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Voorwoord

‘Wijken van waarde’ doet verslag van het project “Naar
een duurzame gebiedsexploitatie”. “Wijken van waarde”
staat voor de ambitie en “Duurzame Gebiedsexploitatie”
voor het mechanisme dat partijen in staat stelt deze wijken
van waarde te realiseren. Maar over welke waarde heb je
het en hoe reken je daar aan? Zou het zo kunnen zijn dat je
met investeringen in de sociale en fysieke infrastructuur
meer rendement kunt maken dan met traditionele
herstructurering het geval is? Dit soort vragen zijn
leidend geweest voor het project “Naar een duurzame
gebiedsexploitatie”. Aan de hand van interviews,
deskresearch en casuïstiek is het mechanisme van
gebiedsexploitatie van verschillende kanten verkend.
Deze verkenning heeft niet geresulteerd in een afgerond
en eenduidig verhaal. Het is een verkenning die
interessante inzichten heeft opgeleverd, concrete
handreikingen doet en onmiskenbaar naar meer smaakt.



Wat heeft deze publicatie te bieden? Bij het project “Naar een
duurzame gebiedsexploitatie” past geen eindrapportage die start
met een beschrijving van de werkwijze en daarna met vaste hand
toewerkt naar een aantal onweerlegbare conclusies. Er is gekozen
voor een verzameling van zelfstandig te lezen essays die tezamen
verslag doen van de opgedane ervaringen en inzichten.
• ‘Het idee van gebiedsexploitatie’ is het introducerend essay van
Marc van Leent waarin de principes van gebiedsexploitatie
worden toegelicht en gemotiveerd. Meer dan een rekenmodel is
gebiedsexploitatie voor hem een business concept.
• In ‘Gewilde wijken, gezonde wijken’ gaat Klaas Mulder daarna
specifiek in op de sociale factoren waarmee bij gebiedsontwikkeling waarde gecreëerd kan worden. Hij laat zien dat het
mes aan twee kanten kan snijden. Opbrengstvergroting en
kostenbesparing kunnen hand in hand gaan.
• ‘Rekenen aan gebiedsexploitatie’ is een bijdrage van Mark
Nijenhuis en anderen waarin verslag wordt gedaan van de
casussen die in het kader van het project Naar een duurzame
gebiedsexploitatie zijn uitgevoerd. In deze casussen is geprobeerd
cijfermatig vat te krijgen op het principe van gebiedsexploitatie.

• Tenslotte vergelijkt Berny van de Donk stedelijke vernieuwing
met ‘De marathon als teamsport´. Hij gaat in op de inzichten en
bevindingen van het netwerk Brabant Bonter van waaruit het idee
van gebiedsexploitatie op de agenda is gezet. Over de zondagse
planningstheorie in de maandagse praktijk.
• Voorafgaand aan de essays is de ´essentie´ van duurzame
gebiedsexploitatie opgenomen. Het is een verzameling van de
meest relevante conclusies, dilemma´s en kansen die het project
heeft opgeleverd. Zie het als een samenvatting. Wie weinig
leestijd heeft, kan zich tot deze ´essentie´ beperken.
Alle essays zijn gelardeerd met door Esther Busman verzamelde
‘short stories’, waarin het principe van waardecreatie op compacte
en prikkelende wijze is verwoord.

Voor wie is deze publicatie bedoeld? Duurzame gebiedsexploitatie staat voor een manier van kijken die relevant is voor
een brede groep bestuurders en professionals van gemeenten,
woningcorporaties, maatschappelijke instellingen en marktpartijen.
Voor hen is Wijken van Waarde samengesteld. Op de eerste plaats
zullen gemeenten en woningcorporaties zich herkennen in het idee
van gebiedsexploitatie. Deze partijen zijn al vertrouwd met
gebiedsgericht kijken en werken. Voor de meeste maatschappelijke
instellingen geldt dat veel minder. Toch is ook voor deze partijen
deze publicatie bedoeld; gebiedsgericht werken biedt ook kansen
voor hen!

Hoe is het begonnen? Het is begonnen met de Expeditie Wonen in

Hoe verder? Met steun van Futura en de provincie Brabant heeft

Brabant die als onderdeel van het provinciale programma Brabant
Elan van 2001 tot 2003 heeft gelopen. Uit deze expeditie is het door
Futura gehoste netwerk Brabant Bonter voortgekomen, een netwerk
van procesmanagers bij corporaties, gemeenten en marktpartijen.
De procesmanagers in dit netwerk delen de ambitie om op een meer
ondernemende, kansgedreven wijze met stedelijke vernieuwing om
te gaan. Bij een meer ondernemende wijze van stedelijke vernieuwing hoort ook een andere manier van ‘rekenen’ aan stedelijke
vernieuwing. Uit deze constatering is uiteindelijk het project Naar
een duurzame gebiedsexploitatie geboren. Het project is gefinancierd door de Provincie Brabant vanuit de subsidiemaatregel “Naar
een duurzaam Brabant”. Futura is opgetreden als co-financier en
opdrachtgever van een projectteam met deskundigen. Het projectteam heeft veel steun gehad van de deelnemers van het netwerk
Brabant Bonter, van een specifiek voor dit project ingestelde
expertgroep en van de betrokkenen bij de uitgevoerde casussen.
Zij allen worden genoemd in de bijlage van deze publicatie.

het netwerk Brabant Bonter ‘duurzame gebiedsexploitatie’ op de
agenda gezet. Nu is het ook aan andere partijen en coalities om dit
gedachtegoed verder op te pakken en uit te werken. De tijd lijkt er
rijp voor. KEI, het kenniscentrum van de stedelijke vernieuwing heeft
enthousiast op de thematiek gereageerd en is bereid zich in te
zetten voor verdere verspreiding van het gedachtegoed. Ook SEV,
VROM, MOgroep en het kenniscentrum Wonen en Zorg hebben het
idee van waardecreatie geagendeerd. Ook de recente studie ‘de prijs
van de plek’ gaat op het onderwerp van waardecreatie in. Daarin
concludeert het Ruimtelijk Planbureau: ‘Met name in de stad, maar
ook op het platteland, bepaalt de omgeving voor meer dan de helft
de prijs van een woning per vierkante meter’.
Thans wordt door de Kopgroep Maatschappelijke Voorzieningen
en Vastgoed een project voorbereid waarin met betrokkenheid van
genoemde organisaties, partijen in het veld met concrete
voorbeeldprojecten aan de slag gaan. Wordt vervolgd!



Wijken van waarde, de essentie
In ‘wijken van waarde’ ligt een nieuw en belangrijk
perspectief opgesloten voor de stedelijke vernieuwing.
‘Wijken van waarde’ gaat over wijk als business case. Of je
nu met partijen spreekt in het veld van wonen, onderwijs,
veiligheid, zorg of welzijn, al deze partijen benadrukken de
woonomgeving - buurt, wijk of dorp - als wezenlijke
voorwaarde voor het realiseren van hun doelstellingen.
Goed wonen vraagt meer dan een goede woning; ook de
sociale en fysieke kwaliteit van de woonomgeving speelt
een belangrijke rol. Ook goed leren begint bij een
kwalitatieve woonomgeving, een omgeving die veilig is,
maar ook prikkelt en kansen biedt. Op de terreinen van
zorg, welzijn en veiligheid is dit niet anders. Het begint
allemaal bij de kwaliteit van de woonomgeving.

Uiteenlopende partijen hebben dus een groot belang bij de
kwaliteit van de woonomgeving. Dat belang voelen ze niet alleen
als maatschappelijk belang, maar dat belang voelen zij - op
verschillende manieren - ook in hun portemonnee.
Goed functionerende wijken, wijken die gewild en gezond zijn,
genereren waarde voor deze partijen. Of ze leveren hogere revenuen
op; denk aan hogere verhuur- en verkoopopbrengsten. Of ze
besparen kosten op zaken als beheer, toezicht en zorgverlening;
denk aan besparing op inzet politie of aan besparing op kosten van
schade en herstel. Wijken van waarde doen ertoe; ze genereren niet
alleen profijt voor de bewoners ervan, maar ook voor gemeente,
corporaties en (maatschappelijke) dienstverleners.

Wat is het eigenlijk probleem Hoewel genoemde partijen een
gezamenlijk belang hebben bij een kwalitatieve woonomgeving,
weten ze hun belangen slecht op één lijn te brengen. Deze
publicatie telt tal van voorbeelden hoe partijen wél samen kunnen
werken aan gewilde en gezonde wijken. Creativiteit en ondernemerschap zijn nodig om kansen te zien en te verzilveren. Hoewel deze
competenties schaars zijn, lijkt dit niet het grootste probleem.
Er is meer aan de hand.
Als het er op aankomt blijken partijen zich te gedragen als
taakorganisaties. ‘Dat is niet onze taak, dat moet een ander doen’.
De woningcorporatie is er niet voor het groenbeheer, de school is
er niet voor de buitenschoolse opvang. Toch is er soms een evident
belang in het geding. Het groen beïnvloedt immers de verhuurbaarheid en waarde van de woningen, de buitenschoolse opvang
versterkt de marktpositie van de school.



‘Wijken van waarde’ stelt het welbegrepen eigenbelang boven het
morele oordeel over wat een ander geacht wordt te doen. Wijken
van waarde kiest voor het gedrag van de (maatschappelijke)
ondernemer boven dat van de taakorganisatie. Daar schuilt wellicht
het grootste probleem. Ondernemerschap wordt met de mond
beleden, maar de primaire reflex van de meeste partijen is die van
een taakorganisatie. Cultuur en houding lijken de grootste
belemmeringen voor ‘wijken van waarde’.

Hoe bouwen we aan wijken van waarde ‘Wijken van waarde’ is
de ambitie, ‘duurzame gebiedsexploitatie’ het mechanisme.
Dit mechanisme werkt als volgt. Partijen als gemeente, woningcorporatie en (wijkgeoriënteerde) maatschappelijke instellingen
maken hun kosten en opbrengsten gebiedsgericht zichtbaar.
Eerst doen ze dat voor zichzelf, dan naar elkaar. De collectieve
gebiedsrekening die zo ontstaat, maakt duidelijk op welke manier
de betrokken partijen in zakelijk opzicht met elkaar verbonden zijn.
De gebiedsrekening prikkelt partijen om naar díe interventies te
zoeken die het gezamenlijk resultaat verbeteren. Natuurlijk is er dan
iets nodig om de (extra) kosten van de ene partij te verevenen met
de (extra) opbrengsten van de andere partij. Soms zit sectorale
regelgeving daarbij in de weg, maar echte dealmakers laten zich
daar niet door weerhouden.

Wat is duurzaam In de kern verzet het begrip duurzaamheid zich

Waarde maken met sociale kwaliteit De waarde van woningen is

tegen het verdringen van problemen ‘van hier naar elders’ en ‘van nu
naar later’. Duurzaamheid vereist dat kosten en opbrengsten over
een langere periode in beschouwing worden genomen; het
verdringen van problemen ‘van nu naar later’ komt dan vanzelf
weer in de cijfers terug.
Duurzaamheid vraagt echter ook om de verdringing van ‘hier naar
elders’ zichtbaar te maken. Het is niet zo moeilijk om de vastgoedwaarde van het bezit te verhogen door probleemjongeren de wijk
uit te jagen. Maar dat is niet waar duurzame gebiedsexploitatie voor
staat. Dat wil overigens niet zeggen dat ´verdunning´ als oplossing
uitgesloten is. Het gaat er in ieder geval om de kosten en opbrengsten evenwichtig in beeld te brengen; zeker voor partijen die door
de hele stad actief zijn. Die komen de verdrongen problemen in de
volgende wijk altijd weer tegen.

sterk afhankelijk van de kwaliteit van de omgeving. Dat het daarbij
niet alleen om de fysieke kwaliteit gaat, een waterpartij, groen,
nette bestrating, maar ook om de sociale kwaliteit wordt steeds
duidelijker. Een sociale infrastructuur die past bij het levenspatroon
van de bewoners vergroot de aantrekkelijkheid van de wijk. Maar
niet alle bewoners hebben hetzelfde levenspatroon en levensritme.
Naast identiteit en samenhang moeten wijken ook ruimte bieden
aan verschil in levenspatroon. Waardecreatie is mogelijk als de
verschillen tussen mensen productief gemaakt worden.
In een gewilde buurt zijn de woningen meer waard, maar
‘gewildheid’ komt niet vanzelf. Een gevarieerd pakket aan
interventies is nodig om ervoor te zorgen dat woningzoekenden
zich thuis voelen in de wijkgemeenschap.
In elke volksbuurt is ook waarde te creëren door het investeren in
een ‘gezonde gemeenschap’. Een gezonde gemeenschap kan heel
veel zelf, waar elders de inzet van professionals nodig is. Maar ook
dat komt niet vanzelf. De draagkracht van een gemeenschap komt
onder druk te staan als instanties slecht communiceren, als de
omgeving vervreemdt of als de druk door overlast te groot wordt.
De juiste interventies zijn nodig om een wijk gezond te houden.
Waarde maken betekent niet, dat arme huishoudens plaats moeten
maken voor rijkere. Integendeel, juist in een gemengde volksbuurt is
veel waarde te creëren als mensen gezonder zijn, elkaar meer
steunen en hun kansen beter benutten.

Hoe maken we waarde Zoals eerder gesteld heeft waardecreatie
twee kanten, een opbrengstenkant en een kostenkant.
Investeringen in ‘gewilde wijken’ laten zich terugverdienen met
hogere prijzen voor huur, koop en dienstverlening. Investeringen
in ‘gezonde wijken’ laten zich terugverdienen met een verlaagde
inspanning voor beheer, toezicht, zorg, enzovoort. In gewilde wijken
wordt de bewoner aangesproken als consument; in gezonde wijken
als producent. Om deze ‘dubbelrol’ van bewoners tot uitdrukking te
brengen is gekozen voor een indeling van bewoners naar de aard
van het gebruik van de wijk. Onderscheid is gemaakt naar
opvoeders, werkenden en rustenden. Voor al deze groepen geldt:
ze zijn consument én producent van leefbaarheid. Elke groep kan
iets voor de andere betekenen.

Hoe reken je aan gebiedsexploitatie Het opzetten van een
gebiedsrekening voor verschillende partijen kent de valkuil van
complexiteit. En dat is juist niet wat we willen. De gebiedsrekening is
immers het startpunt van een goed gesprek over waarde.

Eenvoud is voorwaarde. Het is de kunst is om de gebiedsrekening te
beperken tot die zaken die er echt toe doen. De waardeontwikkeling
van het vastgoed doet er in ieder geval toe.
Goed bevallen is de benadering van referentiewijken. In de regionale
woningmarkt wordt een buurt of wijk gekozen waar het gebied in
kwestie zich als het ware aan kan optrekken. Dit is de ‘peer’ wijk.
De waarde van de woningen in deze ‘peer’ wijk geven de potentiële
waardegroei aan van de woningen. Daarna dient de vraag gesteld
te worden naar het pakket van maatregelen dat nodig is om deze
waardegroei te realiseren. Tenslotte volgen ook vragen als: wat kost
dat pakket dan, welke andere partijen hebben daar belang bij, zijn
deze partijen bereid om (eventueel met gesloten beurs) mee te
doen.

Wat zijn de dilemma’s ‘Nu is het hek van de dam’, zullen critici van
deze gebiedsbenadering naar voren kunnen brengen. Onder het
mom van waardestijging is de bedrijfsreserve van woningcorporaties voor geen enkele financiële aanslag meer veilig.
Je kan echter ook andersom redeneren. Op grond van waardecreatie
hebben corporaties juist een argument in handen om investeringsalternatieven af te wegen, en zonodig af te wijzen. Daar is overigens
wel een heldere gebiedsstrategie en een duidelijke norm voor het
rendement dat een corporatie wenst te behalen. Deze ontbreken
vaak.
Bij het doen van investeringen zoekt ‘wijken van waarde’ naar de
goede wind en het juiste moment. Zonder dynamiek en zonder
potenties is er geen business case. Toch kunnen er grote problemen
zijn in zo’n wijk. Wat te doen?



Op z’n beloop laten in afwachting van betere tijden, in afwachting
van kunstenaars en andere pioniers die zich als voorbodes van een
nieuwe lente gaan vestigen in het vervallen gebied? Of is het juist de
opgave om anticyclisch te investeren, om de nieuwe lente als het
ware af te dwingen met een georganiseerd investeringsoffensief?
Wie weet ligt het antwoord in het midden.
Vooralsnog mogen vraagtekens gezet worden bij de huidige praktijk
van herstructurering. De rekenexercities die in het kader van
genoemd project zijn uitgevoerd, tonen geen positief rendement.
Het zal niet makkelijk worden om de investeringen in renovatie en
vervangende nieuwbouw terug te verdienen. De potentiële
waardegroei lijkt immers beperkt, terwijl de investeringen
aanzienlijk zijn. De fysieke planvorming zou ten minste beter
kunnen aansluiten bij wat mensen nodig hebben om sociaal goed
te functioneren: een goed beheerbare openbare ruimte,
accommodaties die uitnodigen tot ontmoeting, een goede
infrastructuur voor werk en dienstverlening, woningen die
verschillen in leefstijl verdragen, een architectuur waar
buurtbewoners trots op zijn.

Welke kansen biedt het concept van duurzame
gebiedsexploitatie Voor de gemeentelijke overheid biedt ‘wijken
van waarde’ de kans om haar maatschappelijke partners meer aan
te spreken en uit te dagen als ondernemers. Dat vraagt visie op
hoofdlijnen en ruimte bij de uitvoering. Gebiedsgericht programmeren vormt voor gemeenten de nieuwe opgave; het vraagt om de
hoofdlijnen van beleid te verbinden met de dynamiek in het veld.



Voor woningcorporaties schuilt in ‘wijken van waarde’ een robuust
business model. ‘Goede investeringen in de wijk laat het vastgoed
renderen’. Dit business model kan het wijkgericht werken juist de
scherpte geven waaraan het thans ontbreekt. Net zoals aan
woninginvesteringen wordt aan wijkinvesteringen een rendementseis gesteld. Is er geen zicht op dit rendement, dan wordt er niet
geïnvesteerd. De corporaties is immers geen charitatieve instelling!
Voor maatschappelijke instellingen, maar denk bijvoorbeeld ook aan
schade- en zorgverzekeraars, biedt ‘wijken van waarde’ nieuw zicht
op wat andere partijen voor hen kunnen betekenen, en andersom:
wat zij voor anderen kunnen betekenen. Wijken van waarde laat zien
dat er meer waardeketens zijn, dan waarmee ze zo vertrouwd zijn
geraakt (denk bijvoorbeeld aan de eerste, tweede en derde lijn van
de gezondheidszorg).
Voor de echte ondernemers gloort een rol als ‘case manager’.
Dat is partij die de business case bouwt, die in staat is om partijen
rond een gedeelde ambitie samen te brengen en in beweging te
krijgen. In beginsel kan iedereen dat zijn: de woningcorporatie;
de ondernemende gemeente, de nieuwe welzijnsonderneming,
de projectontwikkelaar of de coöperatieve vereniging van bewoners.
Voorwaarde is dat deze partij bereid is de juiste competenties te
ontwikkelen. Creativiteit en ondernemerschap horen daarbij.
Maar vertrouwen is er ook één.
Ook voor bewoners biedt ‘wijken van waarde’ verschillende kansen.
Eén daarvan is om serieus genomen te worden als producent van
een kwalitatieve omgeving. Stedelijke vernieuwing begint bij het
benutten van de krachten die er al zijn; op de eerste plaats zijn dat
de zittende bewoners zelf.

Durven bouwen op de pareltjes in de wijk. Bewoners aanspreken op
wat ze kunnen, meer dan op waar
ze in gebreke blijven.
En dan zijn er nog provincies en Rijk. Ook deze partijen biedt
‘wijken van waarde’ een uitdaging. Op de eerste plaats ligt daar
de opgave voor het creëren van een gunstig investeringsklimaat.
Voor zo’n klimaat is experimenteerruimte nodig; niet alleen binnen
de bestaande sectoren maar ook daar dwars doorheen. Het
stimuleren van communicatie en het uitwisselen best practises
horen daar ook bij. Subsidies mogen omgebogen worden naar
investeringsimpulsen. En waarom geen ontwikkelingsmaatschappijen voor de sociale pijler. Juist daar dient het
ondernemerschap gestimuleerd te worden.

Het idee van duurzame gebiedsexploitatie
door Marc van Leent

De stedelijke omgeving is het speelveld van verschillende
exploitatieregimes die doorgaans los van elkaar
functioneren. Bijvoorbeeld de grondexploitatie, de
vastgoedexploitatie, het beheer van openbare ruimte,
de exploitatie van maatschappelijke voorzieningen en
de ‘milieubalans’ in een gebied. Deze exploitaties staan in
een bepaald verband tot elkaar. De uitgifte van bouwrijpe
kavels genereert een opbrengst voor de grondexploitatie
maar is een kostenpost voor de vastgoedexploitatie; het
beheer van openbaar groen is van waarde voor de
bewoners en eigenaren van aangrenzende woningen
maar een kostenpost voor de groenbeheerder. Als partijen
zich primair richten op dergelijke ‘kruisposten’ bij het
optimaliseren van het eigen resultaat, gaat dit direct
ten koste van het resultaat van een andere partij.
Suboptimalisatie is het resultaat. Er wordt niet verdiend,
maar verdeeld.

In dit essay wordt gekozen voor het principe van ‘duurzame
gebiedsexploitatie’. Dit principe staat voor een benadering waarbij
de waardecreatie van het gehele gebied centraal staat. Waarbij het
geheel meer is dan de som der delen; waardecreatie boven
suboptimalisatie. Als partijen in staat zijn om deze gebiedsexploitatie gezamenlijk te optimaliseren, dan zullen partijen ook in staat zijn
van dit resultaat samen te profiteren, zo is de gedachte.

Dit is sterk afhankelijk van de omvang en complexiteit van het
investeringsprogramma. Allerlei (samenwerkings)vormen zijn
hiervoor denkbaar. Hier geldt het credo ‘structure follows strategy’.
Het creëren van een ‘echte’ gebiedsexploitant in de vorm van een
breed georiënteerde wijkontwikkelingsmaatschappij zal lang niet
altijd nodig zijn.

Voorbeelden waardecreatie Zoals eerder gezegd staat bij
In dit essay wordt het begrip gebiedsexploitatie van drie verschillende kanten belicht. Achtereenvolgens wordt ingegaan op:
• gebiedsexploitatie als manier van kijken, als conceptueel model;
• gebiedsexploitatie als rekenkundige opgave, als rekenmodel;
• gebiedsexploitatie als rollenspel, als organisatiemodel.

Gebiedsexploitatie als manier van kijken Het begrip gebiedsexploitatie is ontleend aan het zogenaamde Afsprakenkader dat het
ministerie van VROM in 2003 heeft gepubliceerd. Daar wordt het
begrip ‘gebiedsexploitatie’ gebruikt om alle kosten en opbrengsten
die het directe gevolg zijn van herstructurering met elkaar in
verband te brengen, waarbij het in eerste aanleg niet van belang is
welke partij de uitvoering ter hand neemt. De gebiedsexploitatie is
dus een virtuele exploitatie, een gedachtegang die partijen in staat
stelt het eigen belang op één lijn te brengen met een collectief
belang. De keuze voor het principe van gebiedsexploitatie zegt
overigens niets over de manier waarop de belangen van partijen
worden geoperationaliseerd.

gebiedsexploitatie het begrip waardecreatie centraal. Een buurt,
wijk of dorp biedt bepaalde kwaliteiten die van ‘waarde’ zijn voor
de bewoners en andere gebruikers van dat gebied. Deze kwaliteit
vertaalt zich dan direct in de waarde van het vastgoed van dit
gebied. Woningcorporaties, beleggers en particulier huiseigenaren
profiteren daar op de eerste plaats van. Verder is de kwaliteit van een
gebied ook van betekenis voor een grote variëteit aan (andere)
dienstverleners. Het is opvallend hoe vaak in sectoren als gezondheidszorg, welzijn, onderwijs en veiligheid een goede woning en
woonomgeving wordt genoemd als primaire randvoorwaarde voor
het realiseren van hun doelstellingen. Als het inderdaad zo is dat een
goed woonmilieu van grote invloed is op zaken als gezondheid,
welzijn, veiligheid en ontwikkelingsmogelijkheden van mensen dan
ligt daar bij maatschappelijke dienstverleners en hun financiers een
uitermate groot belang bij de kwaliteit van dit woonmilieu.
Gebiedsexploitatie staat voor het opsporen en mobiliseren van deze
belangen van vastgoedpartijen en dienstverleners. Hier volgen
enkele voorbeelden.
• Preventief jongerenwerk vergroot gevoel van veiligheid en
vermindert inzet van buurtbeheerders, politie en andere
toezichthouders; de beheerkosten zullen lager zijn.

1 De kosten in beeld, de kosten verdeeld, een afsprakenkader voor kostenverdeling bij
		 herstructureringsopgaven


illustratie: personeelsadvertentie VROM

• Groene en uitnodigende woonomgeving is gezonder, houdt
mensen fit en vermindert ziektekosten; misschien zullen ziektekostenverzekeraars het belang daarvan willen inzien en financieel
ondersteunen.
• Behoud van een attractieve buurtsuper verbetert verhuurbaarheid
en aanzien van buurt; bovendien verdwijnen met de buurtsuper
vaak ook de andere winkels voor dagelijkse benodigdheden.
• Kunstenaars en andere pioniers zorgen voor nieuwe identiteit en
versnellen waardeontwikkeling; het aantrekken en behouden van
dergelijke coproducenten kan onder meer door het aanbieden
van gunstige huisvestingscondities.
• Beschikbaarheid van kinderopvang en (andere) gemaksdiensten
bespaart tijd voor drukke taakcombineerders; dit kan attractiviteit
en daarmee de huur- of koopprijs van woningen vergroten.
Deze voorbeelden laten zien dat waardecreatie twee kanten heeft,
een kostenkant en een opbrengstenkant. Bijgaande ‘acht’ laat dit
zien. Indien investeringen in de sociale en fysieke infrastructuur
bijdragen aan ‘gewilde wijken’ dan zullen deze investeringen zich
vertalen in hogere opbrengsten in de vorm van (hogere) huur- en
koopprijzen. Indien deze investeringen ‘vitale leefgemeenschappen’
versterken, dan zullen deze investeringen zich vertalen in lagere
kosten voor beheer, toezicht, zorg, enzovoort. In de eerste loop
wordt de bewoner c.q. burger aangesproken als consument; in de
tweede loop als producent. Met het begrip ‘coproducent’ worden de
rollen van consument en producent letterlijk samengevoegd.
Beide waardecreërende mechanismen zijn gecombineerd tot een
acht om te benadrukken dat deze mechanismen op elkaar inwerken.



Vitale leefgemeenschappen dragen bij aan de gewildheid van
wijken en andersom. De opgave is om in de denkbeeldige achtbaan
voorwaarts te bewegen. Dan ontstaat iets als een opwaartse spiraal.
Er ontstaat geloof in de toekomst(waarde) van de wijk, verbetermaatregelen lokken elkaar uit en de marktpositie van het gebied
stijgt als geheel. In de denkbeeldige achtbaan kan men echter ook
achteruit bewegen. Een proces van verval dient zich aan. Er
overheerst pessimisme in de toekomst van de wijk, draagkrachtige
en actieve bewoners vertrekken, investeringen blijven uit en de
marktpositie van het gebied zakt langzaam maar zeker.

Principe van waardecreatie
gewilde
wijken
investeringen gericht op
bewoner als consument

investeringsruimte
door hogere opbrengst

gebiedsexploitatie
investeringsruimte
door lagere kosten

investeringen gericht op
bewoner als producent

gezonde
wijken



Vitale leefgemeenschappen dient niet versmald te worden tot leefgemeenschappen
met een sterke sociale cohesie. Ook meer ‘losse’ leefgemeenschappen kunnen als
vitaal beschouwd worden indien deze op wezenlijke punten een zelfdragend c.q.
zelfregulerend vermogen hebben

Beperkingen Afsprakenkader Hoewel het begrip gebiedsexploitatie ontleend is aan genoemde VROM-publicatie zet dit
essay zich in een aantal opzichten tegen dit Afsprakenkader af.
• Op de eerste plaats wordt in het Afsprakenkader herstructurering
in de context van kostenverdeling geplaatst. De beoogde
financiële afspraken worden in wezen beperkt tot die ingrepen
die geld kosten. In die zin is de benadering verre van integraal.
De betekenis van de ingrepen voor de waarde van het ‘niet te
herstructureren’ onroerend goed wordt bijvoorbeeld buiten
beschouwing gelaten.
• Op de tweede plaats beperkt het Afsprakenkader zich tot de
fysieke aspecten van de herstructurering. De ‘sociale pijler’ is uit
oogpunt van eenvoud buiten beschouwing gelaten. Juist de
investeringen in de sociale infrastructuur zijn financieel sterk
verbonden met het vastgoed. Nabijheid van scholen en andere
voorzieningen wordt immers in elke verkoopbrochure breed
uitgemeten. Ook VROM zelf benadrukt dit. Recente personeelsadvertenties van VROM laten daar geen misverstand over bestaan.
Anders dan in het Afsprakenkader wordt met ‘duurzame gebiedsexploitatie’ het investeringsperspectief benadrukt. Het gaat er niet
om wat iets kost, maar het gaat erom wat iets kost in relatie tot wat
het opbrengt. Duurzame gebiedsexploitatie appelleert aan
ondernemerschap; ze volgt de logica van de portemonnee. In de
rendementseis die gehanteerd wordt, komt zo mogelijk de maatschappelijke ambities van de onderneming tot uitdrukking. Maar
investeren met een ‘onrendabele top’ bestaat in dit jargon niet meer.
Onrendabel betekent niet investeren.

