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AFBOEKEN, ... EN DAN?
Slimme inzet financiële modellen vergroot haalbaarheid projecten

 April en mei zijn traditioneel de maanden
 dat gemeenten verantwoording afleggen
 over het gevoerde beleid door presentatie
 van hun jaarrekening. Wat de gemeente-
lijke grond- en vastgoedfunctie betreft, is -
 onder invloed van de economische en
 financiële crisis - een duidelijke teneur
 waarneembaar. Er moet worden afge-
boekt om projecten opnieuw haalbaar en
 meer risicobestendig te maken. 

Een risicomaatregel zoals afboeken, heeft echter een impliciet gevaar: de verwachting
 dat het vanzelf wel goed komt. Niets is minder waar! Onder de noemer van facilitair
 grondbeleid het initiatief laten aan marktpartijen lijkt ons beslist onvoldoende. Om
 projecten na afboeking opnieuw te initiëren is meer nodig. Met een dergelijke
 benadering blijven mogelijkheden onbenut en blijven kansen liggen. Kansen die juist
 nodig zijn om tot een versterking van de economische positie van gemeenten te komen.
 In deze nieuwsbrief laten wij u onze aanpak zien om die kansen optimaal te benutten.
Lees meer over:

Herijking van projectkaders
Gecombineerde analyse opstal- en grondexploitatie
Grondprijsdiscussies
Financiële planbegeleiding 'tot de finish'

De volgende projecten illustreren onze aanpak:

Waalwijk / Sprang-Capelle – Herontwikkeling Raadhuisplein
Woerden – Transformatie Defensie-eiland
Bernisse – Grondprijsherijking

Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn voor uw projecten, dan kunt u contact met ons
 opnemen. Volg deze link voor onze contactgegevens. Tijdens een vrijblijvend gesprek
 maken wij een korte analyse en kunnen wij oplossingsrichtingen aangeven.
 

HERIJKING VAN PROJECTKADERS
Regelmatig wordt vergeten dat naast het afboeken van onrendabele investeringen, de randvoorwaarden van projecten
 aanpassing behoeven. Vaak is hiervoor een fundamentele herijking van het oorspronkelijke bouwprogramma
 noodzakelijk. Een voorbeeld. In een plan waren oorspronkelijk winkels met daarboven een fors aantal appartementen
 voorzien. Bij de huidige marktomstandigheden leidt een ongewijzigd programma niet tot voldoende afzet en dus niet tot
 realisatie. De opgave is vervolgens om het appartementenprogramma te verminderen en te bezien in hoeverre
 bijvoorbeeld een nadere fasering aangebracht kan worden (zie ook Woerden). Dat is in feite een zoektocht naar een
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 nieuw projectkader beredeneerd vanuit financiën, afzetbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en programma.
 Wij geven vorm aan dit nieuwe projectkader door vanuit een haalbaar programma, een financieel model te bouwen. Dit
 gebiedsontwikkelingsmodel bevat naast planeconomische, ook vastgoedeconomische elementen, zodat de
 haalbaarheid zowel vanuit de ruimtelijke inrichting als vanuit het bouwprogramma kan worden benaderd. Feitelijk
 vertalen en hertalen wij daardoor in financiële zin het programma van eisen van een ruimtelijk project.

GECOMBINEERDE ANALYSE OPSTAL- EN
 GRONDEXPLOITATIE
Naast het herijken van de projectkaders is het van belang om omwille van het slagen van een project zowel de opstal-
 als de grondexploitatie in samenhang te bezien. Zeker daar waar sprake is van een residuele benadering van de
 grondwaarde. Wat betekent bijvoorbeeld een aangepaste (verlaagde) huurwaarde van winkelmeters voor de
 grondwaarde en kan een kleiner programma ook gepaard gaan met minder investeringen in het openbaar gebied? (zie
 ook Waalwijk / Sprang-Capelle). Dit samenspel is, mits transparant en goed gespeeld tussen partijen, een boeiende
 zoektocht naar een voor alle partijen financieel passende opgave. Dit vraagt om een onbevangen benadering waarbij
 het project wordt geanalyseerd op inbrengwaarden, risico's, programma- en faseringsmogelijkheden. Wij proberen
 daarbij te zoeken naar vrijheidsgraden om het project in beweging te brengen en realiseerbaar te maken. Specifiek voor
 het inhoudelijke werk rond deze haalbaarheidsbeoordeling beschikken wij over planeconomische en bouweconomische
 deskundigheid ('financial engineering'). Met deze expertise bestrijken wij de gehele haalbaarheidsfase van projecten;
 vanaf de prilste start in de initiatieffase tot aan het einde van de ontwerpfase / de start van het definitief ontwerp.

