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De nieuwe werkelijkheid 
Het voordeel van een crisis is dat het de voorafgaande 
ratrace stopt. We hebben weer tijd of moeten die 
(noodgedwongen) nemen om letterlijk stil te staan bij 
wat we nu eigenlijk aan het doen zijn met z’n allen. 
De kar van de vooruitgang is met krakende wielen 
tot stilstand gebracht. En natuurlijk willen we de kar 
weer vooruit hebben. We willen overleven. 

Ontwikkelaars zijn in zwaar weer beland. Architectenbureaus zijn gehalveerd of 

erger. Het einde van de ‘pijpleiding’ aan opdrachten in de bouw is zichtbaar. En 

hoe zal de waardeontwikkeling van vastgoed er de komende jaren uit gaan zien? 

Duidelijk is dat de oude werkelijkheid gestorven is en een nieuwe werkelijkheid aan 

de deur klopt. Hoe ziet die nieuwe werkelijkheid eruit? Wat kunnen we doen om 

weer te gaan tekenen, ontwikkelen, bouwen en waarde ontwikkelen met zijn allen? 

Wat kunnen we doen om de crisis te stoppen en het consumentenvertrouwen weer 

te laten toenemen?

In Noordwijk, waar ik woon, bivakkeerden in januari 2010 (koud!!) en juni 2010 

enkele tientallen mensen een aantal dagen voor de deur van de makelaar voor de 

koop van een woning. Rijtjeswoningen en twee-onder-een-kap, variërend van  

E 275.000,- tot E 500.000,-. In één keer uitverkocht. Allemaal. Als warme broodjes 

over de toonbank. Hoe kan dat nou? Midden in de crisis? Het kan dus nog steeds. 

Volgens mij omdat het woningen waren die mensen graag willen: huizen met een 

tuin in een standaard nieuwbouwwijk met een vertrouwde architectuur. De verkoop 

van appartementen in dezelfde wijk loopt een stuk moeizamer. Wie heeft verzonnen 

dat daar behoefte aan is? Niet de hele toekomstige baby-boom generatie is op zoek 

naar een appartement. 

Weg dus met het idee dat wij deskundigen weten wat goed is. Wat willen mensen 

zelf, waar ligt de (toekomstige) behoefte? Wat is de vraag? Goede interviews, bij-

eenkomsten, kringgesprekken op scholen (Y- en Z-generatie), debatten, social media 

onderzoek. Dieper induiken op de (toekomstige) behoeften van de verschillende  

B-, X-, Y-en Z-generaties. Vraaggestuurd bouwen. Zal een beetje onwennig  

zijn in het begin. Weg van de gebaande wegen.

Hetzelfde geldt voor onze alumnivereniging. Ook wij als 

bestuur moeten niet bepalen wat goed voor jullie is. We 

willen dat van jullie horen. Door de enquêtes en bijeen-

komsten vanwege de accreditering hebben we begrepen 

dat er een grotere vraag is naar kennisdeling. Wij hebben 

daar ons aanbod aan activiteiten en evenementen op 

afgestemd voor het komende jaar. Ook in samenwer-

king met de ASRE, die 4x per jaar nascholingsactiviteiten 

gaat organiseren. Maar jullie wensen en behoeften zullen 

ongetwijfeld uitgebreider zijn of worden. Wij zullen de 

komende periode als bestuur zoeken naar een modus om 

een continue barometer bij onze leden te plaatsen zodat 

we onze vereniging kunnen aanpassen aan de wensen en 

behoeften van de nieuwe werkelijkheid van onze leden.

Maar voor nu: alvast een goed Nieuwjaar toegewenst!

Inge van der Meer
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Van de Voorzitter Inhoud
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Redactienieuws
Na ruim vijf jaar een bijdrage te hebben geleverd aan 

de Masterclass, waarvan drie jaar als voorzitter van deze 

commissie, is de tijd voor mij gekomen om afscheid te 

nemen en mij te gaan richten op nieuwe zaken. Met veel 

plezier heb ik altijd gewerkt aan de Masterclass. Het 

bedenken van nieuwe thema’s, het samenstellen van de 

artikelen, de fotografie, het correctiewerk en de afronding, 

ik vond het allemaal even interessant. Het was altijd weer 

spannend om te zien of het ‘kindje’ goed gelukt was, als 

ik het drukwerk in mijn handen kreeg. Dit jaar kwam er 

zelfs een nieuwe vormgeving en huisstijl. Zonder hulp 

was dit alles niet mogelijk geweest en ik wil hierbij graag 

Koos Keijzer, onze vormgever, bedanken, meelezer Janneke 

Schreuder en al mijn redactieleden, in het bijzonder good 

old David van Dijk. Mijn opvolger zal zich binnenkort aan 

jullie presenteren. Alexander, veel succes!

Annemarie Noordermeer 

Almanak 
Ingrid Hulshoff, voorzitter van de almanakcommissie, 

reikte tijdens de NOM de nieuwe almanak als eerste uit 

aan de voorzitter van onze vereniging Inge van der Meer. 

Dit mooie triple A collectors item (let op de zijkant!) heeft 

het thema Nieuwe Kansen mee gekregen. Ingrid,  

Hans Kouwenhoven en Bas van den IJssel van de  

almanakcommissie, bedankt!

Bedankt ook alle sponsoren die de activiteiten en 

evenementen van de ASRE AA mogelijk blijven maken. 

In het bijzonder Escalier, Bouwfonds, IPMMC als hoofd-

sponsor van de vereniging en Invast als vaste sponsor van 

de Masterclass!

Het nuttige & het 
aangename

Op 29 september jl. waren de ASRE alumni te gast bij 

The Rock aan de Zuid-as in Amsterdam, op uitnodiging 

van De Brauw Blackstone Westbroek advocaten. Na een 

uitgebreide toelichting en goed verzorgd ontbijt was er 

nog de gelegenheid dit mooie kantoorgebouw tijdens een 

korte rondleiding met eigen ogen te aanschouwen. 

Wisselingen in 
de redactie 

Masterclass heeft een nieuw redactielid erbij! 

Eefje van Bommel is werkzaam als advocaat 

bij Gijs Heutink Advocaten, een niche kantoor 

gespecialiseerd in projectontwikkeling en be-

stuursrecht. In die hoedanigheid adviseert en 

procedeert Eefje over het ruimtelijk ordeningsrecht, vergunningverlening, 

handhaving en milieurecht. In 2009 heeft Eefje de MRE opleiding afgerond. 

Activiteiten 2011
13 januari 2011 Algemene Leden Vergadering, ASRE 

10 maart 2011 Mipim Champagne ontbijt

7 juni 2011 Provada borrel

24 november 2011 NOM 2011

Verenigingsnieuws
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Nieuwe Experience 
Night of the Masters

Veel gelukkige afgestudeerden van de lichting 2008-2010 mochten 

donderdag 25 november jl. hun bul in ontvangst nemen volgens de traditie 

in de Lutherse Kerk.

De scriptieprijs ging dit jaar naar Annique Bruin MRE met de scriptie  

‘Functioneren na fusie, fictie of feit?’ Pieter van den Horst studeerde 

cum laude af. Prof.dr. Arnoud Boot ligt blijkbaar zeer goed onder de MRE 

studenten, want ook dit jaar ging de bokaal voor de docent van het jaar 

wederom naar hem. Hij ontving voor de vierde keer deze bokaal!

Het ‘Annual Dinner’ was dit jaar in een nieuw jasje gestoken en 150 

bezoekers aan de NOM kregen eerst onder het genot van een hapje en een 

drankje een rondleiding door de Heinken Experience om vervolgens bovenin 

de Experience al druk ‘walking & dining’ het feest voort te zetten. Ook dit 

jaar had de evenementencommissie geleid door Janneke Schreuder en Kees 

van Harten een mooi feest georganiseerd, bedankt! 

Fotografie: De Formule 
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Niet onmogelijk dus, maar wel bijzonder. Net als een zwarte zwaan. 

Zwanen waren per definitie altijd wit, dat hebben we allemaal 

honderden keren zelf kunnen zien, dus zwarte bestaan niet. Fout 

dus, google maar eens (bijvoorbeeld bibury black swan, mijn 

favouriet), zwarte zwanen spotten en filmen is tegenwoordig al een 

volkssport. Mijn punt is eenvoudig, soms gebeurt er toch echt wat 

wij nooit verwachten, en in de drie voorbeelden in de intro ging 

het om zeer onaangename verrassingen. Voorbeelden van risico dat 

volgens de standaard zienswijze niet kan bestaan. 

Tunnelvisie, zo zou je het ook kunnen noemen. Persoonlijk ben ik 

daar een grootmeester in. Als financieel econoom heb ik geleerd (en 

doceer ik het zelfs nog regelmatig) dat de opbrengsten uit investe-

ringen zogenaamd ‘normaal verdeeld’ zijn. Het meest waarschijnlijk 

is het gemiddelde rendement, en de standaard deviatie fluistert ons 

dan in hoe groot de afwijkingen van de dat gemiddelde kunnen zijn. 

Kunnen? Nou ja, volgens de statistiekjes dan. 

In de afgelopen jaren heb ik de vastgoedmarkt regelmatig verweten 

in staat van ontkenning te leven. Terwijl het onwaarschijnlijke 

scenario van de kredietcrisis zich onder onze ogen voltrok, werd er 

op de MIPIM en Provada getoost als nooit te voren. Hoewel het toch 

al pijnlijk duidelijk was geworden dat de markt aan het stilvallen 

was, werden er nog volop plannen gemaakt voor nieuwe uitbrei-

dingsprojecten vol pracht en praal. Groei was immers decennia lang 

de formule van succes, zeker in de vastgoedmarkt. 

Maar soms gebeurt het onwaarschijnlijke dus toch, of wij het nou 

willen geloven of niet. Ook in de vastgoedmarkt komen zwarte 

zwanen voor en het negeren maakt ons niet sterker. En dus? 

Dus moeten we onze kijk om de markt gaan herijken. Financieel 

economen kunnen niet langer volstaan met de comfortabele 

eenvoud van de standaard normale verdeling voor het begrijpen 

van de financiële markt. Wij zullen uit andere vaatjes moeten gaan 

tappen om de ware dynamiek van de markt te begrijpen en risico 

niet langer willen vangen in eenvoudige decimalen. Vastgoedonder-

nemers moeten onderkennen dat groei, uitbreiding en prijsstijging 

geen vanzelfsprekend onderdeel zijn van toekomstig succes. Ook in 

de moeilijke markt kan er worden gewonnen, maar dat vergt dan 

wel nieuwe wijn in nieuwe zakken. 

Graag geef ik deze column door aan Rudy Stroink. Volgens mij 

schenkt Rudy namelijk zijn hele leven al klare en nieuwe wijn, en 

tegen de tijd dat deze column verschijnt heeft Rudy zijn agenda 

weer wat vrijer gemaakt, dus volop tijd om ons in 500 woorden te 

vertellen over zijn plannen voor maatschappelijke vernieuwing.

