • De etages konden via een bestaande opgang ontsloten
worden. De restauratiekosten van dit project waren zeer hoog wegens de complete

65

Wonen boven Win kels
Ingmar Box

restauratie van een dakelement. Hiermee was een bedrag van circa 150.000 euro
gemoeid. Voornamelijk door de verhuur van de winkel is dit een zeer rendabel project
geworden, waardoor er op andere locaties onrendabele woningen gebouwd kunnen
worden.

6. 3. 2 Bes Iissingstabel
Type eigenaar ?
Eigenaar-Winkelier?
Ongesplitst
huurcontract?
Eigen opgang?
Opgang via ei gen pand
mogelijk?
Opgang via
buurpanden mogelijk?
Recht van overpad
nodi g?
Gebruik de indi viduele
aanpak
Gebruik de collecti eve
aanpak
Onmogel ii k

Particulier
Nee

Ja
Nee

Ja

Nee

Ja

-

Ja

Nee

-

-

-

-

Ja

Nee

X

X

-

X

-

-

X

-

-

-

Ja

N~'
-

" -

-

-

\

Nee
Ja

Ja

-

Ja

Nee

-

-

Nee

-

Ja

Nee
Nee
Ja

Nee

-

Ja

Nee

-

-

-

Ja

Nee

-

X

X

-

X

-

X

X

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

X

-

X

-

-

-

X

-

-

-

X

Zoals uit de beslissingstabel blijkt, wordt de individuele aanpak aanbevolen, omdat er in
principe geen grote problemen zijn door de reeds aanwezige ontsluiting van de etages.
De eigenaar was zelf niet ge'interesseerd in het bewoonbaar ma.ken van zijn etages, maar
wilde het liefst in een keer een som geld. Bij de individuele aanpak is het echter niet
mogelijk om panden te verwerven, vanwege het ontbreken van een rechtspersoon. Bij de
collectieve aanpak is het mogelijk om panden te verwerven, waardoor het voor de
eigenaar mogelijk was om zijn pand te verkopen aan de Wonen boven Winkels NV.

6. 3. 3 Financiele haalbaarheid
Door het beantwoorden van de volgende vragen heeft het rekenmodel de bouwkosten
berekend:
'I¾'/¥"""
Nee
Eigen opgang?
Ja
Nee
Monument?
Ja
Asbest aanwezig?
Nee
Ja
Fundering nodig?
Nee
Ja
Nee
Skelet werk nodig?
Ja
Moeilijk
Bouwplaats situatie?
Normaal
Onzelfstandig
Woningtype
Zelf§t~Qqia
aantal woningen:
0
3
aantal m2 BVO:
596
,'$

""''

Totale investeringskosten:
Bij dit project wijken de bouw- en investeringskosten sterk af van de werkelijke bouw- en
investeringskosten. Deze afwijking wordt verklaard door de hoge restauratiekosten van
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het dakelement. Deze is geheel vernieuwd, waarmee een investering van € 149.000
gemoeid was.

De inkomsten:
Bij deze toetsing wordt slecbts de verbouwing van het project bescbouwd. De nieuwbouw
wordt niet beschouwd . De huurprijs van de woningen worden door het model gescbat op
maximaal €1100,-. In werkelijkheid bedraagt de buurprijs van de drie appartementen
gemiddeld €900,-.
Het exploitatieresultaat:
Omdat slechts een gedeelte van het project beschouwd wordt, is het niet mogelijk om het
exploitatieresultaat te vergelijken met het werkelijke exploitatieresultaat.

6. 3 . 4 Conclusie
De bouw- en investeringskosten worden door bet rekenmodel te laag geschat.
Verantwoordelijk biervoor zijn de restauratiekosten voor bet dakelement van €149.000,-.
lndien het dakelement buiten beschouwing wordt gelaten, dit is mogelijk door op het
werkblad projectkosten de kosten voor bet dakelement als extra post op te nemen, dan is
de afwijking van de scbatting weer binnen vijf procent:

Totale investeringskosten

6.4 Project

6. 4. 1 Het project
Het project beslaat twee panden waarin een winkel is gesitueerd. Het pand is eigendom
van een professionele eigenaar. Het project is gelegen in een van de hoofdwinkelstraten
van Maastricbt. In de twee panden worden 14 onzelfstandige woningen gerealiseerd op in
totaal 630 m2 BVO.

6 . 4 . 2 Beslissingstabel
T ype e igenaar?
Eigenaar-Wi nkeli er?
Ongesplit st
huurcontract?
Eigen opgang?
Opgang via eigen pand
mogeli ik ?
Opgang via
buuroanden mogelijk ?
Recht van overpad
nodig?
Gebru ik de indi viduele
aanoak
Gebruik de coll ectieve
aanpak
On mogelij k

Professioneel

lilfiJil®h

Nee

Ja

w

Ia
Ja
-

Nee
Ja

-

X

Ja

X

Nee

Ja

Nee

-

Ja

Nee

-

-

-

-

Ja

Nee

-

-

-

-

X

X

-

-

X

Ja

Nee
Ja

Ia

ee

X

X

-

X

w•

Nee
Nee
Ja

Nee

Nee

-

-

-

Ja

Nee

-

-

-

-

-

-

X

X

X

-

-

-

-

X

X

X
X

Ja

Nee
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Op basis van de beslissingstabel wordt de collectieve aanpak geadviseerd. Om de
eigenaar over te halen om woningen te realiseren in haar pand is het nodig om de
eigenaar zoveel mogelijk te ontzorgen. Door de collectieve aanpak te gebruiken wordt de
eigenaar alle zorgen uit handen genomen; de verbouwing wordt door de collectieve
organisatie geregeld, alsmede het beheer van de woningen na oplevering. In ruil voor het
ter beschikking stellen van de etages krijgt de eigenaar een vergoeding in de vorm van
een koopsom of jaarlijks erfpachtcanon. De problemen met betrekking tot het recht van
overpad voor de benodigde dakstraat kunnen met behulp van de rechtspersoon bij de
collectieve aanpak worden opgelost.