GRONDPRIJSDISCUSSIES
Door de economische crisis stemmen de grondprijzen vaak niet meer overeen met de programmatische uitgangspunten
 in de grondexploitaties. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden naar lagere gemiddelde grondprijzen. Bij
 woningbouw vormt de aanhoudende daling van de woningprijzen een verklaring, maar ook worden er op dit moment
 voornamelijk woningen gebouwd in de lagere prijscategorieën. De basisreactie van gemeenten is haar grondprijzen niet
 te verhogen. Dit is een begrijpelijke reactie, maar een volledige herijking van de grondprijzen binnen haalbare
 programma's is meer op zijn plaats. Wij bepalen de grondprijzen voor verschillende programma's op basis van de
 residuele rekenmethode. Hierdoor is goed inzichtelijk te maken tot welke grondprijzen verschillende ambities leiden.
 Discussies die af en toe oplaaien met de stelling dat gemeenten hun grondprijzen moeten verlagen, stellen we daarmee
 in een genuanceerder kader. Door goed te kijken naar zowel de bouwkosten van een woning of een winkel als naar de
 marktwaarde daarvan kan een realistische waarde voor de grond worden bepaald. Voordeel van deze benadering is dat
 er een transparante onderbouwing en een kader liggen voor het niveau van de grondprijzen (zie ook Bernisse).

'FINANCIËLE PLANBEGELEIDING 'TOT DE FINISH'
Op basis van een programma een financiële
 doorrekening maken en dat vastleggen in
 bijvoorbeeld een grondexploitatie is één.
 Vervolgens is het van belang om gedurende het
 project de financiële stand te blijven meten en
 daar zo nodig actie op te organiseren. Immers, de
 omstandigheden van een project zijn gedurende
 de tijd niet altijd hetzelfde. Daarbij kunnen
 omstandigheden wijzigen zowel binnen één fase,
 bijvoorbeeld al in de haalbaarheidsfase, als
 gedurende het verloop van de fasen. Door
 plannen te vertalen in een integraal rekenmodel
 (opstal en grond) kan met alle betrokken partijen
 naar haalbaarheid worden toegewerkt, zowel in

 maatschappelijke, politieke, stedenbouwkundige als financiële zin. Ook in het kader van gemeentelijke
 kostenbeheersing is financiële planbegeleiding tot het einde van het project cruciaal. Als bijvoorbeeld een
 grondtransactie aan het begin van een ontwikkeling is overeengekomen, is het vervolgens voor de gemeente van groot
 belang dat de nog te maken kosten (bijvoorbeeld investeringen in het openbaar gebied of een maatschappelijke
 voorziening) binnen de vooraf gestelde kaders blijven. Ook is het van belang om investeringen in de pas te laten lopen
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 met de uiteindelijke fasering van de uitvoering van een project. Regelmatig komt het voor dat een reeds gefaseerde
 ontwikkeling opgedeeld wordt (vanuit afzetoverwegingen) in subfasen. De opgave is dan om te bezien hoe en op welke
 wijze ook de investeringen in bijvoorbeeld het openbaar gebied daarop kunnen aansluiten.