En 24 maart 1976? Tja dat was vooral voor mij een bijzondere 

dag en stond leuk in het rijtje, zeg maar als witte tussen de zwarte 

zwanen.

Dirk Brounen

Witte zwanen, …
24 maart 1976, 19 oktober 1987, 2 september 1998, 

9 september 2008, allemaal bijzondere dagen 

Op 19 oktober 1987 verloor de Dow Jones 22.6% 
op één dag, op 2 september 1998 implodeerde 
LTCM het eerste hedge fund en daarmee 3,6 miljard 
dollar aan kapitaal, en op 9 september 2008 verloor 
Lehman Brothers 40% van haar beurswaarde. 
Voor financieel economen waren dit bizarre 
dagen, waarop water leek te gaan branden. Het 
onmogelijke gebeurde, tot driemaal toe. 

Doorgeefcolumn
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Wat doet het EIB? 
Taco steekt van wal: “Het EIB volgt trends en ontwikkelingen in de 

bouwsector, stelt prognoses op en verricht onderzoek naar en voor 

de bouwsector. Dit zijn voor een belangrijk deel reguliere, terugke-

rende activiteiten. Daarnaast verrichten we onderzoek op contract-

basis voor private en publieke partijen. Analyse van overheidsbeleid 

vormt daarbij een steeds belangrijker deel van ons werk. Ik vind het 

belangrijk dat ons onderzoek aangrijpt bij maatschappelijk relevante 

onderwerpen en zie onderzoek naar de wisselwerking tussen bouw 

en overheidsbeleid als een kans voor het EIB om beide partijen 

beter te kunnen bedienen.” Van Hoek was voorheen werkzaam 

als adjunct directeur van het Centraal Plan Bureau en vond ook 

daar deze maatschappelijke vraagstukken al erg interessant. “Ons 

onderzoek richt zich niet alleen op woningbouw, commercieel 

vastgoed en de productiekant van de infrastructuur, maar ook en 

steeds vaker op maatschappelijke kwesties rond de woningmarkt, de 

kantorenmarkt en de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Daarbij 

verrichten we analyses, waarbij we ook nadrukkelijk ingaan op de 

beleidsimplicaties. Het EIB heeft bijvoorbeeld recent een kosten-

batenanalyse verricht in relatie tot de krimp in Parkstad Limburg. 

Momenteel zijn we bezig met de krimp in Eemsdelta in Groningen 

en doen we onderzoek naar de leegstand in de kantorensector. Bij 

het laatste onderzoek gaan we in op toekomstige vraagontwikke-

lingen, het aanpassingsvermogen vanuit de markt en de rol die de 

overheid hierbij zou kunnen spelen.”

“Voor Rijkswaterstaat en sociale partners in de bouw hebben wij 

onlangs een kosten/batenanalyse afgerond naar de mogelijkhe-

den om nachtwerk te beperken. Nachtwerk is door toeslagen en 

korte werkvensters duur en ook belastend voor werknemers. De 

conclusie van het onderzoek is dat de filosofie van Rijkswaterstaat 

om onderhoud zo min mogelijk gedurende de dag te laten plaats-

vinden maatschappelijk rendabel is. De voordelen voor het verkeer 

wegen doorgaans ruimschoots op tegen de kostennadelen van 

nachtwerk. Wel hebben we geconstateerd dat langere venstertijden, 

dus bijvoorbeeld zeven uur in plaats van vijf uur per nacht werken, 

in veel gevallen een rendabele strategie is. Dit geldt ook voor een 

verschuiving van een deel van het nachtwerk naar het weekend. 

De financiële voordelen hiervan wegen op tegen de bescheiden 

nadelen voor het verkeer en het personeel hoeft minder nachten 

Het interview met Taco van Hoek, directeur van 
het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), 
vindt plaats op zijn kantoor in Amsterdam in het 
Telepoortgebied nabij station Sloterdijk en de A10 
west. Een kantoorlocatie naast een bundel van 
infrastructuur, die in mijn ogen wel past bij een 
organisatie als het EIB. Allereerst vraag ik Taco 
een korte introductie te geven van het Economisch 
Instituut voor de Bouw. 

Interview met Taco van Hoek, Economisch Instituut voor de Bouw

Liberalisering is het thema
Door: Annemarie Noordermeer
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te werken. Nu dit project is afgerond, gaan we ook daadwerkelijk 

pilots draaien. Ik vind dit interessant onderzoek, waarin die concrete 

maatschappelijke relevantie naar boven komt. Op het EIB werken 

circa 20 onderzoekers, economen en econometristen, waarbij de 

laatste jaren actief is ingezet op andere manieren van analyseren 

en het leveren van een maatschappelijke bijdrage. We maken ook 

steeds vaker analyses op projectniveau en werken hierbij samen 

met projectontwikkelaars. We onderzoeken met name veran-

deringen in regelgeving en willen voor concrete maatregelen 

onderzoeken hoeveel kostenbesparing of opbrengstverhoging dit 

oplevert, liefst in harde euro’s.”

Na deze uitgebreide introductie komen we bij de vraag welke ver-

wachtingen Van Hoek heeft voor de komende tien jaar. “Ik ben 

positief over de economische ontwikkelingen op de middellange 

termijn. Ik denk dat er perspectief is op een stevig groeiherstel. De 

winstgevendheid van de bedrijven vertoont dit jaar een spectacu-

lair herstel en de bezettingsgraad binnen de industrie komt weer op 

een normaal niveau. Winst en afzet zijn uiteraard belangrijke peilers 

voor de investeringen. De bouw is laatcyclisch en loopt dus nog wat 

achter, maar de indicatoren wijzen erop dat de bodem inmiddels 

is bereikt. Komend jaar kunnen we dan weer voorzichtig omhoog 

gaan kijken. Vanaf 2012 is stevig groeiherstel mogelijk, met name op 

de woningmarkt. De woningmarkt zal aantrekken door structurele 

vraag en door inhaalvraag. Iemand van bijvoorbeeld vierentwintig 

jaar die in de crisis nog wat langer thuis is blijven wonen, gaat een 

keer zelfstandig wonen. Boven de normale woningvraag zal je dan 

tijdelijk extra woningvraag gaan zien. Daar komt bij dat de arbeids-

markt weer gaat aantrekken en verhoogde arbeidsmarktdynamiek 

zorgt ook voor meer dynamiek op de woningmarkt.” Van Hoek is dan 

ook vrij optimistisch over de woningmarktontwikkelingen. 

Dat is hij ook over de maatschappelijke utiliteitsbouw, zoals zie-

kenhuizen en scholen, zoals hij dit zelf noemt. Minder optimistisch 

is hij over de kantorensector. “In deze sector zal men het vooral 

moeten gaan hebben van de vervangende nieuwbouw,” aldus Van 

Hoek. “Er ligt voor de bouw wel groeipotentie in de herstructure-

ringsgebieden. Maar we moeten ook vooral de nieuwbouw in de 

nieuwe sectoren niet ontmoedigen”, waarschuwt hij. “Zoek naar 

de niches in de kantorenmarkt.”

Op de lange termijn, dus vanaf 2015, verwacht Van Hoek dat de 

groei van het aantal huishoudens afneemt In plaats van 50.000 

komen er over tien jaar nog maar 40.000 huishoudens per jaar bij. 

Deze demografische ontwikkelingen hebben gevolgen voor de bouw 

van woningen en de stabilisatie van de werkgelegenheid op lange 

termijn biedt ook geen impulsen voor de kantorenmarkt. Eén van de 

verwachtingen is dat de kantorenmarkt echt een vervangingsmarkt 

wordt. Maar echt zorgen hoeven we ons volgens Van Hoek nog niet 

te maken, omdat deze processen zeer geleidelijk zullen gaan en 

bedrijven tijd hebben om zich aan te passen. 

“Op zich biedt het beleid van het nieuwe kabinet wel perspectief 

op het gebied van wonen en ruimtelijke ontwikkelingen,” vervolgt 

Van Hoek. “Belangrijk is wel dat het kabinet nog zoekt naar 

maatregelen en een instrumentarium om dit beleid uit te voeren. 

Denk bijvoorbeeld aan kleinschalig bouwen in het groen. Het is 

positief dat de regering hier open naar kijkt, maar onderzoek dan 

ook wat hier mogelijk is. Ik ben blij dat er geen afscheid genomen 

is van de hypotheekrenteaftrek, want dit had een dreun gegeven. 

Het is opmerkelijk dat sommige politieke partijen beperking van de 

renteaftrek als een hervorming presenteren die de woningmarkt 

beter doet functioneren. In werkelijkheid stijgt de relatieve prijs 

van het wonen en wordt de hele verhuisketen meteen met jaren 

opgeschoven. In dit kader verwijs ik ook naar onderzoek, die de 

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

(OESO) onlangs heeft uitgebracht en waarin ook duidelijk wordt 

geconcludeerd dat het probleem van de vastgelopen woningmarkt 

zit in de aanbodregulering van de sociale huursector. Het is 

belangrijk dat de OESO ook wijst op de sociale huursector als een 

van de serieuze mobiliteitsproblemen van Nederland. Liberalisering 

zou hier het thema moeten zijn”, aldus Van Hoek. “Met de samen-

stelling van dit nieuwe kabinet had ik op dit punt meer verwacht, 

maar de vormgeving van het beleid moet natuurlijk nog nader 

worden uitgewerkt.”

Wat zou de bouw- en vastgoedwereld zelf 
kunnen doen om de crisis boven te komen? 
“Je ziet dat de crisisrespons is dat bedrijven flink kosten reduceren 

en zich gaan herpositioneren. De overmatige risicopremie, 

waarmee vooral commercieel vastgoed te maken heeft, zal zich 

nog wel gaan normaliseren verwacht ik, maar de tijden van voor 

de crisis keren niet meer terug en daar zullen de bedrijven op in 

moeten spelen”, aldus Van Hoek.

Welke 3 veranderingen zou u meteen uitvoeren als 
u minister van Ruimte ( Infra + Milieu) zou zijn?
“Zoals ik al aangaf, vind ik het een gezonde zaak dat er open 

gekeken wordt naar de ruimtelijke mogelijkheden van het klein-

schalig bouwen in het groen. De tweede verandering die ik zou 

oppakken is, hoe we de binnenstedelijke ontwikkeling op gang 

kunnen houden, nu zoveel subsidies stopgezet zijn, gemeentelijke 

budgetten teruglopen en de verdiencapaciteit van marktpartijen 

en corporaties onder druk staan. In mijn ogen ligt de sleutel dan 

toch weer bij de sociale huursector. Mensen die zichzelf kunnen 

redden op de woningmarkt zouden een fatsoenlijke huur kunnen 

betalen of de overstap kunnen maken naar de koopsector. Deze 

kwestie ligt overigens meer op het bord van de minister van BZK. 