6. 4. 3 Financiele haalbaarheid
Om de financiele haalbaarheid te kunnen toetsen zijn er zoals gezegd twee belangrijke
factoren: de inkomsten en de uitgaven. Aangezien het project reeds is opgeleverd is het
mogelijk om de door het model geschatte inkomsten en uitgaven te toetsen aan de
werkelijke inkomsten en uitgaven.
De bouwkosten:
Door het beantwoorden van de volgende vragen zijn de bouwkosten berekend:
Eiqen opganq?
Ja
, Nee
Monument?
Ja
Asbest aanwezig?
Nee
Ja
Fundedng nodig?
Ja
Nee
Skelet werk nodig?
Nee
Ja
Bouwplaats situatie?
Normaal
Moeilijk
Woningtype
Zelfstandig
Onzelfstandig
aantal woningen:
14
0
aantal m2 BVO:
630
'""

Op basis van deze negen vragen worden de bouwkosten berekend. De totale bouwkosten
worden vervolgens door het model geschat op €516.500,-. De werkelijke bouwkosten
voor dit project bedragen: €620.000,-. In dit geval werden de bouwkosten voor het
project met 20% onderschat. De verklaring voor deze grote onderschatting is gelegen in
de aan te leggen dakstraat. Deze dakstraat is dermate duur, dat deze het gehele
prijsverschil verklaart. De kosten voor de dakstraat waren €133.000. Voor Trappen en
Hellingen werd reeds €27.700,- euro uitgetrokken. De voor deze post extra kosten
bedragen derhalve €105 .300. Het verschil tussen de geschatte en de werkelijke
bouwkosten bedraagt €103 .500,-. Indien de dakstraat buiten beschouwing gelaten wordt,
dan is de afwijking slechts 0,1 %.
De investeringskosten:
De investeringskosten worden door het model geschat op €1.044.000, de werkelijke
investeringskosten bedroegen €1.196.000. Door weer de correctie toe te passen voor de
dakstraat worden de investeringskosten €1.237.500 , een verschil van 3,4%.
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De inkomsten:
De huurinkomsten voor het project warden door het model geschat op €213 ,- per
onzelfstandige woning. De te vragen huurprijs is vastgesteld op €184,- Hierbij dient
aangetekend te warden dat het rekenmodel de maximaal redelijke huurprijs berekent. De
ruimte tussen de door het model berekende huursom en de te vragen huursom kan
gebruikt warden om de onrendabele top te verkleinen.
Het exploitatieresultaat:
De onrendabele top bedraagt (na correctie voor de dakstraat) €585.000. In werkelijkheid
is de onrendabele top €617.00, een verschil van 5,5 %.

6. 4. 4 Conclusie
Voor de correctie voor de dakstraat is er een groot verschil tussen de geschatte en de
werkelijke kosten. De kosten voor de dakstraat waren dermate hoog dat deze kosten het
verschil verklaren tussen de geschatte en de werkelijke kosten. Wanneer de kosten voor
de dakstraat toegevoegd warden aan de bouwkosten, dan is de afwijki ng tussen de
geschatte en de werkelijke bouwkosten gering.
Voor correctie voor de dakstraat:
Rekenmodel
Onderdeel:
Bouwkosten
€5 16.500
Totale investeringskosten
€1.044.000
€213 ,Inkomsten
Onrendabele top
€391.500

Werkelijk
€620.000
€1 .1 96.000
€184,€6 17.000

Afwijking
- 19,9%
- 14,5%
+15 %
- 57,6%

Na correctie voor de dakstraat:
Rekenmodel
Onderdeel:
Bouwkosten
€622.000
Totale investeringskosten
€1.23 7.500
€213,Inkomsten
Onrendabele top
€585 .000

Werkelijk
€620.000
€1. 196.000
€184,€617.000

Afwijking
+0,1%
+3,4%
+1 5%
-5,5%

Unieke investeringen zoals in de dakstraat bij dit project zijn door het rekenmodel nog
niet in te schatten, omdat er te weinig kengetallen beschikbaar zijn met betrekking tot
dakstraten. Naarmate er meer cases waarbij gebruik gemaakt wordt van een dakstraat
ingevoerd warden in de kengetallendatabase, zal het rekenmodel deze kosten
nauwkeuriger kunnen schatten.
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6.5 Project 4
6 . 5 . 1 Het project
Het project is gelegen in een van de hoofdwinkelstraten van Maastricht. Het project
bestaat uit twee naast elkaar gelegen panden van in totaal 470m2 BVO. Er was aan de
voorzijde geen ontsluiting meer, maar deze kon via de achterzijde gerealiseerd warden,
via de "bevoorradingsstraat" van de winkels. De panden zijn eigendom van een
particuliere vastgoed-eigenaar. In de twee panden warden in totaal twaalf onzelfstandige
woningen gerealiseerd.De realisatie van het project vond tegelijk plaats met een renovatie
van de winkelrnimten op de begane grond.