Taxi Anders
Taxi Anders is een alternatief vervoerssysteem voor de Kop van Noord Holland.
Doelstelling is om betaalbaar vraagafhankelijk vervoer van deur tot deur aan in het
Gewest Kop van Noord Holland voor die groepen mensen die niet over een auto
beschikken, bijvoorbeeld ouderen, nieuwkomers, wvg-geïndiceerden en taakcombineerders met als doel hun (sociale) mobiliteit te vergroten. Dit taxisysteem heeft
als voordelen dat het goedkoper is dan de bestaande regiotaxi en dat administratieve

Het elkaar aanspreken als ondernemers zal de samenwerking tussen
partijen bevrijden van een grauwsluier. Morele oordelen over wat de
ander zou moeten doen of laten, zijn dan niet meer aan de orde.
Partijen spreken elkaar immers aan als (maatschappelijke)
ondernemer in plaats van als taakorganisatie. Hoewel een cliché,
vinden partijen elkaar op basis van win-win. Partijen maken de
‘winst’ van een gezamenlijke inspanning zichtbaar in termen van
geld en/of nut, en verdelen deze.

Wat maakt gebiedsexploitatie duurzaam De keuze voor
een begrip als duurzaam in plaats van integraal als adjectief van
gebiedsexploitatie is geen principiële. Beide begrippen zijn even
geldig. Voor beide begrippen geldt ook dat ze nodig afgestoft
moeten worden en van een betere klank voorzien moeten worden.
Bij integraal mag daarbij benadrukt worden dat integraal vooral
betrekking heeft op de uitkomst van het proces van vernieuwing,
niet op de aanpak ervan. Integraal is dus niet synoniem met
(overmatige) planning en coördinatie. Ook om de sleetsheid van
het begrip duurzaamheid kwijt te raken moeten we terug naar wat
duurzaamheid in essentie is. Zie onder meer het geruchtmakende
Brundtlandrapport uit begin jaren tachtig. Volgens dit rapport
verzet duurzaamheid zich tegen het verdringen van problemen ‘van
hier naar elders’ en ‘van nu naar later’. Deze definitie verhoudt zich
goed tot een invulling van gebiedsexploitatie waarbij een langere
periode in beschouwing wordt genomen. Het verschuiven van
problemen ‘van nu naar later’ komen dan vanzelf weer in de cijfers
terug. Dat geldt gelet op de territoriale afbakening niet automatisch
voor het verplaatsen van problemen van ‘hier naar elders’. Daarom is
het nodig om eventuele verdringingseffecten zichtbaar te maken.


Brundtland-rapport: ‘Our common future’

handelingen - denk aan Wet Voorzieningen Gehandicapten - de klanten uit handen
worden genomen. De gebruikers van Taxi Anders zijn allemaal deelnemer van een
stichting die slechts met enkele chauffeurs samenwerkt. Dit resulteert in een gevoel
van vertrouwdheid dat vooral voor ouderen van grote betekenis is. Door de taxibusjes
ook in te zetten voor scholierenvervoer worden kosten bespaard.

Deze verdringing van problemen kan betrekking hebben op
probleemjongeren die worden aangepakt maar als gevolg daarvan
in een volgende wijk terecht komen. Verdringing kan ook een
markttechnisch karakter hebben. Het opknappen van een wijk kan
ertoe leiden dat woningen in een concurrerende wijk minder waard
worden. Indien voor dergelijke vormen van verdringing concrete
aanwijzingen zijn, dient daar rekening mee gehouden te worden.
Het principe van duurzame gebiedsexploitatie sluit verdringing op
voorhand niet uit. Sommige problemen laten zich op andere
plaatsen effectiever of efficiënter oplossen dan in het gebied in
kwestie. Dat is ook wat ‘waard’. Betrokken partijen hebben dan een
basis om zaken met elkaar te doen. Het voordeel van de ene partij
laat zich ‘verrekenen’ met het nadeel van de andere partij. Voorbeeld:
het spreiden van probleemhuishoudens over verschillende wijken
kan als een vorm van verdringing worden gezien. Als het ‘totale’
probleem afneemt, is dit per saldo van waarde. Als het gaat om
probleemgroepen zijn er overigens slimmere strategieën denkbaar
dan kwantitatieve spreiding. In het essay Gewilde wijken, gezonde
wijken, worden op dat gebied een aantal gedachten aangereikt.
Bij het opzetten van een gebiedsexploitatie staan in wezen de
volgende vragen centraal. Door middel van welke investeringen kan
waarde gecreëerd worden en op welke manier kan deze te creëren
waarde worden omgezet in daadwerkelijk investeringsmiddelen. In
de Angelsaksische literatuur wordt ook wel gesproken over Value
Added Budgetting voor het creëren van waarde, en Value Capturing
voor het ‘vangen’ van deze waarde. Het gaat dus niet alleen om
waardecreatie ‘an sich’. Als er geen partijen zijn die deze waardecreatie willen financieren blijft het luchtfietserij.

Gebiedsexploitatie als rekenkundige opgave De waardeontwikkeling van gebieden kan geabstraheerd worden tot een
sinuskromme. Op de zeer lange termijn gezien is de waardeontwikkeling van een gebied te beschouwen als een aaneenschakeling van boven- en ondertrendmatige ontwikkelingen.
Er zal een periode zijn dat de waardeontwikkeling van het vastgoed
in een bepaald gebied boven de gemiddelde (stijging of daling) in
de markt ligt. Dat kan voor een langere periode zijn, maar er komt
altijd weer een moment dat deze waarde daalt ten opzichte van het
marktgemiddelde. Het begrijpen van deze waardeontwikkeling en
het kunnen beïnvloeden daarvan vormen de kern van wat
gebiedsexploitatie in wezen is. Gebiedsexploitatie als rekenkundige
opgave ‘speelt‘ met verschillen in waardeontwikkeling. Welke
investeringsruimte kunnen we creëren als de trend niet naar
beneden gaat maar omhoog, en is deze investeringsruimte genoeg
om de beoogde trendbreuk te bewerkstelligen? Steeds gaat het
erom een basisscenario dat bestaat uit ongewijzigd beleid c.q.
beheer te vergelijken met alternatieve scenario’s. Niet altijd behoeft
het ene scenario omhoog en het andere scenario omlaag te gaan.
De vergelijking kan ook betrekking hebben op een pessimistisch en
een mindere pessimistische scenario. Of op een relatief gunstig
scenario en een nog gunstiger scenario.

waardeontwikkeling
waarde
gemiddelde
stijging
tijd



Waardeverschillen in Loon op Zand

Voordat we verder ingaan op gebiedsexploitatie als ‘rekenkundige’
opgave, volgen twee principiële uitgangspunten die aan de
rekenkundige benadering ten grondslag liggen.

Vastgoedwaarde als dé indicator van leefbaarheid Het is
opvallend dat in de praktijk een grote verscheidenheid aan
indicatoren wordt gebruikt om de leefbaarheid van een gebied tot
uitdrukking te brengen. De marktwaarde, in verhuurde of in lege
staat, komt echter zelden in deze leefbaarheidlijstjes voor. In
duurzame gebiedsexploitatie wordt echter de marktwaarde als hét
criterium gezien voor de waardering van de consument. In de prijs
die men als huurder of koper bereid is te betalen, worden immers
alle preferenties in één oordeel samengebald. Marktwaarde is dé
indicator van de door de consument gepercipieerde leefbaarheid en
andersoortige kwaliteiten van woongebieden. In het kader van het
project “Naar een duurzame gebiedsexploitatie” hebben we geen
voorbeelden gevonden waar marktwaarde en leefbaarheid strijdig
zijn.
In het kader van gebiedsexploitatie is het echter essentieel om de
waarde van gebieden te kennen geschoond van de waarde van de
woningen zelf. Heeft de gunstige waardeontwikkeling in een wijk nu
te maken met de toegenomen appreciatie van de locatiefactoren,
of komt deze voort uit investeringen in de woning zelf? Is de hogere
vastgoedwaarde van de woningen in de ene wijk boven de andere
wijk nu verklaarbaar uit de kwaliteit van de woonomgeving of zijn
bijvoorbeeld de woningen groter? Greep krijgen op de waarde van
de locatie en de wijze waarop deze zich ontwikkelt, vraagt tenminste
een correctie naar woningtype en woninggrootte. In het kader van
het project “Naar een duurzame gebiedsexploitatie” is onder meer
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Buurten

Aantal woningen

Gemiddelde
bouwjaar

Gemiddelde
inhoud m3

€ per m3 2003

% t.o.v.
gemiddelde

De Els

10

2002

270

€ 726

126%

Kaatsheuvel Zuid

106

1987

284

€ 649

113%

Kaatsheuvel Oost

188

1951

250

€ 641

112%

Zuidhollandsedijk

32

1965

317

€ 633

110%

Loonse Vaert

66

1981

284

€ 600

104%

De Moer

11

1979

335

€ 599

104%

Oud Loon op Zand

193

1959

295

€ 595

104%

Kaatsheuvel West

257

1955

330

€ 574

100%

Kaatsheuvel Centrum

82

1966

317

€ 572

100%

Heikant

94

1981

330

€ 570

99%

Pannenhoef

370

1972

329

€ 566

99%

De Hil

124

1983

335

€ 556

97%

Molenwijck

169

1977

324

€ 529

92%

naar de buurt Pannenhoef in de gemeente Loon op Zand
geanalyseerd. In dat kader is onder meer het WOZ-bestand gebruikt
en bewerkt. Bijgaande illustratie toont de verschillen binnen het
(sociale) woningbezit van woningcorporatie Casade in Loon op
Zand. Deze analyse is alleen uitgevoerd voor de eengezinswoningen
en gecorrigeerd naar de grootte van deze woningen in m3. Op die
manier is geprobeerd vat te krijgen op de verschillen in locatie.
Afgezien van De Els, waar de Casade maar heel weinig woningen
heeft, is er sprake van een spreiding van circa 20% in de locatiewaarde. Binnen een grootstedelijke omgeving kunnen deze
locatieverschillen overigens aanzienlijk groter kunnen zijn.

Onderscheid marktprijs en economisch offer In verschillende
maatschappelijke sectoren wordt transparantie nagestreefd tussen
de ‘reële’ prijs van een dienst of een goed en de wijze waarop de
afnemer van dienst of goed daarvoor betaalt. In de zorg is de
recente scheiding tussen zorgverzekeringskosten en zorgtoeslag
daar een voorbeeld van. Als consument betaal je een ‘reële’ prijs
voor de te leveren verzekering. Via de belastingen ontvang je een

zorgtoeslag als je deze prijs niet kunt betalen. Ook in de sector
van het wonen is deze behoefte aan ontvlechting manifest. Het
omzetten van de voormalige huursubsidie in een huurtoeslag is
daar een pendant van. Woonwaardebonnen en woonvouchers die
sommige woningcorporaties introduceren zijn dat ook. In deze
systematiek krijgt de woning een marktprijs en afhankelijk van zijn
of haar inkomen ontvangt de bewoner een korting daarop. Een
betaalbare huur is dus geen eigenschap meer die je toekent aan de
woning maar juist aan de gebruiker. De waarde van een woning
wordt dan bepaald aan de hand van de waarde van het vastgoed in
de markt en niet meer door het economisch offer dat de corporatie
brengt gelet op de financiële armslag van de gebruiker. Dit onderscheid tussen marktprijs en economisch offer is ook de basis van de
Aedex, de vastgoedindex die binnen de corporatiesector een
dekkingsgraad kent van ongeveer 25%. Bij het rekenmodel is naar
analogie van Aedex een onderscheid gemaakt tussen markthuur en
economisch offer. Ook bij de verdere inrichting van het rekenmodel
is zoveel mogelijk aangesloten bij het begrippenkader van Aedex.

Het station
In ‘De Huizenkoper in Profiel’ (onderzoek Nederlandse vereniging van projectontwikkelaars NVB) wordt beschreven voor welke doelgroepen ‘een station op loopafstand’ een
pluspunt is. Lang niet voor iedereen! Ook worden er vragen gesteld over de basisschool.
Van de ‘stedelijke’ ouderen in het onderzoek wil niemand een basisschool in de buurt.
Maar in een dorps milieu is dat anders: blijkbaar vinden dorpse ouderen dat ‘een school
erbij hoort in een dorps milieu’.

Rekenen aan gebiedsexploitatie Methodisch laat de
gebiedsexploitatie zich vergelijken met een vastgoedexploitatie.
Een bepaalde exploitatieperiode wordt beschouwd waarbinnen alle
relevante kasstromen zichtbaar worden gemaakt inclusief de waarde
van het vastgoed aan respectievelijk het begin en eind van de te
beschouwen periode. Op basis van een geëist rendement worden
de kasstromen daarna contant gemaakt en gesaldeerd tot een
gebiedsresultaat. Referentie is steeds het basisscenario: het resultaat
van de gebiedsexploitatie uitgaande van een ongewijzigde
exploitatie zonder specifieke interventies. Tegenover het basisscenario worden één of meer investeringsscenario’s gezet.
De investeringsscenario’s verdienen zich terug volgens het principe
van de eerder gepresenteerde ‘acht’. Of deze verdiensten in een
rendabele verhouding staan tot de investeringskosten is de
essentie van de rekenkundige analyse. Of in andere woorden:
zijn er scenario’s te verzinnen met een beter rendement dan het
basisscenario.
Hiernaast is een simpel rekenvoorbeeld opgenomen om dit principe
te illustreren. De fictieve Bloemenbuurt telt 1000 inwoners. Die
wonen in 400 woningen waarvan een woningcorporatie er 200 bezit.
De buurt is tien hectare groot waarvan 40% openbare ruimte.

• stap 3: bij de derde stap wordt het pakket aan investeringen
bepaald dat nodig is om deze nieuwe positionering daadwerkelijk
te bereiken.
Algemene uitgangspunten zijn een geëist rendement van 6,5%,
een algemene kostenstijging van 2,5% en een te beschouwen
exploitatietermijn van 15 jaar.

voorzien van 10%. De waarde van de woningen zakt van 1.250 euro
per m2 bij aanvang tot 1.125 per m2 na 15 jaar. De beheerkosten
stijgen daarnaast van 27,50 euro per m2 naar 30,00 euro per m2.
De huur en het ‘economisch offer’, het niet geingecasseerde deel van
de markthuur, nemen respectievelijk af van 50 euro naar 45 euro per
m2, en van 25 euro naar 22,50 euro per m2. Het netto contante
resultaat van deze gebiedsexploitatie is bijna zes miljoen negatief
op basis van de werkelijke huur. Indien de volledige markthuur zou
worden geïncasseerd zou het resultaat ruim twee miljoen negatief
zijn.

Twee scenario’s

Basisscenario
contante
waarde

waarde
basisscenario
€ 1.125,- per m2

streefscenario
€ 1.375,- per m2

€ 2.000,- per m

2

€ 1.000,- per m2

Het rekenvoorbeeld wordt in drie stappen doorlopen.
• stap 1: bij de eerste stap wordt het basisscenario opgesteld
waarbij – in dit rekenvoorbeeld - verwacht wordt dat zonder
ingrijpen de Bloemenbuurt in de woningmarkthiërarchie zal
afzakken.
• stap 2: bij de tweede stap wordt het streefscenario opgesteld
waarbij de Bloemenbuurt in de woningmarkthiërarchie zal stijgen.

Stap 1 In het basisscenario wordt een daling van de marktwaarde

Inbrengwaarde

1.250,- per m2

Investeringskosten

-

Huuropbrengst

4,0% van waarde

Exploitatiekosten

27,50 -> 30,00 per m2

-5.140.000

Uitneemwaarde

1.125,- per m

10.210.000

-20.000.000
-

2

Resultaat

8.540.000

-6.390.000
(i.r.r. 3,6%)

wijk

A

B

C

marktpositionering o.b.v. peer group

D

E

economisch offer

2% van waarde

Resultaat

4.270.000
-2.120.000
(i.r.r. 5,5%)

geëist rendement: 6,5%; algemene kostenontwikkeling: 2,5%
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Creativiteit is geld waard
Niet alleen wordt de economie cultureel en de cultuur commercieel, ook de stedelijke ontwikkeling
vaart wel bij de spin-off van cultuur en kunst. Ruimtes beschikbaar stellen voor creatievellingen
zorgt er voor dat wijken en buurten (weer) bekend en gewild worden. Een van de bekendste
voorbeelden is SoHo New York city (niet te verwarren met het Londonse Soho), van een buurt vol
kleine industriële werkplaatsen werd het een trendy wijk van winkels en galeries. Goedkope
ateliers voor kunstenaars zijn niet ‘kostendekkend’, zo wordt vaak gesproken. Maar in veel steden is
gebleken, dat urban professionals graag willen wonen in een hippe buurt met veel kunstenaars.

Stap 2 Bij het streefscenario wordt geen daling maar juist een

Stap 3 Dit positieve resultaat van 1,7 miljoen euro kan in wezen

stijging van de marktwaarde voorzien. De waarde stijgt gedurende
de exploitatieperiode 10% bovenop de gemiddelde stijging van
2,5% per jaar. Huur en ‘economische offer’ stijgen navenant mee.
Niet alleen wordt de wijk gewilder, de wijk wordt ook gezonder.
Daarom wordt verondersteld dat de exploitatiekosten van 27,50 per
m2 naar 25,00 per m2 zakken. De investeringen worden bij deze stap
nog buiten beschouwing gelaten. De berekening toont nu een
resultaat van bijna 2,8 miljoen negatief op basis van de werkelijke
huur en 1,7 miljoen positief op basis van markthuur.

gezien worden als de beschikbare investeringsruimte die aangewend kan worden om het streefscenario te realiseren. Kunnen
echter voor dit bedrag de maatregelen uitgevoerd worden die
nodig zijn voor het waar maken van het streefscenario? Deze vraag
kan nooit met zekerheid beantwoord worden. Investeren betekent
immers altijd het nemen van (een gecalculeerd) risico. Niettemin
moeten investeerder en mede-investeerders er echt in ‘geloven’.
In het fictieve voorbeeld van de Bloemenbuurt geloven partijen
dat met een mix van maatregelen in woning, openbare ruimte en
sociale infrastructuur dit streefscenario gerealiseerd kan worden.

Streefsenario

Streefsenario met maatregelen
contante
waarde

Inbrengwaarde

1.250,- per m2

Investeringskosten

-

Huuropbrengst

4,0% van waarde

Exploitatiekosten

27,50 -> 25,00 per m2

-4.170.000

Uitneemwaarde

1.375,- per m2

Resultaat

contante
waarde
Inbrengwaarde

1.250,- per m2

Investeringskosten

woning en woonomgeving

Huuropbrengst

4,0% van waarde

Exploitatiekosten

27,50 -> 25,00 per m2

-4.170.000

12.350.000

Uitneemwaarde

1.375,- per m2

12.350.000

-2.990.000

Resultaat

-20.000.000
9.370.000

2% van waarde

Resultaat
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9.370.000

(i.r.r. 4,6%)

4.690.000

economisch offer

1.700.000

Resultaat

2% van waarde

(i.r.r. 7,3%)
geëist rendement: 6,5%; algemene kostenontwikkeling: 2,5%

-1.700.000

-4.690.000

(i.r.r. 5,2%)
economisch offer

-20.000.000

4.690.000
-0
(i.r.r. 6,5%)

geëist rendement: 6,5%; algemene kostenontwikkeling: 2,5%

De investeringskosten van 1,7 miljoen euro worden verdeeld over de
woningen: 5.000 euro per woning; de openbare ruimte: 500.000 euro
per hectare en de sociale kwaliteit: 500 euro per inwoner.
Op basis van markthuur haalt het streefscenario het geëiste
rendement van 6,5%. Het basisscenario komt niet verder dan 5,5%.
Op basis van de werkelijke huren is het verschil tussen beide
scenario’s hetzelfde; 4,6% om 3,6 %.
Conclusie: het streefscenario genereert een rendement dat (voorcalculatorisch) voldoet aan het geëist rendement en 1.0% beter
scoort dan het basisscenario bij een gelijkblijvend ‘economisch offer’.
Dit rekenvoorbeeld is sterk vanuit het perspectief van een
woningcorporatie opgezet. In het gebied staan echter ook 200
koopwoningen. De eigenaren van deze woningen profiteren ook
van een waardestijging. Het is denkbaar dat dit profijt wordt
omgezet in extra investeringsruimte. De woningcorporatie, maar
dat kan ook een andere partij zijn, verenigt de eigenaren rond dit
vastgoedbelang en maakt afspraken over de investeringen die
beide partijen, woningcorporatie en verenigde eigenaren, voor hun
rekening nemen. Als de eigenaren een deel van de investeringslast
op zich nemen, kan de bijdrage van de corporatie verminderd
worden. De investeringskosten van 1,7 miljoen vallen dan wellicht
lager uit.

Overwegingen bij het opzetten van een
gebiedsexploitatie
Welk schaalniveau Er is geen vaste definitie van wat gebieden zijn.
Afbakening van het te beschouwen gebied is afhankelijk van het
perspectief dat de partijen wensen te kiezen. Het is in ieder geval
essentieel dat de beoogde financiële effecten van maatregelen
voldoende tot uitdrukking kunnen worden gebracht. Voor een
specifieke wijkvoorziening is het beter om naar een wijk als geheel
te kijken; voor straatmeubilair kan de buurt als schaalniveau
volstaan. Verder maakt het niet uit of het gaat om stad of platteland;
het principe van gebiedsexploitatie is vergelijkbaar

De Bruto Open Marktwaarde is als inbreng- en uitneemwaarde
vooral geschikt voor woningcorporaties die uitgaan van verhuur,
ook nadat de rekenkundige exploitatieduur is verstreken. Dat zullen
de meeste woningcorporaties zijn. Dat neemt niet weg dat er
partijen zijn, dat kunnen ook corporaties zijn, die een andere
perspectief kiezen. Die zich alleen richten op het behalen van een
bepaald rendement gedurende een afgebakende exploitatieduur.
Zij kopen op, knappen (eventueel) op, exploiteren en verkopen weer.
Bij dit perspectief past ook een begrip als vrije marktwaarde.
Bij dit perspectief mogen echter de transactiekosten niet buiten
beschouwing gelaten worden.

Welke kosten en opbrengsten In het cijfervoorbeeld zijn alleen de
Welke uitneemwaarde De uitneemwaarde, de fictieve

Welke inbrengwaarde Zoals eerder gezegd wordt het vastgoed in
de gebiedsexploitatie tegen marktwaarde ingebracht en uitgenomen. Er zijn echter vele marktwaardes. De keuze daarvoor hangt af
van het perspectief van de eigenaar van het in te brengen vastgoed.
Verhuurders zullen een andere waarde hanteren dan (ver)kopers.
Aedex hanteert de definitie van Bruto Open Marktwaarde. Populair
ook wel de uitpondwaarde genoemd. Deze definitie komt overeen
met de (IPD) standaard die internationaal gehanteerd worden bij het
meten van het rendement in vastgoed. Belangrijke factor bij het
bepalen van deze Bruto Open Marktwaarde is de leegwaarde. Omdat
woningen doorgaans bewoond zijn, is de Bruto Open Marktwaarde
afhankelijk van bestaande huurniveau, verwachte huurontwikkeling
en gemiddelde restantduur van het huurcontract. Gemiddeld ligt de
Bruto Open markthuur in de corporatiesector op ongeveer 70% van
de leegwaarde met flinke uitschieters naar boven en beneden.

Beide overzichten vormen een essentiële basis voor het doen van
aannames met betrekking tot uitneemwaarde en de snelheid om
daar naar toe te groeien. Het project Naar een duurzame gebiedsexploitatie heeft overigens laten zien dat deze waarde-informatie
slechts zeer moeizaam te verwerven is. Gegevensbestanden van
Kadaster (alleen werkelijk verkochte woningen), WOZ (vereenvoudigde taxaties) en Aedex (alleen nog recente gegevens) hebben elk
hun eigen nadelen. Gelet op de groeiende dekking van Aedex zal
gaandeweg een omvangrijke database ontstaan die voor de
gewenste waardeanalyses van grote betekenis zal zijn.

berekeningen geven dat al aan, is wellicht de belangrijkste
parameter in de exploitatieopzet. Hoe moet die uitneemwaarde
redelijkerwijs bepaald worden?
Belangrijkste onderlegger daarvoor is inzicht in de waardedynamiek
op de regionale woningmarkt. Het gaat om inzicht in:
• verschillen in de waarde van vergelijkbare woningen van
verschillende gebieden. Op basis van dit waardeoverzicht kan een
‘peer’-wijk geselecteerd worden waar het gebied in kwestie aan
gespiegeld kan worden, waar de waarde van de huidige woningen
naar toe zou kunnen groeien. Het eerder gepresenteerde
overzicht van de buurten en wijken in Loon op Zand is een
voorbeeld van zo’n waardeoverzicht.
• verschillen in waardeontwikkeling tussen verschillende gebieden.
Op basis van dit overzicht zou daarna bepaald worden in welk
tempo dit eerder gevonden waardeverschil overbrugd zou
kunnen worden. Is dit een half procent boven het gemiddelde of
zou dat meer kunnen zijn?

kosten meegenomen van de woningexploitatie. In dit geval wordt
verondersteld dat het kostenniveau in de loop van de exploitatieperiode terugwordt gebracht van € 27,50 naar € 25,00
per m2 woonoppervlak bruto vloeroppervlak (BVO). Het is echter
goed denkbaar om ook de kosteneffecten op samenhangende
exploitaties te beschouwen. Gaan deze omhoog of gaan deze
omlaag? Voorbeeld 1: als gemeente en gebiedsexploitant bijvoorbeeld besluiten om het groenbeheer te intensiveren, dan kunnen
partijen overeenkomen de kosten daarvan met elkaar te delen.
Dit verhoogt de kosten van de gebiedsexploitant. Voorbeeld 2:
als een deel van het beheer wordt overgedragen worden aan de
zelfwerkzaamheid van bewonersvereniging, dan kunnen gebiedsexploitant en bewoners overeenkomen het financieel voordeel te
delen. Dit verlaagt de kosten van de gebiedsexploitant. Het idee
van gebiedsexploitatie is dus niet het letterlijk samenvoegen van
verschillende exploitaties. Het gaat om het bespreekbaar en
verrekenbaar maken van gemeenschappelijke investeringskosten
en opbrengsten.
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Criminaliteit maakt de woning minder waard
Niet alleen in overdrachtelijke maar ook in letterlijke zin blijkt veiligheid van waarde.
Uit een onderzoek van Nyfer komt naar voren dat woningen minder waard zijn in
gebieden waar veel criminaliteit voorkomt. Met name geweldsmisdrijven maken
een woning minder waard. Misdrijven kunnen zorgen voor een waardedaling van
ongeveer 1100 euro per woning. (Bron: Nyfer, Maatschappelijke baten van een
veilige stad, 2004)

In de bijlage zijn kengetallen opgenomen over de kosten en
opbrengsten in de deelexploitaties: woningen, openbare ruimte
en sociale infrastructuur. In bijgaand schema zijn de geaggregeerde
gegevens daarvan opgenomen. Wat opvalt is dat de beheerkosten
van de openbare ruimte aanzienlijk lager liggen dat de uitgaven aan
de exploitatiekosten van de huurwoningen (die maar 50% van het
totaal aantal woningen betreffen). Ook de gemeentelijke kosten
voor welzijn, zorg, cultuur, onderwijs en dergelijke liggen
opmerkelijk lager dan wat in de woningexploitatie omgaat.

Wat kosten woning en woonomgeving?

Welk rendement Ook in de domein van gebiedsexploitatie dient
een investering beoordeeld te worden op basis van opbrengstpotenties en risico. Zoals gebruikelijk dient de risicofactor vertaalt te
worden in een opslag op de financieringsrente. In het rekenmodel is
voor financieringsrente en risico-opslag een rendementseis van 6,5%
aangehouden. Dit is een rendement dat corporaties ook eisen bij
hun reguliere vastgoedinvesteringen. Men kan zich afvragen wat het
risicoprofiel is van gebiedsinvesteringen ten opzichte van reguliere
vastgoedinvesteringen. Is het risico hoger gelet op complexiteit en
schaal van gebiedsontwikkeling; of is het juist lager omdat de
investeerder meer touwtjes in handen heeft en daardoor minder
afhankelijk is van externe factoren? In het kader van het project
Naar een duurzame gebiedsexploitatie is op deze vraag niet verder
ingegaan.