En de derde maatregel die ik zou uitvoeren, is aansturen op 

vereenvoudiging van regelgeving. Momenteel doet het EIB in 

opdracht van de Rijksbouwmeester onderzoek om een vergelij-

king te maken tussen binnenstedelijke gebieden en uitlegloca-

ties. Welke eisen en wensen werken kostenverhogend en welke 

besluiten, bijvoorbeeld niet kunnen bouwen voor geschikte 

doelgroepen, zetten de opbrengsten onder druk? In de goede 

economische tijden werden de kosten van deze eisen goed 

gemaakt door de opbrengstenstijgingen, maar deze zijn nu 

weggevallen. Vereenvoudiging van regelgeving kan bijdragen aan 

besparingen. Hier zullen we zeker nog vervolgonderzoek naar 

gaan doen,” beëindigt Van Hoek enthousiast.
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Begin december ben ik naar Bouwkunde op de TU 
Delft gegaan om te kijken hoe onze vakbroeders 
architecten kijken naar de gewijzigde markt
omstandigheden. De Luxemburger Rob Krier en 
zijn Nederlandse discipel Sjoerd Soeters, twee 
internationaal spraakmakende architecten, geven 
daar hun visie. De ruimten van bouwkunde (BK) zijn 
een belevenis! Het is een hele stad met zalen, cafés, 
overdekte binnenplaatsen en bewoonde gangen met 
vele honderden discussiërende, tekenende en aan 
maquettes bouwende studenten. Men spreekt terecht 
over BKcity. Wij moesten bij de ASRE ook maar 
eens wat gaan tekenen, knippen en plakken en de 
producten aan de muren hangen! 

Op zoek naar de 
nieuwe werkelijkheid in 
de architectuur

Van de Professor

In het debat zegt Sjoerd Soeters dat wij nu terug moeten gaan 

naar de mens en niet het vastgoed centraal moeten stellen. 

Wij moeten bouwen wat de mens wil om in te wonen en te 

werken. Het gaat niet meer 

om het bouwen van panden 

als een soort beeldhouwwerk, 

maar om het bouwen voor 

de interactie tussen mensen. 

Dit is de ‘the human way of 

city planning’. Het komt er op 

neer dat straten en pleinen 

niet te breed en te groot 

mogen zijn. En de huizen en 

kantoorgebouwen ook niet 

te hoog. Tot 25 meter kan je 

namelijk iemand herkennen. Mensen moeten elkaar buiten en 

vanuit het raam kunnen zien. Dus geen hoogbouw, want vanaf 

de vierde verdieping zie je niemand meer op straat als individu. 

En bouw ook erkers, dan kun je de hele straat beter overzien. 

De genoemde 25 meter is ook de maximum afstand voor 

straten en de straal van een plein. Verder lange rechte straten 

en geen gladde gevels, maar verspringingen om de 5 à 10 

meter en mogelijkheden te kunnen gaan zitten om met iemand 

contact te leggen of op de tram te wachten. Zo ook moeten de 

fonteinranden op de pleinen uitnodigen tot een samenkomen. 

Rob Krier vult Soeters aan: ontwerp ook ieder huis anders en 

bouw vooral geen lange repeterende gevels. Mensen zijn niet 

gelijk, houden van hun identiteit en willen dat hun huis anders is 

dan dat van de buren. En om dat te bereiken moet je ieder pand 

door een andere architect laten ontwerpen. 

De heren Soeters en Krier zeggen ook niets te moeten hebben 

van de jaren 60 bouw met brede boulevards, onmenselijk 

grote pleinen en hoge woonflats, zoals die staan in de Bijlmer 

(naar het model van Le Corbusier) en in de banlieus van de 

grote Franse steden. Mies van der Rohe kon hele mooie musea 

ontwerpen (Kröller Möller), maar zijn woonflats en kantoren 

waren monsters. Vrijwel alle experimenten met hoogbouw voor 

wonen en werken in het groen zijn mislukt. Wij kijken dan ook 

terug op heel veel fouten, betogen onze architecten. Die hadden 

wij kunnen voorkomen. Europa en ook de Arabische wereld 

hebben immers zo veel voorbeelden van steden hoe het wèl 

moet. Dus ga lege plekken in de Europese oude steden (zoals 

die zijn ontstaan na de bombardementen in WOII) niet invullen 

met stukjes Altanta of Las Vegas. Dan krijg je wat er nu staat 

Bilbao: de brug van Santiago Calatrava



aan de Potsdammerplatz in Berlijn: een verzameling zeer grote 

beelden van (kantoor)gebouwen zonder menselijke maat en een 

plein waar geen leven in zit. Via het doortrekken van bestaande 

stadspatronen zijn gaten in steden beter te vullen. De diashow 

van beide heren staan dan ook bol van plattegronden en 

sfeerbeelden van Italiaanse en Franse oude stadjes. U begrijpt 

het al: wij hebben hier te maken met twee vertegenwoordigers 

van de historiserende architectuur, ook wel “orthodox modern 

architecture” of “new traditionally architecture” genoemd. 

Sommigen zien dit als reconstructie van het verleden – met 

spreekt dan ook wel van historiserend bouwen - maar dat 

ontkennen Krier en Soeters ten stelligste. Nu ja, bij veel plaatjes 

kan ik niet goed zien of het oud of nieuw is! Het gaat dan om 

straten in stadswijken als Brandevoort (bij Helmond), Haverleij 

(bij Den Bosch), Broekpolder (bij Amersfoort), het Noorderhof 

en Meander (beide in Amsterdam), winkelcentra in Spijkenisse 

en in Nootdorp (Parade Centrum), alsmede Lelystad haven. 

Allemaal met torentjes met kantelen, namaak stadspoorten en 

oude geveltjes, soms nog in felle kleuren. Dit laatste zou ik wel 

historiserende zuurstokken polderarchitectuur willen noemen! 

Maar ja, het moet worden gezegd: ook nu nog staan de mensen 

ervoor in de rij om zo’n pandje met een grachtengeveltje te 

kopen! Het “design things people love” heeft – zo moet ik 

wel bekennen – zijn nut. Natuurlijk hebben de heren ook wel 

projecten met een moderne uitstraling ontworpen, zoals de 

winkelgoot Mariënburg in Nijmegen en De Resident in Den Haag, 

maar over het succes daarvan wordt getwist. De heren zijn zeer 

te spreken over de huidige ontwikkelaars van winkelcentra. Die 

zouden aanvoelen wat de mensen willen. En wij mogen God 

prijzen – zo stellen ze - dat het kolossale M-gebouw aan het 

centraal station in Den Haag vooralsnog niet doorgaat. Rem 

Koolhaas is duidelijk niet hun grootste vriend. Gelukkig bieden 

de studenten aan de TU ook wat weerwerk. Menselijke maat van 

straten, pleinen en gebouwen is prima, maar waarom dan weer 

zulke bakstenen trapgeveltjes? Want steden als Bilbao laten 

zien dat oude brownfields ook prima ingevuld kunnen worden 

met moderne architectuur in een menselijke maat. De brug van 

Calatrava en het Guggenheim van Frank Gehry hebben niet 

zo’n kneuterigheid. Ook op IJburg zijn er goede voorbeelden. In 

Brandevoort is het daarentegen soms net een filmset waarin je 

loopt! Wat is de ratio daarvan? Het antwoord op deze vraag is 

dat die geveltjes goedkoop te bouwen zijn en mensen houden 

van geschiedenis. Met zo’n eenzijdige vormentaal doen Krier 

en Soeters zich zelf te kort en schaden zij het vak, zegt een van 

de organisatoren later. Maar een onderzoekje van de studenten 

liet zien dat zij, alsook hun ouders, zelf het liefst zouden willen 

wonen in zo’n oud lijkend pand, maar wanneer ze dat op de TU 

zouden ontwerpen, dat ze dan een vette onvoldoende zouden 

krijgen! De TU zou een bolwerk van dogmatisch modernisme 

zijn. 

In de paneldiscussie komt de vraag hoe het zit het dan met 

de ruim 7 mln m2 leegstaande architectuur in ons land? Over 

kantoren wordt namelijk geen woord gerept. Moeten wij de 

architecten van de leegstaande gebouwen veroordelen? Neen, 

ook zij hebben ooit gemeend de mensheid te dienen, maar 

zij hebben in het modernisme de ‘emotional needs of people’ 

even uit het oog verloren. Ja, over missers van henzelf en 

andere architecten doen Krier en Soeters niet moeilijk. Dan 

breek je het toch weer af! Als belegger slik je dan even. Over 

de gevolgen van de tegenzittende economische conjunctuur 

zeggen onze architecten weinig. Misschien dat die ‘nieuwe 

werkelijkheid’ onzin is, en dat er slechts sprake is van veranderde 

marktomstandigheden, maar daar blijven architecten toch echt 

boven staan, vanuit welk ontwerpstandpunt dan ook. 

Peter van Gool

IJburg laat zien dat het ook anders kan.

 

Rob Krier zet hier een mes in zichzelf, waarna hij de taart verdeelt op basis 

van een stratenpatroon van een oude stad.
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Die terugkeer naar de basis, 
wat houdt die voor Bouwinvest 
in?
“Ook bij Bouwinvest gaat het niet meer alleen 

om het verkrijgen van een maximaal rendement”, 

begint Van Hal. “De primaire doelstelling van 

onze portefeuille is om stabiele inkomsten te 

genereren zodat aan de verplichtingen van 

onze beleggers kan worden voldaan. Goed 

verhuurbare, aantrekkelijk gelegen woningen 

bieden die stabiele inkomsten, dus daar gaan we 

voor. En ons bedrijf is verder in beweging. We 

hebben onze fondsen begin 2010 opengesteld 

voor andere partijen dan bpfBOUW dus moeten 

we de markt op, beauty contests houden om 

investeerders aan te trekken. Ons bedrijf is 

de laatste jaren in feite helemaal opnieuw 

gestructureerd.”