6 .5.2 Beslissingstabel
Het project wordt eerst geanalyseerd met behulp van de beslissingstabel:
Type eigenaar?
Eigenaar-Winkelier?
Ongesplitst
huurcontract?
Eigen opgang?
Opgang via eigen pand
mogeli jk?
Opgang via
buurpanden mogelijk ?
Recht van overpad
nodig?
Gebruik de indi viduele
aanpak
Gebruik de collectieve
aanpak
Onmogelijk

Particulier

I¼

Nee

Ja
-

Ja
Nee

Ja

-

Ja

Nee

-

-

Nee

-

-

-

Ja

-

X

-

X

X

-

X

-

-

-

-

-

-

X

-

-

Ja

-

-

-

-

Ja

X

X

-

-

Nee
Ja

Nee

Nee!%

Ja

Ja

Nee

Nee

-

Ja

Nee

-

-

Nee

-

-

-

Ja

ee

-

-

X

-

X

X

-

X

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

X

-

-

-

X

Ja

Nee
Ja

Nee

Uit de analyse met behulp van de beslissingstabel blijkt dat de individuele aanpak
mogelijk is. De exploitatie levert echter een onrendabel resultaat op, zodat de collectieve
aanpak nodig is om bet project te kunnen financieren , zoals uit de financiele haalbaarheid
zal blijken.

6. 5. 3 Financiele haalbaarheid
Door het beantwoorden van de volgende vragen heeft het rekenmodel de bouwkosten
berekend:
Eigen opgang?
Ja
Ja
Monument?
Asbest aanwezig?
Ja
Nee
Fundering nodig?
Ja
Nee
Nee
Skelet werk nodig?
Ja
Bouwplaats situatie?
Normaal
Moeilijk
Zelfstandig
Woningtype
Qnzelfstandig
12
aantal woningen:
0
470
aantal m2 BVO:

..

-,.,1
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Op basis van deze negen vragen warden de bouwkosten berekend. De bouwkosten
warden vervolgens door het model geschat op €336.500,-. De werkelijke bouwkosten
voor dit project bedragen: €334.500,-. In dit geval werden de bouwkosten voor het
project met 0,53 % overschat.
De investeringskosten:
Op basis van de bouwkosten warden de investeringskosten geschat door het model. Het
model schar deze kosten in op €647.500. De werkelijke investeringskosten bedragen
€614.500. Dit is een verschil van vijf procent.
De inkomsten:
De inkomsten voor het project warden door het model geschat middels het
woningwaarderingssysteem. Het model schat de huurprijs in op €97,-. In werkelijkheid
bedragen de huren €98 ,58, een verschil van 1,6%.

Onderdeel:
Bouwkosten
Totale investeringskosten
Inkomsten
Onrendabele top

Rekenmodel
€336.500
€647.500
€97,00
€299.000

Werkelijk Afwijking
€334.500
+0,5%
+5 ,0%
€614.500
- 1,6%
€98 ,58
€262.000
+14 %

6. 5. 4 Conclusie
Hoewel het project in principe door de eigenaar zelf zou kunnen worden uitgevoerd,
zoals de beslissingstabel aangeeft, is de collectieve aanpak bij dit project vereist,
vanwege de hoge onrendabele top.
De bouwkosten voor dit project werden goed geschat door het rekenmodel, met een
afwijking van slechts 0,5 %. Hierbij dient aangetekend te warden dat het getoetste project
deel uitmaakt van de kengetallendatabase. In de volgende paragraaf warden projecten
getoetst die niet in de kengetallendatabase ingevoerd zijn.
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6. 6 Toetsing aan nieuwe cases:
Om de betrouwbaarheid van het rekenmodel te controleren is worden tevens cases
getoetst die niet in het rekenmodel aanwezig zijn als kengetal, maar waarvan wel al de
aannemersbegrotingen beschikbaar zijn. Op deze manier kan getoetst worden of het
rekenmodel bruikbaar is om de bouw- en investeringskosten van toekomstige projecten te
schatten.

6.6.1 Project 5
Dit project is gelegen in een van de hoofdwinkelstraten van Maastricht. Het pand heeft
geen eigen opgang, deze dient via de winkel gerealiseerd te worden. De voor de
bouwkosten relevante vragen worden ingevuld:

Asbest aanwezi ?
Fundering nodig?
Skelet werk nodig?
Bouwplaats situatie?
Woningtype
aantal woningen :
aantal m2 BVO:

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Normaal

Zelfstandi

Onzelfstandig

3
150

0

Vervolgens rekent het rekenmodel de bouw- en investeringskosten uit voor dit project.
De peildatum voor de kengetallen is Mei 2002. Voor nieuwe projecten zal de schatting
derhalve ge"indexeerd moeten worden naar de datum van het nieuwe project.

Case:
Nieuwstraat 5
3 Zelfstandige woningen
150 m2 BVO

Rekenmodel:
Bouwkosten: €172.500
Investeringskosten: €256.000
Pijspeil: Mei 2002

Werkelijk:
Bouwkosten: €182.500
Investeringskosten: €274.000
Prijspeil: Januari 2003

Wanneer de kosten van het rekenmodel ge"indexeerd worden naar prijspeil januari 2003,
tegen een percentage van 1,2% (BDB Prijsindex voor woningbouw), dan ontstaat het
volgende beeld:
Rekenmodel:
Werkelijk:
Afwijking:
Case:
3,6%
Nieuwstraat 5 Bouwkosten: €176.000
Bouwkosten: €182.500
3 Zelfstandige Investeringskosten:
Investeringskosten:
4,8 %
wonmgen
€261.000
€274.000
2
Prijsindex: Januari 2003
150 m BVO
Prijsindex: Januari 2003
Zoals te zien is blijft de afwijking van de schatting ten opzichte van de werkelijke
investering binnen de vijf procent.
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6.6.2 Project 6
Dit project bestaat uit tien zelfstandige appartementen op een totaal BVO van 1086 m2 .
De begroting dateert uit januari 2001 , zodat deze naar mei 2002 ge'indexeerd dient te
worden. De voor de bouwkosten relevante vragen worden in evuld:
Ei en op an ?
Ja
Monument?
Asbest aanwezig?
Fundering nodig?
Skelet werk nodig?
Bouwplaats situatie?
Woningtype
aantal woningen:
10
2
aantal m BVO:
1086
Vervolgens rekent het rekenmodel de bouw- en investeringskosten uit voor dit project:
Afwijking:
Begroting
Werkelijk (Schols):
Post:
(DSS):
Bouwkosten
€1 .297.500
€1.248 .000
lnvesteringskosten €1.779.500
€1. 714.000
Prijspeil
01-05-02
23-01-01
0,1 %
Prijspeil mei 2002 €1.779.500
€1.800.000
Kosten/woning
€178 .000
€180.000
Uit de toetsing blijkt dat de schatting nauwelijks (0, l % ) afwijkt van de werkelijke
aannemersbegroting.