Gebiedsexploitatie als rollenspel
modaal wijk met 1000 inwoners
en 50% huurwoningen (kosten en
opbrengsten per jaar)
exploitatiekosten huurwoningen
huuropbrengst huurwoningen
waardeontwikkeling huurwoningen
beheerkosten openbare ruimte
gemeentelijke kosten sociale infrastructuur
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€ 400.000
€1.000,000
€ 500.000
€ 70.000
€ 290.000

Zoals de gebiedsexploitatie als een virtuele exploitatie wordt
voorgesteld is ook de gebiedsexploitant een virtuele figuur; de
gebiedsexploitant bestaat niet. Gebiedsexploitatie is op de eerste
plaats een denkraam dat partijen in staat stelt op een zakelijke
manier met elkaar in gesprek te komen; ook als het gaat om
maatschappelijke vraagstukken. Wie die partijen zijn en wie
daarvan het voortouw neemt, hangt sterk af van:
• Aard van de situatie; gaat het bijvoorbeeld om een geheel te
transformeren wijk, ligt het accent op relatief kleine interventies
of staat (waarde)behoud centraal.
• Aard van de interventies; liggen de beoogde interventies
bijvoorbeeld in de sfeer van “schoon, heel en veilig”, op het gebied

van de sociale cohesie of juist het vlak van economische vitaliteit.
• Aard van de aanwezige partijen en hun belangen; gaat het om
een wijk met veel corporatiebezit, betreft het een wijk met
particuliere woningen of gaat het om een te herontwikkelen
bedrijventerrein dat door de gemeente reeds grotendeels is
aangekocht.
Er bestaat geen standaardaanpak. Zoals eerder al is betoogd:
‘Structure follows strategy’. Toch kan wel iets algemeens gezegd
worden over de partijen die nodig zijn om van een ‘duurzame
gebiedsexploitatie’ een succes te maken.
• Op de eerste plaats zijn dat de bewoners en andere ‘gebruikers’
van een gebied die voor de kwaliteiten van het gebied ‘iets’ over
hebben. Dat iets kan de bereidheid zijn om een hogere huur of
hogere koopprijs te betalen (‘gewilde wijk’), maar dat iets kan ook
bestaan uit een eigen bijdrage aan het sociale functioneren van
de wijk of aan het fysieke beheer (‘gezonde wijk’).
• Daarnaast zijn er partijen nodig, maatschappelijke maar wellicht
ook commerciële partijen, die begrip hebben voor de manier
waarop zaken in een gebeid met elkaar samenhangen, die oog
hebben voor de wijze waarop het belang van de ene partij het
belang van de andere raakt. In deze publicatie staat een serie
‘short stories’ die van deze samenhang getuigt. Gebiedsexploitatie
veronderstelt niet alleen een hoog omgevingsbewustzijn van
deze partijen maar ook een zekere ondernemingszin. Partijen
moeten er zin in hebben om er samen meer uit te halen!
• Waar het gaat om wijken die alleen met een stevige, gemeenschappelijke krachtsinspanning in opwaartse richting gestuwd
kunnen worden, is ook een partij nodig die het voortouw neemt.
Met alleen omgevingsbewustzijn en ondernemingszin kom je er

Katalysator & systeemintegrator
sporthal

sociale werkplaats

v.v.e. complex 7
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welzijn

verzorging
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&
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dan niet; iemand moet de leiding nemen. Dat kan één partij zijn
maar ook een samenwerkingsverband van partijen.
• Tenslotte is er een partij die de publieke kaders aangeeft
waarbinnen eventuele ontwikkelingen zich dienen te bewegen.
In het stedelijke domein is dat de gemeente. De rol van deze
gemeente komt verderop in dit essay nog terug.
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Wie neemt het voortouw ‘Activeren boven beheersen’ is één van de
spelregels die het netwerk Brabant Bonter hanteert voor een nieuwe
planningspraktijk. ‘Het gaat er uiteindelijk minder om de aanwezige
krachten te beheersen door middel van stringente planning en
control, maar juist om een praktijk waarbinnen de beschikbare
krachten worden opgespoord en geactiveerd’, zo wordt elders in
deze publicatie geformuleerd5. Maar ook dit meer organische
perspectief op stedelijke vernieuwing vraagt instrumenten om te
sturen. Tegenover beheersinstrumenten als planning en projectmanagement zou je bij dit perspectief activeringsinstrumenten als
visie en leiderschap kunnen plaatsen. Maar wie neemt dit
leiderschap op zich, wie neemt het initiatief tot visievorming?
Partijen die het voortouw kunnen nemen in gebiedsexploitatie,
kan men ordenen naar:
• partijen met een aanzienlijk (economisch) belang; dit kunnen
vastgoedpartijen zijn als woningcorporaties, beleggers en
ontwikkelaars met grondbezit. Maar waarom zouden partijen in
detailhandel (denk aan supermarkt) en zakelijke dienstverlening
(denk aan bank) op grond van hun belang het voortouw niet
kunnen nemen?
• partijen met benodigde competenties; dit zijn partijen met de
kennis, vaardigheden en netwerken die voor stedelijke
5

vernieuwing en waardecreatie van betekenis zijn. Normaliter
vervullen ze een ondersteunende rol. Maar waarom zou een lokale
welzijnsonderneming het initiatief niet kunnen nemen? In het
maatschappelijke veld waren het immers de welzijnsorganisaties
die zich als eerste (maatschappelijke) ondernemer zijn gaan
noemen.
• partijen met legitimatie in de zin dat zij door bewoners en andere
betrokken partijen als de partij wordt gezien waarin het publieke
belang in goede handen is. Men kan hier aan de gemeente
denken maar ook aan de bewoners zelf die zich (coöperatief )
verenigen en samen de handen ineen slaan.
Vaak zal het om partijen gaan met een mix van bovengenoemde
kenmerken. In de praktijk zijn het vooralsnog gemeenten en
woningcorporaties die het voortouw nemen bij stedelijke

vernieuwing. In het kielzog daarvan spelen ook projectontwikkelaars
een belangrijke rol. Het idee van gebiedsexploitatie zou echter ook
andere partijen, wellicht nieuw te formeren partijen, kunnen
inspireren om een initiërende en/of leidende rol in gebiedsontwikkeling op zich te nemen. Voorbeeld 1: in Enschede hebben
gemeente en twee woningcorporaties een businessplan gemaakt
voor een Voorzieningencompagnie. Het creëren van vastgoedwaarde in de omgeving van de te ontwikkelen en te beheren
voorzieningen is één van de doelstellingen van deze nieuwe,
beoogde onderneming. Voorbeeld 2: in het dorp Esbeek, gemeente
Hilvarenbeek, hebben de bewoners de toekomst zelf in handen
genomen. Ze hebben een plan gemaakt om vergrijzing en leegloop
te stoppen. Door middel van een coöperatieve vereniging wordt
gezamenlijk geïnvesteerd.

zie ook het essay van Berny van de Donk verderop in deze publicatie
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Een gratis woning voor hen die willen investeren
In de Rotterdamse wijk Spangen worden circa 80 woningen in het Wallisblok voor
nul euro verkocht op voorwaarde dat de eigenaar de woning volledig renoveert,
zowel aan de buiten- als aan de binnenzijde en deze na de renovatie niet verhuurd.
Dit alles om verdere verpaupering tegen te gaan, meer kopers te trekken en de wijk
nieuw leven in te blazen. Eén van de kopers was het lokale ROC die hier een
leerwerkproject bij uitstek in zag.

De partij die het voortouw neemt, dient twee belangrijke rollen te
vervullen. Op de eerste plaats gaat het om een katalyserende rol.
Kennis en begrip hebben van het stedelijk ontwikkelingsproces en
in staat zijn dit proces aan te jagen is het wezen van deze rol.
Daarnaast dient deze partij een rol te vervullen die in de lijkt op
de rol van systeemintegrator in de ict-sector. Door de financiële
interfaces naar de andere belanghebbende partijen als het ware
vloeibaar te maken, worden belangen gelijkgeschakeld en kan
gezamenlijkheid bereikt worden. Voorbeeld: woningcorporatie en
gemeente constateren samen dat het opknappen van een plantsoen
leefbaarheid en economische waarde ten goed komen. Woningcorporatie biedt gemeente aan om een bijdrage te leveren aan deze
extra kosten. Jullie worden er allebei beter van, dus jullie betalen we
er allebei voor, zo is de gedachte die de ‘systeemintegrator’ aanreikt.
Tweede voorbeeld: Doordat het maatschappelijk werk onder één
dak samenwerkt met de lokale huisartsen vangt het maatschappelijk
werk veel cliënten af die anders doorgestuurd zouden worden naar
de (duurdere) GGZ. De gemeente wil echter af van de relatief hoge
kosten van het maatschappelijke werk. De ‘systeemintegrator’
brengt gemeente, zorgverzekaars en AWBZ-kantoor tezamen om
gezamenlijk tot een optimale keuze te komen. Laatste voorbeeld:
Woningcorporatie verbetert inbraakveiligheid van woning.
De ‘systeemintegrator’ benadert de politie die het project van
harte gaat ondersteunen. In aansluiting daarop biedt een opstalverzekeraar bewoners korting op hun verzekeringspolis.

Rol van woningcorporatie
In beginsel kunnen zeer verschillende partijen de rol van
‘systeemintegrator’ vervullen. Als het gaat om bestaande woongebieden met veel huurwoningen ligt een voortrekkersrol van
gebiedsgeoriënteerde woningcorporaties niettemin sterk voor de
hand. Woningcorporaties opereren echter in meer dan één woongebied. Voordat ze concreet in een gebied aan de slag gaan,
zullen ze zicht willen krijgen op de totale (maatschappelijke) investeringsopgave en de beschikbare gebieden waarin ze deze kunnen
realiseren. Het ontwikkelen van een gebiedsstrategie is daarom
voor een woningcorporatie geen losse activiteit; deze strategie
dient verankerd te worden in het totale portefeuillebeleid. Woningcorporaties die het principe van gebiedsexploitatie adopteren,
zullen hun portefeuille primair als een portefeuille van gebieden
gaan beschouwen6. Centraal staan dan vragen als:
• Wat voor soort gebieden hebben we in onze portefeuille?
• Bij welke doelgroepen c.q. leefstijlen sluiten deze gebieden
kwantitatief en kwalitatief aan?
• Wat betekent dat voor de toekomstige marktpositie van deze
gebieden?
• Welke waardeontwikkeling kunnen deze gebieden (nog)
doormaken?
• Welke gebiedstrategie is dan gewenst?

Gebiedstrategieën vanuit waardeperspectief Welke type
gebiedsstrategieën kan je daarbij onderscheiden? Naar analogie
van complexstrategieën kan je denken aan als afstoten, opknappen,
ongewijzigd exploiteren en herontwikkelen. Een gebied laat zich
echter niet vergelijken met een (groot) complex. De specifieke
6
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Natuurlijk zullen woningcorporaties niet alléén sturen op gebieden; zij zullen ook 		
dwarsdoorsneden maken waarin ook woningtypes c.q. productgroepen centraal staan

dynamiek van gebieden vergt een andere benadering. Geïnspireerd
door de principes van portfolioanalyse in de bedrijfskunde7 is de
volgende driedeling gemaakt:
• ‘transformatie’; deze strategie betreft de gebieden waar alleen via
een relatief grootschalige en samenhangende inspanning nieuwe
condities gerealiseerd kunnen worden voor een betere toekomst.
Transformatie is een voorwaardenscheppende strategie die
waarschijnlijk interventies op alle aspecten van woning en
woonomgeving omvat. Alliantievorming, de juiste partners
vinden, en timing, het juiste moment vinden, zijn belangrijke
succesfactoren bij het uitvoeren van deze strategie. Eventuele
verkoop staat in teken van het vinden van nieuwe investeringspartners. Denk aan Spangen waar verouderde woningen voor
één euro werden verkocht in ruil voor een investeringsplicht van
tenminste 100.000 euro. Of denk aan situaties waarin alleen via
verkoop nieuwe doelgroepen verleid kunnen worden om in het
gebied te gaan wonen. Deze strategie kan niet gefinancierd
worden vanuit de lopende kasstroom. De kasstroom is negatief.
De Boston Consultancy Matrix, die in de bedrijfskunde zo populair
is geworden voor het positioneren van producten, spreekt over
deze categorie in termen van ‘vraagtekens’ of ‘problem children’.
• ‘waardegroei’’; deze strategie betreft gebieden die de weg
omhoog hebben gevonden en nog een stuk door kunnen groeien.
Vaak zijn daar nog gerichte investeringen voor nodig. Deze
investeringen hebben in vergelijking met de transformatiestrategie meer een katalyserende dan een voorwaardenscheppende functie en kunnen gemakkelijker op zichzelf beschouwd
worden. Verkoop van woningen ligt bij deze strategie niet voor
de hand; het lijkt verstandiger om de potentiële waardegroei
(volledig) te benutten om daarna pas te verkopen.
7

vergelijk Boston Consultancy Matrix

Buurtbeveiliging
Zonder gevoel van veiligheid zijn bewoners minder bereid om zich in te zetten voor de
buurt en voor elkaar. In buurtbeveiligingsprojecten komen bewoners en professionals
elkaar tegen terwijl ze voor ‘dezelfde zaak’ werken. Criminaliteit zet de bescherming
van eigendomsrechten onder druk en doet bewoners en bedrijven wegtrekken.
Daarnaast zorgt een veilige buurt voor een kostenbesparing op fysieke maatregelen
en personele inzet door het uitblijven van vernielingen en onveiligheid(sgevoel).

De strategie van waardegroei vraagt om gedoseerde investeringen die wellicht uit de lopende kasstroom gefinancierd kunnen
worden. De kasstroom is neutraal. De Boston Consultancy Matrix
spreekt hier van ‘stars’.
• ‘waardebehoud’; deze strategie heeft tot doel om de relatief
goede marktpositie van gebieden zo lang mogelijk te behouden.
Bij deze strategie horen geen substantiële investeringen. Wel
vraagt deze strategie gerichte maatregelen in de sfeer van fysiek
en sociaal beheer. Invloed daarop hebben, is van groot belang.
Verkoop van woningen past goed bij deze strategie zolang de
invloed op het beheer niet ondermijnd wordt. Houdt bijvoorbeeld
bij kwetsbare complexen meer dan 50% in eigendom. De strategie
van waardebehoud moet een positieve kasstroom genereren.
‘Waardebehoud” is weliswaar de strategie maar dat betekent niet
dat een beperkte (relatieve) waardedaling niet geaccepteerd mag
worden. Het afremmen van de waardedaling door middel van
gerichte maatregelen, kan ook als een vorm van ‘waardecreatie’
gezien worden. Een berekening moet dan uitwijzen of de kosten
van deze maatregelen met de beoogde ‘afremming’ worden
terugverdiend. De Boston Consultancy Matrix spreekt hier van
‘cash cows’.
Er kan een moment komen dat de strategie van ‘waardebehoud’ niet
meer houdbaar is. Ondanks preventieve maatregelen in de sfeer van
woning en woonomgeving kan de marktpositie onder druk komen
te staan. Een proces van neergang zet zich in en een significante
waardevermindering (ten opzichte van gemiddelde) is onafwendbaar. Vroeg of laat moet dan een proces van ‘transformatie’ ingezet
worden. Zoals gezegd vraagt dat het vinden van het goede moment
en de goede partners. De kenners van de Boston Consultancy Matrix

zullen de categorie ‘dogs’ missen. Een categorie producten die je
in portefeuille houdt, zolang ze nog iets opbrengen. Daarna is het
bedrijfskundig devies: stoppen of afstoten. Gelet op het maatschappelijke belang van stedelijke gebieden, is deze categorie
niet overgenomen.

Welke gebiedstrategieën

Financiering is ook belangrijk invalshoek Bij het selecteren
en afwegen van de gebiedsstrategieën spelen niet alleen overwegingen in de sfeer van (maatschappelijk en economisch)
rendement een rol. De gekozen strategieën moeten ook
gefinancierd kunnen worden. De ‘ideale’ portefeuille bestaat daarom
uit een goede mix van gebiedsstrategieën die als geheel een goed
rendement geïnvesteerd en te investeren vermogen laat zien en
tegelijkertijd financierbaar is; de negatieve kasstroom in het ene
gebeid wordt gecompenseerd door een positieve kasstroom in een
ander gebied. Indien deze ‘ideale’ mix niet aanwezig is, ontstaat een
financieringsvraagstuk. Voor partijen die een relatief grote investeringsopgave hebben, gewild of ongewild, bestaan er echter
verschillende manieren om dit op te lossen. Denk aan opties als
matching, collegiale financiering maar ook aan verkoop van bezit
aan eigenaarbewoners.

Rol van gemeente

waardebehoud
(positieve kasstroom)

waardegroei
transformatie

(neutrale kasstroom)

Als de woningcorporatie het voortouw in gebiedsexploitatie gaan
nemen, wat is dan de rol van de gemeente? Wordt deze rol niet
verder ondermijnd als woningcorporaties hun werkterrein en insteek
verder gaan verbreden? Tot voor kort was het toch de gemeente die
als ‘regisseur’ optrad van buurt en wijkontwikkeling. Met de bril van
gebiedsexploitatie op wordt de rol van regisseur als het ware
opgedeeld in twee nieuwe rollen. Dat is enerzijds de rol van de
katalysator en systeemintegrator die investeringskracht bundelt,
bijvoorbeeld een rol voor ondernemende woningcorporaties.

(negatieve kasstroom)
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Rol gemeente
Gemeente als publieke kadersteller

Actief jongerenwerk is meer dan kostenbesparend
Actief jongerenwerk zal niet alleen kostenbesparend zijn, denk aan verminderde
overlast en kleine criminaliteit, meer veiligheid(sgevoel) en een verminderde
politie-inzet, ook zullen woningen in een buurt zonder problemen meer waard zijn.
En laat jongeren het zelf doen, zoals bij het initiatief van de Nationale jeugdraad en de
stichting Kinderpostzegels, ‘Pimp my block’, waarin jongeren worden uitgedaagd om
zelf de buurt te verbeteren en een oplossing te bedenken. Waarbij ze organisatorisch
en financieel worden ondersteund.

welzijn

verzorging
en verpleging

katalysator
&
systeemintegrator

kinderopvang

VMBO
fitness centrum

bibliotheek

woning corporatie

project
ontwikkelaar

basisschool

v.v.e. complex 1

Een recente oefening met gemeentelijke vernieuwers over deze
nieuwe vorm van territoriale beleidsplanning resulteerde in het
volgende lijstje8. De nieuwe wijze van programmeren zou aan de
volgende eisen moeten voldoen:
• geeft richting én ruimte aan maatschappelijke investeringen;
• zoekt, benut en bundelt energie van stakeholders;
• versterkt identiteit en speelt in op (toekomstige) leefstijlen;
• is waardegeoriënteerd;
• heeft gebiedsgerichte dimensie;
• geeft tegenspel aan ‘harde’ sector;
• is toekomstbestendig.
De rol van de gemeente als publieke kadersteller hoeft overigens
andere rollen niet uit te sluiten. De rol van de gemeente als
grondexploitant bij nieuwbouwwijken is in wezen gelijk aan de
eerder beschreven rol van ‘systeemintegrator’. Ook in bestaand
stedelijk gebeid kan de gemeente zo’n rol vervullen. Met name
kan deze rol opgepakt worden in gebieden waar geen natuurlijke
voortrekker aanwezig is, denk aan gebieden met veel particulier
bezit en een lage organisatiegraad onder bewoners en eigenaren.
8
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v.v.e. complex 7

thuiszorg

Anderzijds is dat de rol van publieke kadersteller die via territoriale
programmering deze investeringskracht op hoofdlijnen een richting
geeft; dit is de gemeentelijke rol.
Die rol van publieke kadersteller kan de gemeente op verschillende
manier kracht bij zetten. Via haar publiekrechtelijke instrumentarium
op het gebied van de ruimtelijke ordening maar ook als financier
van een groot deel van de fysieke en sociale infrastructuur. Met de
aanstaande Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
wordt deze financieringsrol van gemeente verbreed en versterkt.
Voor de gemeente vormt de WMO niet alleen een impuls om een
beleidslijn ‘zorg en welzijn’ op te zetten maar daar ook op een
gebiedsgerichte manier over na te denken. Nabijheid en
toegankelijkheid zijn immers belangrijke criteria voor een goede
infrastructuur op dit gebied. Behalve de WMO vormt ook de Brede
School een impuls om gebiedsgericht na te denken over de sociale
infrastructuur. Veel gemeenten zoeken daarom naar nieuwe
manieren om hun sociale infrastructuur vorm te geven. Na de
diensten aan de harde kant van het spectrum maken nu ook
diensten die zich met maatschappelijke ontwikkeling bezig houden
de stap naar territoriale vormen van programmering. Een veelbelovende ontwikkeling die kan bijdragen aan de beleidsmatige
ontkokering van het gemeentelijke denken en handelen. Deze
territoriale oriëntatie versterkt niet alleen de samenhang en synergie
tussen de beleidsvelden op het sociale en culturele vlak; zij stelt ook
opnieuw de schaal ter discussie. Welke voorzieningen hebben een
buurtfunctie, welke een wijkfunctie en welke voorzieningen moet je
stedelijk organiseren? Tegenover de opgave van ‘duurzame
gebiedsexploitatie’ kan de opgave van ‘territoriale programmering’
worden gesteld.

sporthal

sociale werkplaats

territoriale programmering

Kopgroep Maatschappelijke Voorzieningen en Vastgoed, netwerk gemeentelijke 		
innovatoren

gemeente werken

Rollen van andere partijen
In het bestek van het project naar een duurzame gebiedsexploitatie
is maar beperkt aandacht besteed aan de wijze waarop andere
partijen tegen ‘duurzame gebiedsexploitatie’ aankijken. Op basis
van de ervaringen in het project is er voor veel partijen nog een
lange weg te gaan. Zorginstellingen, zorgverzekeraars en AWBZkantoren herkennen en erkennen wel een relatie tussen de kwaliteit
van woning en woonomgeving en de kosten van de zorg. Het ‘hard’
maken van deze relatie en op basis daarvan participeren in
processen van stedelijke vernieuwing staat echter nog ver van hun
praktijk af. Dat geldt ook voor partijen in onderwijs en kinderopvang.
Niettemin wordt in deze sectoren het wijkgericht werken in
toenemende mate in de mond genomen. Dat geldt ook voor
sectoren als welzijn en cultuur. Via ‘beleidsgestuurde contractfinanciering’ vindt in laatstgenoemde sectoren een sterke
verzakelijking plaats; partijen moeten immers nu met elkaar
concurreren. Deze verzakelijking geeft een impuls aan
(maatschappelijk) ondernemerschap. Dat biedt een goede
voedingsbodem voor het idee van gebiedsexploitatie.

Gebiedsexploitatie in zes stappen

1

Wat zijn financiële gevolgen

Wat is de huidige positie van gebied

2
6
Welke partners heb ik nodig

Wat zijn de potenties van het gebied

3
Bij het verder ontwikkelen van het gedachtegoed van gebiedsexploitatie dienen instellingen in welzijn en cultuur bij voorkeur
betrokken te worden.

5
Welke maatregelen passen daarbij

Aanbevelingen voor het opzetten van een
gebiedsexploitatie
Anticiperen op waardeontwikkeling wordt anno 2006 door veel
partijen nog met argwaan bekeken. Is dat geen wishful thinking,
is dat geen speculeren? Hoe vertaalt de economische veroudering
zich in de berekeningen? Het zijn vragen die zich in de context van
dit essay niet allemaal laten beantwoorden. Voor partijen die niet
bang zijn om door de bril van gebiedsexploitatie te kijken, volgen
hier zes stappen voor het opzetten van een gebiedsexploitatie.
1 Wat is huidige positie van gebied. Maak om te beginnen analyses
van de waardeontwikkeling in de regio; probeer vat te krijgen op
de waardeverschillen tussen buurten en wijken en de wijze
waarop deze zich afgelopen jaren ontwikkeld heeft. Geef het
gebied in kwestie een positie op de eerder gepresenteerde
waardekromme.
2 Wat zijn de potenties van het gebied. Aan welke wijk of buurt kan
het gebied in kwestie zich spiegelen, zich optrekken. Wat is de
gemiddelde waarde van de woningen in deze ‘peer’ wijk of buurt.
Maak correcties voor woninggrootte en woningtype. Beoordeel
niet alleen de potenties in (opbrengst)waarde maar kijk indien
mogelijk ook naar het kostenniveau. Formuleer tenminste een
basisscenario uitgaande van beperkte inspanningen en een
alternatief scenario.

4

Welke typen bewoners horen bij het gebied

iteratief proces van plan- en alliantievorming

3 Welke type bewoners horen bij het gebied. Wie wonen er nu en
welke andere doelgroepen zouden bij het gebied en de zittende
bewoners kunnen passen. Beschouw bewoners in hun rol van
consument én van producent. Wat kunnen ‘opvoeders’, ‘werkenden’ en ‘rustenden’9 voor elkaar en voor het gebied betekenen.
4 Welke maatregelen passen daarbij. Zoek bij gekozen scenario en
doelgroepenmix de maatregelen die nodig zijn. Beschouw het
gehele spectrum van woning en woonomgeving, van sociaal tot
fysiek. Wees onbevangen en creatief. Laat je inspireren door
succesvolle ‘stories’ van elders. Zorg voor samenhang en synergie.
5 Welke partners heb ik nodig. Identificeer de belangen van andere
partijen. Wie heeft welk belang en op welke manier kan dit belang
gemobiliseerd worden. Kan dit belang vertaald worden in een
financiële bijdrage in of is een bijdrage met gesloten beurzen
mogelijk. Kijk ook naar de benodigde competenties. Zijn er
partijen die ontbrekende attitudes, kennis of vaardigheden
kunnen inbrengen.

9

6 Wat zijn financiële gevolgen. Raam per scenario de investeringskosten en alle andere kosten en opbrengsten. Kies de
algemene parameters voor rendement en inflatie, en zet een
gebiedsexploitatie op. Zorg dat je niet verzandt in complexiteit;
dat komt de acceptatie van de berekeningen niet ten goede. Keep
it stupid simple. Voer beperkte simulaties uit met de belangrijkste
parameters. Vergelijk scenario’s met een gelijk ‘economisch offer’;
anders ben je appels met peren aan het vergelijken.
Deze zes stappen vormen geen afgerond geheel met een duidelijk
begin en eind. Het is de eerste fase in een proces van plannen
maken, partners zoeken, plannen bijstellen, nieuwe partners zoeken,
enzovoort. Je kan dit proces beschouwen als een lerend en creërend
proces waarin met toenemend commitment planvorming en
alliantievorming gelijk opgaan. Of in andere woorden: “groep maakt
plan, en plan maakt groep”.

zie essay van Klaas Mulder ‘Gewilde wijken, gezonde wijken’
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Community School
Naar Amerikaans voorbeeld kan er gedacht worden aan het ontwikkelen van een
community school. Deze school is 24 uur open, en geldt als centrum voor ondersteunende activiteiten in de wijk. De traditionele school is slechts open tijdens schooltijd,
maar het gebouw is 24 uur open en toegankelijk voor alle buurtbewoners. Naast de
reguliere school kan er beperkte gezondheidszorg worden aangeboden, zoals tandarts
of jeugdarts, ook kunnen er allerlei projecten aan worden gekoppeld zoals kinderopvang, voor- en naschoolse opvang, sportactiviteiten en zorg en hulpverlening

Tot besluit
Zijn de principes van gebiedsexploitatie niet hét excuus voor
gemeenten om inspanningen in sociale en fysieke infrastructuur
op het bordje van de woningcorporaties te leggen? De woningcorporaties profiteren immers daarvan in de vorm van de waardeontwikkeling van hun bezit. Veel commentaar op het principe van
gebiedsexploitatie lijkt door deze angst ingegeven te zijn. Maar is
deze angst wel gegrond? Corporaties hebben al jaren geleden het
terrein van de sociale en fysieke infrastructuur betreden. Juist de
‘charitatieve’ insteek die nu domineert, lokt bij gemeente een
passieve en consumerende houding uit. ‘Corporaties zijn rijk zat,
die kunnen best wat meebetalen aan de woonomgeving’, zo lijkt de
redenering van menig wethouder. Met gebiedsexploitatie wordt
resoluut voor het investeringsperspectief gekozen. Verzoeken om
te investeren in bijvoorbeeld de woonomgeving zouden ook op die
manier behandeld moeten worden; overtuig me van het rendement
van deze investering. Het wegschuiven van kosten van de ene naar
de andere partij, passen niet bij dit investeringsperspectief.
Dat neemt niet weg dat het publieke belang en het investeringsbelang kunnen botsen. Dat gebeurt ook elders in de samenleving.
Bijvoorbeeld bij projectontwikkelaars die door gemeenten
opgezadeld met inspanningen in de ontwikkeling en het beheer
van de woonomgeving. En wat te denken van de kosten van toezicht
en veiligheid bij het betaalde voetbal. Grensconflicten ga je met
gebiedsexploitatie niet uit de weg. Het principe van gebiedsexploitatie stelt private partijen echter wel in staat om daar scherp
positie in te kiezen: ‘we willen alleen bijdragen aan publieke
investeringen als deze een reëel en overtuigend zicht op
waardevermeerdering geven’.