Bouwinvest heeft in 2010 het roer omgegooid: van 
ontwikkelende belegger naar vastgoedvermogensbeheerder voor 
institutionele investeerders, met als grootste aandeel houder 
bpfBOUW. De Nederlandse vastgoedportefeuille heeft een 
omvang van circa vier miljard euro en is ondergebracht in een 
familie van fondsen waaronder een woningfonds, winkelfonds 
en kantorenfonds. Een eigen ontwikkeltak, Projectontwikkeling, 
voorziet het woningfonds van nieuw vastgoed dat aansluit 
op de kwaliteitseisen. Aanleiding tot deze strategiewijziging 
was enerzijds de wens van het pensioenfonds bpfBOUW 
om haar vastgoedportefeuille verder te diversificeren (meer 
internationaal en meer commercieel onroerend goed). Anderzijds 
heeft Bouwinvest de ambitie om verder te groeien. Door het 
aanbieden van fondsen aan derden ontstaat ruimte voor groei en 
verdere professionalisering. Back to basics, transparantie, beide 
benen op de grond. Dat is het devies. Masterclass vroeg Dick van 
Hal, directievoorzitter van Bouwinvest, welke uitdagingen er 
schuilen in die Nieuwe Werkelijkheid.
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‘Winkelcentrum De Parade, Bergen op Zoom, verwor-

ven in 2009’

Interview met Dick van Hal, Bouwinvest

‘Twee benen op de grond’
door: Alexander van Trigt
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Hoe is die herstructurering in zijn 
werk gegaan?
“De eerste stap was de creatie van drie fondsen 

voor kantoren, winkels en woningen. Je moet je 

investeerders tenslotte een duidelijke propositie 

kunnen voorzetten. Stap 2 bestond uit de 

omvorming van ons projectontwikkelingsbedrijf; 

van een (vooral) gebiedsontwikkelaar naar een 

woningontwikkelaar. Stap 3 is de vorming van 

een substantiële internationale portefeuille. Met 

die herstructurering is ons hele bedrijf op z’n 

kop gezet. We zijn een managementorganisatie 

geworden. We hebben alleen nog mensen op de 

payroll, zijn veel bedrijfsmatiger georganiseerd 

en richten ons op instroom, doorstroom en 

uitstroom van mensen.”

Bouwinvest is 
gebiedsontwikkelaar af? 
“Nee, maar een aantal lange termijnposities 

en grootschalige gebiedsontwikkelingen 

zijn of worden wel deels afgebouwd. We 

zijn bijvoorbeeld gestopt met De Binckhorst 

in Voorburg / Den Haag, een lange 

termijninvestering met onvoldoende zicht op een 

stabiel rendement. Daarnaast ontwikkelen we 

geen afzonderlijke kantoren en winkels meer, die 

kopen we alleen nog turn-key. Dit jaar hebben 

we nog geen kantoren aangekocht. Daarvoor 

zijn de prijzen van kantoren in onze ogen nog 

niet ver genoeg gedaald. Wel blijven we zelf 

woningen ontwikkelen, eventueel met een 

klein vleugje gebiedsontwikkeling. We proberen 

daarbij nadrukkelijk onze eigen huurders te 

betrekken; met ons huurdersbestand beschikken 

we immers over een grote en belangrijke bron 

van informatie waarmee we heel concreet 

doelgroeponderzoek kunnen doen. Aan andere, 

nieuwe categorieën wordt gedacht, maar ik kan 

daar helaas nu nog niet meer over zeggen.”

Geen kantoren, minder 
gebiedsontwikkeling…. Is vastgoed 
überhaupt nog wel interessant? 
“Zeker”, antwoordt Van Hal beslist. “bpfBOUW 

heeft gekozen voor een 25% aandeel van 

vastgoed in haar portefeuille. Vergeleken met 

andere beleggers is dat nog fors. Maar die 

25% wordt grotendeels dicht bij huis met lage 

leverage in stenen belegd. Dat is vergelijkbaar 

met 10% in risicovolle markten met een hoge 

leverage. bpfBOUW heeft in 2009 een studie 

gedaan naar het wenselijke aandeel vastgoed 

in de portefeuille. Die studie wees uit dat 

percentage vastgoed in de portefeuille tussen 

de 10 en 40% zou kunnen zijn. Vastgoed blijft 

tenslotte een interessante beleggingscategorie, 

je hebt kans op waardestijging, er is historisch 

gezien beperkte volatiliteit en vastgoed is nog 

steeds een prima hedge tegen inflatie.“

In hoeverre is de strategiewijziging 
gedreven door de crisis?
“De crisis heeft een en ander versneld en 

versterkt. We waren er al van overtuigd dat we 

‘de dingen simpel moesten houden’, kwalitatief 

goed maar simpel. De omslag werd voor de 

crisis al gemaakt, maar de gedachten zijn steeds 

verder gegaan.”

Ook nu? Nu je juist kan groeien, 
nu er aantrekkelijke koopjes te 
vinden zijn?
“Je kunt je inderdaad afvragen of je juist niet 

anticyclisch moet reageren. Daarmee is tenslotte 

geld te verdienen, maar daar gaat het niet alleen 

meer om. Je moet niet meer in vastgoed gaan om 

snel rijk te worden. Blijvend performen op 6-7%, 

daar gaat het om. Groei is prima, maar groei 

qua rendement kan niet meer. Qua omzet wel 

‘Je moet niet meer 
in vastgoed gaan om 
snel rijk te worden’
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vanwege de blijvende vraag van pensioenfondsen 

naar beleggingen. Onze totale portefeuille, 

nationaal en internationaal, heeft thans een 

omvang van 5,2 miljard euro. We willen elk jaar 

met 5% groeien.”

Door de openstelling van de 
fondsen zal de groei niet alleen 
van de kant van bpfBOUW komen. 
Wat zijn de eerste resultaten van 
de openstelling?
“We zijn dit jaar gestart met een openstelling 

van 10% van onze fondsen; om fiscale redenen 

blijft het percentage de komende jaren daartoe 

beperkt. Op termijn verwachten we een 

participatie van 40% door externe partijen. Die 

belangstelling is er, de vraag naar fondsen is 

onverminderd groot, pensioenfondsen moeten 

hun gelden tenslotte blijven beleggen. We 

krijgen positieve feedback van beleggers op de 

manier waarop we de structuurwijziging hebben 

vormgegeven. Het nadeel is dat we nog geen 

trackrecord hebben opgebouwd. Verder blijft 

bpfBOUW natuurlijk de dominante partij in de 

fondsen. Daar krijgen we wel vragen over, zoals 

“bpfBOUW is weliswaar een bonafide partij 

maar wat krijgen wij te zeggen?’’ Ik begrijp die 

vraag wel, beleggers willen graag zelf aan de 

touwtjes trekken. Maar het punt is wel oplosbaar. 

Procesmatig ben ik overigens erg tevreden over 

de herstructurering. We hebben in korte tijd het 

hele bedrijf geherstructureerd. We zijn in maart 

2008 gestart en de zaak is nu al op de rit. Intern 

zullen we nog een been moeten bijtrekken als 

het gaat om rapportages etc., extern moeten we 

nu de boer op om gelden aan te trekken. Maar 

de structuur staat, nu gaan we de tucht van de 

markt beleven, daar kijk ik erg naar uit. Als je 

het goed doet, krijg je er geld bij, anders niet. Zo 

simpel is het. Dat is onze Nieuwe Werkelijkheid.”

Heeft u nog een verlanglijstje 
voor het nieuwe kabinet? 
“Natuurlijk heeft Bouwinvest wensen, maar 

terugkeer van het consumentenvertrouwen 

is het belangrijkste. We hebben vooral 

behoefte aan een stabiele regering. Dat leidt 

tot vertrouwen, leidt tot economische groei, 

leidt tot ondernemerschap, leidt tot omzet en 

werkgelegenheid. Daar zijn wij het meeste bij 

gebaat.”

‘Woningen Java-eiland, Amsterdam, eigen ontwikkeling 

Bouwinvest 2002’

‘Ik kijk uit naar 
de tucht 

van de markt’
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Bijvoorbeeld door zelf transacties te verrichten, 

door te klankborden met collega-makelaars en 

door gedegen research relevante marktinformatie 

te analyseren. Bovendien dient de taxateur 

de mechanismen in de markt te begrijpen. 

Indien de taxateur deze begrijpt, kan hij tevens 

transacties verklaren. In veel gevallen betreft 

het marktinformatie, die tot stand komt bij de 

uitwisseling tussen makelaar en taxateur.

In het kader van mijn Masterproof van de MRE 

met als onderwerp ‘het toekomstperspectief 

van de vastgoedtaxateur’ heb ik een bijdrage 

willen leveren aan de professionalisering 

van de vastgoedtaxatie branche. De centrale 

vraagstelling luidde: Welke wensen hebben de 

betrokken klantgroepen (hypothecaire financiers, 

benchmarkinstituten en particuliere beleggers, 

accountants, projectontwikkelaars), vanuit het 

perspectief van institutionele klanten, ten aanzien 

van het type taxateur en welke verbeterpunten 

zien zij in de huidige praktijk? Onderstaand 

een korte samenvatting met daarin een aantal 

verbeterpunten voor de vastgoedtaxatiebranche. 

Aan de orde komen: de setting van de makelaar/

taxateur, de taxateur en integriteit en de 

vastgoedmarkt en de afgifte van marktinformatie. 

Als uitgangspunt is de onafhankelijke professio-

nele taxateur genomen: deze persoon is gecerti-

ficeerd en taxeert onroerende zaken. Daarnaast 

is zij onderworpen aan de tucht van de markt en 

bemiddelt eventueel. Tevens brengt zij onafhan-

kelijk van de opdrachtgever op verzoek van de 

opdrachtgever een schriftelijke taxatie uit, niet 

in het kader van de uitvoering van een bemidde-

lingsopdracht, maar voor andere doeleinden zoals 

opgenomen in taxatieleer deel1 van Ten Have. 

1. Setting makelaar / taxateur: 
duidelijkere positionering.
Uit mijn onderzoek blijkt dat een aantal betrokken 

klantgroepen een niet geheel comfortabel gevoel 

heeft bij de setting van de makelaar en de taxateur 

in één organisatie. Men is wel van mening 

dat makelaarsorganisaties hun best doen met 

betrekking tot de ‘Chinese Wall’. Met Chinese Wall 

bedoel ik een (fysieke) scheiding tussen makelaars 

en taxateurs met tevens toezicht daarop door 

middel van een een interne gedragscode. Alleen de 

markt ervaart deze ‘Chinese Wall’ nog niet altijd. 

Vooral de institutionele beleggers, accountants, 

ontwikkelaars en benchmark instituten nemen een 

sceptische houding aan. Zij noemen het een ‘Paper 

Wall’. 

Hypothecaire financiers en particuliere beleggers 

vinden het klankborden tussen makelaar en 

taxateur doorslaggevend bij hun wens om 

scherpte in een waardering te krijgen. Men vindt 

dat uit de transacties en andere marktinformatie 

die gepubliceerd worden, niet de incentives, 

allonges en de expiratiedata van de vigerende 

huurcontracten blijken. In een neergaande/

stagnerende markt geeft de vastgoedmarkt 

nog minder betrouwbare informatie af. Het 

klankborden met makelaardij collega’s is dan nog 

meer van belang. In een non market zijn no-deals, 

afgekapte onderhandelingstrajecten, transacties 

die worden ontbonden, tevens signalen die de 

taxateur mee dient te nemen om een extra teneur 

van de markt te krijgen. 