6.6.3 Project 7
Dit project bestaat uit 25 Studio's die gerealiseerd gaan worden in twee winkelpanden.
Het project beslaat 2109 m2 BVO. De opgang kan geschieden via een bestaande opgang
aan de zijkant van een van de panden.
De voor de bouwkosten relevante vragen worden ingevuld:
Ei en opgan ?
Ja
Monument?
Ja
Asbest aanwezig?
Fundering nodig?
Skelet werk nodig?
Bouwplaats situatie?
Woningtype
aantal woningen:
aantal m2 BVO:
2109
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Bouwkosten
Investeringskosten
Pri·s eil
Bouwkosten
Prijspeil januari 2003
Kosten/woning

€2.402.000
€3.368.500
Mei 2002
€2.450.500
€3.435.500
€137.500

€2.288.000
€3.352.500
Januari 2003
€2.288.000
€3.352.500
€134.000

7,0%
2,5%

Indexering op basis van 1,2% prijsstijging (BDB Prijsindex voor woningbouw)
Uit de toetsing aan werkelijke begrotingen blijkt dat het rekenrnodel op basis van de
huidige kengetallen in staat is om de bouwkosten en de investeringskosten tot op vijf
procent nauwkeurig te voorspellen.

6. 7 Conclusie
Uit de toetsing van de cases blijkt dat het rekenmodel goed in staat is om de bouwkosten
van een project te voorspellen. Sommige uitgaven kunnen (nog) niet door het rekenmodel
worden voorspeld. Bijzondere uitgaven zoals de €150.000,- voor de reconstructie van het
dakelement in project 2 of de €133.000,- voor de dakstraat in project 3 zijn zo'n unieke
uitgaven dat ze niet voorspeld kunnen worden. Wanneer deze bijzondere uitgaven buiten
beschouwing werden gelaten, bleken ook bij deze projecten de geschatte bouwkosten tot
op vijf procent nauwkeurig. In het rekenmodel is de optie aanwezig om dit soort extra
kosten toe te voegen aan de begroting. Dit kan in het werkblad "Projectkosten", onder
"extra posten". Het rekenmodel is een lerend systeem, dat wil zeggen dat de
betrouwbaarheid toeneemt door extra projecten toe te voegen, waarin bijvoorbeeld
dakstraten toegepast zijn. Uit de toetsing met voor de kengetallendatabase onbekende
cases blijkt dat het rekenmodel goed te gebruiken is om de bouw- en investeringskosten
van nieuwe projecten te schatten.
De toetsing maakt ook goed duidelijk dat de beslissingstabel en het rekenmodel elkaar
aanvullen in het advies voor de te gebruiken aanpak. Uit de beslissingstabel blijkt
bijvoorbeeld niet de winstgevendheid van een project. Projecten met een negatief
rendernent zullen door particulieren niet uitgevoerd worden. Door na het gebruiken van
de beslissingstabel het rekenmodel te gebruiken zal er een eindadvies gegeven kunnen
worden over de te gebruiken aanpak.
Bij het bepalen van de (on)rendabele top is het van belang te weten op basis van welk
criterium deze (on)rendabele top bepaald wordt. Wonen boven Winkels Maastricht NV
gaat hierbij uit van de zogeheten Rekening Courant Methode. Dit houdt in, dat als voor
bet project een rekening zou worden geopend, en alle inkomsten en uitgaven over de
exploitatieperiode ingevoerd worden, dat het saldo van deze rekening gelijk is aan nul
aan het eind van deze periode. Hierbij wordt dus alleen de aanvangsinvestering
terugverdiend. Een particuliere of professionele eigenaar zal geen genoegen nemen met
een dergelijk resultaat, en zal de (on)rendabele top baseren op andere criteria, zoals een
gewenst IRR of BAR. Het rekenrnodel is in staat om ook op deze criteria de
(on)rendabele top te bepalen.
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7

Conclusies en aanbevelingen

7.1 Conclusies
De haalbaarheid van een Wonen boven Winkels project kan op verschillende manieren
gei"nterpreteerd worden. De technische, organisatorische en juridische haalbaarheid is een
kwestie van een geschikte manier van aanpak. Door het inzetten van de juiste
instrumenten is het mogelijk om de problemen die bij Wonen boven Winkels projecten
voorkomen op te lossen. De benodigde instrumenten hebben echter een financiele
keerzijde. De kosten voor bijvoorbeeld een dakstraat zijn zeer hoog, en kunnen er toe
leiden dat een project, hoewel technisch, organisatorisch en juridisch haalbaar, niet
uitgevoerd kan worden. Met behulp van het Decision Support System worden de
belemmeringen in beeld gebracht en kunnen de gevolgen van benodigde ingrepen
berekend worden. Hierdoor wordt in een vroeg stadium duidelijk of een project financieel
haalbaar is. Al naar gelang de uitkomst van de financiele haalbaarheidstest kan het nodig
zijn om de gekozen strategie te wijzigen. Ats bijvoorbeeld in eerste instantie de
individuele aanpak wordt geadviseerd, maar vervolgens blijkt dat het project financieel
onrendabel blijkt, dan zal het nodig zijn om de collectieve aanpak te gebruiken. De
collectieve organisatie kijkt niet alleen naar het financiele rendement, maar ook naar het
maatschappelijk rendement. Op basis van deze overweging kunnen onrendabele projecten
toch uitgevoerd worden, omdat ze maatschappelijk van belang worden geacht.
Haalbaarheid:

Juridische haalbaarheid:
De belangrijkste juridische belemmering is het benodigde recht van overpad in het geval
van gebruikmaking van een dakstraat. Dit recht van overpad client voor lange tijd op
naam van een rechtspersoon gezet te worden. Bij de individuele aanpak is dit niet
mogelijk. De collectieve aanpak is noodzakelijk om dit recht van overpad te kunnen
verwerven op naam van de rechtspersoon (bijvoorbeeld een Wonen boven Winkels NV).
Technische haalbaarheid:
De belangrijkste technische belemmering van Wonen boven Winkels projecten is de
ontsluiting. Deze is in veel gevallen niet meer aanwezig en de eigenaar zal vooral in de
hoofdwinkelstraten geen nieuwe opgang aan de voorzijde willen. Een opgang maken via
het eigen pand wordt in dat geval moeilijk. Met dakstraten, waarbij de etages ontsloten
worden door een dakstraat aan te leggen vanaf de straat naar het Wonen boven Winkels
pand, is het mogelijk om deze projecten toch uit te voeren. Wanneer de dakstraat over de
daken van verschillende eigenaren loopt, dan is het noodzakelijk om het recht van
overpad te verwerven. Wanneer bijvoorbeeld een van de eigenaren waar de dakstraat over
loopt, zijn pand verkoopt, dan blijft het recht van overpad in handen van de wonen boven
winkels organisatie.