WAALWIJK / SPRANG-CAPELLE - HERONTWIKKELING
 RAADHUISPLEIN
 De gemeente Waalwijk heeft de ambitie om het
 Raadhuisplein in Sprang-Capelle als
 winkelvoorziening te versterken. Om te komen tot
 deze transformatie worden de eigendommen van
 de gemeente (het voormalig gemeentehuis) en de
 corporatie Casade (haar voormalig kantoor) benut
 voor een ontwikkeling van winkels (onder andere
 een supermarkt), in combinatie met woningen.
 Ook het openbaar gebied wordt daarbij
 opgeknapt. Akro Consult begeleidt de gemeente
 Waalwijk bij het realiseren van deze ambitie.

 De gemeente en Casade hebben op basis van een variantenstudie een plan voor deze locatie ontwikkeld. Dit plan is
 concreter gemaakt door invulling van het programma en afnemers te zoeken voor de uitbreiding. Gedurende deze
 zoektocht en de onderhandelingen met de beoogde ontwikkelaar bleek dat de afzetmogelijkheden voor het
 oorspronkelijk beoogde woningprogramma te beperkt waren. Tevens bleken de mogelijkheden voor toevoeging van
 winkelmeters beperkt.

 Omdat de gemeente en Casade de transformatie noodzakelijk achtten om het Raadhuisplein nu en in de toekomst te
 kunnen laten functioneren, is er gezocht naar een oplossing om toch te komen tot een voor beide partijen acceptabele
 ontwikkeling en grondopbrengst. Als eerste is er een grondige analyse gemaakt van de opstalexploitatie. Zo is er
 kritisch gekeken naar zowel het programma, als de kosten- en de opbrengstenkant. Deze analyse heeft geleid tot
 aanpassingen in het woningprogramma en is het winkelprogramma met name ingevuld door verplaatsing en uitbreiding
 van de bestaande supermarkt. Daarnaast is gekeken naar de grondexploitatiekosten. Geanalyseerd is welke
 investeringen in het openbaar gebied noodzakelijk zijn om het project goed te kunnen laten functioneren. Uitkomst
 hiervan is dat het gebied dat tegelijkertijd met de ontwikkeling van het vastgoed aangepakt wordt, verkleind is en er een
 faseringsmogelijkheid is opgenomen voor de herinrichting van het openbaar gebied. Daarmee zijn alleen die kosten
 opgenomen in de grondexploitatie die rechtstreeks toe te rekenen zijn aan de herontwikkelingsopgave van het
 Raadhuisplein.

 Op dit moment worden met de beoogde ontwikkelaar de afspraken vastgelegd om de herontwikkeling van het
 Raadhuisplein daadwerkelijk uit te voeren.

WOERDEN - TRANSFORMATIE DEFENSIE-EILAND
In de Singel van Woerden ligt een bijzonder
 schiereiland: het Defensie-eiland. Een gebied met
 een waardevolle historie en een kansrijke
 toekomst. Op deze locatie wordt een veelzijdige
 leefomgeving gerealiseerd met ongeveer 200
 woningen en appartementen, horeca en cultuur,
 die deels worden ondergebracht in de
 monumentale gebouwen.
 Het betreft een voormalig militair terrein dat wordt
 herontwikkeld tot een hoogwaardig deel van de
 binnenstad van Woerden, waarbij het accent op
 wonen ligt. De Wasserij met schoorsteen en

 enkele andere karakteristieke gebouwen blijven staan.

 Het project Defensie-eiland wordt in drie fasen gerealiseerd door De Wasserij CV, een samenwerkingsverband tussen



 VORM Ontwikkeling en Blauwhoed. Fase 1a is inmiddels gestart door het bouwen op het noordelijke deel van: 19
 eengezinswoningen en 25 appartementen als onderdeel van een appartementengebouw in opdracht van
 woningcorporatie GroenWest.

 De gemeente Woerden heeft Akro Consult medio 2013 benaderd, omdat de ontwikkeling van het project spaak liep.
 Door de gewijzigde marktsituatie en daardoor de positie van de betrokken partijen (de gemeente Woerden en De
 Wasserij CV), bleek dat de afspraken uit de gesloten overeenkomsten niet meer konden worden nagekomen. Partijen
 zijn vervolgens op zoek gegaan naar oplossingen, waarbij aanvankelijk voornamelijk naar de eigen positie werd
 gekeken. Een duidelijke gezamenlijke en gedeelde probleemanalyse ontbrak echter.