Gebiedsexploitatie is een conceptueel kader dat partijen in staat
stelt ‘anders’ te rekenen aan investeringen. Het stelt partijen in staat
om investeringen in woning en woonomgeving, in fysieke en sociale
infrastructuur met elkaar te vergelijken, in een breder verband te
plaatsen. Gebiedsexploitatie is daarbij meer dan het aggregeren van
afzonderlijke complexprognoses. Gebiedsexploitatie heeft oog voor
de wijze waarop afzonderlijke investeringen op elkaar inwerken en
hoe dit kan uitpakken op de langere termijn. Gebiedsexploitatie
begint met het opzetten van een andere bril. Door met deze bril
onbevangen en onophoudelijk om je heen te kijken, bouw je de
kennis en intuïtie op die hoort bij het vak van gebiedsexploitant.
Gebiedsexploitatie is kansrijk concept voor woningcorporaties
die met hun belang en investeringskracht de waarde van een heel
gebied kunnen beïnvloeden. Nu wonen meer blijkt te zijn dan het
ontwikkelen en beheren van woningen is voor veel corporaties de
grens tussen wat doen ze wel en niet moeten doen, geheel
vervaagd. Wijkgericht werken is in de praktijk een credo met een
zeer beperkt richtinggevend vermogen. Elk wijkinitiatief lijkt
welkom, nergens kan meer nee tegen gezegd worden.
Gebiedsexploitatie zou het nieuwe beoordelingskader kunnen zijn
dat richting geeft aan wijkgerichte investeringen en beheeractiviteiten. Gebiedsexploitatie is geen nieuw archetype woningcorporatie. De SEV onderscheidt in haar ‘positioneringsmatrix’10
achtereenvolgens vastgoedonderneming, klantencorporatie,
buurtregisseur, emancipatiemachine en voorzieningencorporatie.
Bij elk van deze archetypes vormt het principe van gebiedsexploitatie een belangrijk bedrijfseconomisch fundament.

10
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zie Meerjarenprogramma 2006-2009, blz. 27

kan er geboden worden. Deze ontwikkelingen zorgen niet alleen voor kosten besparing
door het multifunctioneel gebruik van het schoolgebouw; de verwachting is ook dat
kinderen betere resultanten halen als ouders en omgeving meer betrokken zijn bij de
school. Veel van de projecten kunnen ook door vrijwilligers worden gerund, de
kinderopvang door moeders, de naschoolse opvang door ouderen en ook de
sportactiviteiten kunnen door vrijwilligers worden aangeboden. (René Clarijs, Brabant
neemt nationale voorsprong, in Tijdschrift voor de Jeugdzorg, dec. 2005)

Maar ‘gebiedsexploitatie’ is er niet alleen voor woningcorporaties.
Ook andere partijen kunnen hun voordeel er mee doen. Het idee van
gebiedsexploitatie help ook deze partijen bij het oplossen van hun
investerings- en positioneringvraagstukken. De betekenis van
gebiedsexploitatie moet echter nog op veel fronten nader verkend
worden. Het project “Naar een duurzame gebiedsexploitatie” is een
waardevolle aanzet geweest, die smaakt naar meer!

Gewilde wijken, gezonde wijken
Wat levert sociale kwaliteit op?
			

door Klaas Mulder

Bij aanvang van het project zagen we waardecreatie vooral
in het licht van de vastgoedwaarde: een goede buurt is een
buurt waar de woningen meer waard zijn. ‘Sociale
kwaliteit’ is in die benadering één van de bouwstenen
voor een aantrekkelijke wijk. ‘In die buurt wil ik wel wonen.
Er wonen leuke mensen, die goed met elkaar omgaan.
En er zijn veel voorzieningen voor een comfortabel en
compleet leven.’
In die benadering heeft de ‘sociale pijler’ geen eigen
opbrengsten, maar draagt bij aan de opbrengsten in de
‘fysieke’ pijler doordat de waarde van woningen er positief
door wordt beïnvloed.

Door workshops over twee cases11 zijn we aan het denken gezet
over de intrinsieke waarde van sociale kwaliteit. Ook zonder
waardestijging van het vastgoed kan ‘verdiend’ worden, en wel
aan een gemeenschap die goed in zijn vel zit.
In deze notitie spreken we daarom ook over twee vormen van
waardecreatie:
• De gewilde wijk: waar huizen beter en sneller verkocht worden
aan toekomstige bewoners – en daardoor meer opbrengen;
• De gezonde wijk12: waar de huidige bewoners beter in hun vel
zitten, graag bijdragen aan de kwaliteit van omgeving en
gemeenschap en het beter doen qua gezondheid, werk en school.

Principe van waardecreatie

gewilde
wijken
investeringen gericht op
bewoner als consument

investeringsruimte
door hogere opbrengst

gebiedsexploitatie
investeringsruimte
door lagere kosten

investeringen gericht op
bewoner als producent

gezonde
wijken

11

Geeren-Zuid in Breda, de Gerardusbuurt in Eindhoven

Natuurlijk raken deze twee elkaar. Een gezonde wijk is beter te
‘verkopen’ aan nieuwe bewoners; in een gewilde wijk zullen
‘betere buren’ instromen dan in een buurt waar mensen bij gebrek
aan beter terechtkomen. Een gezonde wijk hoeft niet persé een wijk
te zijn waar mensen heel veel samen doen. Er zijn wijken met een
lage sociale cohesie, waar de bewoners lekker in hun vel zitten.
Voor ‘volksbuurten’ als de Gerardusbuurt of Geeren-Zuid lijken
‘gewild’ en ‘gezond’ echter wel bij elkaar te horen.

Vertrekpunten voor wijkverbetering: gebied en
bewoners
Er zijn twee aanknopingspunten voor een duurzame gebiedsexploitatie: het gebied en de bewoners. Kwaliteiten van het gebied en
van de huidige bewoners bepalen of nieuwe bewoners zich er willen
vestigen, en of die er daarna lekker in hun vel zitten. Bij stedelijke
vernieuwingsoperaties is het van belang goed in beeld te hebben
welke kwaliteiten nu aanwezig zijn en gewaardeerd worden (zowel
in het gebied als in de gemeenschap die er woont). Waardecreatie is
mogelijk door aanwezige kwaliteiten te versterken, door knelpunten
aan te pakken, maar vooral: door te zorgen voor een goede match
tussen wat bewoners zoeken en het gebied kan bieden.
Er zijn altijd bewoners waarvoor een omgevingskenmerk een
kwaliteit is, of een zwakte, of een bedreiging, of een kans. De eerste
stap in een duurzame gebiedsexploitatie is daarom: voor wie?

Het begrip gezonde wijk verwijst naar het beeld van de wijk (gemeenschap) als 		
		 organisme, dat zichzelf kan herstellen zonder al te veel ‘medicijnen’ van buitenaf.
12	
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Groen is gezond
Niet alleen blijkt uit diverse internationale onderzoeken dat woningen in de nabijheid
van groen meer waard zijn, ook zorgt het voor een daling van de maatschappelijke
kosten. Uit wereldwijd onderzoek is namelijk gebleken dat mensen die in een groene
woonomgeving wonen zowel psychisch als lichamelijk gezonder zijn, dus meer groen is
minder gezondheidsklachten, het lost de problemen rond fijnstof deels op, het nodigt
het uit om naar buiten te gaan, wat zorgt voor meer beweging, mensen voelen zich
prettiger waardoor ze minder last hebben van stress en burn-outs, en in groene wijken

De bewoners
De Gerardusbuurt is nu een gemengde buurt met uiteenlopende
groepen bewoners. Dat komt enerzijds door het verschil in
woningvoorraad: middeldure koop naast goedkope huur. Een flinke
groep bewoners woont al lang, soms zeer lang in de wijk (de
stamgasten), maar een kwart woont er ook pas korter dan vijf jaar.
Daardoorheen lopen nog de scheidslijnen tussen jong en oud (een
flinke groep ouderen, maar ook veel gezinnen) en ‘wit’ en ‘zwart’
(m.n. Turks). Soms vallen die scheidslijnen samen, maar vaak ook niet
(bijv. relatief weinig Turkse ouderen, maar ze zijn er wel). Het gevaar
loert om te gemakkelijk ‘hokjes over elkaar te leggen’: alle ouderen
zijn wit en zoeken een huurwoning. In de profilering van de wijk zou
het verstandig kunnen zijn om ook te kijken naar zwarte zwanen.
De markt in dergelijke wijken is een nichemarkt: hier komen mensen
die iets speciaals zoeken, dat niet te vinden is in ‘bulkmarkten’ als
Vinex en recentere uitbreidingswijken.
Ook in Geeren-Zuid is sprake van een scheidslijn: tussen witte
ouderen en allochtone gezinnen. Maar ook hier geldt dat deze
hokjes niet te snel over elkaar gelegd mogen worden. In de
toekomst zullen hier ook allochtonen oud worden. Witte gezinnen
zijn er nauwelijks, witte starters vinden de buurt niet aantrekkelijk
Voor beide buurten geldt: volkswijken zijn haast per definitie
gemengde wijken (in weerwil van de herstructureringsmachine die
ze meestal als eenzijdig bestempelt). Die menging in goede banen
leiden is de opgave voor de duurzame ontwikkelaar.

Demografie … Een goede bepaling van de doelgroepen voor een
wijk is essentieel om te weten waar de kansen liggen om waarde te
maken. Een doelgroeptypering kan gemaakt worden met behulp

van traditionele demografische kenmerken (huishoudensgrootte,
leeftijd, inkomen, opleidingsniveau, etniciteit13). Voordeel van deze
benadering is dat dergelijke gegevens vaak gemakkelijk toegankelijk
zijn. Maar er zijn ook risico’s. In de eerste plaats worden deze
gegevens vaak gepresenteerd in de vorm van gemiddelden.
Maar een 6 kan het midden van 2 en 10 zijn of van 5 en 7.
Statistieken kunnen dat wel zichtbaar maken, maar vaak zien
beslissers alleen de samenvattingen. Een tweede nadeel is dat
dergelijke cijfers meestal vooral gebruikt worden om problemen te
benoemen; en daardoor bestaat de neiging om alles wat in een cijfer
voorbij komt als probleem te zien. In het beste geval worden wijken
met een stedelijk gemiddelde of met andere wijken vergeleken en
‘valt het niet tegen’. Maar de grondhouding is vaak negatief.

… of leefstijl Nieuwe leefstijlindelingen – zoals die van
Motivaction en SmartAgent Company – kunnen van waarde zijn.
In deze leefstijlen gaat het meer om normen en waarden dan om
demografische kenmerken; je zou ook van ‘mentaliteitsstijlen’
kunnen spreken.
Waardevol in de leefstijlmethode is het gebruik van grote groepen
respondenten en vergelijkingsgroepen en het gebruik van
clusteranalyse. Mensen die op dezelfde vragen hetzelfde antwoord
geven worden ‘geclusterd’. Zo ontstaan clusters van mensen met
een vergelijkbare mentaliteit.
Leefstijlonderzoek wordt in de stedelijke vernieuwing en volkshuisvesting vooral gebruikt voor het definiëren van nieuw te creëren
woonmilieus (wat voor woningen en voorzieningen moeten we
bouwen) en in de woonruimteverdeling. Toepassingen in beheer
zijn er nog minder.
Leefstijlonderzoek wordt inmiddels ook op groepen toegepast
13
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Zoals Engelsdorp Gastelaars op diverse plaatsen heeft betoogd.

is sprake van minder kleine criminaliteit en meer sociale cohesie. En dat allemaal
tegelijk. En niet alleen gemeenten hoeven het groen te betalen, ook woningcorporaties, projectontwikkelaars en particuliere huizenbezitters willen mee betalen zo blijkt
uit onderzoek. (Bron: www.ruimteforum.vrom.nl)

(de communities van SmartAgent Company). Deze indelingen zijn
mogelijk goed te gebruiken om te bepalen wat de gewenste
uitstraling van voorzieningen en openbare ruimte moet zijn.
Een high-tech dienstencentrum hoort mogelijk niet in een dorps
woonmilieu.
Net als demografisch onderzoek kan leefstijlonderzoek leiden tot het
onderwaarderen van ‘atypische’ bewoners. Dat is jammer, want de
‘afwijkenden’ kunnen een bedreiging èn een kans zijn voor de wijk.
In veel volksbuurten zijn spanningen tussen jongeren en ouderen soms met een etnische component. Maar onder de ‘afwijkenden’
kunnen ook mensen zitten die een positieve bijdrage kunnen
leveren: hoog opgeleide allochtonen kunnen ambassadeur voor
hun groep zijn, studenten zorgen voor extra draagvlak voor de
buurt-winkel, vitale ouderen kunnen voorleesoma worden in een
wijk waar voornamelijk tweeverdieners wonen.

Gemengde wijken Volksbuurten zijn haast per definitie gemengde
wijken. De goedkope woningvoorraad trekt mensen met weinig
inkomen (en weerhoudt ze van verhuizen). Een laag inkomen kan
veroorzaakt worden door leeftijd, gezondheid, huishoudenssamenstelling en opleidingsniveau; een laag opleidingsniveau kan
veroorzaakt worden door taalachterstanden, het opleidingsniveau
van de ouders, sociale problemen, gezondheidsproblemen etc.
Daarom wonen in goedkope woningen studenten, ouderen met
alleen AOW, arbeidsongeschikten en migranten. Heel verschillende
mensen die samen de wijk delen.
Het ligt voor de hand om te streven naar een andere balans tussen
‘arm’ en ‘rijk’. Immers, rijkere bewoners dragen meer bij aan de
opbrengsten in de wijk.

En vanuit het leefstijlonderzoek zijn argumenten te bedenken voor
meer homogene wijken, waar meer van ‘ons soort mensen’ wonen.
In de praktijk van de herstructurering leidt dit vaak tot de verhuizing
van overlastgevende huishoudens naar andere wijken. De wijk die
wordt aangepakt wordt daarmee een ‘exclusieve’ wijk, in de
letterlijke zin van ‘uitsluitend’ voor gewenste bewoners.

Er is dan mogelijk een soort piramide van Maslov van de sociale
cohesie:

hulp
€ diensten €
respect

Inclusieve wijken Toch hebben wij nagedacht over en gerekend
met ‘inclusieve’ wijken, d.w.z., wijken met een gemengde populatie.
Vanuit waardecreatie konden we niet anders. Het verdringen van
probleemgroepen naar elders zou in de wijk mogelijk opbrengsten
genereren14. In een duurzame gebiedsexploitatie tellen die echter
niet mee, omdat ze elders tot waardedaling kunnen leiden. Op dit
moment loopt een groot onderzoek naar de gevolgen van herhuisvesting. Uit dit onderzoek zou kunnen blijken dat herhuisvesters
terechtkomen in een meer passende woning of in een nieuwe buurt
die beter bij ze past. Ook dat zou een vorm van waardecreatie
kunnen zijn. Maar het is ook denkbaar dat het in de nieuwe
omgeving slecht botert tussen hen en de oorspronkelijke bewoners,
met overlast voor anderen of isolement voor henzelf als gevolg15.
Wij nemen vooralsnog aan dat ‘inclusieve wijken’ een kans bieden
op waardecreatie binnen de wijk: ‘verschillende’ huishoudens
kunnen iets ‘voor elkaar betekenen’.

geen last
Gebruikers van de wijk Naast demografie en mentaliteit is het

Sociaal kapitaal, sociale draagkracht Voor al deze groepen geldt:

onderscheid van doelgroepen naar het ‘gebruik’ van de wijk
(openbare ruimte, voorzieningen, woongedrag, omgang) relevant.
Daarom kwamen we op een andere indeling uit:
• opvoeders
• werkenden
• rustenden

ze zijn consument èn producent van leefbaarheid. Elke groep kan
iets voor de anderen betekenen. Recentelijk is in Nederland de term
‘sociaal kapitaal’ in opkomst (in navolging van de socioloog Putnam).
Bedoeld wordt het eigen vermogen van wijkbewoners om gezamenlijk te zorgen voor een leefbare wijk, voor ontwikkelingskansen voor
kinderen of voor opvang voor de zwakkeren. In weerwil van
‘economische’ termen als ‘kapitaal’ en ‘vermogen’ is het nog niet
gebruikelijk om te rekenen met sociaal kapitaal. Opbrengsten
worden niet gekapitaliseerd; en mede daardoor is het ook moeilijk
om te weten wanneer een investering rendabel is.
Later in dit essay worden de randvoorwaarden beschreven,
waarbinnen sociaal kapitaal tot ontwikkeling kan komen.
Een belangrijk aandachtspunt is daarbij de balans tussen sociale
draagkracht en sociale draaglast: hoeveel ‘sociale lasten’ kunnen
de sterkste schouders dragen, en hoe kan je die schouders sterker
maken?

Huishoudens kunnen tot twee – of zelfs drie? - groepen behoren.
Deze indeling is zowel van toepassing op de potentiële nieuwe
bewoners (voor wie we een ‘gewilde’ wijk willen maken) als voor de
mensen die er nu en straks samen wonen (en die er een ‘gezonde’
wijk van maken).

15

14

		
		
		
		

Dat is in elk geval de conclusie van Reinout Kleinhans, Sociale implicaties van
herstructurering en herhuisvesting. Volgens de auteur zijn de effecten van het
‘waterbedeffect’ in zijn dessertatie niet meegewogen. Het zou dus best kunnen dat
andere buurten slechter zijn geworden door vroegere bewonders van Hoogvliet en
andere onderzochte gemeenten.

Een interessante implicatie van deze indeling is dat deze groepen
elkaar mogelijk tot last zijn vanwege een verschillend gebruik van de
openbare ruimte, een verschillend dagritme en afwijkend ‘akoestisch’
gedrag (wie maakt wanneer hoeveel lawaai?). In een inclusieve wijk
ligt daar dus een belangrijke opgave. Maar tegelijkertijd kunnen
deze groepen, juist door hun verschillende levensritme en hun
verschillende maatschappelijke netwerken, ook iets voor elkaar
betekenen. Diversiteit is – zoals meestal – zowel een bedreiging als
een kans. De uitdaging voor beslissers is om de bedreiging het
hoofd te bieden en de kansen mogelijk te maken.

Er zijn goede redenen om aan te nemen dat de gevolgen ernstiger zijn dan uit
onderzoek blijkt: de kans is klein dat zorgwekkende zorgmijders, slecht
geïntegreerde allochtonen en illegalen en inwonende familieleden deelnemen aan
de onderzoeken onder ‘vertrekkers’. Een aanzienlijk deel van de vertrekkers is niet
meer te traceren (Antillianen uit Hoogvliet naar Tilburg en Dordrecht?).
Hulpverlening wordt in Nederland steeds vaker wijkgericht aangeboden
(bijv. in de Deventer Zelfredzaamheidprojecten) waardoor het denkbaar is dat
mensen na verhuizen onbedoeld ‘op eigen benen’ staan.
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Toelichting op het schema:

Het gebied
Bij de start van wijkvernieuwing is het gebruikelijk om een SWOTanalyse te maken. In de workshops is het belang van een goede,
objectieve SWOT onderstreept.
In herstructureringswijken schuilt altijd het gevaar, dat de planvorming zich niet richt op kwaliteiten, maar op zwakheden.
Het besluit om in te grijpen is immers al genomen, en makkelijker te
verantwoorden als er ‘echt iets aan de hand is’. Veel hoogbouw, veel
allochtonen, veel ouderen, veel werklozen, veel geparkeerde auto’s,
dicht bij een drukke weg, dat zijn problemen die sloop rechtvaardigen. Hetzelfde rijtje kan echter evengoed aan de ‘kansenkant’
staan: volop 0-tredenwoningen, een gemengde bevolking, groot
draagvlak voor voorzieningen, veel mensen met tijd, voldoende
parkeergelegenheid en goede bereikbaarheid. Andersom worden
er soms kwaliteiten genoemd die dat niet voor alle bewoners zijn.16
De uitdaging is dan, om de aanwezige kwaliteit zo aan te wenden
dat de wijk er gewilder en gezonder door wordt. In Geeren-Zuid zou
het groen een andere - nog steeds groene - functie kunnen krijgen;
het blijft dan van waarde voor wie het nu al waardeert, maar stijgt in
waarde voor anderen (zie verderop).
Sloop en herontwikkeling kunnen dure ingrepen zijn. In een
duurzame gebiedsexploitatie kan veel ‘verdiend’ worden door
problemen nog eens tegen het licht te houden en te kijken of er een
kans in verscholen ligt. Dat geldt in fysiek opzicht: er zijn in Nederland zeer gewilde portieketageflats. En in sociaal opzicht: er zijn zeer
vitale ouderen, zorgzame allochtonen, actieve jongeren en sociale
tweeverdieners.
Juist niet te verbeteren zwakheden bepalen of wijkvernieuwing kans
van slagen heeft. In de Gerardusbuurt is de Rondweg een belangrijk
Een Almeerse hangoudere bij McDonalds: “als ik thuis uit het raam kijk zie ik 24 		
		 bomen, hier zie ik mensen” (AD 9 november 2005)
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Interventies

Schaal van de interventies
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Er is: kwaliteit die beschikbaar zou moeten zijn voor wie dat wil
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Beoogd resultaat van fysieke interventies: bouw en beheer
van woningen, openbare ruimte en accommodaties

			

Beoogd resultaat van sociale interventies: opvang, ontmoeting, 		
ontspanning, ontplooiing, handhaving

U

Beoogd resultaat van communicatie, participatie en gebiedsmarketing

minpunt voor de wijk. Maar dezelfde weg kan ook een kans bieden:
smoel geven aan de wijk.
In de bedrijfskunde is naast de SWOT-analyse een nieuw analyseinstrument in opkomst: Resource-Based View. Kern van deze
benadering, is dat een Sterkte niet automatisch concurrentievoordeel oplevert. Een Sterkte is pas van belang als:
• Het een unieke sterkte is, waarover andere (wijken) niet of in veel
mindere mate over beschikken.
• Het een belangrijke sterkte is, d.w.z., voor klanten. Ligging ‘dicht
bij het buitengebied’ is misschien absoluut niet aantrekkelijk voor
de (gewenste) bewoners van een te vernieuwen gebied.
• De sterkte niet imiteerbaar is: stel je voor dat er straks in Breda
4 wijken zijn met de zelfde selling points als het vernieuwde
Geeren-Zuid.
• Mobiliteit: kunnen de kwaliteiten van een gebied niet verhuizen
naar elders? Als een wijk sterk is door een groep vitale 55-plussers,
is de kans groot dat dit over 10 jaar heel anders is.

Alles is: randvoorwaarde voor hele wijk/gemeenschap

In de volgende hoofdstukken kijken we naar twee manieren om waarde te
maken: door de woningen ‘gewilder’ te maken of door de gemeenschap
‘gezonder’ te maken.

Waarde maken met sociale kwaliteit
In een duurzame gebiedsexploitatie bestuderen we de maakbaarheid van omgevingskwaliteit. We zoeken naar de juiste interventies
om de omgeving van woningen zo te maken dat de woningen
‘gewilder’ zijn. Deze interventies kunnen ‘materieel’ of ‘immaterieel’
zijn. Materiële interventies zijn ingrepen in de openbare ruimte, de
woningvoorraad en de voorzieningen (vandaar dat we de term
‘fysiek’ liever niet gebruiken). Immateriële interventies liggen in de
sfeer van beheer en handhaving, sociale programma’s en
communicatie. Dit domein is dus breder dan het ‘sociale’.
Materiële interventies hebben vaak het karakter van (eenmalige)
investeringen in de gebouwde omgeving, immateriële hebben een
doorlopend karakter. Beide zijn echter ‘contant’ te maken in een
gebiedsexploitatie.
We hanteren het bovenstaande schema om interventies te ordenen:

Bovenlokale voorzieningen kunnen een impuls geven aan het imago van de wijk
De vestiging van NOW&WOW, een discotheek aan de rand van de Tarwewijk in Rotterdam, heeft gezorgd voor
een belangrijke impuls in de wijk. Deze hippe stedelijke voorzieningen met zelfs internationale uitstraling gaf de
Tarwewijk een nieuw elan. De Tarwewijk kreeg niet alleen positieve aandacht, wat goed was voor het imago van
de wijk, bewoners uit de wijk hadden ook iets om trots op te zijn. Deels ontstaat waarde ook door marketing,
positieve aandacht en voorzieningen of evenementen die mensen van buiten trekken kunnen een belangrijke rol
spelen. Voor het imago geldt helaas: het komt te voet en gaat te paard. Schiet- en steekpartijen domineren
inmiddels weer de beeldvorming over de Tarwewijk.

Een gewilde wijk
De Bloemenbuurt heeft een ‘toegankelijke’ koopmarkt: er staat
regelmatig iets te koop, de prijzen zijn redelijk. Dat zou een slecht
teken kunnen zijn (veel uitstroom, lage prijzen) maar biedt ook
kansen voor waardestijging: een goede doorstroming, veel exposure, nog niet benutte potenties.
Geeren-Zuid beschikt over weinig koopwoningen en nauwelijks
duurdere woningen. Na de herstructurering zullen er meer koopwoningen zijn. Er is nog geen duidelijk beeld van de markt: wie wil er
hier een huis kopen. Er is geen afweging gemaakt tussen verkoop of
sloop van huurwoningen: er wordt gesloopt of verhuurd. Er wordt
wel nieuwbouw koop ontwikkeld, maar er is niet zo’n duidelijk beeld
van de koper, noch van de verschillende perspectieven voor zo’n
koper: deze wijk of elders?

Wat is nodig in een gewilde wijk? De waarde van een woning
wordt mede bepaald door de kwaliteit van de omgeving.
Drie invalshoeken onderscheiden we:
1 Accessoires: wat is direct waardevol voor een nieuwe bewoner
2 Eenheid: hoe ontstaat een buurt ‘uit één stuk’
3 Imago: hoe brengen we die kwaliteiten voor het voetlicht.

winkels verhogen het comfort van bewoners. In Geeren-Zuid zijn er
minder voorzieningen en nauwelijks winkels. De ligging van de wijk
is niet onaantrekkelijk, maar ook geen unique selling point. In de
workshop was het moeilijk om ‘trekkers’ te benoemen waarop
Geeren-Zuid ‘verkocht’ kan worden.

Eenheid: de buurt uit één stuk Verschillende doelgroepen komen
af op verschillende accessoires. Ze zitten elkaar niet in de weg en ze
hebben elkaar niet nodig. Maar om ‘waarde te maken’ moet een
buurt ook een zekere eenheid hebben. Dat is lastig als er opvoeders,
werkenden en rustenden wonen. Soms hebben die tegenstrijdige
belangen. De opgave voor een duurzame exploitatie is:
a Zorgen dat de verschillende doelgroepen de wijk voor hunzelf
als eenheid beschouwen (dit is een goede wijk voor gezinnen)
b Zorgen dat de verschillende doelgroepen geen last van elkaar
hebben (er is ruimte voor anderen) samen gebruik kunnen maken
van dezelfde voorzieningen en openbare ruimte
c Proberen kansen te creëren voor dienstverlening van groepen
aan elkaar (jongeren halen boodschappen, ouderen begeleiden
scholieren, werklozen doen klussen voor werkenden, werkenden
doen bestuurswerk in de school etc)

Imago Een wijk is gewild als potentiële bewoners er goede
verhalen over horen. Bewoners van andere buurten of mensen van
buiten de stad zullen geen woning willen betrekken in een wijk met
een slecht imago.
Waardecreatie zonder imagoverbetering lijkt maar beperkt mogelijk.
De strategie is, om uit te dragen wat de wijk waardevol maakt. Dat
lijkt een open deur, maar is niet vanzelfsprekend. De façade van een
wijk naar passanten wordt meestal niet primair ontworpen als
‘beeldmerk’ van de achterliggende wijk17. En de advertentieteksten
voor koopwoningen roemen niet vaak de kwaliteiten van een
gemeenschap in een wijk.
Ook imago is klantgebonden. Naar aanleiding van de workshops
ontstonden ideeën voor vraaggerichte marketing: als de Gerardusbuurt een goede wijk voor gezinnen is, zou dat de kern van de
marketingactiviteiten moeten zijn. Marketing is dan meer dan het
plaatsen van een advertentietekst: het is zorgvuldig uitdragen van
het beeld van de wijk in evenementen, publicaties, verhuur van
ruimten etc.
Marketing als ‘verkoop van de krenten uit de pap’ is riskant. De buurt
moet verkocht worden als ‘buurt uit één stuk’.

De gewilde wijk: meer vraag naar woningen in een betere omgeving
Accessoires Accessoires zijn voorzieningen of kwaliteiten die een
directe positieve inbreng hebben op de waarde van een woning.
Dat hebben ze natuurlijk niet voor iedereen. Kinderopvang is alleen
van belang voor mensen met kinderen, en zelfs dan nog niet voor
iedereen.
De Gerardusbuurt beschikt over verschillende voorzieningen die
zo’n accessoire kunnen zijn. Parkeergelegenheid, onderwijs en
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Maar als stedelijke wand, levend geluidsscherm of toplocatie voor duurdere 		
		 appartementen met water en groen.
17

25

Nederland actief
Voor groen geldt echter niet: hoe meer hoe beter. In veel naoorlogse wijken is een
overmaat aan groen met een onduidelijke functie. De onderhoudskosten zijn hoog en
veel mensen hebben een gevoel van onveiligheid. In Almere worden openbare
binnentuinen omgevormd tot ‘eigen’ terrein voor de omwonenden. Resultaat: grotere
betrokkenheid en lagere kosten. De meerwaarde van functioneel groen wordt ook
erkent door andere partijen, ‘Nederland actief’ is een coalitie van ANWB, NOC*NSF,

Wat levert het op?
Als een wijk meer gewild is, stijgt de waarde van vastgoed. De meest
‘winstgevende’ opbrengst is de hogere uitneemwaarde: de marktwaarde van het vastgoed is aan het eind van het project hoger dan
de waarde in het basisscenario zou zijn. Afhankelijk van het beleid
van de verhuurder, kunnen ook de directe opbrengsten meestijgen.
Ook bij sociale verhuurders. Indien deze het ‘economisch offer’, het
deel van de denkbeeldige markthuur dat de verhuurder uit sociale
overwegingen niet incasseert, gelijk houdt, dan zal ook de sociale
huur meestijgen met de waarde van het vastgoed. Daarnaast kan
‘gewildheid’ ook bijvoorbeeld de huuropbrengst en leegstandskosten van winkelruimte beïnvloeden.
Aan de kostenkant leidt een ‘gewilde wijk’ tot een lagere mutatiegraad. Dat bespaart op frictieleegstand en administratiekosten.
Daar moet wel de kanttekening bij gemaakt worden, dat een lage
mutatiegraad in een gewilde wijk met stijgende waarden wel een
rem zet op de mogelijkheden om bovengemiddelde huurverhogingen door te voeren.