75

Wonen boven Winkels

Ingmar Box

Organisatorische haalbaarheid:
De medewerking van de eigenaren is een vereiste om tot goede resultaten te komen. Er
zit een groot verschil in denkwijze tussen particuliere en professionele
vastgoedeigenaren. De particuliere eigenaren hebben de lange adem die nodig is voor de
Wonen boven Winkels projecten vaak niet en nemen geen genoegen met een laag of
negatief rendement. De professionele eigenaren bekijken een wonen boven winkels
project zakelijk. In ruil voor een vergoeding zijn zij over te halen tot het (in erfpacht)
afstaan van de etages. Van belang hierbij is dat de wonen boven winkels projecten door
een betrouwbare organisatie uitgevoerd worden, zodat de waarde van het vastgoed er niet
op achteruit gaat.
Het Decision Support System geeft inzicht in de technische, juridische en
organisatorische belemmeringen, en geeft advies over met welke aanpak deze
belemmeringen te verbelpen zijn. Op basis van de financiele haalbaarbeidstoets kan bet
nodig zijn om de collectieve aanpak te gebruiken, ook al wordt de individuele · aanpak
geadviseerd door de beslissingstabel. Indien een project onrendabel blijkt dan is een
collectieve aanpak nodig om het project uit te kunnen voeren.
Financiele baalbaarheid:
Het succes van de Maastrichtse aanpak is naast bet verwerven van de etages bet
"Revolving Fund" gebleken. De winsten uit rendabele projecten worden ingezet om ook
onrendabele projecten uit te voeren. Dit beeft in Maastricbt geresulteerd in zo'n 165
woningen die terug zijn gegeven aan de binnenstad. De winsten worden in de vorm van
subsidies aangewend voor onrendabele projecten. Waar de subsidie bij de individuele
aanpak circa €10.000,- per woning bedraagt, is deze bij de collectieve aanpak circa
€45.000.
De individuele aanpak is door bet ontbreken van een Revolving Fund dan ook alleen
succesvol bij "gemakkelijke", rendabele projecten. Uit de analyse van de resultaten van
de Gemeente Utrecht bleek dat vrijwel alle uitgevoerde projecten buiten het
kernwinkelgebied lagen, in zijstraten van de hoofdwinkelstraten. In deze zijstraten zijn de
opgangen naar de etages meestal nog aanwezig, en is bet project vrij gemakkelijk te
realiseren.
Het ontwikkelde Decision Support System is een goed hulpmiddel bij bet bepalen van de
benodigde manier van aanpak van een Wonen boven Winkels project. Uit de toetsing is
gebleken dat het DSS tot op vijf procent nauwkeurig kan schatten wat de bouwkosten en
de investeringskosten zullen zijn. In sommige gevallen is een aanvullende offerte nodig
om de bouwkosten beter te benaderen, omdat bet project te veel afwijkt van de
kengetallen.
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7. 2 Aanbevelingen
Betrouwbaarheid van het DSS
Het kengetallenmodel zal betrouwbaarder worden naarmate er meer projecten ingevoerd
worden. Het model is nog niet in staat om specifieke investeringen, zoals de vervanging
van het dakelement in project 2 of de dakstraat in project 3, te kunnen voorspellen. Voor
projecten waarbij dergelijke investeringen nodig zijn is het raadzaam om een offerte voor
dit specifieke onderdeel aan te vragen. Door het toevoegen van projecten zullen de
kengetallen steeds betrouwbaarder worden .
Simultaan gebruik van de individuele en de collectieve aanpak
In de praktijk blijkt dat de Gemeente de individuele aanpak en de collectieve aanpak na
elkaar toepast. In eerste instantie de individuele aanpak, waarbij de gemakkelijkste
projecten worden uitgevoerd, en vervolgens de collectieve aanpak voor de moeilijke
projecten. Het Decision Support System geeft aan welke manier van aanpak het beste per
project kan worden toegepast. Een wonen boven winkels organisatie, die beide manieren
van aanpak tegelijkertijd toepast, ook binnen een project, zal in staat zijn om meer wonen
boven winkels projecten uit te voeren, en daarmee meer woningen te realiseren. Zoals uit
de Utrechtse praktijk is gebleken worden er onder de individuele aanpak voomamelijk
projecten uitgevoerd waarbij reeds een eigen opgang naar de etages is, door particuliere
eigenaren. Door het toepassen van beide aanpakken tegelijkertijd, kunnen ook de
naburige panden van professionele eigenaren ontsloten worden via de opgang van de
particuliere eigenaar. Wanneer de aanpakken na elkaar worden toegepast, en hier zitten
vaak vele jaren tussen, dan is het lastig om van de opgang van een vele jaren eerder onder
de individuele aanpak gerealiseerd project gebruik te maken. Het grootste verschil tussen
de collectieve en de individuele aanpak is dat de panden onder de collectieve aanpak door
de Gemeente verworven worden en vervolgens in eigen beheer geexploiteerd. Bij de
individuele aanpak wordt slechts subsidie en voorlichting gegeven door de Gemeente.
Voor een Gemeente die de collectieve aanpak hanteert is het derhalve eenvoudig om
tegelijkertijd de individuele aanpak toe te passen binnen een wonen boven winkels
project. Een deel van het project blijfl dan in eigendom van de winkeleigenaar en een
deel wordt door de Wonen boven Winkels organisatie geexploiteerd.
Toepasbaarheid
Op dit moment bestaat de kengetallendatabase uit projecten in Maastricht en Arnhem. Er
is weinig verschil tussen de kengetallen van de projecten in deze steden. Onderzoek in
andere Gemeenten zal moeten aantonen dat het DSS ook daar toepasbaar is. Door de
flexibele opzet van het DSS is het model eenvoudig aan te passen aan de lokale situatie
en zal het, bijvoorbeeld door het invoeren van projecten uit de betreffende gemeente in de
kengetallendatabase, in geheel Nederland toepasbaar zijn.
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Bijlage 1: Interviews
Bijlage 1. 1 Gemeentelijk project/eider Wb W, Utrecht
Interview met D. Kool, gemeentelijk projectleider, werkgroep Wonen boven Winkels
Utrecht. Dinsdag 20 Augustus 2002, 10:00-11 :30
Welke aanpak van wonen boven winkels wordt er in Utrecht toegepast en sinds wanneer?
• In Utrecht wordt de lndividuele aanpak al sinds 1982 gebruikt. Sinds 1995 is er een
werkgroep ingericht die zich speciaal bezig houdt met de wonen boven winkels
projecten. Sinds 1995 zijn er 226 woningen gerealiseerd.
Hoe staat het wonen boven winkels programma er nu voor?
De laatste tijd zakt het aantal gerealiseerde woningen behoorlijk in, vooral vanwege de
toenemende complexiteit van de resterende leegstaande etages.
Op welke manier warden eigenaren gestimuleerd om hun etages te verbouwen?
• De eigenaren warden aangeschreven en geenqueteerd. Het zijn vooral de particuliere
eigenaren die bier op ingaan, overwegend op emotionele gronden -ze zijn gehecht
aan hun pand en zien het graag in goed staat-. De professionele vastgoedeigenaren
voelen zich weinig aangetrokken tot de subsidieregeling; de baten wegen niet op
tegen de kosten .
Wordt er per pand of per cluster van panden gewerkt?
Vrijwel alle gerealiseerde projecten zijn pandsgewijs gerealiseerd. Er wordt nu een pilotproject opgezet (Hof van Zoudenbalch) waarbij meerdere panden via een ontsluiting
ontsloten warden, maar het proces verloopt zeer moeizaam; de betrokken eigenaren zijn
uit op winst en hopen door het vertragen of weigering aan deelname een hogere
vergoeding te krijgen voor hun medewerking.
Worden de gerealiseerde woningen te huur of voor verkoop aangeboden?
De meeste woningen warden te huur aangeboden via een
bemiddelingsbureau. Er zijn tevens een aantal koopwoningen gerealiseerd.

commercieel
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Bijlage 1. 2 Project/eider Wb W, Haar/em
Interview met Drs. I. Vlugt, 2 Oktober 2002, 16:00-17:00
• Welke aanpak wordt gebruikt?
Sinds 1996 wordt de "Individuele aanpak" gebruikt, waarbij er een subsidie van
€13.500,- per woning verleend wordt. In de periode 1996-2002 zijn er ongeveer 175
woningen gerealiseerd, de gemiddelde kosten waren ongeveer f200.000,- (€90.750,-). Er
zijn zojuist twee pilot-projecten gestart waarbij meerdere panden tegelijkertijd ontsloten
worden via een centrale opgang, maar er zijn nog geen resultaten beschikbaar. In
tegenstelling tot de collectieve aanpak van Maastricht wordt bij deze aanpak geen pand(en) verworven. Er worden onder andere juridische contracten opgesteld. Er wordt geen
subsidie meer gegeven, buiten dat de kosten voor de juridische contracten gefinancierd
worden.
• Wat waren de belangrijkste knelpunten?
De belangrijkste knelpunten zijn vooral de ontsluiting en bestaande huurcontracten. De
gebruiker van de begane grond is niet altijd de eigenaar van het pand.
• Wat gebeurt er met de woningen na oplevering?
De meeste woningen worden verhuurd, de eigenaar van het pand regelt zelf de verhuur.
• Hoe is de Wonen boven Winkels organisatie in Haarlem?
Er is geen speciale werkgroep Wb W; Het hangt van de locatie en status van het pand af
bij wie er inlichten ingewonnen kunnen worden op het gebied van WbW. Een
monumentaal pand valt bijvoorbeeld onder monumentenzorg.
• Wat is het aandachtsgebied?
Het aandachtsgebied is het kernwinkelgebied in de binnenstad.
• Waarom overstappen op de nieuwe aanpak (gebiedsgewijs)?
In het kernwinkelgebied zijn de meeste trappenhuizen weggebroken, zodat de individuele
aanpak niet toe te passen was.
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Bijlage 2: Bepaling van de stichtingskosten
De stichtingskosten worden voornamelijk bepaald door de directe bouwkosten.