 Akro Consult is dan ook gestart met een probleemanalyse (kwantitatief en kwalitatief) waarin de positie van beide
 partijen is weergegeven. Er is daarbij tevens gezocht naar mogelijkheden en kansen. Uit deze analyse is gebleken dat
 de problemen hun oorzaak vonden in het programma, de fasering en het daarbij horende voorverkooppercentage. Aan
 de Wasserij CV is gevraagd om de plannen te bezien en zo nodig planaanpassingen door te voeren bij gebouwen met
 verkoopproblemen.

 Om de ontwikkeling toch doorgang te laten vinden, zijn tijdens de onderhandelingen een aantal planaanpassingen
 doorgevoerd, zijn een aantal afnameverplichtingen vastgelegd en is de fasering aangepast. Zo is één van de
 appartementengebouwen verlaagd met twee bouwlagen en zijn twee extra woningen toegevoegd aan het gebouw, zijn
 aan één type woning een aantal elementen op het dak en in de gevel toegevoegd om de woningen meer van elkaar te
 onderscheiden. Bij een ander woningtype zijn gewijzigde verkoopprijzen gehanteerd vanwege toevoeging van één extra
 woning en aanpassing van het aantal bouwlagen. Ook is afgesproken dat voor één type woning de mogelijkheid wordt
 opengehouden voor aanpassingen van het gevelbeeld, het prijsniveau en de allocatie van parkeerplaatsen. Gezamenlijk
 is overeengekomen dat het noordelijke deel van het Defensie-eiland in vier deelfasen wordt ontwikkeld, waarbij de
 eerste drie deelfasen een afnameverplichting kennen. Deze resultaten hebben ertoe geleid dat inmiddels gestart is met
 de bouw van de eerste deelfase van het Defensie-eiland.

BERNISSE - GRONDPRIJSHERIJKING

Op basis van regionale woningbouwproductie-
afspraken werkt de gemeente Bernisse al enige
 jaren aan de voorbereiding en uitvoering van een
 uitlegplan bij de kern Zuidland. Het plan heeft een
 omvang van 600 – 800 woningen. De gronden
 voor deze planontwikkeling zijn grotendeels in
 eigendom van de gemeente. Gekozen is voor een
 actief grondbeleid. Medio 2009 is de uitvoering
 van de eerste fase van start gegaan en in 2010
 zijn de eerste woningen opgeleverd. Inmiddels is,
 met enige vertraging vanwege de
 woningmarktcrisis, 15% - 20% van de geplande
 woningen opgeleverd.

 De basisgrondexploitatie hebben wij vorig jaar onderworpen aan een grondige herziening. Hiervoor hebben wij onder
 meer een update verzorgd van de woningtypologieën waaruit het woningbouwprogramma modelmatig is opgebouwd,
 resulterend in herijkte (residuele) grondprijzen voor de onderscheiden prijsklassen op basis van de huidige
 marktsituatie. Gekoppeld aan een ruimtetechnische plananalyse beschikt de gemeente nu over een geactualiseerd
 beeld van haalbare grondopbrengsten.

 Naast een herwaardering van het woningbouwprogramma hebben wij de (norm)kosten in de grondexploitatie aangepast
 aan het huidige prijspeil. Ook zijn de rekenparameters en fasering van het plan bijgesteld. Een gevoeligheids- en
 scenarioanalyse levert inzicht in de variatiemogelijkheden van het plansaldo onder invloed van te hanteren
 rekenparameters en/of specifiek optredende factoren. Met deze maatregelen heeft de gemeente Bernisse een actueel
 inzicht in de financiële gevolgen van haar ambities in het plan. Een bewijs is geleverd door een recent succesrijk
 verlopen marktselectie binnen het plangebied.

 