In het algemeen is men van mening dat de 

taxateur meer dient te communiceren over 

eventuele betrokkenheid van zijn kantoor bij de 

betreffende deal. Indien er conflicterende belangen 

zijn dient de taxateur deze door duidelijk te 

Het spanningsveld bij taxeren van vastgoed is duidelijk. Het 
inwinnen van marktinformatie kan gepaard gaan met diverse 
niveaus van commerciële (schijn) belangenverstrengeling. De 
taxateur kan zijn marktinformatie op diverse manieren uit de 
vastgoedmarkt filteren. 

communiceren inzichtelijk te maken. Dit gebeurt 

volgens hen nooit of veel te weinig. Het managen 

van eventuele conflict of interest is van groot 

belang. Een duidelijke positie van de taxateur 

ten opzichte van de deal en deze eventueel te 

vermelden in de rapportage, vindt men essentieel. 

Het niet altijd effectief ervaren van de ‘Chinese 

Wall’ door de markt komt nog meer tot uiting 

in onder andere het navolgende namelijk: de 

onduidelijke fee-structuur. Een vooraf afgesproken 

fixed fee of bij voorkeur in een urentarifering zou 

wenselijker zijn. Een courtage in percentagevorm 

afhankelijk gesteld van de getaxeerde waarde 

is erg onwenselijk. De aanwezigheid van een 

hiërarchische verhouding tussen makelaar en 

taxateur in één organisatie is eveneens een 

onwenselijk situatie, vinden de klantgroepen. 

Tevens ontbreekt het aan toezicht op diverse 

compliance en gedrags- en integriteitrichtlijnen 

zowel op branche- als op organisatieniveau. 

Een systeem waarbij informatie wisselt van de 

makelaarafdeling naar de taxatieafdeling, en 

niet andersom, zou daarbij eventueel kunnen 

helpen. Bovendien zou een fysieke splitsing tussen 

makelaardij- en taxatieafdeling, bijvoorbeeld 

door deze onder te brengen in twee gescheiden 

gebouwen, bijdragen aan een comfortabeler 

gevoel. 

2. Taxateur en integriteit: nu nog 
te vrijblijvend
Uit mijn onderzoek blijkt dat men van mening 

is, dat de vastgoedbranche in zijn algemeenheid 

en de taxatiebranche in het bijzonder een aantal 

zaken veel beter dient te regelen. Iedere branche 

heeft zo zijn excessen maar de vastgoedbranche 

krijgt momenteel heel erg de negatieve aandacht 

van de media. Door deze aandacht wordt alles 

wel in sterke mate vergroot. Toch zeker nu in de 

huidige economische situatie, is men het er over 

eens dat betrouwbaarheid, betrouwbare partners, 

integriteit en onafhankelijkheid, op alle vlakken 

essentieel is. De huidige regelgeving schiet te kort. 

Er dient een eenduidige gedragscode te komen 

voor de taxatie branche. Zo dient er bijvoorbeeld 

meer actief en preventief toezicht te komen en 

sanctionering op niet naleving. Momenteel zijn 

Het Toekomstperspectief 
van de taxateur

Door: Edwin de Brauwer

een hoger en anders georiënteerd 
opleidingsniveau
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de klantgroepen over het algemeen van mening 

dat alles nog te veel vrijblijvend is en dient de 

taxatiebranche op alle fronten geprofessionaliseerd 

te worden.

Diverse aanbevelingen zijn: 

-  een duidelijkere feestructuur zoals een fixed fee 

of een urentarifering; 

- geen courtage van de getaxeerde waarden; 

-  een hiërarchie verhouding tussen makelaar en 

taxateur is onwenselijk; 

-  duidelijkere communicatie betreffende de 

verhouding tussen taxateur en de transactie. 

Diverse compliance en gedrags- en integriteit-

richtlijnen op organisatieniveau dienen bij te 

dragen aan deze richtlijnen zodat de positie van 

de taxateur meer geborgd en versterkt wordt en 

de markt de ‘Chinese Wall’ beter kan ervaren. De 

onafhankelijke positie van de taxateur dient in elk 

geval sterk verbeterd te worden.

3. Vastgoedmarkt en afgifte markt-
informatie kan beter
Uit mijn onderzoek blijkt ook dat in de markt 

onderscheid wordt gemaakt tussen de liquide- 

versus illiquide vastgoedmarkten, de gepubliceerde 

versus niet gepubliceerde data en de wenselijkheid 

en haalbaarheid van een apart te formeren 

databank.

Liquide en illiquide vastgoedmarkten
In de branche maakt men een onderscheid in 

een liquide en een illiquide vastgoedmarkt. 

Deze globale indeling kan zowel geografisch als 

marktcyclisch worden gemaakt. 

Bij een geografische indeling kan onderscheid 

worden gemaakt in de liquide markten zoals vier 

grote steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en 

Den Haag. De vastgoedmarkt in Amsterdam is 

het meest liquide van deze vier en Den Haag is 

het minst liquide. De kenmerken van geografische 

liquide markten zijn relatief grote markten, relatief 

veel volume en een hoge mate van dynamiek en 

professionaliteit. 

Er zijn meer marktpartijen in een liquide markt, 

de markt is ‘volwassener’ waardoor de kennis 

breder in de markt ligt en er is ook meer geld 

voor onderzoek of andere initiatieven die de 

transparantie bevorderen. Liquide markten 

functioneren relatief beter dan illiquide markten en 

zijn over het algemeen beter geïnstitutionaliseerd. 

In liquide markten is er minder discussie en 

minder discrepantie tussen waarderingen en geeft 

de vastgoedmarkt relatief meer betrouwbare, 

accurate, actuele en in voldoende mate 

marktinformatie af. De liquide markt functioneert 

daardoor beter en is een relatief minder inefficiënte 

markt. In een illiquide markt, zoals Winterswijk 

en Oost - Souburg kunnen er meer discussies 

over de hoogte van de waarderingen ontstaan. 

De verschillen in waarderingen kunnen groter 

zijn. De markt functioneert over het algemeen 

nog inefficiënter dan de liquide markt. Bij een 

illiquide markt, waar nog meer marktinefficiency 

heerst, is het hebben van marktinformatie een 

groot voordeel (Home Market Concept). In een 

geografische illiquide markt kan er wel intensief 

contact zijn tussen de paar partijen die actief 

zijn in die markt en zo de informatie afschermen. 

Locale kennis blijft altijd essentieel.

Bij een marktcyclische indeling kan sprake zijn 

van een opgaande markt en een neergaande/

stagnerende vastgoedmarkt zoals thans het geval 

is. De opgaande markt is meer liquide dan de 

neergaande markt. In een florerende opgaande 

markt is er sprake van een aanbiedersmarkt en 

geeft de vastgoedmarkt relatief meer betrouwbare, 

accurate, actuele en overigens in voldoende mate 

marktinformatie af. De eigenaren van de panden 

zijn gebaat bij de uitwisseling van marktinformatie 

vooral in een opgaande markt. Zij zijn immers 

gebaat bij een zo hoog mogelijke waardering en 

zullen dan ook gebruik maken van deze evidence 

om de waarde op te stuwen. In een stagnerende/

neergaande (vragers)markt is er natuurlijk 

feitelijk minder marktinformatie aanwezig en is 

de betrouwbaarheid, actualiteit en marktwerking 

minder dan in een markt waar veel uitwisseling 

en relatief meer waarnemingen aanwezig zijn. 

De eigenaren zijn dan mogelijk gebaat bij minder 

transparantie omdat zij een afwaardering/

correctie naar beneden niet wenselijk achten. De 

vastgoedmarkt is dan nog inefficiënter en werkt 

nog minder perfect (imperfect). 

Daarnaast merken accountants ten aanzien van 

het voorgaande op, dat de taxateurs in Nederland 

en continentaal Europa ‘distressed sales’ (RICS 

‘marktinstabiliteit’; transacties die tot uitdrukking 

komen in paniekverkopen of -aankopen of 

eenvoudig in een onwil transacties te sluiten totdat 

duidelijk is hoe de marktprijzen zich op langere 

termijn zullen ontwikkelen) niet direct meenemen 

in hun waarderingen als evidence, waardoor 

de waarderingen minder snel naar beneden 

werden aangepast. In de United Kingdom worden 

‘distressed sales’ wel veel meer meegenomen 

zodat men in voorkomende gevallen een directe 

en stevigere waardedaling ziet (volatiel). In een 

neergaande markt is het meer modelmatiger 

taxeren ‘value to model’ dan in een opgaande 

en minder inefficiëntere markt. In een opgaande 

markt is er meer evidence en is er vrijwel geen 

discussie over de waarde. ‘Value to market’ is meer 

mogelijk. 

Bij de projectontwikkelaars spelen nog andere 

zaken een rol. De betrouwbaarheid, actualiteit, 

transparantie en de mate van marktinformatie is 

dan ook in eerste instantie voldoende voor een 

eerste check van een propositie. De transactieprijs 

is in eerste instantie veel minder relevant. De 

potentiële (her)ontwikkelingsscenario’s in de 

(nabije) toekomst zijn veel relevanter in de 

planexploitatieopzet. Marktinformatie op het 

gebied van structuur- en masterplannen zijn meer 

van belang dan vigerende transactieprijzen.

Gepubliceerde en niet-gepubliceerde data
Het merendeel van de klantgroepen merken op 

dat de laatste tijd weinig detailinformatie wordt 

vrijgegeven. De transparantie wordt daardoor 

minder. In de propertyNL en Vastgoedmarkt wordt 

vaak gemeld ‘tegen marktconforme condities’. 

De nadere details worden uit privacy en/of 

concurrentieoverwegingen niet vrijgegeven. Welke 

klanten willen immers vrijgeven dat zij voor een 

zeer hoog bedrag per jaar een pand gehuurd 

hebben! 

De gepubliceerde cijfers zoals de 

beleggingstransacties, de gebruikerstransacties 

en de aanbod- en opname cijfers betreffen vooral 

een marketingtool en een ‘verkoopshow’ van 

de makelaarsorganisatie. De accuratesse bij de 

transactiecijfers laat vaak te wensen over. De 
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gegevens zijn eventueel wel geschikt voor nadere 

research doeleinden en laten een gedeeltelijke 

teneur van de vastgoedmarkt zien. Een eerste 

scan is prima maar het totaal beeld van de ‘deal’ 

ontbreekt. Een marktconforme waardering, slechts 

gebaseerd op alleen deze bronnen, is niet optimaal 

haalbaar omdat informatie met betrekking 

tot onder andere incentives en expiratiedata 

ontbreken. 

De marktrapportages met onder andere 

aanbod- en opname cijfers van de professionele 

vastgoedmarktpartijen zijn overwegend goede 

weerspiegelingen van de vastgoedmarkt. Dit 

is ook logisch omdat met het uitgeven van de 

marktinformatie een groot reputatie risico wordt 

gelopen indien die niet correct zou zijn. Het 

onderling vergelijken van cijfers blijft volgens 

de klantgroepen zeer lastig omdat bij het 

samenstellen van de data vaak verschillende 

uitgangspunten worden gehanteerd. 