Verdringingseffecten en woonquote Volgens de ‘spelregels’ van
duurzame gebiedsexploitatie dient rekening gehouden te worden
met verdringingseffecten. Stel dat er in de wijk meer bovenmodale
huishoudens komen wonen, dan stijgen de opbrengsten in de wijk,
maar worden ze in andere gebieden lager. Er ontstaan pas echte
opbrengsten als huishoudens bereid zijn om meer te betalen voor
het wonen. Bij een gelijkblijvend inkomstenniveau betekent dit dat
huishoudens bereid zijn om meer voor het wonen te betalen ten
faveure van nadere uitgaven; ze accepteren een hogere woonquote.
Deze hogere woonquote hoeft zich overigens niet altijd te vertalen
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in een hogere huur of hogere hypotheeklasten. Er zijn in den lande
wel voorbeelden van bewoners die een leefbaarheidstoeslag willen
betalen.

Een gezonde wijk
In het vorige hoofdstuk hebben we vooral stil gestaan bij de waarde
van een goede wijk voor nieuwe bewoners. Zij kunnen immers een
hogere koop- of huurprijs betalen. Maar ook zonder verhuizingen is
waarde te genereren. We spreken in deze notitie van een ‘gezonde’
wijk als mensen er leven zonder stress en zorgen (d.w.z. niet door de
omgeving veroorzaakt) en als mensen er hun talenten kunnen
ontplooien. Het woord gezond verwijst naar de wijkgemeenschap
als ‘organisme’ dat zich zelfstandig kan herstellen van kleine
infecties, dat kan groeien en dat zich ‘goed voelt’.
Juist in de sociale voorraad is het van belang om de wijk gezond
te maken. Hier komen relatief veel omgevingsgerelateerde
gezondheidsproblemen voor (stress door geluid, gevoelens van
onveiligheid, last van fijnstof en luchtverontreiniging). Ook zijn er
maatschappelijke problemen die te maken hebben met – of
versterkt worden door – de sociale en fysieke omgeving. Allochtone
kinderen die weinig contact hebben met Nederlanders of kinderen
die opgroeien in een buurt waar weinig werkenden wonen starten
met een achterstand in school en werk. Burengerucht, woonoverlast,
botsende leefstijlen en gevoelens van onveiligheid: de gezondheid
van deze wijken staat onder druk.
Juist met deze groepen is een maatschappelijk rendement te
behalen, simpelweg omdat er veel te verbeteren is. In veel gevallen
leidt dat ook tot economisch rendement: minder ziektekosten,

Zorgverzekeraars Nederland en Staatsbosbeheer die zich tot doel heeft gesteld aan te
sporen tot beter bereikbare en toegankelijke groengebieden dichtbij de woonomgeving,
meer groen voor sport en recreatie in de buurt. Wie weet zijn deze partijen onvermoede
partners bij duurzame gebiedsexploitatie.

minder schooluitval, betere kwalificaties voor de arbeidsmarkt.
In dit rapport beschouwen we twee mogelijkheden om waarde te
maken in de wijk:
• mensen in een gezonde wijk zijn betrokken mensen die zich
graag inzetten voor de wijk
• mensen in een gezonde wijk doen minder vaak een beroep op
professionele zorg en opvang

Wat is er nodig? Er zijn de laatste jaren veel onderzoeken verschenen over sociale cohesie en sociaal kapitaal. Veel van dat
onderzoek is sterk beschrijvend van aard, maar het is wel mogelijk
om daaruit conclusies te trekken voor mogelijke interventies
waardoor mensen meer bereid en in staat zijn om bij te dragen aan
de kwaliteit van hun sociale omgeving.
In het Sociaal Beleidskader Transformatiegebieden Deventer is de
term ‘overhebbers’ geïntroduceerd. Overhebbers zijn buurtbewoners
die na de zorg voor hun basisbehoeften nog iets ‘over’ hebben voor
hun omgeving. Wie zijn handen vol heeft aan de zorg voor moeilijke
kinderen, aan het bijeen brengen van voldoende (geld voor)
voedsel, aan het leven met een verslaving, aan gezondheidsproblemen of aan het veroveren van een plekje op de arbeidsmarkt houdt
weinig over voor de omgeving. Noch multiprobleemgezinnen, noch
hoogopgeleide carriëremakers vallen in deze groep.
Uit onderzoek naar sociaal kapitaal blijkt, dat goede voorspellers
voor het ‘overhebben’ zijn:
• sterk aangewezen zijn op de kwaliteit van woonomgeving en
voorzieningen (bijv. gezinnen met jonge kinderen, vitale ouderen,
eigenaar-bewoners)
• voldoende inkomen (maar teveel schijnt een contra-indicatie voor
betrokkenheid te zijn)

De gezonde wijk: bewoners zorgen voor buurt en buren
Kenmerken

• voldoende communicatieve vaardigheden (beheersing van de
taal, afwezigheid van psychosociale problemen)
• veel voorzieningen met de goede schaal, kwaliteit en uitstraling
Toch zal niet elke overhebber ook actief worden. Motivaction heeft
onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van Nederlanders bij
hun omgeving en onderscheidt daarbij actieven, afwachtenden,
afzijdigen en afhankelijken. Dit (beschrijvende) onderzoek zou
vertaald moeten worden in noodzakelijke interventies. Bruikbare
aanwijzingen zijn te vinden in Zekere Banden18:
• zorg voor een veilige, schone en hele woonomgeving
• goede voorzieningen bieden gelegenheid tot ontmoeting,
signalering en de aanpak van problemen
• rotte appels worden snel aangepakt
• bewoners hebben vertrouwen in elkaar en in instanties

Individueel: thuis zijn Het hemd is nader dan de rok. Mensen
zetten zich eerder in voor hun naaste dan voor een verre vriend.
In een wijk betekent dat: wonen er mensen die je als ‘naaste’ ervaart?
Thuis zijn in een wijk betekent in de eerste plaats, dat je jezelf thuis
voelt. Als je de voordeur achter je dicht trekt, ben je in ‘je eigen huis’.
En als je de wijk inrijdt, geldt dat ook.
Het ‘thuisgevoel’ kan versterkt worden door verschillende zaken:
• Heb je zelf ‘helpen inrichten’? Was je betrokken bij de vernieuwing
van de wijk? Is je gevraagd wat je wilt?
• Hebben de belangrijkste oriëntatiepunten een betekenis in je
leven? Is het jouw kerk, school of winkel waar je langs rijdt?
• Zijn er voldoende mensen die je als verwante beschouwt?
• En plegen de anderen geen ‘huisvredebreuk’?
• Kun je in deze wijk dingen doen die belangrijk voor je zijn?
18
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Als je de wijk met vreemden deelt, is van belang of er voldoende
‘verwantschap’ is tussen de bewoners. Niet iedereen hoeft alles met
iedereen te delen, maar het helpt als je weet dat anderen soms
gevoelens met je delen, ook al zien ze er anders uit. Voor veel
Nederlandse ouders is het een eye-opener dat Turkse moeders een
hekel hebben aan hondenpoep.

Want blijkbaar is hun wijk niet goed genoeg om hem niet te
veranderen
Trots vraagt om een paar zaken:
• Eigendom: mijn wijk, mijn huis, mijn buurthuis
• Voortgang: die hebben we bereikt
• Excellentie: dit kunnen wij, hiermee vallen we op

Samen zijn: ruimte en regels In een ‘huis’ dat door uiteenlopende
mensen wordt gedeeld is ruimte nodig. Ruimte voor ontmoeting,
maar ook ruimte voor afzondering. Als je elkaar ‘even niet’ wilt zien
moet dat kunnen.
De trend om complexe multifunctionele gebouwen te ontwikkelen
voorziet wel in ontmoeting, maar niet in afzondering. De uitdaging
is om concepten te ontwikkelen waarin beide mogelijk is. Teveel
afzondering kan leiden tot vervreemding, te weinig tot irritatie.
Zo is het bepalen van ontmoetingsplekken voor jongeren altijd een
lastige opgave. In Geeren-Zuid kwamen we tot de conclusie dat een
‘Blitsbult’ en een ‘Kletskuil’ even belangrijk zijn, en dat de eerste op
een plek moet liggen waar jongeren kunnen opscheppen.
In steeds meer gemeenten worden leefregels opnieuw benoemd.
Vaak is de ervaring dat het benoemen van een beperkte set regels
tegelijkertijd bijdraagt aan meer tolerantie en speelruimte voor
kinderen en jongeren.

Het gevoel: trots Misschien wel de belangrijkste motor van
‘zelfredzaamheid’ is de wil om er samen iets van te maken. Trots is
een belangrijke drijfveer. En daarmee tegelijkertijd een belangrijke
valkuil voor stedelijke vernieuwers: hoe zorg je dat bewoners mee
willen doen aan de veranderingen in hun wijk zonder hun gevoel
van eigenwaarde aan te tasten?

Kansen bieden aan de besten uit een gemeenschap staat vaak haaks
op de egalitaire tendensen in het welzijnswerk19. Toch zijn er ook
veel geslaagde voorbeelden, zoals de tuinkeuringscommissie in
Rotterdam Vreewijk. Waarom zou ‘de meest talentvolle jongere’ uit
Geeren-Zuid niet een mooie uitwisseling met een swingende stad
in het buitenland mogen winnen?

Wat levert het op?
Betrokken bewoners De onderzochte buurten kunnen ‘verdienen’
aan mensen die goed in hun vel zitten. Te denken valt aan de
volgende opbrengsten en besparingen:
• meer mensen willen vrijwilligerswerk doen
• er wordt minder vernield en vervuild
• mensen zijn gezonder en meer ontspannen
• er is minder professionele communicatie over de wijk nodig,
omdat de mond tot mondreclame zorgt voor een goed imago
van de wijk
• mensen informeren elkaar spreken elkaar aan: minder kosten
communicatie en beheer
• meer sociale controle maakt de buurt veiliger: verkeer en inbraken

Joep de Hart (red.), Zekere banden. Sociale cohesie, leefbaarheid en veiligheid.
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Studenten onderhouden buurtvoorzieningen
Om waarde te creëren valt ook te denken aan het gebruik maken van elkaar
faciliteiten. Stageplaatsen en praktijk projecten kunnen binnen de wijk een plaats
krijgen. De buurtwinkel, de klussendienst, de thuiszorg en dergelijke kunnen door
scholieren gerund worden als stageplaats en ook sportvelden, aula’s en andere ruimtes
kunnen toegankelijk worden gemaakt voor buurtbewoners. Zo heeft Hogeschool
Inholland in Rotterdam twee studentenwinkels geopend, waar telkens een groep

Besparen op ‘ongezondheid’ Er zijn - grote - opbrengsten te
behalen voor de samenleving als mensen lekker in hun vel zitten.
Dat geldt vooral voor de jeugd. Als een goede woonbuurt het
verschil maakt tussen sporen of ontsporen, gaat dat om enorme
bedragen. Maar ook bij andere groepen kan aandacht voor
gezondheid en balans veel opleveren.
• mensen kunnen langer zelfstandig wonen
• er wordt meer onbetaalde zorg verleend, of minder dure zorg20
• minder kinderen hebben gedragsproblemen
• kinderen stromen door naar hogere onderwijstypen en halen hun
startkwalificaties voor de arbeidsmarkt
Natuurlijk worden deze opbrengsten niet gerealiseerd met louter
gebiedsgericht beleid. Maar aandacht voor de kwaliteit van de
sociale en fysieke omgeving kan zeker een steentje bijdragen.

Wie wil daarvoor betalen? Dat is allemaal goed voor de samenleving, maar wat heeft de buurt eraan? Kunnen we deze waarden
‘cashen’ op het niveau van de wijk? Dat kan onder drie voorwaarden:
• Het is duidelijk wie het profijt heeft.
• Er zijn geen ‘freeriders’.
• Er moet voor (organisaties in) de wijk onderhandelingsruimte zijn.
Een voorbeeld: door een veilige openbare ruimte breken minder
mensen hun heup. De zorgverzekeraars hebben daar profijt bij.
In veel buurten hebben mensen overwegend dezelfde verzekeraar,
dus er zijn geen freeriders. Maar de gemeente kan niet beslissen om
de drempels maar te laten liggen. Het is niet waarschijnlijk dat een
zorgverzekeraar zal meebetalen aan de herinrichting van de
openbare ruimte.

20
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bijvoorbeeld maatschappelijk werk in plaats van psychiatrie

studenten tegelijk stage loopt of onderzoek doet. De veelal allochtone HBO-studenten
leveren een praktische bijdrage aan het leven van de bewoners. En in Eindhoven heeft
de school voor Consumptieve Beroepen een goed lopende winkel waarin door de
leerlingen bereide producten worden verkochten waar tevens een maaltijdvoorziening
wordt verzorgd.

Als zo’n direct belanghebbende partij er niet is, bestaat er nog
de mogelijkheid dat de landelijke overheid of maatschappelijke
fondsen het maatschappelijke belang honoreren met een subsidie.
Sponsoring ligt in het schemergebied tussen direct en maatschappelijke belang. In de betreffende buurten liggen er de
volgende mogelijkheden:
• sponsoring en subsidies van een adequate buitenruimte
(bijv. BOS-regeling, Johan Cruijff-stichting etc).
• sponsoring van bijzondere woningtypes (incl. WVG)
• sponsoring en subsidie van bijzondere componenten wijkcentrum
• ‘rugzakjes’ van individuele zorgvragers
• budgetten van onderwijsinstellingen (lump sum basisonderwijs
en MBO/HBO)
• stimuleringsbijdragen bedrijven en brancheorganisaties
Voor al deze zaken geldt, dat de corporatie en de gemeente samen
zorgdragen voor een consistent totaalbeeld, waarbinnen bijzondere
bouwstenen zich lenen voor extra inkomsten. Wij zorgen voor goede
ouderenwoningen in een drempelvrije openbare ruimte, helpt u ons
met de inrichting van het zorgsteunpunt?

Een gezonde wijk wordt gewild? Een van de factoren die
bepalen of een wijk gewild is, is de kwaliteit van de gemeenschap
die er woont. Een ‘gezonde’ gemeenschap zou een selling point
voor de wijk kunnen zijn. Woningen in een wijk met een gezonde
gemeen-schap scoren.
Het is maar de vraag of de gemeenschap in De Pijp en Lombok
‘gezond’ te noemen zijn in de in dit hoofdstuk genoemde zin.
De Pijp floreert vooral bij de gratie van het grote aantal éénen tweepersoonshuishoudens met een ‘stadse’ mentaliteit. In
Lombok lijkt meer sprake van gemeenschapsvorming, overigens
vaak rond ‘gebruik’ van de wijk (gezinnen zorgen samen voor veilige
speelvoorzieningen).
De grootste opbrengst in een duurzame gebiedsexploitatie is te
realiseren in de bovenste helft van het model: hogere uitneemwaarden vertegenwoordigen een veel groter rendement dan
besparingen op welzijn en zorg. Het zou dus erg aantrekkelijk zijn
als het gezonder worden van een wijk ook tot een meer gewilde
wijk leidt. Voor volksbuurten als Geeren-Zuid of het Gerardusplein
(die niet de stedelijke Schwung hebben van De Pijp of Lombok) zou
het investeren in ‘gezondheid’ een belangrijke basis voor ‘gewildheid’
kunnen zijn.

Gezond wordt gewild: meer vraag naar woningen in een hechte gemeenschap
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De meerwaarde van ouderen
‘Vitale’ ouderen die in een wijk of buurt wonen zijn een bron van sociaal kapitaal.
Ze zijn de belangrijkste leverancier van vrijwilligerswerk. Niet alleen gericht op andere
ouderen, maar ook op scholen, van supervisie geven tot voorlezen en koken voor de
kinderen. Voor de ouderen betekent dit een bevestiging van het feit dat ze nog wat
waard zijn voor de maatschappij en voor de kinderen wordt zichtbaar dat er nog om
hen gegeven wordt. (René Clarijs, Brabant neemt nationale voorsprong, in Tijdschrift
voor de Jeugdzorg, dec. 2005)

In het schema een paar aanzetten om gezond gewild
te maken (zie hier op de linkerpagina).

Gewilde wijk wordt gezonder In de herstructurering wordt vaak
veel verwacht van het positieve effect van de instroom van nieuwe
bewoners in een problematische wijk. In het onderzoek van
Kleinhans wordt bevestigd dat instromers een positief effect op de
sociale kwaliteit kunnen hebben. Omdat zij kiezen voor de wijk, zijn
ze vaak ook geneigd zich er meer betrokken bij te voelen. Ook het
gegeven dat de instromers veelal uit groepen komen waarin veel
overhebbers zitten (gezinnen, eigenaarbewoners) is positief.
In theorie zouden verdringingseffecten kunnen optreden waardoor
eventuele baten in de wijk worden ‘verloren’ in andere wijken
(immers, de overhebbers wonen daar niet meer). Maar het ligt
waarschijnlijk gecompliceerder. Met name in de transformatie van
‘afwachtenden’ of ‘afzijdigen’ naar ‘actieven’ ligt een mogelijkheid
voor waardecreatie. Verhuizen kan een reden zijn om ‘actief’ te
worden. Ook het aantrekkelijker maken van wijken voor high
potentials biedt kansen. De tweeverdienende starters van nu
kunnen straks de trotse ouders zijn in het schoolbestuur.
In ons model kan een toegenomen aantrekkelijkheid van de wijk
zeker bijdragen aan meer ‘gezondheid’:
• nieuwe bewoners zijn betrokken bewoners die meer ‘over’
hebben;
• oude bewoners worden ‘trotser’;
• mensen blijven langer in de wijk wonen. Dat is een belangrijke
voorspeller voor sociaal kapitaal, dat bij ‘passanten’ per definitie
minder is.

Het is dan wel van belang dat de relatie tussen huidige en
toekomstige bewoners goed verloopt. Omdat die toekomstige
bewoners vaak nog niet in beeld zijn, zou veel gewerkt kunnen
worden in projecten met studenten (met name ook allochtone
MBO- en HBO-ers).
In de dominante visie op stedelijke vernieuwing sinds de nota
Mensen, wensen, wonen uit 1995 zou de eenzijdigheid van de
naoorlogse woningvoorraad moeten worden aangepakt door sloop
van ‘teveel van hetzelfde’. En inderdaad kan differentiatie van de
voorraad de wijk aantrekkelijker maken voor ‘overhebbers’, bewoners
die naast de struggle for life nog iets over hebben voor de buren en
de buurt. Maar de kosten van deze - meestal niet rendabele investeringen zijn hoog, en er is een gerede kans dat er groepen
vertrekken die in andere wijken voor problemen zorgen.
Er zijn ook heel andere interventies denkbaar waardoor huidige
bewoners een gezondere gemeenschap vormen. Een goede analyse
van het gebied en de bewoners kan duidelijk maken, wat nodig is
om ervoor te zorgen dat de verschillende groepen er comfortabel
kunnen wonen, met voldoende ruimte om zichzelf te zijn èn met
optimale condities om het samen goed te hebben.

De verschillen tussen mensen kunnen net zo’n bron van waardecreatie zijn als hun overeenkomsten. Een buurt moet passen ‘als
een jas’ maar ruimte laten voor eigenheid.
De door ons bekeken buurten bieden meer aanknopingspunten
voor trots en eigenwaarde dan het predikaat ‘herstructureringsbuurt’
ze lijkt te gunnen. Dat betekent niet dat er niets moet gebeuren,
integendeel. Maar om er waarde te creëren is een visie op de selling
points – door de bril van huidige en toekomstige bewoners - het
beste vertrekpunt.
De kwaliteit van de leefgemeenschap in een wijk is een belangrijk
aandachtspunt in de duurzame gebiedsexploitatie. Want in de
waardering van woningen zullen huurders en kopers de kwaliteit
van die gemeenschap meewegen. Maar ook los daarvan is een
gezonde gemeenschap van waarde voor de leden daarvan en voor
de samenleving als geheel. Van economische waarde, omdat
mensen minder zorg nodig hebben en hun talenten beter benutten;
maar ook van een grote maatschappelijke waarde. Thuis zijn in je
buurt, daar gaat het uiteindelijk toch om.

Gewild wordt gezond: nieuwe bewoners werken mee aan sociale kwaliteit
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Rekenen aan gebiedsexploitatie
			 Casussen in Breda, Eindhoven en Loon op Zand
Door Mark Nijenhuis, Esther Busman, Lia de Kievit en Marc van Leent
In kader van het project ”Naar een duurzame
gebiedsexploitatie” zijn een aantal casusstudies verricht.
Voor de Eindhovense Gerardusbuurt en de wijk GeerenZuid in Breda zijn gebiedsexploitaties opgezet.
Dat is gebeurd op basis van twee werkplaatsen, voor
Eindhoven en Breda, waarbij professionals van gemeente
en woningcorporaties direct waren betrokken. In deze
werkplaatsen zijn - in aanvulling op de doorgaans fysieke
maatregelen die reeds voor deze wijken zijn voorzien passende maatregelen in de sociale sfeer geïnventariseerd
en geselecteerd. Deze werkplaatsen hebben plaats
gevonden in een high pressure setting. Het waren korte
klappen die niet de pretentie hadden om bestaande
analyses en plannen te herzien. Wel hadden ze tot doel om
gezamenlijk te ervaren wat de ‘bril ’van gebiedsexploitatie
aan nieuwe gezichtspunten zou opleveren.

In de beide werkplaatsen zijn de volgende stappen doorlopen:
• kwalificeren van situatie;
• formuleren van ambitie;
• genereren van maatregelen;
• creëren van samenhang;
• identificeren van partners.
De output van deze bijeenkomsten is daarna gebruikt om voor beide
wijken een gebiedsexploitatie opzetten. Hierna wordt daar verslag
van gedaan.

In kader van beide casusstudies zijn eerst de bestaande kwaliteiten,
kansen en knelpunten geanalyseerd. Bij de niet of nauwelijks te
beïnvloeden knelpunten is steeds geprobeerd deze ook als kans te
waarderen (principe van creatieve omdraaiing).

De kwaliteiten
Gerardusbuurt Voor de Gerardusbuurt zijn de volgende kwaliteiten

In Geeren Zuid en Gerardusbuurt is naar voren gekeken. Wat zijn
denkbare maatregelen in de sociale (en economische) sfeer en wat
zou daarvan het effect op waardeontwikkeling en gebiedsexploitatie
kunnen zijn? In Pannenhoef is niet vooruit maar juist terug gekeken.
Pannenhoef is een buurt in Kaatsheuvel, onderdeel van de gemeente Loon op Zand. In Pannenhoef is de vraag gesteld of de in
2000 ingezette herstructurering effecten heeft gesorteerd op de
waarde van het woningbezit. Hebben de investeringen in woning
en woonomgeving zichzelf terugverdiend? Ook van deze exercitie
wordt hierna verslag gedaan.
Behalve aan de wijken Geeren Zuid, Gerardusbuurt en Pannenhoef
is ook aandacht besteed aan de wijk Stokhasselt te Tilburg.
Professionals van gemeente Tilburg en woningcorporatie Wonen
Breburg hebben gediscussieerd over het idee van gebiedsexploitatie
in relatie tot de problematiek van deze wijk. Deze bijeenkomst had
het karakter van een expertmeeting. De resultaten daarvan zijn niet
apart verwoord; ze zijn indirect terug te vinden in de verschillende
essays uit deze publicatie.
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Vooruit kijken in Geeren Zuid en Gerardusbuurt

en kansen geformuleerd:
• een ruime wijk;
• goed gelegen in de stad;
• en bij de stadsrand;
• met goede parkeervoorzieningen;
• veel groen;
• adequaat voorzieningenapparaat;
• een prettige buurtgemeenschap;
• een stijlvolle architectuur;
• meer dan wonen alleen: maar ook ruimte om te werken,
geen streng doorgevoerde functiescheiding, monumenten van
gemeenschappelijkheid (kerk, school, winkels).
Beïnvloedbare zwakheden: verbeterpunten
• versleten huurwoningen in een wat sleetse omgeving,
• onduidelijke bedrijventerreinen,
• onduidelijke winkelstrip,
• mensen met problemen (oud, baanloos, arm),

Sociale maatregelen creëren (vastgoed)waarde
Volgens Martien Kromwijk, voorzitter van de Raad van Bestuur van Woonbron, hebben
alleen sociale maatregelen ook een positieve invloed op de waarde van het vastgoed. “
[…] Door meer in een buurt te investeren, wordt de buurt populairder en dat vertaalt
zich in de waarde van ons bezit. In Hoogvliet laat het sociale imago een sterke
verbetering zien; voor onze vastgoedbalans betekent dat we uiteindelijk meer dan 50
miljoen aan de hele operatie daar verdienen. We investeren veel, maar dat geld komt
naar ons terug. In Schiemond draaien we alleen sociale programma’s, maar de waarde

• lichte onderlinge spanningen (jong - oud, stamgasten nieuwkomers),
• ontbrekende voorzieningen,
• onduidelijkheid toekomst (waardoor wantrouwen).
Niet beïnvloedbare zwakheden: uitdagingen
Rondweg en andere drukke wegen:
• geluid, stank, stof: beperkt te beïnvloeden
• façade naar passanten: maak hem dicht voor geluid,
open voor ‘blik naar binnen’
• drempel voor langzaam verkeer: maak logische routes voor
kinderen naar voorzieningen in omgeving wijk
• drempel langzaam verkeer: Roostenlaan verbeteren
• drempel langzaam verkeer: maak wandelroute naar
Bloemenbuurt Noord
Gedrag buurtbewoners:
• verkeersgedrag: leefregels afspreken en naleven
• onderhoud gevels en buitenruimte: faciliteren.

van ons vastgoed is er met 40 procent gestegen. Kortom: investeringen in leefbaarheid
zijn maatschappelijk relevant én gewoon erg rendabel. Tussen economisch renderen en
in buurten investeren bestaat dus geen tegenstelling. Wij zijn breder gaan denken,
hebben eerder geïnvesteerd in sociaal-economische programma’s en zijn gedurfder
gaan investeren in bepaalde fysieke projecten. […]” (Bron: Laverman, W., Het gebied
voorop, In: Building Business, dec 2005)

Beïnvloedbare zwakheden: verbeterpunten
• sociale veiligheid
• geen eigen hart (want onderdeel van Breda-Noord)
• zwarte scholen
• mensen met problemen (oud, baanloos, arm),
• onderlinge spanningen (jong – oud),
• ontbrekende voorzieningen
• onzekerheid over toekomst door sloop
• veel betaalbare huurwoningen
• onduidelijke openbare ruimte
• zwak imago
• ontbreken sociale pijler in planvorming
Niet beïnvloedbare zwakheden: uitdagingen
• ingesloten tussen snelwegen
• aan een kant openen
• ruimte met groen en water
• goede bereikbaarheid
• ligging in Breda Noordoost

Geeren Zuid Voor Geeren-Zuid zijn de volgende kwaliteiten en
kansen geïdentificeerd:
• ruim opgezette wijk
• tuinwijk
• sterke gemeenschappen: ‘witte’ ouderen
• sterke gemeenschappen: allochtone groepen
• veel woningen geschikt voor ouderen
• ligging t.o.v. centrum en buitengebied
• voorzieningen in Breda Noordoost
- veel betaalbare huurwoningen

De mogelijkheden
Gerardusbuurt Met de genoemde kwaliteiten en zwakheden zijn
er in de Gerardusbuurt voldoende mogelijkheden om er een gewilde
en gezonde wijk van te maken; om waarde te creëren. De verschillende groepen bewoners, werkenden, rustenden en opvoeders, zijn
vrij goed in balans. Ook voor nieuwe vestigers uit deze groepen zijn
er volop redenen om voor deze wijk te kiezen. Deze diversiteit heeft
zowel positieve als negatieve effecten. De soms tegenstrijdige

belangen in de wijk kunnen met goede oplossingen worden
verenigd, zodat het mogelijk wordt om alle groepen het gevoel te
geven dat de buurt klopt. Een paar concrete suggesties en
aanbevelingen:
• voorkomen woonoverlast: geschikte woningen voor potentieel
rumoerige huishoudens
• voorkomen irritatie op straat
• voorkomen irritatie over vuil en kapot
• bevorderen samenwerking en onderlinge dienstverlening
• aansprekende façade Rondweg
• veilige routes
• goede inrichting wijkplein
• impulsen in Roostenlaan
• aantrekkelijkheid wijkcentrum voor alle groepen of aparte ruimte
voor wie daar niet bij past/wil
• wijkevenementen ter bevordering van goed beeld
• ontvangst nieuwe buren.