Ramingmethode van de Directe bouwkosten: NL-SfB
Om de directe bouwkosten te ku nnen bepalen van een Wonen boven Winkels project
worden van een aantal cases deze kosten onderzocht en daaruit worden kengetallen
gegenereerd. Van belang hierbij zijn vooral de factoren die de directe bouwkosten
be"invloeden ten opzichte van de standaard bouwkosten "in de wei". De directe
bouwkosten zullen voor zowel commerciele als non-profit organisaties dezelfde zijn.
Om de directe bouwkosten van de verschillende projecten te ku nnen vergelijken wordt
gebruik gemaakt van het coderingssysteem NL-SIB. Hoewel de kostenadministratie bij
elk bedrijf verschillend is, zijn deze codes bij alle bedrijven dezelfde, en zodoende goed
te vergelijken. Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van Tabel 1 van de NL-SIB :
De elementen (Nederlandse SIB-Commissie, november 1984).

Elementen
Onderbouw
Bovenbouw, afbouw en afwerkingen
lnstallatievoorzieningen
Vaste inrichtingen
Losse inventaris
Terrein

NL-SfB Tabel 1
( 1-)

(2-) t/m (4-)
(5 -) t/m (6-)
(7-)
(8-)
(9-)

Tabel 2.1 De Elementen van NL-SfB
Wanneer voldoende cases ingevoerd zijn, is het mogelijk om een prognose te maken van
de directe bouwkosten van een nieuw Wonen boven Winkels project op basis van de
kengetallen van de cases. Met het coderingssysteem kan per onderdeel een schatting
gemaakt worden van de directe bouwkosten. Hiervoor is een Excel-model ontwikkeld.
Het NL-Sfb systeem houdt (nagenoeg) geen rekening met sloop werkzaamheden.
Aangezien deze bij Wonen boven Winkels projecten van belang zijn (onder meer
vanwege de aanwezigheid van asbest) , zullen deze ook worden geanalyseerd. Deze
sloopwerkzaamheden krijgen de code (10).
In

tabel

2.2

z1Jn

de

verschillende

posten

weergegeven

per

element.
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-

( I-)
( 10)
(II)
( 12)
( 13)
( 14)
( I 5)
( 16)
( 17)
( 18)
( 19)

(2-)
(20)
(2 1)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(3-)
(30)
(3 1)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(4-)
(40)
(4 1)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(5-)
(50)
(5 1)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)

ONDERBOUW
Sloopwerken *
Bodemvoorzieningen t.b. v. gebouw

----Vl oeren op grondslag

--------Funderingsconstructies
Paa lfunderingen
Maatvoering
Onderbouw
BOY ENBOU W

----Buitenwanden
Binnenwanden
Y loeren, Gale1ijen
Tranoen, Hellingen

--------Daken
Constructieve onderdelen anders dan (2 1) t/m (27)
Bovenbouw
AFBOUW
------

Wandopeningen, buiten
Wandopeningen, binnen
Vloeropeningen
Balu strades, e.d.
-----

----Dakopen ingen
lnbouwpakketten anders dan (3 1) t/ m (37)
A fbouw
AFWER KI NGEN

----Wandafwerkingen , buiten
Wandafwerkin gen, binnen
Yloera fwerkingen
Trap- en hellingafwerkingen
Plafondafwerkingen

----Dakafwerkingen
Afwerkingspakketten anders dan (4 1-) t/m (47)
Afwerki ngen

(6-)
(60)
(6 1)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)
(69)
(7-)
(70)
(7 1)
(72)
(73)
(74)
(75)
(76)
(77)
(78)
(79)
(8-)
(80)
(8 1)
(82)
(83)
(84)
(85)
(86)
(87)
(88)
(89)

INSTALLATIEYOORZ IEN INGEN
-----

Centrale elektrotechnische voorzienin gen
Krachtstroomvoorzieni ngen
Yerlichtingsvoorzieni ngen
Co mmuni catie- en gebouwbeheersvoo rzieningen
Bevei I igi ngsvoorzieni ngen
Tra nsportvoorzieningen

--------ln stall atievoorzieningen
Y ASTE INRICHTINGEN

----Yaste inri chting voor verkeersruimten
Yaste inri chtin g voor gebruiksruimten
Vaste keuken voorzieningen
Yaste san itaire voorzieningen
Yaste onderhoudsvoorzieningen
Yaste opslagvoorzieningen

---------

Yaste inrichtingen
LOSSE INY EN TAR IS

----Losse
Losse
Losse
Losse
Losse
Losse

in ventari s voor verkeersruimten
inventari s voor gebruik sru imten
keukenin ventari s
sanitai re inventaris
schoonmaak in ventari s
opberginventaii s

--------Losse in ventari s

(9-)
(90 I )
(90.2)
(90.3)
(904)
(90.5)
(90.6)
(90 7)
(90.8)
(90 9)