Enerzijds is het publiceren van cijfers een 

marketingtool van de makelaarsorganisaties om 

hun ‘handel’ te etaleren voor vervolgopdrachten 

en anderzijds kan het tevens een belegger 

helpen een positief verhuurbericht uit te brengen 

richting aandeelhouders. Het betreft dan een 

ondersteunend communicatiemiddel naar 

aandeelhouders. Men kan met betrekking tot 

data een tweetal lagen onderscheiden namelijk: 

de eerste laag van gepubliceerde data waaronder 

transactiecijfers van gebruikers- als beleggingszijde 

en vraag- / aanbod gegevens. De tweede laag 

van niet-gepubliceerde transactiecijfers en data is 

echter veel belangrijker volgens merendeel van de 

klantgroepen. In het algemeen vindt de branche 

de gepubliceerde data onvoldoende. De niet-

gepubliceerde data zijn essentieel, omdat daar de 

achterliggende elementen van de overeenkomsten 

zichtbaar worden.

De informatie vanuit de vastgoedmarkt is veelal 

niet toereikend zodat eigen waarnemingen 

nodig zijn via eigen deals, via goede research 

afdelingen of via financieringsaanvragen om 

het beeld compleet te maken. De accountants 

en benchmark instituten beoordelen alleen de 

taxaties procedureel en op consistentie. Aan de 

hand van de beschikbare gepubliceerde marktinfo 

kunnen zij een goed gevoel krijgen bij de 

vastgoedportefeuilles. De accountants analyseren 

vooral de consistentie in de taxatierapporten 

versus de financiële administratie van de cliënt. 

Onder andere het huurniveau, eventuele leegstand, 

ingeschatte onderhoudskosten en de expiratiedata 

van de vigerende huurovereenkomsten worden 

met de gegevens in de financiële administratie 

van de cliënt vergeleken. Daarnaast kunnen zij 

benchmarken tussen vastgoedfondsen onderling. 

Zij krijgen veel vastgoedcijfers onder ogen van 

andere vastgoedfondsen zodat zij het vastgoed 

onderling kunnen vergelijken. Accountantskantoren 

met een Real Estate Advisory Service zijn over het 

algemeen in het voordeel. Indien de accountants 

een verdiepingsslag willen maken kunnen zij 

een interne vastgoedspecialist / interne taxateur 

inschakelen. In een illiquide-/neergaande markt 

maken zij vaker een afspraak met de betreffende 

taxateur voor nadere toelichting. 

Apart geplaatste databank
Volgens het merendeel van de klantgroepen heerst 

het navolgende. Momenteel wordt betaald voor 

marktinformatie. Indien deze publiekelijk bekend 

wordt gemaakt op detailniveau zou het kunnen 

zijn dat de markt niet meer bereid is te betalen 

voor marktinformatie. Hier komt nog bij dat de 

professionele (makelaars) organisaties worden 

betaald voor het verstrekken van marktinformatie. 

In feite zijn zij daarom gebaat bij een meer 

intransparante, minder perfecte (imperfectie) 

en minder efficiëntie (inefficiënte) werkende 

vastgoedmarkt. Hier ontstaat een spanning.

De benchmark instituten, de accountants en de 

institutionele beleggers zijn alle voorstander van 

een apart geplaatste databank. Het is volgens 

hen wenselijk, haalbaar en noodzakelijk een 

gestandaardiseerd platform (databank) te creëren, 

zodat meer transparantie wordt bewerkstelligd. 

De databank kan worden voorzien van de nodige 

vertrouwelijkheids protocollen en eventueel 

worden beheerd door een ‘trusted partner’. 

De ‘trusted partner’ kan zorgen voor accurate, 

kwalitatieve en gevalideerde data, zowel ten 

aanzien van gerealiseerde transacties alsook ten 

aanzien van voor verschillende andere doeleinden 

dan transacties afgegeven waarden. De data 

in deze databank zijn in ieder geval inzichtelijk 

gemaakt. Met deze databank kan naar het oordeel 

van deze klantgroepen een professionaliseringsslag 

gemaakt worden. Hierdoor hoeven taxateurs zich 

dan niet meer te bekommeren in de selectie en 

filtering van transacties, die op zowel de koop als 

huurmarkt plaatsvinden. Taxateurs kunnen dan 

hun activiteiten verplaatsen door een vertaling 

te maken van de sociaal- economische, sociaal-

culturele en demografische ontwikkelingen naar 

de gevolgen die deze hebben voor de exploitatie 

en waarde van vastgoed alsook op micro-/

pandniveau. Het voorgaande vraagt overigens wel 

om een aanmerkelijk hoger en anders georiënteerd 

opleidingsniveau dan thans van de taxateurs 

verwacht wordt. Een hbo / academisch niveau 

met een ruimtelijk economische inslag, in plaats 

van het nu nog vaak mbo / hbo niveau met een 

vastgoedbeheer inslag. 

De ASRE draagt dan ook bij aan een 

professionalisering van de vastgoed taxatie 

branche door de opleiding Real Estate Valuation 

(REV) aan te bieden. Weer een stap(je) vooruit…

Edwin De Brauwer MRE MRICS RT is als zelfstandig 

en onafhankelijk vastgoedtaxateur o.z. werkzaam 

voor diverse private- en publieke opdrachtgevers. 

Daarnaast is hij gelieerd als praktijkdocent 

taxatieleer aan de Fontys Hogeschool afdeling 

Vastgoed & Makelaardij Eindhoven.  

Assenkruis: Assenkruis belangenverstrengeling en 

marktinformatie met positionering



Nr 24 •  december 2010 17

Hoewel de signalen in 2009 al zeer duidelijk 

waren, beginnen de effecten binnen veel 

gemeenten nu pas zichtbaar te worden. Door 

het stilvallen van de vastgoedmarkt komen de 

grondexploitaties verder onder druk te staan. 

Inkomsten uit grondverkoop lopen terug, terwijl 

de kosten vaak doorlopen of zelfs al gemaakt 

zijn. Per project neemt het aantal tegenvallers 

toe. De effecten op portefeuilleniveau zijn al snel 

significant te noemen. Volgens onze becijferingen 

lopen gemeenten jaarlijks zo’n 3,8 mrd euro mis 

als gevolg van bijstelling van de grondwaarde, 

achterblijvende realisatie, misgelopen bouwleges 

en gederfde OZB-inkomsten. De eventuele 

verliezen op publiek-private samenwerkingen 

nog niet meegenomen. Met name die gemeenten 

die structureel rekening hebben gehouden 

met afdrachten vanuit het grondbedrijf en/of 

onvoldoende risicoreserves hebben opgebouwd 

komen in zwaar weer. Het dichtdraaien van de 

Rijkssubsidiekraan en de korting op het Gemeen-

tefonds maken het beeld alleen maar schrijnen-

der.

Crisis uitzitten en dan ‘gewoon’ 
weer doorgaan?
In Nederland is op dit moment geen sprake 

van het gebruikelijke dipje in de vastgoed-

markt dat snel weer plaats zal maken voor een 

opleving. Naar alle waarschijnlijkheid verandert 

de vastgoedmarkt structureel. Het goedkope 

geld van het afgelopen decennium zal niet 

meer terugkeren, maar ook lijkt het einde van 

aanhoudende (bevolkings)groei in zicht. De 

eerste krimpverschijnselen zijn al duidelijk 

zichtbaar. Nederland zal niet langer ontwikkelen 

voor de groei, maar ontwikkelen voor duurzame 

verbetering.

Nieuwe kijk op waardecreatie
In de praktijk zien we dat de ‘waarom’-vraag 

weer wordt gesteld. In plaats van een stapeling 

van ambities op allerlei terreinen, verschuift 

langzaam de focus naar ‘welk probleem lossen 

we met deze ontwikkeling op?’. Immers, grond-

productie is geen doel op zich, maar een middel 

om stedelijke ontwikkeling in de volle breedte 

mogelijk te maken. De gewijzigde ontwikkelcon-

text vraagt mijns inziens om ontwikkelinitiatieven 

die bijdragen aan kwaliteitsverbetering van het 

bestaande stedelijk weefsel ten behoeve van zijn 

eindgebruikers.

Dit vergt een meer organische aanpak met 

een bottom-up benadering in plaats van vast-

omlijnde plannen waarvoor vooraf forse  

investeringen afgedekt dienen te worden. Door 

op kleinere schaal te gaan denken en beter 

gebruik te maken van de bestaande eigen-

schappen van een stad ontstaat ruimte voor 

nieuwe partijen, die (blijvend) bereid zijn te 

investeren. Hierbij moet niet alleen gedacht 

worden aan eigenaar-gebruikers, maar ook 

aan andere partijen die duurzaam verbonden 

zijn aan een gebied, zoals (kapitaalkrachtige) 

energie leveranciers, afvalverwerkers en ICT-

bedrijven die de stad ‘slimmer maken’. Immers, 

de vastgoed business case alleen is vaak niet 

meer sluitend. Een combinatie met bijvoorbeeld 

mobiliteit en energie, die zich kenmerken door 

kasstromen met langere terugverdientijden, 

maakt de business case kansrijker. Zo leggen 

gebiedsontwikkelaars in London ook de in-

frastructuur voor duurzame energie aan. Die 

locaties zijn gewilder onder gebruikers door 

lagere energiekosten (schaal- en efficiëntievoor-

delen) en een duurzaam imago. Dit levert een 

maatschappelijk rendement, maar vertaalt zich 

ook financieel, omdat het afzetrisico voor vast-

goedontwikkelaars kleiner wordt.

Veranderend speelveld
De gebiedsontwikkelingspraktijk van het 

afgelopen decennium kenmerkte zich door groot-

schaligheid met een beperkt aantal kapitaal-

krachtige partijen. Aanbodgerichte, seriematige 

productiewijzen en grondbezit waren leidende 

principes. De gemeente blijft een belangrijke 

regisseur in het meer spontane en organische ge-

biedsontwikkelingsproces, maar zal minder vanuit 

Heeft gebiedsontwikkeling 
nog toekomst? 

Door: Anne van Eldonk

Door de wereldwijde economische crisis zijn gebieds en 
vastgoedontwikkelingen in Nederland behoorlijk onder 
druk komen te staan. Als gevolg van de verscherpte 
condities van kredietverstrekkers en het feit dat afzet geen 
vanzelfsprekendheid meer is, is de waardecreatieketen in het 
vastgoedproces stil komen te vallen. De private sector heeft 
vrij snel rigoreuze maatregelen getroffen door reorganisaties 
en prioritering van projecten. Risicoacceptatie is daarbij het 
grote sleutelwoord. Zijn er voldoende zekerheden, is het project 
financierbaar en is er voldoende flexibiliteit zijn vragen die in 
het afgelopen decennium van gebiedsontwikkelingsoptimisme 
nauwelijks gesteld werden en nu aan de orde van de dag zijn. 

niet langer ontwikkelen voor de groei
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Goede wijn 
behoeft een 

mandje
Door: Jacques Craenen

Deze zomervakantie werd ik nog meer 
gevraagd dan andere vakanties. Vijf, zes 
adressen elke dag weer. Katten, cavia’s, post, 
bloemen en perken. Deed ik het ’s avonds 
niet dan moest het ’s morgens wel. Als een 
daglamp om inbrekers te misleiden, leegde 
ik brievenbussen en zette grijze, groene en 
blauwe containerbakken buiten. Weken achter 
elkaar. Of ze het er om deden wie het langst 
weg kon blijven. Leuke buurtjes. En dan zijn ze 
terug.  