Geeren Zuid Geeren-Zuid heeft duidelijk minder selling points dan
de Gerardusbuurt, maar ook in deze wijk liggen er kansen. Centrale
doelgroepen zijn in Geeren Zuid de ‘opvoeders’, met name allochtone gezinnen, en de ‘rustenden’ voornamelijk autochtone ouderen.
Deze doelgroepen lijken langs elkaar heen te leven. Kunnen ze
echter iets voor elkaar betekenen? In Geeren Zuid is dat één van de
sleutels die gevonden dient te worden. Het echte probleem van
Geeren Zuid is het ontbreken van (winkel)-voorzieningen. Deze
liggen buiten de wijk. De wijk heeft geen duidelijk hart en de
belangrijkste hoofdstraat is ‘overgenomen’ door groepen jongeren.
Toch liggen er kansen voor Geeren-Zuid om zich te ontwikkelen tot
een prettige multiculturele wijk, waar ook veel ouderen wonen.
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Een duidelijke profilering van de openbare ruimte is daarbij van
belang. Het openbaar groen in het centrum zou vervangen kunnen
worden door een centraal plein waaraan semi-commerciële
voorzieningen zijn gevestigd. Het overige groen dient ook een
duidelijke functie krijgen: speelgroen, wandelgroen, tuingroen.
In aanvulling op de beoogde interventies in de fysieke sfeer zijn
als denkbare maatregelen
• beter zorgen voor de ouderen die er wonen;
• meer begeleiding van (veelal allochtone) gezinnen in sa		
menspraak met de allochtone gemeenschappen zelf;
• een prettig hart van de wijk (een Brink met enkele voorzieningen)
waar deze twee groepen elkaar respectvol bejegenen;
• minder openbaar groen, meer private groene functies (bijvoor
beeld groentetuinen);
• realistische oplossingen voor probleemhuishoudens (bijv. shortstay, begeleid wonen);
• een bovenwijkse voorziening die aansluit bij het buurtkarakter:
een klussenbeurs?

Geeren Zuid
• investeringen in woningen/vastgoed o.a.: € 1.000.000
• centrumbalie
• investeringen in openbare ruimte o.a.: € 7.500.000
• omvorming Berlagestraat tot Brink
• herinrichten openbare ruimte: park, wegprofielen
• beheer en onderhoud woningen + 20%: € 273.600 per jaar
• extra budget sociale infrastructuur o.a.: € 240.000 per jaar
• begeleiding exploitanten moestuinwoningen (€ 50.000 per jaar)
• Extra activiteiten jongeren/ouderen (€ 50.000 per jaar)

Geeren Zuid, gegevens per 1-1-2006
Aantal inwoners

3.570 pers.

Aantal woningen

1.737 st

Bestaande sociale woningen

1.368 st.

Bestaande particuliere woningen

369 st.

Waardegegevens

Woz-waarde

Totale waarde

Concrete maatregelen

Bestaande sociale woningen

€ 129.000

€ 176.472.000

Uit bovengenoemde mogelijkheden zijn voor beide wijken enkele
concrete maatregelen geselecteerd. Deze maatregelen zijn vervolgens meegenomen in het rekenmodel van de gebiedsexploitatie.

Bestaande particuliere woningen

€ 156.000

€ 57.564.000

Totaal woningen

€ 135.000

€ 234.036.000

Referentiewijk: Wisselaar

€ 152.000

Gerardusbuurt
• visuele oplossingen façade Rondweg: € 1.000.000
• investeringen in openbare ruimte o.a.: € 3.000.000
• veilige oversteek Aalsterweg
• nieuw ‘tapijt’ Roostenlaan
• herinrichting Gerardusplein incl. hang- en showplek
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• accenten in Spil om alle groepen te bereiken
• beheer en onderhoud woningen + 20%: € 113.200 per jaar
• extra budget sociale infrastructuur o.a.: € 200.000 per jaar
• begeleiding vrijwilligers en klussenpool: € 80.000 per jaar
• evenementen en festival: € 50.000 per jaar
• buurtbemiddeling plus: € 20.000 per jaar
• communicatie: € 50.000

Ruimtelijk
Totaal oppervlak

700.000 m2

Verhard oppervlak

170.000 m2

Groen

170.000 m2

Water

30.000 m2

Uitgeefbaar

330.000 m2

Waarde maak je met mensen
In Deventer, Keizerslanden zijn de corporaties en de gemeente het erover eens dat
‘gezinnen’ een belangrijke doelgroep vormen. Maar ‘gezin’ is een abstractie: een
alleenstaande moeder met jonge kinderen, een middenklasse gezin met pubers,
een grote allochtone familie, ze hebben heel andere wensen m.b.t. woningen,
voorzieningen en woonomgeving. Om voor hen een waardevolle woonomgeving te

• Beheer, activiteiten, begeleiding centrumbalie (€ 100.000)
• Brinkfestival/groenmarkt (€ 40.000)
• besparing groenonderhoud, ivm 12 moestuinwoningen à
1.000 m2: € 9.000 per jaar

Andere uitgangspunten

Geeren Zuid is een wijk met veel sociale woningbouw, 1.368 sociale
huurwoningen tegenover 369 koopwoningen. De gemiddelde
waarde van de corporatiewoningen is volgens de WOZ-taxatie van
1-1-2003 € 129.000. De totale waarde van het corporatievastgoed
bedraagt, gebaseerd op de WOZ-gegevens c.a. € 176 miljoen.
Deze waarde vormt het vertrekpunt van de gebiedsexploitatie.

Op basis van bovenstaande uitgangspunten en reeds bestaande
investeringsplannen voor zowel Geeren Zuid als voor de Gerardusbuurt een (duurzame) gebiedsexploitatie opgezet. De volgende
uitgangspunten zijn daarbij gehanteerd. (zie tabel links)

De ruimtelijke opbouw van de wijk is globaal bepaald maar komt in
grote lijnen overeen met de werkelijke situatie. De hoeveelheid
openbaar gebied is de grondslag voor de beheerkosten van de

Gerardusbuurt, gegevens per 1-1-2006
Aantal inwoners

3.063 pers.

Aantal woningen

1.277 st.

Bestaande sociale woningen

566 st.

Bestaande particuliere woningen

711 st.

Waardegegevens

Woz-waarde

Totale waarde

Bestaande sociale woningen

€ 188.000

€ 106.408.000

Bestaande particuliere woningen

€ 223.000

€ 158.553.000

Totaal woningen

€ 207.000

€ 264.961.000

Referentiewijk: Schrijversbuurt

€ 267.000

creëren is het dus belangrijk te weten wie deze gezinnen zijn. Hiervoor werd in
Deventer een workshop georganiseerd voor bewoners en professionals. Samen gaven ze
een gezicht aan 10 verschillende ‘modelgezinnen’. Hierdoor bleek dat de verschillende
huishoudens niet alleen heel verschillende voorzieningen bezoeken, maar ook elk op
hun eigen wijze bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk.

openbare ruimte. Voor het bepalen van de beheerkosten is gebruik
gemaakt van kengetallen zoals die zijn opgenomen in de bijlage.
De Gerardusbuurt is een gemengde wijk met net iets minder sociale
huurwoningen dan koopwoningen, 566 tegenover 711. De gemiddelde waarde van de corporatiewoningen is volgens de WOZ-taxatie
van 1-1-2003 € 188.000. De totale waarde van het corporatievastgoed bedraagt, gebaseerd op de WOZ-gegevens c.a. € 106 miljoen.
Deze waarde vormt het vertrekpunt van de gebiedsexploitatie.
Ook voor de Gerardusbuurt is de beoogde ruimtelijke opbouw van
de wijk globaal bepaald en komt deze in grote lijnen overeen met de
werkelijke situatie. De hoeveelheid openbaar gebied is opnieuw de
grondslag voor de beheerkosten van de openbare ruimte en voor de
beheerkosten is ook hier gebruik gemaakt van kengetallen zoals die
zijn opgenomen in de bijlage.

Parameters Het rekenen aan gebiedsexploitaties kent in principe
dezelfde opzet als het rekenen aan een vastgoedexploitatie: alle
relevante inkomende en uitgaande kasstromen worden tegen een
bepaald geëist rendement c.q. discontovoet contant gemaakt.
De zogenaamde discounted cash flow (dcf ) berekening. Bij deze
berekeningen zijn de volgende aannames gemaakt.

Ruimtelijk
Totaal oppervlak

400.000 m2

Verhard oppervlak

130.000 m2

Groen

40.000 m2

Water

- m2

Uitgeefbaar

230.000 m2
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Samenleven door verschillen te benadrukken; De Peperklip
‘De peperklip’ in 1982 tot stand gekomen heeft al sinds haar ontstaan een slechte
reputatie. En hoewel al meerdere keren plannen zijn gemaakt de problemen op te
lossen raakte het complex steeds opnieuw in de problemen. Tot in 2002 werd besloten
het roer 180 graden om te gooien en sociaal in te grijpen. Er waren wellis waar
bouwkundige problemen maar de kern zat hem in het beheer. Als eerste werd er een
Floormanager aangesteld om de beheersproblemen aan te pakken.

Geeren Zuid
Startdatum

1-1-2006

Einddatum

31-12-2020

Markthuur bestaande sociale woningen

€ 532

Markthuur nieuwe en gerenoveerde woningen

€ 600

Werkelijke huur sociale woningen

€ 385

Sociale huur nieuwe en gerenoveerde woningen

€ 450

Inflatie

2,50 %

Waardestijging

4,00 %

Huur en waarde Er is gerekend met een de volgende

Huurstijging

4,00 %

Discontovoet

6,00 %

huurgegevens:
• De werkelijke huur van sociale woningen, volgens de aangeleverde gegevens van Singelveste bedraagt de huur van de
woningen in Geeren Zuid € 385 per woning en ook de huur van
de woningen in de Gerardusbuurt bedraagt € 385 per woning.
volgens de aangeleverde gegevens van Domein.
• De markthuur van de bestaande sociale woningen, dit is het
huurniveau dat markttechnisch maximaal haalbaar zou zijn. Deze
markthuur is niet bekend. Uit oogpunt van eenvoud is deze op 6%
van de vrije verkoopwaarde gesteld.
• In beide wijken worden bestaande woningen gesloopt of
gerenoveerd. In de berekening is als uitgangspunt gekozen dat
het huurniveau van de nieuwe of gerenoveerde woningen in
beide wijken € 450 bedraagt.
• Het markthuurniveau van de nieuwe woningen is in Geeren Zuid
gesteld op € 600 per maand en in de Gerardusbuurt op € 700.

Geradusbuurt
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De looptijd van de te beschouwen exploitatie is een periode van
15 jaar gekozen. Dit is een relatief overzichtelijke tijdsspanne waarin
voldoende tijd is om de transformatie-ingrepen uit te voeren en
bovendien de markt voldoende tijd ‘krijgt’ om de versterkte
marktpositie in waardestijging om te laten zetten.

Startdatum

1-1-2006

Einddatum

31-12-2020

Markthuur per 1-1-2006

€ 699

Markthuur nieuwe en gerenoveerde woningen

€ 700

Werkelijke huur sociale woningen

€ 385

Sociale huur nieuwe en gerenoveerde woningen

€ 450

Inflatie

2,50%

Waardestijging

3,00%

Huurstijging

3,00%

Discontovoet

6,00%

Voor de discontovoet is een percentage van 6,0% gekozen, dit komt
overeen met de WSW parameters van het jaar 2005. Het rendement
dat het WSW hanteert, is op dit moment een gangbare rendementseis voor investeringen van woningcorporaties.

De markthuren zijn in de berekening meegenomen om inzichtelijk
te maken hoe groot het ‘economische offer’ is dat de corporatie
gedurende de looptijd van de gebiedsexploitatie brengt. Essentieel
is dat scenario’s vergeleken worden bij gelijk economisch offer.
Want anders worden appels met peren vergeleken.
De inflatie op kosten is gesteld op 2,5%. Dit percentage is ook
aangehouden voor de huurontwikkeling van de woningen en de
trendmatige waardeontwikkeling. De waardeontwikkeling en de
huurstijging zijn in de berekening aan elkaar gelijk gesteld; dit
veronderstelt dat de huur een afspiegeling vormt van de
waardeontwikkeling en dat de huur kan meestijgen met de
marktwaardeontwikkeling. Dit is weliswaar betwistbaar maar
uit oogpunt van eenvoud wel verdedigbaar.
Het uitgangspunt van de duurzame gebiedsexploitatie is echter dat
door ingrepen in de fysieke en sociale infrastructuur de waarde van
de woningen boventrendmatig zal stijgen, het maken van een
‘gewildere wijk’ zal resulteren in een hogere waarde van de
woningen in deze wijk. Voor het streefscenario in Geeren Zuid wordt
daarom een aanname gedaan dat de extra ingrepen zullen leiden tot
een waardeontwikkeling van 1,5% boven het gemiddelde van 2,5%.
Er wordt dus gerekend met 4% waarde- en huurstijging per jaar in
het streefscenario. In het basisscenario waarin uitgegaan wordt van
het doorexploiteren van de wijk via het huidige beleid, wordt
uitgegaan van een waarde- en huurstijging van 2%. De aanname
die hier gedaan is, is dat de wijk langzaamaan zal afzakken.
Zonder ingrijpen zal de wijk ten opzichte van andere wijken
steeds onaantrekkelijker worden. De wijk wordt minder gewild en
dit zal zich vertalen in een ondertrendmatige waardeontwikkeling
van 0,5%.

Tot dan toe werd er te veel om de bewoners heen gewerkt, nu wordt er na een goede
analyse van de problemen geïnvesteerd in de mensen.
Het meest vooruitstrevende is hierbij is het toewijzen van woningen aan de hand van
leefstijlen. Er worden vier leefstijlen onderscheiden en bij het tekenen van het huurcontract wordt ook meteen getekend voor de gekozen leefstijl, en dwingende afspraken
over basisregels horen daarbij.

Op deze wijze zijn vier van elkaar gescheiden blokken ontstaan met als doel - naar
voorbeeld van Schiphol ‘een dorp zonder sociale cohesie dat toch goed en overzichtelijk
functioneert’. De woningcorporatie heeft daarmee echter een begin gemaakt met wat
alle afzonderlijke partijen niet was gelukt: sociale cohesie brengen tussen de bewoners
van het complex met alle positieve gevolgen van dien.

Voor de Gerardusbuurt wordt de aanname gedaan dat de extra
ingrepen zullen leiden tot een waardeontwikkeling van 0,5%
boven het gemiddelde van 2,5%. Er wordt dus gerekend met 3%
waarde- en huurstijging stijging per jaar in het streefscenario.
Voor het basisscenario geldt het zelfde als in Geeren Zuid;
een half procent onder de trend.

€ 31,8 miljoen en zijn er geen investeringen gedaan.
De opbrengsten gedurende de exploitatieperiode van 15 jaar
bestaan uit de huuropbrengsten van de huurwoningen. De huur
is elk jaar met 2% gestegen, en de totale huuropbrengst over
15 jaar contant gemaakt bedraagt dan € 71,3 miljoen. Aan het einde
van de exploitatietijd worden de woningen uit de gebiedsexploitatie
gehaald. De waarde van de woningen wordt dan opnieuw bepaald,
met een gemiddelde waardestijging van 2% komt de contant
gemaakt uitneemwaarde op € 99,1 miljoen. Het resultaat van de
deelexploitatie van de woningen bedraagt dan € 37,9 miljoen
negatief.

De berekening
Aan de hand van de hiervoor beschreven uitgangspunten is voor
beide wijken een gebiedsexploitatie opgezet. Daarbinnen zijn drie
deelexploitaties onderscheiden:
1 De exploitatie van de woningen
2 De exploitatie van de fysieke infrastructuur
3 De exploitatie van de sociale infrastructuur

Geeren Zuid
Ad. 1. Exploitatie woningen Alle woningen worden per
1-1-2006 tegen de berekende vrije verkoopwaarde van
€ 176,5 miljoen (denkbeeldig) ingebracht in de exploitatie.
In het basisscenario gebeurt er met deze woningen vervolgens niets
bijzonders in de 15 jaar daarna. De reguliere exploitatiekosten per
woningen bedragen € 2.000 per jaar per woning en er wordt niet
gerenoveerd of gesloopt. Omgerekend naar een netto contante
waarde per 1-1-2006 bedragen de totale exploitatiekosten dan

In het streefscenario vinden echter allerlei transformatie-ingrepen
plaats. Deze ingrepen komen in grote lijnen overeen met de
werkelijke plannen voor Geeren Zuid:
• Renovatie en opnieuw verhuren van 450 woningen
(30 woningen per jaar, renovatiekosten €50.000 per woning)
• Renovatie en verkoop van 150 woningen (10 woningen per jaar,
renovatiekosten € 50.000 per woning, uitponden voor € 150.000
vrij op naam)
• Sloop en terugbouw van 105 nieuwe huurwoningen
(7 woningen per jaar, kosten € 135.000 woning)
• Sloop en terugbouw van 105 nieuwe koopwoningen
(7 woningen per jaar, kosten € 150.000 per woning,
verkopen voor € 200.000 vrij op naam)
• Gedurende 15 jaar zijn 558 woningen ongewijzigd
doorgeëxploiteerd.

Al deze ingrepen vinden binnen een tijdsspanne van 15 jaar plaats
en worden vertaald in een contante waarde. De renovatie- en
sloopkosten komen dan overeen met een netto contante waarde
van € 46,5 miljoen. De opbrengst van de verkoop van de nieuwe
koopwoningen bedraagt € 37,2 miljoen en de totale huuropbrengsten bedragen € 76,6 miljoen.
Naast deze grootschalige ingrepen wordt ook het beheeren onderhoudsbudget met 20% structureel verhoogd, voor
maatregelen die voortvloeien vanuit de visie op duurzame
gebiedsexploitatie. Dit komt overeen met € 200 per woning per jaar.
De totale exploitatiekosten komen dan op een netto contante
waarde van € 32,3 miljoen.
Na afloop van de exploitatieperiode wordt de waarde van de
woningen die dan nog in het bezit zijn van de corporatie opnieuw
bepaald. Die waarde wordt eveneens contant gemaakt tegen de
discontovoet. De woningen kennen bij een gemiddelde waardestijging van 4% per jaar, na 15 jaar een waarde van € 285 miljoen.
Dit komt overeen met een contante waarde van € 119 miljoen.
Het resultaat van de deelexploitatie van de woningen in het
streefscenario is dan € 22,5 miljoen negatief.

Ad. 2. Exploitatie van de fysieke infrastructuur Het openbaar
gebied in Geeren Zuid wordt eveneens ingebracht in de gebiedsexploitatie. De inbreng geschiedt tegen € 0. Gedurende de looptijd
van de exploitatie vinden de jaarlijkse beheerkosten plaats. We gaan
ervan uit dat deze beheerkosten afdoende zijn om kapitaallasten,
afschrijvingen en vervangingskosten op te vangen.
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What’s in a name
De naamgeving van een wijk of buurt kan grote invloed hebben op de waarde van het gebied, zowel in
negatieve als in positieve zin. Zo werd er bij de herontwikkeling van het grensgebied tussen de
arbeidersbuurt Soesterkwartier en de Amersfoortse binnenstad voor gekozen het gebied een nieuwe
naam te geven, Puntenberg, met de verwachting goede verkoopresultaten te realiseren. Makelaars
hadden echter grote moeite de woningen in Puntenburg te verkopen. En de Soesterkwartierders wilden
best iets kopen, maar wilden de wijk niet uit. Door de woningen in Puntenburg weer gewoon als ‘in het
Soesterkwartier’ in de krant te zetten verkopen de woningen weer, en de makelaar is een blijer mens.

De beheerkosten zijn in de exploitatieberekening onderverdeeld in
een aantal categorieën:
• verharding (inclusief riolering)
• groen
• water
• meubilair
• reiniging
Dit is een gangbare indeling uit de beheerpraktijk. Per categorie
zijn kengetallen gehanteerd voor de beheerkosten, deze geven een
indicatie van de werkelijke beheerkosten. De beheerkosten worden
in de huidige praktijk gedekt uit de gemeentebegroting, de
exploitatie hiervan verloopt kostendekkend. In de gebiedsexploitatieberekening is aangenomen dat dit kostendekkende budget van
ca € 500.000 per jaar (CW € 6 miljoen) ten goede komt aan de
gebiedsexploitatie.
In het basisscenario is deze kostendekkende exploitatie ook
zichtbaar in een resultaat van € 0,-.
In het streefscenario blijft er echter geld over als het gaat de
beheerskosten. Een van de maatregelen was immers het oppervlakte
openbaar groen te verminderen door de ontwikkeling van 12
moestuinwoningen. De kosten voor groenonderhoud die hiermee
worden bespaard bedragen € 9.000 per jaar. Dit komt overeen met
een netto contante waarde van € 104.753. Naast deze besparing op
de beheerkosten zijn in het streefscenario eveneens investeringen
opgenomen. De duurzame maatregelen leiden tot een investering
van € 7.500.000 om het openbaar gebied een forse kwaliteitsimpuls
te geven.
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Deze investeringen vinden plaats in de eerste vijf jaar van de
gebiedsexploitatie en komen overeen met een netto contante
waarde van € 6,8 miljoen. Het resultaat voor de fysieke infrastructuur
komt daarmee op € 6,7 miljoen negatief.

Ad. 3. Exploitatie van de sociale infrastructuur De exploitatie
van de sociale infrastructuur is in de praktijk het lastigst in kaart
te brengen. We hebben dit aangepakt door ten behoeve van de
gebiedsexploitatie ook hier een onderverdeling te maken in
jaarlijkse kosten en eenmalige investeringen.
De jaarlijkse kosten zijn uitgerekend aan de hand van kengetallen
per inwoner (zie bijlage). De bedragen moeten worden gezien als
een indicatie van de werkelijke kosten. De jaarlijkse kosten zijn
onderverdeeld in de volgende categorieën:
• educatie
• welzijn
• cultuur
• sport
• zorg
• werk en inkomen
• veiligheid
Voor een wijk als Geeren Zuid levert dit een kostenniveau op
van ruim € 1.000.000 per jaar (CW € 12 miljoen). Deze kosten zijn
structureel en worden uit meerdere overheidsbegrotingen gedekt.
Deze dekkingsmiddelen worden aan de gebiedsexploitatie
toegerekend.
In het basisscenario is deze kostendekkende exploitatie voor
de sociale infrastructuur zichtbaar in een resultaat van € 0,-.

Ten gevolge van de duurzame gebiedsexploitatie worden de kosten
voor de sociale infrastructuur echter verhoogd met een bedrag van
€ 240.000 per jaar (CW € 2,8 miljoen). Deze kosten worden onder
andere gemaakt om de exploitanten van de moestuinwoningen te
begeleiden, extra activiteiten te organiseren voor jongeren en
ouderen in de wijk, voor het organiseren van een festival en voor het
beheer en de organisatie binnen de centrumbalie. De beheerskosten
in het streefscenario zijn daardoor niet meer kostendekkend.
Om extra sociale kwaliteit te behalen is volgens de duurzame
maatregelen naast deze jaarlijkse beheerskosten een eenmalige
investering in een centrumbalie van € 1.000.000 noodzakelijk. Deze
extra investering vindt in de eerste jaren plaats en komt overeen met
een netto contant waarde van € 924.230. Het resultaat voor de
sociale infrastructuur komt daarmee op € 3,7 miljoen negatief.

Resultaat De bovenstaande berekening is kort weergegeven in
onderstaande tabel. Voor een uitgebreidere berekening wordt
verwezen naar de bijlage.

Basis

Streef

2,00%

4,00%

CW (mln)

CW (mln)

Inbrengwaarde

€ 176,5-

€ 176,5-

Exploitatiekosten

€ 31,8-

€ 32,3-

Investeringen

€-

€ 46,5-  

Huuropbrengsten (sociale huur)

€ 71,3

€ 76,6

Verkoopopbrengsten € -

€ 37,1

Uitneemwaarde

€ 99,1

€ 119,0   

Resultaat woningen

€ 7,9-

€ 22,5-

Kosten beheerexploitatie

€ 6,0-

€ 5,9-

Dekking beheerexploitatie

€ 6,0

€ 6,0

Investeringen

€-

€ 6,8-  

Resultaat fysieke infrastructuur

€-

€ 6,7-       

Kosten sociale pijler

€ 12,0-

€ 14,8-

Dekking sociale pijler

€ 12,0

€ 12,0

Investeringen

€ -

€ 0,9-  

Resultaat sociale infrastructuur

€-

€ 3,7-  

Totaal resultaat bij sociale huurprijzen

€ 37,9-

€ 32,9-

Economisch offer

€ 27,3

€ 28,5

Totaal resultaat bij markthuur

€ 10,6-

€ 4,4-

Waarde particulier bezit

€ 32,3

€ 93,5

Stijgingspercentage woningwaarde en huur

Woningen

Fysieke infrastructuur

Sociale infrastructuur

In deze berekening is zichtbaar dat aanzienlijke investeringen in
de woningen, de fysieke infrastructuur en de sociale infrastructuur
niet automatisch leiden tot een slechter economisch resultaat.
Het economisch resultaat is in het geval van een duurzame
gebiedsexploitatie € 5 miljoen gunstiger. Wordt daarbij het
economisch offer van de corporatie in ogenschouw genomen dan
blijkt de duurzame gebiedsexploitatie in verhouding nog gunstiger
te zijn, en is het resultaatverschil ruim € 6 miljoen.
Daarin wordt wel verondersteld, dat de investeringen tot gevolg
hebben dat een jaarlijkse waarde- en huurstijging gerealiseerd
kan worden van gemiddeld 4%.
De kosten en investeringen worden zo gedekt uit:
• de waardeontwikkeling van de woningen;
• de verkoopopbrengsten van bestaande en nieuwe woningen;
• de stijgende huurinkomsten van de woningen.

Gerardusbuurt
Ad. 1. Exploitatie van de woningen. Alle woningen worden per
1-1-2006 tegen de berekende waarde van € 106,4 miljoen ingebracht in de exploitatie.
In het basisscenario gebeurt er met deze woningen vervolgens niets
bijzonders in de 15 jaar daarna. De reguliere exploitatiekosten per
woningen bedragen € 2.000 per jaar per woning en er wordt niet
gerenoveerd of gesloopt. Omgerekend naar een netto contante
waarde per 1-1-2006 bedragen de totale exploitatiekosten dan
€ 13,2 miljoen en zijn er geen investeringen gedaan.

De opbrengsten gedurende de exploitatieperiode van 15 jaar
bestaan uit de huuropbrengsten van de huurwoningen. De huur is
elk jaar met 2% gestegen, en de totale huuropbrengst over 15 jaar
contant gemaakt bedraagt dan € 29,5 miljoen. Aan het einde van
de exploitatietijd worden de woningen uit de gebiedsexploitatie
gehaald. De waarde van de woningen wordt dan opnieuw bepaald,
met een gemiddelde waardestijging van 2% komt de contant
gemaakte uitneemwaarde op € 59,8 miljoen. Het resultaat van de
deelexploitatie van de woningen bedraagt dan € 30,3 miljoen
negatief.
In het streefscenario vinden echter wel transformatie-ingrepen
plaats. Deze ingrepen komen niet overeen met de werkelijke
plannen voor Gerardusbuurt, omdat de sloop- en nieuwbouwplannen zoals voorgesteld leiden tot een negatief resultaat in de
duurzame gebiedsexploitatie. Niets doen en de wijk in waarde laten
dalen (het basisscenario) geeft een beter economisch resultaat dan
herstructureren met de sloop van 320 huurwoningen en de
nieuwbouw van 160 sociale huurwoningen en 160 koopwoningen
zoals voorgesteld.
De fysieke staat van de woningen in de Gerardusbuurt vraagt ook
helemaal niet om zulke drastische maatregelen, en daarom is er in
het streefscenario gekozen voor een minder drastische en minder
dure ingreep namelijk het renoveren van een aantal woningen voor
een bedrag met een netto contante waarde van € 0,9 miljoen.
Naast deze renovatie wordt ook het beheer– en onderhoudsbudget
met 20% structureel verhoogd, voor maatregelen die voortvloeien
vanuit de visie op duurzame gebiedsexploitatie. Dit komt overeen
met € 200 per woning per jaar.

37

Bewoners willen en kunnen een heleboel zelf
Bewoners kunnen en willen vaak een heleboel zelf doen in hun wijk als het gaat om beheer
en het organiseren van activiteiten daarbij hebben ze echter wel een duwtje in de rug
nodig, zo bleek ook in Ede. Een wijkavond over de toekomst van de wijk Maandereng werd
goed bezocht door zo’n 200 bewoners. Na een interactieve analyse van de knelpunten
werden mensen uitgenodigd om ‘iets te doen’ voor de wijk. Adhoc of in een vaste groep.
Eenmalig het park opruimen of meewerken aan een sporttournooi. Vier jaar later is er nog
steeds een actieve gemeenschap. Dat is niet vanzelf gegaan, maar het houdt goed stand.