TERREIN
Bodemvoorzieningen t.b.v. terrein
Opstallen
Omheiningen
Terreinafwerking
Terreininstall aties (Werktuigkundi g)
Terreininstall aties (Electro techni sch)
Y aste terreininventaiis
L osse Te1Tein in ventari s
Terrein

-------

= Gerese rveerd

fNSTALLATI EYOORZIEN INGEN

----Warmte-opwekkingsvoorzieningen
A fvoervoorzien i ngen
Waterbehandelings- en di stributievoorzieningen
Gasvoorzieningen
Koude-opwekkin gs- en distributievoorzieningen
Warmtedi stribu tievoorzien i ngen
Luchtbehandelings- en distributievoorzieningen
Regelingsvoorzienin gen
ln stall at ievoorzien in gen

Tabel 2.2 NL-SJB
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Aangezien de SIB-Methode in de indeling van de elementengroepen (onderbouw,
bovenbouw, etc.) onoverzichtelijk is wat betreft de kosten per bouwdeel (Bijvoorbeeld
Gevels, Daken, Vloeren), worden de bouwkosten gegroepeerd per bouwdeel. Dit wordt
gedaan aan de hand van NVN 2634 (Tabel 2.3).

NVN 2634 Elementcluster

Sffi Codes:

Sloopwerk
10
11,13,16,17
Fundering
28
Skelet
27,37,47
Daken
21,31,41
Gevel
22,32,42,46
i " Binnenwanden
21"
23,33,43
Vloeren
2(j
24,34,44
Trappen en Hellingen
2H
45
Plafondafwerkingen
3A Werktuigbouwkundige installaties
53ti
Elektrotechnische installaties
671, 73
4
Vaste inrichtingen
18,38,48
5
Diversen
Terrein
93,94
5
Tabel 2.3 NVN 2634; elementenclusters binnen SIB.
1
2A
2tl
2L
2u

De NVN 2634 indeling geeft een duidelijker beeld van de gebouwdelen waar de kosten
over verdeeld worden dan de SIB indeling. Kostenverhogingen door bijvoorbeeld de
aanwezigheid van asbest of een monumentale gevel kunnen nu direct worden toegewezen
aan de betreffende elementcluster (resp. Sloopwerk en Gevel).
Zo worden alleen extra kosten doorberekend voor de elementen die ook daadwerkelijk
be"invloedt worden door kostenverhogende factoren.
"In de woningbouw is het gebruikelijk om de kosten per m 3 te ramen , vanwege onder
anderen de grote verschillen in kapconstructies. Vervolgens wordt een vast bedrag per
woning toegevoegd, voor vaste voorzieningen die in elke woning nodig zijn, ongeacht de
grootte". (Swets, 1985). Voor de Wonen boven Winkels projecten wordt echter een ander
systeem gebruikt.

Bij de Wonen boven Winkels projecten worden de kosten per m 2 geraamd, aangevuld met
een vast bedrag per woning voor bijvoorbeeld een keuken of een badkamer bij
onzelfstandige woningen. De keuze voor raming per vierkante meter (in plaats van per
kubieke meter) is gedaan omdat Wonen boven Winkels projecten verbouwingsprojecten
zijn en het eenvoudiger is om het aantal m2 BVO te bepalen dan de inhoud.
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De
1)
2)
3)

gebruikte werkwijze is nu als volgt:
Er worden kengetallen gegenereerd, geschikt voor "standaard" projecten.
Kostenverhogende factoren worden in beeld gebracht.
Kosten worden per m2 (zoals sloopkosten) en/of per woning (bijvoorbeeld keukens)
toebedeeld (Onzelfstandige woningen worden niet standaard van een keuken en
sanitair voorzien, daarom is het nodig om deze kosten apart toe te voegen aan de
schatting).

Grootste voordeel van de indeling volgens NVN 2634 is dat bouwdelen die niet
aangepast worden ook niet in de begrotingsraming meegenomen worden. (Bijvoorbeeld
als er geen funderingswerkzaamheden nodig zijn, dan kunnen deze kosten weggelaten
worden uit de begroting). Van in totaal 64 woningen verdeeld over acht projecten zijn
kengetallen bepaald en ingevoerd in het rekenmodel. Er is geen selectie gemaakt uit
projecten bij de invoering in het rekenmodel. De ingevoerde projecten waren alle
projecten waarvan de aannemersbegrotingen beschikbaar waren. Deze begrotingen zijn
beschikbaar gesteld door Wonen boven Winkels Maastricht, Wonen boven Winkels
Deventer en Woningstichting Woonpunt.

Schatting van de stichtingskosten:
Op basis van de directe bouwkosten kunnen de stichtingskosten worden bepaald.
Bovenop de directe bouwkosten komen staartkosten (winst en risico, bouwplaatskosten ,
bedrijfskosten, onvoorziene kosten). Deze staartkosten worden berekend als een
percentage van de directe bouwkosten. De directe bouwkosten en de staartkosten vormen
samen de aanneemsom exclusief BTW. Op basis van de aanneemsom exclusief BTW
kunnen projectkosten worden bepaald, zoals BTW, leges en renteverliezen. Tot de
projectkosten worden ook kosten gerekend als honoraria, aansluitkosten en parkeerfonds.
Deze kosten worden per (type) woning berekend. De verwervingskosten tot slot zijn
afhankelijk van de verwervingsmethode. Bij de individuele aanpak zijn er geen
verwervingskosten, aangezien de eigenaar reeds in het bezit is van de etages. Bij de
collectieve aanpak bestaan de verwervingskosten of uit een koopsom of uit bijkomende
kosten voor het verwerven van de etages in erfpacht.
De aanneemsom excl. BTW, de projectkosten en de verwervingskosten vormen samen de
stichtingskosten.
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