Sleutels worden weer overhandigd en de bedankjes zijn hartelijk. De 

verhalen zijn groots en emotioneel. Zo ook de beschrijving van de meege-

brachte wijnen. ”Moet je geproefd hebben”, is nog de minst krachtige term 

die ik hoorde. “Heerlijke afdronk en ongelooflijk lekker in de avondzon bij 

vis en salades” komt al snel daarna. Het beleven en prijzen van spijs en 

drank zijn één met gevoel en inzicht.  

Ferm gebracht en hartelijk bedoeld, maar niet altijd even werkzaam. Emotie 

is namelijk situatie- én persoonsgebonden, dit in tegenstelling tot een met 

zorg samengestelde en geselecteerde lijst van kandidaten. Het komt voor 

dat bij zoekopdrachten de opdrachtgever een ‘prachtige wijn’ heeft ontdekt 

en die beslist wil aanbevelen c.q hebben. Sommeliers kennen dit fenomeen. 

De behoefte komt ergens vandaan, niet zelden vanuit de wens om zich te 

omringen met gelijk gestemden. In ons vak als executive searchers geldt 

het gezegde ‘wie zich zelf zoekt, krijgt niet wat hij wil maar wat hij al 

heeft’. Ik zie het als mijn taak om wensen van opdrachtgevers te vervullen, 

maar ook om ze nèt iets verder te laten kijken; precies als de sommelier 

die bij dat ene speciale gerecht nèt die andere wijn aanbeveelt dan jezelf 

in gedachten had. Vandaar dat ik de ‘goede wijn’ van mijn opdrachtgever 

graag voorzie van een mandje met vergelijkbare, maar ook nèt iets andere 

wijnen. Uitgekozen op competenties, karaktereigenschappen en uitermate 

geschikt voor het vervullen van de functie, los van emotie, want die ene 

speciale wijn op een terras in Florence onder de Italiaanse zon smaakt thuis 

toch net weer even iets anders.

De kunst van een juist samengesteld mandje van geselecteerde kandidaten 

bepaalt onze bekwaamheid als headhunters en het succes van de match. 

De keuze van de kandidaat is en blijft aan de opdrachtgever. Wij geven 

inzicht in de wijnkelder en geven suggesties bij een ‘steengoed’ menu. 

Jacques Craenen MRE is partner bij Escalier Belfort.

productie-oogpunt (grondbedrijfbelang) moeten 

gaan opereren. Het stimuleren en faciliteren van 

private initiatieven (en dus geen zelfrealisatie 

ontmoedigen) wordt een belangrijke uitdaging. 

Samenwerkingsvormen zullen veranderen van 

‘verstandshuwelijken’ tussen enkele grote profes-

sionele partijen in ‘communes’ van partijen die 

ieder op hun eigen wijze aan de gebiedsontwik-

keling bijdragen. 

Intelligenter waarderen 
Een langdurig financieel commitment van een 

beperkt aantal grote partijen, gemotiveerd vanuit 

een allesomvattende grondexploitatie, is verleden 

tijd. Dit dwingend financieel korset past niet bij 

een organische ontwikkeling. Vanuit een overall 

visie op het plangebied moeten investerings-

budgetten worden vastgesteld met betrekking 

tot deelprojecten die noodzakelijk zijn en bij 

voorkeur marktinitiatieven stimuleren. Dit dient 

periodiek te worden herijkt. Een deelproject 

met een negatief saldo is pas mogelijk als er 

dekking in de vorm van subsidies, bijdragen (bijv. 

uit onderhoudsreserveringen, WOZ-inkomsten 

of extra erfpachtinkomsten), optimalisaties of 

compensatie in andere projecten tegenover staat. 

Kortom, gebiedsontwikkeling is geen verleden 

tijd, maar zal met meer realiteitszin en creati-

viteit moeten worden opgepakt. Dit betekent 

ook prioriteren. Bestuurders hebben hierin een 

belangrijke rol, maar verkeren soms in een 

spagaat tussen privaat- en publiekrechtelijke 

belangen. Het voorkeur geven aan bijvoor-

beeld bebouwing van een eigen stuk grond op 

een uitleglocatie versus het invulling geven aan 

een braakliggend terrein van een ontwikkelaar 

in het centrum ligt dan op de loer. Dit terwijl 

een centrumontwikkeling mogelijk een grotere 

stimulans geeft aan de levendigheid en daarmee 

de economie van de stad. Immers, mensen willen 

er liever wonen en werken, de voorzieningen 

worden beter benut en de OZB-inkomsten zullen 

mogelijk stijgen. Vertegenwoordigt dit maat-

schappelijke en financieel indirecte rendement 

op termijn niet een grotere waarde dan het 

eenmalig cashen van de grondprijs aan de rand 

van de stad? Ik denk dat we toe zijn aan het in-

telligenter waarderen van gebiedsontwikkelingen 

door ook deze indirecte (financiële) effecten mee 

te laten wegen in de prioritering en besluitvor-

ming van projecten.

ir. Anne van Eldonk MRE is werkzaam bij Fakton.
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Vereenvoudiging
Vóór de inwerkingtreding van de Wabo werden voor de uitvoering 

van een project vaak meerdere vergunningen verleend. Het kon 

zijn dat voor een project een bouwvergunning, een ontheffing 

van het bestemmingsplan, een sloopvergunning, een kapver-

gunning, een uitritvergunning en een monumentenvergun-

ning benodigd waren. Omdat deze vergunningen afzonderlijk 

werden aangevraagd en verschillende procedures doorliepen, 

werd dit systeem in de praktijk vaak als ingewikkeld en kostbaar 

beschouwd. Met de invoering van de Wabo is beoogd aan deze 

nadelen een einde te maken. 

Door de nieuwe wetgeving zijn verschillende vergunningen die 

nodig zijn voor het realiseren van een project vervangen door 

één vergunning: de omgevingsvergunning. Dat betekent dat voor 

verschillende activiteiten voortaan kan worden volstaan met één 

integrale vergunningaanvraag, één voorbereidingsprocedure, één 

bevoegd gezag en één bezwaar- en beroepsprocedure. 

Hoewel dit systeem op het eerste gezicht eenvoudig lijkt, kan het 

aanvragen van één omgevingsvergunning voor verschillende activi-

teiten ook nadelen met zich meebrengen. Soms kan het uit een 

oogpunt van efficiëntie juist zinvol zijn om de vergunningverlening op 

te knippen, bijvoorbeeld om zekerheid te verkrijgen over de uitvoer-

baarheid van bepaalde onderdelen van een project. De aanvrager kan 

in dat geval een keuze maken tussen het aanvragen van een deelom-

gevingsvergunning of een gefaseerde omgevingsvergunning.

Deelvergunning
Voor een project kunnen afzonderlijke omgevingsvergunningen 

(“deelvergunningen”) worden aangevraagd als de betrokken 

activiteiten niet onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Van 

onlosmakelijkheid is sprake wanneer een bepaalde handeling 

betrekking heeft op verschillende vergunningplichtige activiteiten, 

die fysiek niet te scheiden zijn.

Een voorbeeld om dit te illustreren. Voor de realisatie van een win-

kelcentrum wil een ontwikkelaar een monumentaal pand slopen, een 

aantal bomen kappen en een uitrit maken. De activiteiten waarvoor 

een afzonderlijke deelvergunning kan worden aangevraagd betreffen 

het ‘kappen’, ‘het realiseren van een uitrit’ en het ‘bouwen’. Deze 

activiteiten zijn immers niet onlosmakelijk met elkaar verbonden en 

kunnen fysiek los van elkaar worden uitgevoerd. Dat is anders voor 

de activiteiten ‘slopen’ en ‘wijzigen van een monument’. Deze acti-

viteiten kunnen niet worden ‘opgeknipt’, omdat de sloop tegelijker-

tijd de wijziging van het monument met zich meebrengt. Voor deze 

activiteiten tezamen zal dan ook één (deel)omgevingsvergunning 

moeten worden aangevraagd. 

 

Gefaseerde omgevingsvergunning
Naast de deelvergunning biedt de Wabo ook de mogelijkheid 

om één omgevingsvergunning in twee fasen aan te vragen. Dit 

systeem biedt de aanvrager de mogelijkheid een uitspraak van het 

bevoegd gezag te krijgen over de vergunbaarheid van bepaalde 

activiteiten binnen een project. Anders dan bij de deelvergun-

ning kan de aanvrager met een beschikking eerste fase nog niet 

aan de slag. De beschikking eerste fase vormt pas samen met 

de beschikking tweede fase een bruikbare omgevingsvergun-

ning. Door deze fasering kan uitsluitsel worden verkregen over 

de uitvoerbaarheid van een deel van een project, zonder dat de 

aanvrager in een vroeg stadium tijd en geld hoeft te investeren 

in een volledige aanvraag. Hoewel dit doel in beginsel ook met 

het aanvragen van een deelvergunning wordt beoogd, is het 

aanvragen van een deelvergunning niet mogelijk voor activiteiten 

die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Denk bijvoorbeeld 

aan de hiervoor besproken sloop van een monumentaal pand. 

In dat geval kan de aanvrager vanwege de onlosmakelijkheid 

van de activiteiten ‘slopen’ en ‘wijzigen van een monument’ niet 

uit de voeten met een deelvergunning, maar zal een gefaseerde 

aanvraag uitkomst kunnen bieden. De aanvraag eerste fase 

ziet dan bijvoorbeeld op de wijziging van het monument en de 

aanvraag tweede fase heeft betrekking op de sloopactiviteiten. 

Wabo: 
eenvoud en efficiëntie in 

vergunningenland?
Door Eefje M. van Bommel MRE 

Met de inwerkingtreding van de Wet algemene  
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is per 1 oktober 
2010 een einde gekomen aan de vertrouwde figuur van 
de bouwvergunning. Om een bouwwerk te realiseren is 
niet langer een bouwvergunning, maar een zogenaam
de omgevingsvergunning nodig. Maar met de komst 
van de Wabo verandert er méér. In deze bijdrage zullen 
de belangrijkste wijzigingen worden toegelicht en zal 
worden bekeken of de Wabo daadwerkelijk voorziet in 
een eenvoudiger en efficiënter vergunningensysteem 
zoals de wetgever heeft beloofd. 