De totale exploitatiekosten komen dan op een netto contante
waarde van € 14,5 miljoen.
Tijdens de exploitatieperiode hebben de huurwoningen huur
opgebracht. Al deze huuropbrengsten komen neer op een netto
contante waarde van € 31,4 miljoen.
Na afloop van de exploitatieperiode wordt de waarde van de
woningen die in het bezit zijn van de corporatie opnieuw bepaald.
Die waarde wordt eveneens contant gemaakt tegen de discontovoet. De woningen kennen bij een gemiddelde waardestijging
van 3% per jaar, na 15 jaar een waarde van € … miljoen.
Dit komt overeen met een contante waarde van € 69,2 miljoen.
Het resultaat van de deelexploitatie van de woningen in het
streefscenario is dan € 21,3 miljoen negatief.

Ad. 2 Exploitatie van de fysieke infrastructuur Het openbaar
gebied in de Gerardusbuurt wordt eveneens ingebracht in de
gebiedsexploitatie. De inbreng geschiedt tegen € 0. Gedurende de
looptijd van de exploitatie vinden de jaarlijkse beheerkosten plaats.
We gaan er ook hier van uit dat deze beheerkosten afdoende zijn om
kapitaallasten, afschrijvingen en vervangingskosten op te vangen.
De beheerkosten worden in de huidige praktijk gedekt uit de
gemeentebegroting, de exploitatie hiervan verloopt kostendekkend.
In de gebiedsexploitatieberekening is aangenomen dat dit
kostendekkende budget van ca € 330.000 per jaar (CW € 3,8 miljoen)
ten goede komt aan de gebiedsexploitatie.
In het basisscenario is deze kostendekkende exploitatie ook
zichtbaar in een resultaat van € 0,-.
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In het streefscenario vinden er geen veranderingen plaats in de
beheerskosten, deze is opnieuw kostendekkend. Wel wordt er een
extra investering gedaan van € 3 miljoen om het openbaar gebied
een forse kwaliteitsimpuls te geven. Deze investeringen vinden
plaats in de eerste vijf jaar van de gebiedsexploitatie en komen
overeen met een netto contante waarde van € 2,7 miljoen. Het
resultaat voor de fysieke infrastructuur komt daarmee op € 2,7
miljoen negatief.

Ad. 3 Exploitatie van de sociale infrastructuur De jaarlijkse
kosten voor de Gerardusbuurt zijn eveneens uitgerekend aan de
hand van kengetallen per inwoner (zie bijlage). Dit leverde een
kostenniveau op van bijna € 900.000 per jaar (CW € 10,3 miljoen).
Deze kosten zijn structureel en worden uit meerdere overheidsbegrotingen gedekt. Deze dekkingsmiddelen worden aan de
gebiedsexploitatie toegerekend.
In het basisscenario is deze kostendekkende exploitatie voor
de sociale infrastructuur zichtbaar in een resultaat van € 0,-.
Ten gevolge van de duurzame gebiedsexploitatie worden de kosten
voor de sociale infrastructuur echter verhoogd met een bedrag van
€ 200.000 per jaar (CW € 2,3 miljoen). Deze kosten worden onder
andere gemaakt voor de begeleiding van vrijwilligers en het
begeleiden van de klussenpool, voor het organiseren van
evenementen en festivals, voor buurtbemiddeling en voor
investeringen in de communicatie. De beheerskosten in het
streefscenario zijn daardoor niet meer kostendekkend. Er is een
negatief resultaat van € 2,3 miljoen op de sociale infrastructuur.

Resultaat
De voorgaande berekening is kort weergegeven in de tabel op
de volgende pagina. In deze berekening is in tegenstelling tot de
situatie in Geeren Zuid zichtbaar dat aanzienlijke investeringen in de
woningen, in de vorm van sloop en nieuwbouw niet altijd leiden tot
een in eco-nomisch opzicht betere wijk. Het resultaat voor de
woningcorporatie is met € 53,6 miljoen gigantisch negatief.
De vraag die daarbij komt kijken is of deze enorme investering wel
noodzakelijk is om het gewenste resultaat te bereiken. Voordat er
besloten wordt tot sloop en nieuwbouw is het daarom verstandig te
analyseren of met minder ingrijpende maatregelen zoals renovatie,
een ander toewijzingsbeleid en sociale programma’s misschien wel
hetzelfde of een beter resultaat gehaald kan worden, zowel als het
gaat om de fysieke en sociale situatie in de wijk als om het
economisch resultaat.
In het geval van de Gerardusbuurt is met dezelfde maatregelen
in de fysieke en sociale infrastructuur en een minder ingrijpende
verandering in de woningbouw een beter economisch resultaat te
verkrijgen. In het streefscenario is het resultaat € 4 miljoen gunstiger
dan in het basisscenario en € 27,3 miljoen gunstiger dan in het
herstructureringsscenario. Wordt daarbij het economisch offer van
de corporatie in ogenschouw genomen dan blijkt de duurzame
gebiedsexploitatie in verhouding nog gunstiger te zijn, en is het
resultaatverschil € 5, 5 miljoen ten opzichte van het basisscenario
en € 33,4 miljoen ten opzichte van het *herstructureringsscenario.

Basis

Streef

Herstr.

2,00%

3,00%

3,00%

CW (mln)

CW (mln)

CW (mln)

Inbrengwaarde

€ 106,4-

€ 106,4-

€ 106,4-

Exploitatiekosten

€ 13,2-

€ 14,5-

€ 11,7-

Investeringen

€-

€ 0,9-

€ 40,1-  

Huuropbrengsten (sociale huur)

€ 29,5

€ 31,4

€ 26,3

Verkoopopbrengsten

€-

€-

€ 31,4

Uitneemwaarde

€ 59,8

€ 69,2

€ 51,9   

Resultaat woningen

€ 30,3-

€ 21,3-

€ 48,6-        

Kosten beheerexploitatie

€ 3,8-

€ 3,8-

€ 3,8-

Dekking beheerexploitatie

€ 3,8

€ 3,8 € 3,8

Investeringen

€-

€ 2,7-

€ 2,7-  

Resultaat fysieke infrastructuur

€-

€ 2,7-        

€ 2,7-

Kosten sociale pijler

€ 10,3-

€ 12,6-

€ 12,6-

Dekking sociale pijler

€ 10,3

€ 10,3

€ 10,3

Investeringen

€-

€-

€ -   

Resultaat sociale infrastructuur

€-

€ 2,3-

€ 2,3-  

Totaal resultaat bij sociale huurprijzen

€ 30,3-  

€ 26,3-

€ 53,6-

Economische offer

€ 24,1

€ 25,6

€ 19,6

Totaal resultaat bij markthuur

€ 6,2-

€ 0,7-

€ 34,1-

Waarde particulier bezit

€ 89,0

€ 103,1

€ 126,0

Stijgingspercentage woningwaarde en huur
Woningen

Ook in de wijk zelf lijkt het streefscenario een gelijk of misschien wel
beter resultaat te kunnen behalen. Dit wordt als eerste al verwoord
in de keuze van het stijgingspercentage van de huur- en woningwaarde, zowel in het streef- als herstructureringsscenario 3%.
Dit omdat het besluit tot sloop en nieuwbouw niet lijkt ingeven
door de fysieke staat van de woningen, maar door de wens iets te
veranderen in de wijk, iets wat in het kader van duurzame
gebiedsexploitatie veel beter bereikt kan worden via andere
ingrepen. Renovatie van een aantal woningen is daarom voldoende
om de woningen weer aantrekkelijk te maken zodat ze nog jaren
mee kunnen.

Fysieke infrastructuur

Sociale infrastructuur
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“Overhebbers” van groot belang voor de wijk
In verschillende steden zijn er projecten om ‘buurtoudsten’ of ‘praatpalen’ te
ondersteunen. De wijkagent, de voorzitster van de huurderskoepel, de trainer van de
voetbalclub, de fietsenmaker of de allochtone jongerenwerker: allemaal worden ze
door bewoners aangesproken die een ‘kleine’ hulpvraag hebben. Te klein voor het
maatschappelijk werk, maar te groot om mee te blijven lopen. In Hengelo worden
deze praatpalen gesteund door gemeente en maatschappelijk werk.

Terug kijken in Pannenhoef
Een belangrijke veronderstelling achter duurzame gebiedsexploitatie is dat ingrijpen in de wijk zich vertaald in de waardegroei van het
vastgoed in diezelfde wijk. Na ingrijpen kent de wijk namelijk een
aantrekkelijker woon- en leefklimaat waarvoor mensen bereid zijn
meer te betalen, zo is de gedachte. ‘Verdient herstructurering zich
terug?’ is de vraag die gesteld is in de wijk Pannenhoef te Kaatsheuvel waar de herstructurering al een aantal jaren geleden op gang is
gekomen. Alvorens in te gaan op de gestelde vraag, worden eerst
wijkbeeld, de wijkvisie en de uitgevoerde maatregelen geschetst.

Het wijkbeeld Pannenhoef is gelegen aan de westkant van
Kaatsheuvel, aan de rand van de bebouwde kom, maar tegelijkertijd
nabij het centrum. De wijk is in de jaren zestig en zeventig van de
vorige eeuw gebouwd. De wijk is toen ontwikkeld met alleen maar
eengezinswoningen, merendeels in rijtjes. In de jaren negentig zijn
daar de eerste meergezinswoningen bijgekomen. In 1999 project
telde de wijk 739 woningen waarvan 69% een sociale huurwoning
was, relatief veel in vergelijking met de rest van Kaatsheuvel.
Andere kenmerken van Pannenhoef aan de vooravond van de
herstructurering waren:
• ruime maar eentonige stedenbouwkundige structuur met rechte
straten en woonblokken;
• relatief grote woningen;
• relatief goed onderhouden, gevarieerde groenstroken die kort
voor de herstructurering opgeknapt waren, maar minder goed
onderhouden of ontbrekende voortuinen;
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Niet om er professionals van te maken, maar om ze te steunen bij hun soms moeilijke
lasten, het zelfregulerend vermogen van de wijk te vergroten en zo te voorkomen dat
uiteindelijk toch een beroep wordt gedaan op de hulpverlening.

• onverlichte brandgangen aan de achterzijde van de woningen die
gevoel van onveiligheid veroorzaakten;
• weinig maar goed gebruikte voorzieningen in de buurt; openbare
basisschool en buurthuis waren te klein geworden;
• een demografische opbouw met relatief weinig kinderen onder
de 15 jaar en relatief veel ouderen tussen de 55 en 64 jaar;
• relatief hoge woonduur wat er op wees dat mensen graag in
Pannenhoef woonden.

De wijkvisie Pannenhoef bleek dus geen wijk met grote
problemen. De wijk was ruim van opzet met gevarieerd groen, de
woningen waren nog goed verhuurbaar, buurtbinding en sociale
samenhang waren sterk. Toch waren er zwakke punten in de wijk die
in de toekomst voor problemen zouden kunnen gaan zorgen. In het
bijzonder werden genoemd het ontbreken van genoeg specifieke
woningen en voorzieningen voor ouderen en de eentonige
uitstraling van met name de Peppingwoningen. De volgende
overtuiging leefde. Zonder ingrijpen zullen jonge gezinnen en
ouderen de wijk verlaten, de bevolkingssamenstelling zal dan
eenzijdiger worden, en er zullen nieuwe mensen komen die de wijk
slechts gebruiken als opstap in hun wooncarrière. Sterke sociale
samenhang en buurtbinding worden hiermee ondermijnd.
Met niets doen zal Pannenhoef in een negatieve spiraal terecht
komen en steeds verder afzakken, en dat moet voorkomen worden.
Als belangrijkste doel werd door woningcorporatie en andere
partijen geformuleerd om beter aan te sluiten bij de wensen en
behoeften van de huidige bewoners met woningen, woonomgeving
én voorzieningen.

Voor hen zouden er meer keuzemogelijkheden moeten komen,
zodat het mogelijk zou worden een wooncarrière in de wijk zelf te
hebben. Sociale samenhang zou op deze manier behouden kunnen
blijven.

Maatregelen Om de geformuleerde doelstelling te kunnen
realiseren is daarna een wijkplan opgesteld met concrete
maatregelen. Inmiddels is dit wijkplan grotendeels gerealiseerd.
Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste, uitgevoerde
maatregelen:
• Grootonderhoud van 137 Peppingwoningen is in juli 2003
afgerond. Gehele voor- en achtergevel van deze woningen is toen
vervangen gericht op zo groot mogelijke variatie in uiterlijk. Ook
de daken zijn gerenoveerd. Totale kosten 7.5 miljoen euro.
• In Pannenhoef west zijn in 2002 36 Peppingwoningen (Adam van
Noortstraat/Joos Clevestraat) gesloopt en en vervangen door 35
levensloopbestendige grondgebonden woningen. Woning ziojn
opgeleverd in zomer van 2004. Totale kosten: 5.0 miljoen euro.
• In Pannenhoef-oost zijn 48 Peppingwoningen gesloopt waar nu
een multifunctioneel gebouw voor wonen, welzijn, zorg én
onderwijs worden gerealiseerd. Dit gebouw wordt in 2006
opgeleverd. Totale investeringskosten bedragen 8.0 miljoen euro.
Onderdelen van gebouw zijn:
» 6 grondgebonden levensloopbestendige woningen
» 48 levensloopbestendige seniorenappartementen
» 7 zorgappartementen
» 4 zotels
» openbare basisschool met 12 lokalen en bijbehorende ruimtes
		 als aula en speellokaal

» medisch centrum bestaande uit ruimten voor huisartsen,
		 tandarts, logopedie en Cesartherapie
» wijksteunpunt met inloopcentrum
• Verkoop van ‘Peppingwoningen’ alsmede andere huurwoningen.
• Opknappen van tuinen en actief aanschrijvingsbeleid om dit te
handhaven.
• Uitvoering verlichtingsplan en herbestrating brandgangen in
2003.
• Brede invulling dienstverleningsconcept zorg en welzijn in het
nieuwe samenwerkingsverband van de Thesaurusgroep (Casade,
Prisma, Thebe en De Thuishoven). Deze dienstverlening is thans
nog niet operationeel. Beoogde onderdelen zijn onder meer:
» intensieve zorg zowel in huis als in de wijk (zotels)
» buitenschoolse opvang
» activiteiten met dagbesteding voor gehandicapten
» wijksteunpunt voor allerlei hand- en spandiensten.

De waardeontwikkeling Hebben deze maatregelen nu betekenis
voor de waarde van de woningen in Pannenhoef? Verdient de
herstructurering zich terug? Op de eerste plaats moet geconstateerd
worden dat een aantal maatregelen, met name die in de sociale
sfeer, nog niet uitgevoerd zijn. Het is daarom te vroeg om het effect
daarvan te kunnen meten. Op de tweede plaats moet gesteld
worden dat de bestanden waarmee de waardeontwikkeling
gemeten kan worden, niet actueel zijn. Om de waarde te meten
zijn twee bestanden geraadpleegd:
• WOZ-bestand van de gemeente met metingen voor 1 januari 1999
en 1 januari 2003;
• AEDEX-bestand van Casade met de ‘leegwaarde’ van de woningen
voor de jaren 2002, 2003 en 2004.

De waarde van de woningen in Pannenhoef zijn aan de hand van
deze bestanden vergeleken met de waarde van de woningen elders
in de gemeente Loon op Zand waar Kaatsheuvel deel van uitmaakt.
Om de waardevergelijking te ‘schonen’ van verschillen die niet
veroorzaakt worden door verschil in locatie maar verschil in
woningen zijn de waardes vergeleken per m3. Bovendien is de
vergelijking beperkt tot eengezinswoningen. Op deze basis is een
hiërarchie in woonbuurten vastgesteld voor heel Loon op Zand.
Het WOZ-bestand toont de volgende resultaten.

Voor het AEDEX-bestand van Casade geldt dat aan dezelfde
voorwaarden is voldaan als bij het WOZ-bestand. Ook hier zijn de
waardes vergeleken per m3 en is de vergelijking beperkt tot
eengezinswoningen. Opnieuw is ook hier weer een hiërarchie in
woonbuurten vastgesteld voor heel Loon op Zand. De waarde in het
AEDEX-bestand is de zogehete leegwaarde, dit is de vrije verkoopwaarde van verkochte woningen bij snelle verkoop zoals vastgesteld
door de FGH Vastgoed Expertise. Het AEDEX-bestand van Casade
toont de volgende resultaten. (zie tabel op volgende pagina)

hierarchie 1999%

tov
gemiddelde

hierarchie 2003%

tov
gemiddelde

1 De Els

126

De Els

122

2 De Moer

111

Kaatsheuvel Zuid

109

3 Loonse Vaert

110

Kaatsheuvel Oost

106

4 Kaatshevel Zuid

109

Zuidhollandsedijk

106

5 Zuidhollandsedijk

107

De Moer

100

6 Kaatsheuvel Oost

98

Loonsevaert

100

7 Oud Loon op Zand

98

Oud Loon op Zand

100

8 Molenwijck

96

Kaatsheuvel Centrum

96

9 Pannenhoef

93

Kaatsheuvel West

96

10 De Hil

91

Heikant

95

11 Kaatsheuvel Centum

89

Pannenhoef

94

12 Heikant

88

De Hil

93

13 Kaatsheuvel West

81 

Molenwijck

89
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Probleem wordt kans
Belangrijk is om niet altijd van uit problemen te denken. Draai een probleem eens om
en maak er een kans van. In de Leeuwarder wijk ‘Zuidlanden’ ligt een oude terp, waar
niet gebouwd mag worden. Elders in de stad ligt een manege die daar eigenlijk niet
goed ligt. Er worden plannen gemaakt om manage en terp op te nemen in de nieuw te
ontwikkelen ‘ruiterwijk’. Want er zijn in Nederland steeds meer paardeneigenaren,
die misschien graag bij elkaar willen wonen en voorzieningen willen delen.
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hiërarchie 2002

%tov
gemiddelde

hiërarchie 2003

% tov
gemiddelde

hiërarchie 2004

% tov gemiddelde

1 De Els

120

De Els

120

De Els

120

2 Loonse Vaert

113

Loonse Vaert

113

Loonse Vaert

113

3 Molenwijck

105

Molenwijck

105

Molenwijck

105

4 Oud Loon op Zand

104

Oud Loon op Zand

104

Oud Loon op Zand

104

5 Kaatsheuvel Zuid

104

Kaatsheuvel Zuid

104

Kaatsheuvel Zuid

104

6 Pannenhoef

104

Pannenhoef

104

Pannenhoef

104

7 Heikant

101

Heikant

101

Heikant

101

8 Kaatsheuvel Centrum

100

Kaatsheuvel Centrum 100

Kaatsheuvel Centrum

100

9 De Hil

97

De Hil

97

De Hil

97

10 De Moer

94

De Moer

94

De Moer

94

11 Kaatsheuvel West

90

Kaatsheuvel West

90

Kaatsheuvel West

90

12 Zuidhollandsedijk

87

Zuidhollandsedijk

87

Zuidhollandsedijk

87

13 Kaatsheuvel Oost

85

Kaatsheuvel Oost

85

Kaatsheuvel Oost

85

Conclusies casus Pannenhoef
Het eerste dat opvalt is dat de beoogde waardecreatie niet zichtbaar
is op basis van de gehanteerde bestanden. Het WOZ-bestand geeft
een verwaarloosbare stijging van 93% naar 94% ten opzichte van
gemiddelde. Het leegwaarde-bestand geeft een constante positie
van 104% ten opzichte van gemiddelde. De gegevens zijn echter al
een paar jaar oud. Echte conclusies mogen daar zeker niet aan
verbonden worden. Op basis van recent verkochte woningen (2005)
is de indruk van de corporatie dat er wel degelijk een aanzienlijke
waardesprong is gemaakt.
Bij nader bestudering van de cijfers vallen meer zaken in het oog.
Bijvoorbeeld dat de dynamiek van het leegwaarde-bestand veel
lager is dan het WOZ-bestand. Pannenhoef mag dan in beide
bestanden stabiel zijn gebleken. In het WOZ-bestand komen voor
andere wijken grote sprongen voor die in het leegwaarde-bestand
ontbreken. Voor het leegwaarde-bestand geldt dat de woningen
slechts eenmaal in de drie jaar getaxeerd worden. De leegwaarde
van de overige jaren wordt van achter het bureau bepaald. Wellicht
bestaat de neiging om deze trendmatig aan te passen. De beoogde
waardestijging wordt op die manier niet zichtbaar. Wellicht dat de
volgende taxatieronde deze stijging wel aan het licht brengt.
Een ander opvallend verschil is dat wijken die relatief hoog staan in
de hiërarchie van het WOZ-bestand, relatief laag staan in het AEDEXbestand (Kaatsheuvel Oost) en andersom (Pannenhoef, Molenwijck).
De enige oorzaak die hiervoor kan worden aangewezen in de wijze
van taxatie. Nader onderzoek is nodig om de oorzaak van de
verschillen aan te kunnen wijzen.

De ‘leegwaarde’ heeft een andere grondslag dan de vrije verkoopwaarde die ten grondslag ligt aan de WOZ. Dit is niet alleen een
verklaring voor het verschil in absolute hoogte, de WOZ-waarde ligt
namelijk veel hoger dan de ‘leegwaarde’ bij complexgewijze
verkoop, maar is wellicht ook een verklaring voor het verschil in
hiërarchie.
In 4 jaar tijd is Pannenhoef relatief gezien dus stabiel gebleven.
De waardeontwikkeling van wijken is echter te beschouwen als een
golfbeweging. Wijken waarvan de neergaande trend omgebogen
wordt naar een positieve trend, zullen niet direct een waardestijging
kunnen realiseren. Vergelijk een olietanker waarvan het roer ook niet
in één keer omgaat. Daar kan een flink aantal jaren over heen gaan.
De waardekromme geeft dit principe aan. Het is een mogelijke
verklaring van de schijnbaar stabiel gebleven cijfers. Maar nogmaals;
op basis van de beschikbare waardegegevens is een uitspraak over
het rendement van de herstructurering in Pannenhoef nauwelijks
mogelijk. Vooralsnog blijft het (helaas) gissen. Of de investeringen
in Pannenhoef terugverdiend worden, zal pas over een aantal jaren
duidelijk worden, wanneer in het kader van Aedex de woningen
tenminste tweemaal op dezelfde manier zijn getaxeerd. Als
daarnaast ook de WOZ-taxaties aan kwaliteit winnen, ontstaat in
aanvulling op Aedex een bruikbaar referentiebestand. Met beide
bestanden bij de hand moet het in de toekomst mogelijk zijn, om
betrouwbare uitspraken te doen over het rendement van ingrepen
in woning en woonomgeving.
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Tilburg, De Reit: dragers en last in een portiekflat
Twee oudere bewoners ‘van het eerste uur’, een Turks gezin, twee jonge stellen en een
jonge vrouw: zeven redelijk stabiele huishoudens in een 60-jaren-flat. Op vier hoog
wordt een flat gehuurd door een man met een zoon. Vader heeft een nieuwe vriendin
en is meestal daar, zoon van 15 raakt het spoor een beetje kwijt. Mevrouw Peijnenburg
(78) spreekt de vader aan, Corina (22) neemt de jongen even apart. Zonder dat met
elkaar af te stemmen, maar in goede harmonie.

Nabeschouwing bij rekenen aan gebiedsexploitatie
Rekenen aan gebiedsexploitatie is geen eenvoudige opgave.
Het idee is simpel uitgelegd, maar de praktijk blijkt een stuk
complexer. Terugblikkend op de uitgevoerde casussen kunnen we
een aantal lessen leren. We gaan hier vooral in op de methodische
en rekenkundige kant van de casussen. Er zijn echter ook inhoudelijke kwesties boven tafel gekomen. De belangrijkste daarvan is
het rendement van herstructurering. Ingrijpende maatregelen in
sloop-nieuwbouw en renovatie lijken zich niet terug te verdienen
in directe (huuropbrengst) en indirecte opbrengst (waardegroei).
De casus Gerardusbuurt maakt dit zichtbaar. Maar ook bij Geeren
Zuid kan betwijfeld worden of de herstructureringsmaatregelen
die in het streefscenario zijn opgenomen, feitelijk rendabel zijn.
De daarvoor benodigde waardestijging ligt 15 jaar lang 2% boven
het basisscenario. Is dit wel voldoende realistisch? Als je op een
andere plaats met het gehanteerde rendement wel rond kan draaien
en ook maatschappelijke prestaties kan leveren, waarom zou je dan
in dergelijke kostenverslindende operatie willen meedoen? Het zijn
principiële vragen die op basis van de casuïstiek boven water zijn
gekomen. Antwoorden daarop zijn nog niet zo gemakkelijk te
geven. Eén ding maakt het wel duidelijk. Het idee van gebiedsexploitatie is geen eenzijdige oproep aan woningcorporaties om méér
te investeren. Gebiedsexploitatie reikt een beoordelingskader aan
om ánders te investeren. Wellicht leidt tot een verschuiving in
zwaartepunt: van fysiek naar sociaal, van woning naar woonomgeving en van bouw naar beheer. Op basis van de uitgevoerde
casussen is dat slechts een vermoeden; het kan vooralsnog niet
hard worden gemaakt.
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Als de kinderen van het Turkse gezin worden geweigerd op de plaatselijke eliteschool
stapt mw. Maaijen erop af: zo doen we dat niet met onze kinderen! De kinderen worden
alsnog geplaatst. Drie bewoners met ‘sociale draagkracht’ die informeel, maar zeer
effectief zorgen voor mensen in hun omgeving.

Ten aanzien van de gevolgde methodiek willen we hier ook een
aantal trekken. Hier volgen de belangrijkste.
• Waardegegevens zijn onvoldoende beschikbaar; de ontwikkelde
systematiek, zie introducerend essay, gaat uit van het benoemen
van een peer-wijk; een wijk die voor het streefscenario richtinggevend is bij vaststellen van de zogenaamde uitneemwaarde.
In 15 jaar zouden de woningen in het gebied op een vergelijkbaar
niveau kunnen liggen als die van de peer-wijk, zo is de gedachte.
Het is echter essentieel om de waarde van deze peer wijk te
‘schonen’ van woninggebonden gegevens. Dit betekent dat
marktwaardes gehanteerd moeten worden die tenminste
gecorrigeerd zijn naar woninggrootte en woningtype. In de
praktijk blijkt het zeer lastig om gecorrigeerde marktwaardes
goed boven tafel te krijgen. In het introducerend essay wordt
daar nader op ingegaan.
• Invloed van scenario’s op kostenniveau is lastig te onderbouwen;
in deze publicatie spreken we over ‘gewilde’ wijken en ‘gezonde’
wijken. In de berekeningen is vooral gefocussed op het effect van
investeringen in de gewildheid van wijken; op de opbrengstenkant dus. De effecten op de kostenkant zijn grotendeels
buiten beschouwing gelaten. Voor een gedeelte omdat is
aangenomen dat de effecten daarvan niet substantieel zijn; in
verhouding tot de effecten aan de opbrengstenkant vallen ze in
het niet. Voor een ander deel is het onbekendheid. In het kader
van het project “Naar een duurzame gebiedsexploitatie” is de
kostenkant van het fysieke en sociale beheer van de woonomgeving globaal in beeld gebracht (zie bijlage). Deze
kengetallen hebben echter betrekking op gemiddelden.

Er is nauwelijks informatie beschikbaar over de mate waarin deze
kosten afwijken van dit gemiddelde in specifieke gevallen. Of in
andere woorden: hoeveel kan je besparen op kosten voor
veiligheid, groenbeheer en dergelijke als je een ‘ongezonde’ wijk
weet te transformeren in een ‘gezonde wijk’. Om daar enigszins
reële aannames over te kunnen doen, is veel meer informatie
benodigd.
• Berekeningen worden gauw complex; dat is wellicht de grootste
valkuil bij het opzetten van een gebiedsexploitatie. Immers; hoe
complexer de berekeningen, hoe lager de acceptatie van het
eindresultaat. Het simpel maken en simpel houden van een
gebiedsexploitatie-rekening is een essentieel deel van de opgave.
Er zijn echter allerlei factoren die dit lovenswaardige uitgangspunt
ondermijnen. Op deze factoren gaan we hier niet verder in, maar
bij de verdere uitwerking van het principe van gebiedsexploitatie
ligt hier een majeur aandachtspunt.

De marathon als teamsport
			 Over de zondagse planningstheorie in de maandagse praktijk
			

Door Berny van de Donk

Wijken en buurten beheren, onderhouden en vernieuwen
vereist een bijzonder uithoudingsvermogen. Het is voor
de corporatie en andere partijen inmiddels écht topsport.
Een marathon mét tussensprints: soms rustig volhouden
op een gestaag tempo (wandelen mag!), soms even
doorpakken voor het korte termijnresultaat en soms
even helemaal niéts doen (de ‘sur place’?). Bij zo’n
wedstrijdverloop is het geen wonder dat de man met de
(sloop)hamer vaak langskomt voordat de finish is bereikt!
En is er eigenlijk wel een finish?

Het vak van stedelijke gebiedsontwikkeling is natuurlijk niet nieuw.
In de afgelopen decennia kenden we al wederopbouw, stadsvernieuwing, compacte stad en stedelijke vernieuwing. Anders is vooral
het accent op het echt rekenen met waardeontwikkeling, en op het
zoeken van investeringsbelang én capaciteit bij zowel corporaties
als bij andere betrokkenen. Voor de echte topsporters is er daarom
nu de module gebiedsexploitatie, een experimenteel lesprogramma
met nieuwe ‘trainingsschema’s’ voor procesmanagers.