één integrale
vergunningsaanvraag
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Eén omgevingsvergunning uitgangspunt 
Om te stimuleren dat de aanvrager kiest voor één integrale om-

gevingsvergunning, biedt de Wabo het bevoegd gezag de mo-

gelijkheid een omgevingsvergunning gedeeltelijk te verlenen. 

Op verzoek van de aanvrager kan het bevoegd gezag de omge-

vingsvergunning verlenen voor de activiteiten waarvoor zij niet 

hoeft te worden geweigerd. Voorwaarde is wel dat de aanvrager 

op het aanvraagformulier aangeeft dat de aanvraag niet alleen 

op het gehele project, maar ook op de afzonderlijke activiteiten 

betrekking heeft.

Twee procedures
De Wabo kent twee procedures voor de verlening van een om-

gevingsvergunning: de reguliere voorbereidingsprocedure en de 

uitgebreide voorbereidingsprocedure. 

De reguliere voorbereidingsprocedure geldt (o.a.) voor bouwen in 

overeenstemming met het bestemmingsplan, kappen, slopen en 

het wijzigen van een gemeentelijk monument. Voor deze activi-

teiten dient het bevoegd gezag binnen 8 weken op de aanvraag 

te beslissen (eventueel met een verlenging van 6 weken). Als niet 

binnen deze termijn een besluit is genomen, is de vergunning van 

rechtswege verleend. Hoewel een vergunning van rechtswege 

op het eerste gezicht wenselijk lijkt, is oplettendheid geboden 

vanwege de ‘uitgestelde inwerkingtreding’. Van een vergunning 

van rechtswege mag namelijk pas gebruik worden gemaakt als de 

bezwaartermijn is verstreken of, als bezwaar is ingesteld, op dat 

bezwaar is beslist. 

De uitgebreide voorbereidingsprocedure geldt voor de ‘complexe’ 

vergunningen: (o.a.) het wijzigen van een rijksmonument, het 

afwijken van een bestemmingsplan (voorheen: ‘projectbesluit’), het 

tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan en het wijzigen van een 

inrichting (voorheen: ‘milieuvergunning’). Bestaat een project uit 

meerdere activiteiten en valt slechts één van die activiteiten onder de 

uitgebreide voorbereidingsprocedure, dan volgt niettemin de gehele 

aanvraag de uitgebreide procedure. Dat houdt in dat het bevoegd 

gezag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 6 maanden na 

ontvangst van de aanvraag een besluit moet nemen. Deze termijn 

mag eenmalig met 6 weken worden verlengd als de aanvraag zeer 

ingewikkeld of een omstreden onderwerp betreft. Deze termijnen 

gelden voor de situatie waarin zienswijzen tegen het ontwerpbe-

sluit zijn ingediend. Zijn geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit 

ingediend, dan is de beslistermijn aanmerkelijk korter. In dat geval 

moet het bevoegd gezag binnen vier weken na het verstrijken van de 

zienswijzetermijn een besluit nemen. Overschrijding van deze beslis-

termijnen leidt – in tegenstelling tot bij de reguliere voorbereidings-

procedure - niet tot een omgevingsvergunning van rechtswege. 

Geen inhoudelijke wijzigingen 
Met de invoering van de Wabo zijn geen materiële wijzigingen 

beoogd. De criteria waaraan de vergunningaanvragen in het verleden 

werden getoetst, zijn hoofdzakelijk hetzelfde gebleven. Voor de 

vergunningverlening ten aanzien van de activiteit ‘bouwen’ heeft 

de invoering van de Wabo nauwelijks gevolgen. Net als voor de 

bouwvergunning onder de Woningwet (oud) dient een omgevings-

vergunning te worden geweigerd als het bouwen strijd oplevert 

met het Bouwbesluit, de bouwverordening, het bestemmingsplan, 

de beheersverordening, het exploitatieplan, de redelijke eisen van 

welstand en het advies van de Commissie voor tunnelveiligheid. 

Conclusie
Hoewel de Wabo streeft naar eenvoud - één omgevingsvergunning 

voor één project - is het de vraag of dit doel met het huidige ver-

gunningensysteem wordt bereikt. Met name voor complexe projecten 

zal het systeem van één integrale omgevingsvergunning ongeschikt 

blijken, onder meer omdat dit stelsel geen rekening houdt met 

de verschillende fasen van het ontwikkelproces (van initiatief tot 

realisatie). Deze omstandigheid zal in de praktijk ertoe leiden dat 

de aanvrager kiest voor het aanvragen van gefaseerde omgevings-

vergunningen en deelvergunningen. Een ontwikkeling, waarmee het 

doel van de Wabo feitelijk voorbij wordt gestreefd. Een voordeel van 

de Wabo is evenwel dat de aanvrager van de omgevingsver gunning 

zélf de regie in handen heeft: hij bepaalt voor welke activiteiten 

een integrale omgevingsvergunning, een deelvergunning of een 

gefaseerde omgevingsvergunning wordt aangevraagd. 

De praktijk zal moeten uitwijzen of de Wabo brengt wat is beloofd: 

een transparanter, effectiever en verbeterd vergunningenstelsel. 

Vooralsnog lijken de kansen daarop minder groot dan de wetgever 

heeft beoogd.

Nascholingsbijeenkomst Wabo
Op 27 januari 2011 organiseert de Amsterdam School of Real Estate een  

nascholingsbijeenkomst getiteld ‘Versnelling van bouwprocedures en de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)’. Tijdens deze bijeenkomst 

zal onder meer de op 1 oktober 2010 ingevoerde Wabo worden besproken, 

alsmede de versnelling van bouwprocedures en ervaringen uit de praktijk. 

Het programma van deze bijeenkomst is als volgt: 

15.00 uur - 15.30 uur Inloop en ontvangst

15.30 uur - 16.15 uur  Toelichting op de opbouw en werking van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), 

Mr. Eefje van Bommel MRE, advocaat Gijs Heutink 

Advocaten 

16.15 uur - 17.15 uur  Versnelling van (bouw)procedures: het samenspel 

van verschillende regelingen om (bouw)procedures 

te versnellen, o.a. de coördinatieregeling uit de Wro, 

projecten van nationale betekenis, projectuitvoerings-

besluit Crisis- en herstelwet, bouwprocedures onder de 

Wabo), Mr. Jaap Hoekstra, staatsraad in buitengewone 

dienst Raad van State 

17.15 uur - 17.30 uur Pauze

17.30 uur - 18.15 uur  Praktijkervaringen bij het versnellen van procedures, 

Drs. Willem de Jager, o.a. directeur  

Gebiedsontwikkeling Waalfront 

18.15 uur - 19.00 uur Borrel

Nadere informatie over de inschrijving voor deze bijeenkomst kan worden 

verkregen bij Linda van Wankum, via e-mail: l.vanwankum@asre.uva.nl.

De kosten bedragen E 325,- excl. BTW voor Alumni.
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Beschrijf je huis eens. Wat maakt het specifiek 
jouw (t)huis?
Deze boerderij is met oude bouwmaterialen (afkomstig van een 

gesloopte boerderij uit 1680) gebouwd. Mijn vader is als hobby-

project in 1977 met de bouw gestart. In 1997 waren wij de eerste 

bewoners. Vorig jaar hadden we pas het gevoel dat de boerderij 

klaar was. Je kunt je voorstellen dat een huis waar je zolang aan 

bouwt wel als jouw (t)huis voelt!

Waarom heb je juist voor dit huis gekozen?
De grond waar de boerderij op staat, komt uit de familie. Mijn 

familie was rond 1650 al woonachtig in dit gebied. Dit gegeven 

tezamen met de fantastische ruimte en vrijheid maken deze locatie 

voor mij en mijn gezin zeer speciaal.

Wat is je favoriete plek in huis? 
Mijn werkkamer met uitzicht over de weilanden.

En wat is er minder, wat zou je graag nog aan 
je huis veranderd zien?
Isolatietechnisch zou het allemaal nog wel wat beter kunnen. Een 

mooie wijnkelder staat nog op mijn verlanglijstje. 

Waarom kies je als echte vastgoedman voor 
koop?  
Natuurlijk koop, als ik oude eigendomstitels van mijn voorouders 

bekijk waar zij voor een appel en een ei grond kochten, blijft 

vastgoed toch echt de mooiste belegging die er bestaat!

Hoe ziet jouw ideale woning eruit?
Zie foto!

De woning van: 
Kees van Harten

Burgelijke staat:   gehuwd

Kinderen:  Sander (11), Anna (10), Julia (7) en Saar (5)

 

Locatie:  Ottoland, klein plaatsje tussen Gorinchem en 

Schoonhoven, in het hart van de Alblasserwaard

Bouwjaar: 1680/1977

Type: boerderij

Oppervlakte:   boerderij met 6 ha weiland en boomgaarden 

Mijn (t)huis

Je kunt je voorstellen dat een huis waar je 
zolang aan bouwt wel als jouw (t)huis voelt!



Samenspel
Het ontwikkelen van aantrekkelijke woon-
 gebieden is als een puzzel: alles moet 
precies in elkaar passen. Het is een lang-
durig en gecompliceerd proces. En goed 
samenspel, zo weten we door onze 65 jaar 
ervaring, zorgt voor het succes. Daarom 
brengen we liefst al bij aanvang betrokken 
partijen bij elkaar, zoals gemeenten, 
woningcorporaties, belangengroepen en 
consumenten. Zodat we samen zorgvuldig 
de juiste verbindingen kunnen maken. 
Met inbreng van onze kennis en kunde 

als professionele partner, en natuurlijk 
ons financiële uithoudingsvermogen. Dit 
samenspel maakt het mogelijk de puzzel 
op te lossen en werkelijk innovatieve, 
duurzame woonconcepten te ontwikkelen. 
Met als resultaat een toekomstbestendige 
gebiedsontwikkeling, met een vanzelf-
sprekende kwaliteit voor de mensen die er 
straks nog heel lang zullen wonen.

Bouwfonds Ontwikkeling is onderdeel van Rabo Vastgoedgroep



Wij voorspellen dat de ‘nieuwe’ realiteit in 2020 is,  dat wij u 

dan een heel goed 2021 wensen. Waarbij wij met 

evenveel inzet – en nóg 10 jaar meer ervaring – u bijstaan 

op het gebied van beleggingstransacties 

en hotels. 

Oude en nieuwe realiteit is onze grote inzet voor 

onze klanten, ook 2011. Wij hebben dan ook weer graag 

contact.

In 2020

Directie contact: 

Drs Bastiaan Driessen MRE MRICS  

 

Statenlaan 59  |  Postbus 17179  

2502 CD Den Haag 

Tel: 070 33 858 33  

E-mail: driessen@invast.nl 

www.invast.nlINVESTMENTS  •  CORPORATES  •  HOTELS
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