De gebroeders Das voorbij Vanuit het jaar nul vooruitkijken naar
het wonen in 2050; begin deze eeuw zochten een aantal Brabantse
experts op het gebied van volkshuisvesting, stedenbouw en
architectuur naar inspirerende toekomstbeelden voor over een
halve eeuw1. Bij de start van deze expeditie werd gekoerst op een
set uitdagende en overdraagbare perspectieven, en voor je het
weet kom je dan op platen uit die bij de gebroeders Das niet
zouden misstaan. Gaandeweg ontdekten de expeditieleden dat er
een minstens zo belangwekkende boodschap over te dragen is, een
boodschap die verder gaat dan driedimensionale tekeningen van
de binnenstad, de naoorlogse wijk, het platteland of de stadsrand
van de toekomst. Meer dan het schetsen van (mogelijke) uitkomsten
over 50 jaar is het effenen van de weg er naar toe een opgave voor
de experts van nu; wat weerhoudt ons er op dit moment van om te
werken aan een woonomgeving die niet alleen fysiek, maar ook
sociaal en economisch met de tijd meekan, en tegelijkertijd ruimte
biedt voor toekomstige ontwikkelingen? Er werden voorzichtige
aanbevelingen gepresenteerd voor een nieuwe, meer duurzame
planningspraktijk.

1

Deze aanbevelingen sluiten aan bij het al langer lopende debat
in de corporatiesector over de onevenwichtige aandacht voor de
3 bekende pijlers in de stedelijke vernieuwing: fysiek, sociaal en
economisch. Fysiek komt heel vaak als sterkste uit de strijd. Dat heeft
volgens mij meer te maken met de macht der gewoonte (en met
hele doodgewone macht…) dan met een goede analyse van de
problematiek. Andre Thomsen, hoogleraar Woningverbetering en
woningbeheer aan de TU Delft spreekt regelmatig zijn zorgen uit
over de forse sloopplannen van corporaties. Hij constateert dat veel
van de geplande sloop niet realiseerbaar zal zijn. Met veel bombarie
wijzen we complexen aan die plaats moeten maken voor de vaart
der volkeren, maar door krakkemikkige planning en heen-en-weer
schuiverij laten we de bewoners van die woningen jarenlang
bungelen. Dan moet je niet verbaasd staan te kijken als juist die
wijken in hoog tempo verloederen, want elk perspectief is die
bewoners ontnomen. Averechts heet dat in gewoon Nederlands.

Zondagse woorden En toen waren er die mooie woorden, die
aanbevelingen voor een nieuwe planningspraktijk. Om precies te
zijn stonden ze in het rapport Wonen in Brabant 2050. Maar hoe
prachtig de teksten ook waren, bij een aantal procesmanagers
stedelijke vernieuwing van Futuracorporaties begon het te knagen;
eenmaal terug op de werkvloer bleek het verdraaid lastig om de
zondagse woorden om te zetten in maandagse werkelijkheden.
Hoe start je - na de eerste kop koffie maandagmorgen - een nieuwe,
meer duurzame planningspraktijk?

Expeditie Wonen in Brabant 2050, opdracht van provincie Noord-Brabant,
uitgevoerd door Futura, i.s.m. DHV (Marc van Leent, projectleider)
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Rol van Studenten
‘Er wonen hier wel studenten, maar die hebben geen buurtbinding en je ziet ze nooit
tijdens een inspraakavond’. In de Rivierenwijk werden allerlei bewoners geïnterviewd
voor een documentaire. De supermarkteigenaar vertelde dat juist de studenten zijn
winkel overeind hielden. De studenten zelf gaven aan hier best te willen blijven
wonen: goedkope woningen, veel groen, lekker dicht bij het centrum.

Al snel ontstond het plan om een lerend netwerk van procesmanagers te starten, om de expeditie naar die ‘ideale maandagmorgen’ voort te zetten. Ieder van hen nodigde een inspirerende
lokale partner uit en samen sprak men af elkaar een paar keer per
jaar te blijven ontmoeten onder de naam Brabant Bonter. Uit die
naam spreekt de ambitie om diversiteit aan te brengen in werkwijze,
in partners, in resultaten.
Divers waren ook de bijeenkomsten: zo’n 8 keer kwam het
gezelschap op locatie bijeen, meestal op een locatie waar een van
hen zelf actief was. Een inspirerende spreker van buiten, een wandeltocht door de wijk en een kritische reflectie op beiden waren de
ingrediënten van vele geslaagde middagen. In dit essay een bonte(!)
samenvatting van die sessies, opgebouwd en geordend naar enkele
‘Belangrijke Leermomenten’ van het netwerk, telkens voorzien van
een paar voorbeelden. Lees het als een kaleidoscoop; als het goed is
vallen de alinea’s op een verrassende manier in elkaar en kun je er
natuurlijk altijd een eigen draai aan geven!

Kansen boven knelpunten Onze toekomstige woonomgeving
bestaat in overgrote mate uit datgene wat er nu reeds is of nu reeds
in ontwikkeling is. We kunnen niet met een schone lei beginnen. Het
zoeken is naar een planningspraktijk waarin het bestaande niet een
obstakel is voor het nieuwe, iets dat met tegenzin ingepast moet
worden, maar een praktijk waarin het bestaande juist de bron is voor
het nieuwe. Niet de knelpunten maar juist de kansen van een gebied
zijn het mentale vertrekpunt. Een benadering die niet wil “herstructureren” door te slopen wat fout is, maar juist wil “revitaliseren” door
voort te bouwen op bestaande waarden, beschikbare krachten en
reeds genomen initiatieven. Een paar voorbeelden:
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I • ”Wat had je achteraf gezien nou anders gedaan in deze
stedelijke vernieuwingsopgave, welke kans heb je laten liggen?
” Een vaak terugkerende vraag bij de Brabant Bonter sessies.
De gastheer, een manager vastgoed van een corporatie, keek wat
betrapt, en zei: “ik denk wel eens dat we beter een voetbalclub
hadden kunnen oprichten. Natuurlijk, het winkelcentrum moest ook
vernieuwd, maar als we nou die rondhangende jeugd eens aan het
sporten hadden gekregen, dan zouden de sociale knelpunten in de
buurt misschien ook al een heel stuk zijn afgenomen. En ik denk dat
we dan uiteindelijk niet alleen onszelf maar ook die jongens vooruit
hadden geholpen”.

Spelregels boven eindbeelden Onze toekomstige woonomgeving

II • Een ander voorbeeld ging over het vertrek van kansrijke
allochtonen: “gisteren zat ik TV te kijken, zie ik ineens een Somalische
onder-nemer in Engeland een pot pindakaas op de schappen zetten.
Vroeger huurde die man een flat bij mij!”. Grote groepen hoogopgeleide (!) Somaliers zijn via Nederland doorgeëmigreerd naar
Leicester en blijken daar hun ondernemende competenties ten volle
uit te nutten, mede vanwege de reeds ruim aanwezige somalische
gemeenschap ter plekke. In een mooie mix van Somalisch-Engels
met een Brabants accent legt de kruidenier echter uit dat hij in
Engeland mag wat in Nederland niet mocht: een winkel met én
meubilair én groente én elektrische apparatuur. En ondertussen
stonden de winkels in het noodlijdend winkelcentrum hier in
Brabant leeg. De wethouder van Leicester meldt vol trots dat de
Somalische gemeenschap inmiddels een waardevolle ‘asset’ is voor
de economie van zijn stad… en hij dankt Nederland voor alle
energie en opleiding die is gestoken in deze mensen.

I • “Vanuit stedenbouwkundig oogpunt klopt het, een duidelijke
staalkaart van toegestane ingrepen voor de hele wijk. Bij de
uitwerking werd het echter een dwangbuis”. De procesmanager gaf
toe dat het eigenlijk niet heel erg zou zijn als er wat meer algemene
spelregels werden gehanteerd, in plaats van eindbeelden die toch
vooral uit de fysieke koker voortkwamen. Geen ‘duizend bloemen
bloeien’, maar ook weer geen bollenvelden met wel heel voorspelbare kleuren.

dient ruimte te geven aan de individuele en collectieve behoeften
van morgen. Maar laten deze behoeften zich wel kennen?
Toekomstvoorspellingen zijn, zeker voor het concrete wijkniveau
doorgaans verouderd voordat de toekomst begonnen is. Oefen je in
het vermijden van de schijnzekerheid van blauwdrukken, en werk
aan een praktijk waarin we de ongewisse toekomst de ruimte geven
en leren omgaan met onzekerheid. Zekerheid wordt meer ontleend
aan de spelregels die we met elkaar afspreken, hoe gaan we met
elkaar om, dan aan starre eindbeelden, hoe gaat het straks precies
worden.

II • Nederlanders staan bekend als regelaars, alles is geordend; het
valt ons niet mee om gewoon ergens ‘vanaf te blijven’, iets de tijd te
gunnen. “Natuurlijk, die winkelstrip is verloederd en het zal niet
meevallen om er met dit economisch tij een florerend geheel van te
maken. Maar je zou er tijdelijk studenten pedagogiek in kunnen
laten huisvesten die huiswerkbegeleiding geven aan kinderen met
een achterstand?”

En, zo werd geopperd, is er gezien de demografische ontwikkelingen
over een jaar of 5 misschien wel behoefte aan een centrale plek voor
zorgverlening, zonde om er dan nu dure koopwoningen neer te
zetten, als je ze al verkocht krijgt.

Activeren boven beheersen Onze toekomstige woonomgeving
wordt gebruikt, gebouwd, geëxploiteerd en beheerd door doorgaans private personen en partijen. Toch koesteren we in Nederland
de illusie dat het de overheid is die onze steden en dorpen maakt,
met corporaties, marktpartijen en andere professionals als uitvoerders van gemeentelijk beleid. Met het eufemisme “regisseur”
proberen we deze illusie tot op de dag van vandaag in stand te
houden. Hiermee miskennen we de autonome kracht van personen
en partijen om, alleen of samen, het wonen naar eigen inzichten
te organiseren. Het gaat er uiteindelijk minder om de aanwezige
krachten te beheersen door middel van stringente planning en
control, maar juist om een praktijk waarbinnen de beschikbare
krachten worden opgespoord en geactiveerd.
I • Bij aanvang trof de (oud-politieman en) nieuwbakken
gemeentelijk programmamanager een erg verdeeld veld aan. Een
gemeenteraad die vooral wist wat men niét wilde, bewoners die de
boel niet meer zagen zitten, ambtenaren die met heimwee keken
naar de net afgeronde - en architectonisch paradepaardprachtige VINEX-locatie en een in hoog tempo verloederende binnenstad. In
een eveneens hoog tempo organiseerde hij een ‘interactieve
veldtocht’, waarbij hij mensen vooral aansprak op de bouwstenen
die zij konden aanleveren om de binnenstad weer op te bouwen:
bewoners, groepen, organisaties, maar ook de dokter, de pastoor en
de kleine buurtkapper.

Het lukte hem om zo’n 60 groepen en individuen in stelling te
brengen. En inmiddels willen ambtenaren gráág bij hem aan de slag!
II • Een van de netwerkleden kwam enthousiast terug van een trip
naar de USA, waar ze een bijzondere manier hadden gevonden om
allerlei nieuwe initiatieven op te sporen én op gang te helpen.
Een gepensioneerd succesvol zakenman verzamelde andere zakenlui
om zich heen en ging aan de slag: de wijk in, en na korte maar
krachtige analyses ontstonden allerlei praktische oplossingen2.
De kracht van het idee zat hem in de doortastendheid en het
netwerkvermogen van deze oud-ondernemers. Vooral knap is dat
het hen lukte om burgers zelf aan de slag te krijgen. Niet door een
beroep te doen op een ‘maatschappelijke gevoelde plicht’, maar
door hen te laten zien dat hun directe eigen belang (ook) in het spel
was. Of, zoals Pieter Hillhorst het onlangs uitdrukte in de Volkskrant:
‘Het versterken van het sociale weefsel begint met het organiseren
van gedeelde belangen. Wie dat vergeet, snapt niets van sociale
cohesie’3.
III • In een ongekend tempo van 7 maanden organiseerde partijen
in stadsdeel Enschede Zuid een plan van aanpak. Op zich al
bewonderenswaardig, maar vooral ook omdat gedurende die
maanden parallel een keur aan projecten gewoon van start ging,
met een breed palet van initiatiefnemers. Er werd bewust gestuurd
op het dicht bij elkaar houden van visie en realisatie. Sterk punt, zo
was het unanieme oordeel van Brabant Bonter, was het identificeren
van co-makers. En ze vervolgens niet te vermoeien met eindeloze
integrale praatsessies, maar ze in actie-gerichte twee- of hooguit
driegesprekken tot doen aan te zetten4.
2
3

Voor meer informatie zie: www.kclinc.org
Artikel “Lieve projecten maken de buurt niet hechter, gedeeld belang wel” 		
(Volkskrant, 7 januari 2006)

Specifiek boven generiek Duurzaamheid begint bij de kwaliteit
van het leven. Het duurzame gedachtegoed sluit aan bij wat mensen
persoonlijk drijft en inspireert. Dit vraagt een benadering die actief
zoekt naar een verbinding tussen de persoonlijke waarden van
mensen, met die van elkaar, en met die van het gebied. Deze
benadering zoekt creatief naar een synergetische ‘fusie’ van
waarden; op de ene plek zal daarom een andere waardefusie tot
stand (moeten) komen dan op een andere plek. In stedelijk gebied
bijvoorbeeld: goede voorzieningen en lage mobiliteit, in landelijk
gebied: biodiversiteit en sociale zelfredzaamheid. De zorg voor het
algemeen belang en de neiging om daar iedereen over mee te laten
praten, resulteert in woongebieden die weliswaar voor iedereen
bedoeld zijn maar waarmee slechts weinigen zich kunnen
identificeren. Op de langere duur is dat minder duurzaam. Laten we
ons eens meer richten op het creëren van verschillen en het toestaan
van identiteit.
I • “Nog steeds worden de meeste projecten, zowel in het
commercieel vastgoed als in de woningbouw, vanuit grondposities
ontwikkeld. In een tijd van schaarste ging dat lange tijd goed, maar
ook in vastgoed worden producten die niet beantwoorden aan de
vraag nu genadeloos afgestraft”. De bevlogen adviseur legde uit dat
marketing dan een béter antwoord op dit probleem was dan het
meer gebruikelijke antwoord van ontwikkelaars: geen projecten
ontwikkelen. Een korte oefening met de door hem ontwikkelde
vastgoedmarketingmatrix5 leerde de procesmanagers dat het dan
om méér gaat dan verhuurborden, brochures en websites. In de
hele productcyclus zouden bouwers en beheerders er goed aan
doen rekening te houden met de 7 P’s: positionering, promotie,
prijs, product, personen, politiek en plaats (distributie).
www.stipo.nl/projecten/enschedezuid bevat een uitgebreide en instructieve
omschrijving van de werkwijze
5
www.atelier-v.nl
4
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Kinderopvang
Het niet mee doen op de arbeidsmarkt van veel vrouwen is voor een deel het gevolg van de (te)
dure kinderopvang. Door de strenge wetgeving moeten kinderopvangcentra voldoen aan allerlei
eisen die de kinderopvang (te) duur maken. In Amerika worden daarom ‘non-licenced’ kinderdagcentra ontwikkeld. Moeders werken zelf als vrijwilligers in deze kindercentra. De vertrekkende
sociale en economische positieve gevolgen laten zich raden. Ook in Nederland zou daarom gekeken
moeten worden wat de mogelijkheden zijn om zulke non-licenced kindercentra op te zetten.
(René Clarijs, Brabant neemt nationale voorsprong, in Tijdschrift voor de Jeugdzorg, dec. 2005)

II • Langzaam maar zeker krijgen jongeren in stedelijke
vernieuwing meer aandacht. Een van de procesmanagers probeert
de jeugd in zijn gebied actief aan het denken te zetten én aan het
doen te krijgen. Onder de titel ‘Pimp my block’ nemen jongeren zo’n
vijftig leeftijdsgenoten enquetes af. Daarna gaan ze zelf plannen
ontwikkelen en het stadsbestuur heeft al toegezegd daar een
vervolg aan te willen geven. Ook in andere steden is de jeugd
ontdekt. “Jongeren willen wonen in een verhaal, met de woning als
bijproduct (..) een gebouw dat oogt als een gigantische reclamezuil
met grote casco ruimtes: waar woon jij? Recht onder Nokia!6”

De marathon als teamsport De ervaringen hierboven zijn stuk
voor stuk misschien niet uniek, maar bij elkaar geven ze een aardig
beeld van alle ‘trainingsarbeid’ die is verricht bij Brabant Bonter. En
alhoewel de procesmanagers nog steeds zeggen te worstelen met
het ‘vak gebiedsontwikkeling’ hebben ze veel praktische inspiratie
opgedaan en passen ze de inzichten van de bijeenkomsten zeker toe
in de praktijk. Voortdurende wisselwerking van doen en denken was
een belangrijke functie van het netwerk, en met kleine stappen
komen we vooruit. De wil om te proberen, het erkennen van fouten
en de kracht om van dat falen te leren, dat is waar het de komende
jaren om zal gaan in de collegebanken van gebiedsontwikkeling.
Ook is er de niet aflatende wil om het verhaal aan anderen te
vertellen, om te preken búiten de eigen parochie. Een belangrijke
les is dan dat je pas van woorden naar daden komt als je taalgebruik
door collega’s en – het steeds diverser palet aan - partners wordt
verstaan. En bij gebiedsontwikkeling is een belangrijke grammaticale bottom line natuurlijk de financiering. De taal van het geld
spreekt immers iedereen.
6
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Adviesbureau Linssen en van Asseldonk

Hoe concreet kun je rekenen aan gebiedsontwikkeling, hoe raakt het
aan het jargon van de huidige vastgoedsturingsinstrumenten, en
hoe vertel ik het Aedex?
Het in dit rapport gepresenteerde model van gebiedsexploitatie
doet recht aan de leermomenten van Brabant Bonter. Daadwerkelijk
zoeken naar kansen, bedenken van spelregels, aanzetten tot acties
en ruimte laten voor identiteit biedt, zo is onze overtuiging, de
brandstof voor versnellingen in de ´acht´.
Waardecreatie ten slotte, het inzicht dat het geheel meer is dan de
som der delen, is een belangrijk element in het curriculum van
gebiedsontwikkeling. Waarde is niet langer de sluitpost maar de
sluitsteen. Het is een inzicht dat stimuleert tot – ook in onze sector
nog vaak ontbrekend - ondernemerschap, tot het efficiënter behalen
van je eigen doelen, juist door samenwerking; zij die de marathon
als teamsport kunnen en willen zien, zullen de hoogste cijfers halen
bij het eindexamen gebiedsontwikkeling.
In plaats vanuit de eigen koker suboptimale resultaten te boeken, is
kiezen voor waarde als verbindend jargon de opgave. Samenwerken
vanuit zakelijk perspectief is niks nieuws in de rest van de wereld,
waarom dan ook niet in gebiedsontwikkeling? De kostendiscussie is
zo gezien niet langer de sluitpost met onrendabele toppen, maar
groeit uit tot een gezamenlijke sluitsteen van gebiedsontwikkeling
met geoptimaliseerde hoogtes.
met dank aan Arnie van de Veerdonk (Domein), Camiel van Esch (WonenBreburg),
Willem Bongaarts (gemeente Tilburg), Rits Verkerk (Janssen de Jong Planontwikkeling)

Bijlage:
Kengetallen fysieke en sociale infrastructuur

Twee schema’s zijn opgenomen:
schema A toont de algemene kengetallen voor de belangrijkste
posten die behoren bij de vastgoedexploitatie, het beheer van de
openbare ruimte en de sociale infrastructuur. Voor de kosten van het
beheer van de openbare ruimte zijn geen (her)investeringskosten
opgenomen. De kosten van de sociale infrastructuur hebben álleen
betrekking op de bijdrage van de gemeente. De totale kosten van
deze infrastructuur zijn echter veel groter; slechts een beperkt deel
wordt immers door de gemeente gefinancierd. Denk bijvoorbeeld
aan kosten van zorg (bijna niet) en onderwijs (vooral huisvesting).
schema B toont de kengetallen die betrekking hebben op alle
maatschappelijke voorzieningen die op wijkniveau (doorgaans)
aanwezig zijn. Bovenwijkse voorzieningen, bijvoorbeeld sociale
dienst, zijn buiten beschouwing gelaten. De kengetallen van schema
B omvatten wél de totale jaarlijkse kosten; dus niet alleen die van
de gemeente. Kosten zijn uitgesplitst naar eigendom (inclusief
investeringskosten), exploitatie (facilitaire kosten) en programma
(primaire proces). De cijfers uit het tweede schema zijn afkomstig
van Hospitality Consultants.

algemeen		
eenheid
s						
Inwonertal		
inw.
1.000						
Oppervlakte		
hectare
10						
% verhard		
%
25%						
% groen en water		
%
15%						
Woningtal		
won.
400						
% huurwoningen		
%
50%						
% koopwoningen		
%
50%		
				
									

Schema A: algemeen kengetallen vastgoed en infrastructuur

In deze bijlage vindt u een overzicht van kengetallen
die betrekking hebben op kosten en opbrengsten in een
fictieve maar herkenbare modaalwijk van 1.000 inwoners.
Functie van deze kengetallen is een indruk te geven van
de wijze waarop de kosten van vastgoed, fysieke en sociale
infrastructuur zich tot elkaar verhouden. Tevens kunnen
deze kengetallen gebruikt worden om zelf een
gebiedsexploitatie op te zetten. Maar let er op dat deze
getallen gebaseerd zijn op Nederlandse gemiddelden.

waarde		
eenheid
aantal
eenh.prijs
totaal 				
huurwoningen
(80 m2)
won.
200
€ 100.000
€ 20.000.000 				
koopwoningen
(100 m2)
won.
200
€ 150.000
€ 30.000.000 				
totaal					
€ 50.000.000 		
		
									

kosten en opbrengsten per jaar		
eenheid
aantal
eenh. prijs
totaal 				
huurwoningen
exploitatiekosten
won.
200
€ 2.000
€ 400.000-				
(corporatie)
huuropbrengst
won.
200
€ 5.000
€ 1.000.000 				
waardeontwikkeling
won.
200
2,50%
€ 500.000 				
koopwoningen
exploitatiekosten
won.
200
€ 1.000
€ 200.000-				
huuropbrengst
won.
200
€€ 0 				
waardeontwikkeling
won.
200
2,50%
€ 750.000 				
saldo vastgoed					
€ 1.650.000
			
									
openbare ruimte
verharding
m2
25.000
€ 1,75
€ 43.750
			
(gemeente)
groen en water
m2
15.000
€ 0,75
€ 11.250 				
meubilair
inw.
1.000
€ 2,50
€ 2.500 				
reiniging
m2
25.000
€ 0,50
€ 12.500 				
totaal					
€ 70.000 		
		
									
sociale infra
(gemeente)

educatie
inw.
1.000
€ 56,00
welzijn
inw.
1.000
€ 70,00
cultuur
inw.
1.000
€ 35,00
sport
inw.
1.000
€ 41,00
zorg
inw.
1.000
€ 17,00
werk en inkomen
inw.
1.000
€ 60,00
veiligheid
inw.
1.000
€ 9,00
totaal					

€ 56.000 				
€ 70.000 				
€ 35.000 				
€ 41.000 				
€ 17.000 				
€ 60.000 				
€ 9.000 				
€ 288.000 				
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Het bieden van service
Steeds meer huishoudens stellen hoge eisen aan hun woonomgeving. Hun actieve leven
met een drukke baan, veel sociale verplichtingen en ook nog een huishouden maakt dat
ze op zoek zijn naar manieren om tijd te besparen. Door het bieden van een hoog
serviceniveau kan aan deze hoge eisen worden voldaan. Een voorbeeld is Het Kwartier
in Amsterdam. Direct naast het Olympisch stadion in Amsterdam ontwikkelt de
bouwende belegger BPF-bouwinvest een nieuwe stadswijk met een uniek woonconcept

dat allerlei faciliteiten en services biedt. Zo zijn er onder andere een luxe inpandig
zwembad, een sauna, een fitnessruimte, gastenverblijven en werkkamers. Ook beschikt
het gebied over de meest moderne communicatievoorzieningen, zoals een snelle
breedbandverbinding. En dan zijn er nog gemaksdiensten als stoom-, was- en
strijkservice, een boodschappenservice, klussendienst en valet parking. Dat al deze
faciliteiten en services een prijs hebben, blijkt uit de huurprijzen die beginnen

*Exclusief footprint gebouw(en)		

Totale investering Jaarlijkse kosten Jaarlijkse kosten Jaarlijkse kosten
Jaarlijkse		
		
eigendom *
exploitatie **
programma ***
kosten totaal
						
Educatie en opvang							
Peuterwerk en kinderopvang
€ 3.200.000
€ 220.000
€ 100.000
€ 735.000
€ 1.052.500
Primair en voortgezet onderwijs
€ 20.200.000
€ 1.400.000
€ 410.000
€ 6.230.000
€ 8.033.000
Sport							
Buitensport
€ 2.400.000
€ 165.000
€ 230.000
€ 141.000
€ 537.000
Binnensport
€ 4.200.000
€ 290.000
€ 155.000
€ 160.000
€ 605.000
Welzijn en cultuur
€ 3.000.000
€ 210.000
€ 80.000
€ 625.000
€ 915.000
Veiligheid
€ 350.000
€ 24.000
€ 9.000
€ 220.000
€ 255.000
Zorg							
Eerste lijnszorg
€ 1.700.000
€ 120.000
€ 43.000
€ 1.105.000
€ 1.270.000
Overig
€ 1.700.000
€ 117.500
€ 43.000
€ 1.440.000
€ 1.600.000
Totaal
€ 36.750.000
€ 2.546.500
€ 1.070.000
€ 10.656.000
€ 14.267.500
		
Per hoofd van de bevolking/ jaar		
€ 255
€ 107
€ 1.066
€ 1.427
*Interest, afschrijvingen en eigendom gebonden belastingen, verzekeringen en onderhoud					
**Schoonmaak, beherend personeel, energie, gebruikersonderhoud, gebruikersbelastingen, administratie en algemene kosten, etc.
***Kosten voor activiteiten, personele begeleiding, materialen, etc,
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Schema B: kengetallen maatschappelijke voorzieningen

			
Behoefte
Eenheid
Gebouw (m² BVO)
Genormeerd terrein
						
(m² BVO) *		
Educatie en opvang						
Peuterwerk en kinderopvang
16
Ruimten
1.600
600 		
Primair en voortgezet onderwijs
1.475
Leerlingen
10.000
4.400 		
Sport							
		Buitensport
10
Velden/banen
650
41.500 		
		Binnensport
4
Zaaldelen
2.400
-		
Welzijn en cultuur
1.350
M2 BVO
1.350
Veiligheid
175
M2 BVO
175
-		
Zorg							
Eerste lijnszorg
8
Fte
870
-		
		Overig
20
Fte
850
-		
Totaal			
17.895
46.500

bij € 800,-. Maar de woningen zijn gewild want van de 412 appartementen zijn er nog
slechts 17 beschikbaar, de rest is verhuurd. Tijd is geld; dus kan je met tijdbesparende
faciliteiten waarde creëren. Dat kan aan de bovenkant van de markt, maar wellicht ook
in andere marktsegmenten.

Project leefregels Hoek van Holland
De bewoners van de Korrelbetonwoningen in Hoek van Holland stellen samen leefregels
op. De uitkomsten zijn niet spectaculair, maar het levert huurders en verhuurder toch veel
op. Bewoners vinden het makkelijker om een buurman aan te spreken als er een duidelijke
lijst met leefregels is. Maar er zijn ook leefregels die het niet gehaald hebben, en ook dat
is goed. Want tolerantie begint vaak bij de erkenning dat iedereen anders is en je niet alles
kunt dichttimmeren. Zo fungeren de regels niet als keurslijf, maar wel als richtsnoer voor
een prettiger relatie tussen huurders onderling en huurders met de corporatie.

*Exclusief rijksbijdragen en indirecte inkomsten zoals belastingen

Schema B: kengetallen maatschappelijke voorzieningen

Jaarlijkse kosten Jaarlijkse inkomsten Jaarlijks resultaat Restant voor
Derden veelal
gemeente
gemeente *
gemeente
rekening/
zijnde
				 risico derden
Educatie en opvang							
Peuterwerk en kinderopvang
€ 195.000
€ 21.000
€ 174.000
€ 857.500 welzijn, kinderopvang
Primair en voortgezet onderwijs
€ 6.168.000
€ 675.000
€ 5.494.000
€ 1.865.000
schoolbestuur
Sport							
Buitensport
€ 488.000
€ 105.000
€ 382.000
€ 49.000
vereniging
Binnensport
€ 550.000
€ 119.000
€ 431.000
€ 55.000
vereniging/exploitant
Welzijn en cultuur
€ 634.000
€ 84.000
€ 550.000
€ 281.000
zorgsector
Veiligheid
€ 254.000
€ 10.000
€ 244.000
€ 1.000 			
Zorg							
Eerste lijnszorg
€0
€0
€0
€ 1.270.000
zorgsector
Overig
€ 61.000
€ 2.000
€ 59.000
€ 1.539.000
zorgsector
Totaal
€ 8.350.000
€ 1.016.000
€ 7.334.000
€ 5.917.500
		
					
Per hoofd van de bevolking/ jaar
€ 835
€ 102
€ 733
€ 592
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