WOONCOÖPERATIES

WHITEPAPER

VAN VREEMDE EEND NAAR
BLIJVENDE OPLOSSING VOOR BETAALBARE HUURWONINGEN

Versnelling door
een innovatieve
zakelijke aanpak

Vooraf
Gemeenten staan voor forse uitdagingen om het tekort aan betaalbare
woningen op te lossen. In dit whitepaper lees je hoe kleine
wooncoöperaties een serieus probleem met betaalbare huisvesting
kunnen oplossen. Hoe je kan versnellen door te ontzorgen en risico’s te
verkleinen. Want de huidige situatie is ongewenst: wooncoöperaties zijn
te moeilijk en duren daarom te lang en commerciële middeldure
huurwoningen worden uiteindelijk gewoon weer vrije sectorwoningen.
Door te kiezen voor een innovatieve aanpak in de startfase van een
wooncoöperatie combineer je het beste van de zakelijke wereld van
marktpartijen en de wereld van betrokken coöperaties. In dit paper lees
je hoe dat eruit zou kunnen zien en waarom het een goede oplossing is
om betaalbare huisvesting te realiseren. In een vernieuwende aanpak
mixen we de betrokkenheid en blijvende betaalbaarheid van inwoners
met de zakelijke aanpak van marktpartijen. Want koester
inwonersinitiatieven. Het zijn de mensen die het cement van een
gemeenschap vormen alleen bij bouwprojecten heb je niet genoeg aan
alleen maatschappelijk cement.
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Voornamelijk gericht op gemeenten en provincies. Te inspireren hoe het
wél kan. Want papier is geduldig maar betrokken inwoners zoekend naar
betaalbare huisvesting kunnen niet langer wachten.
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BETAALBARE HUUR EN HET BETREKKEN VAN JE INWONERS
De woningmarkt staat onder druk, huizenprijzen stijgen en betaalbare
huisvesting is steeds lastiger te vinden. Terwijl betaalbare woningen van
groot belang zijn voor je gemeente. Het tekort aan leerkrachten,
verplegers, politie en andere vitale beroepen loopt alleen maar op
terwijl het huisvestingprobleem steeds groter wordt.
Hoe los je dit als overheid op? Maak je een stadsdeal met de
marktpartijen? Of stimuleer je inwoners het heft in eigen handen te
nemen? Beide opties zijn het eigenlijk net niet maar waarom eigenlijk
niet?

Versnelling door de systeemwereld van
marktpartijen en stadsdeals

nodig was dan “doen wat je altijd hebt gedaan”. Dergelijke afspraken zijn
een aardig voorbeeld van samenwerking tussen overheid en
marktpartijen.

Beleggerswoningen zijn niet blijvend betaalbaar
Marktpartijen realiseren betaalbare huurwoningen. En in de combinatie
van “commercieel” en “betaalbaar” wringt de schoen. Want commerciële
partijen moeten een commercieel rendement halen, bijvoorbeeld om
onze pensioenfondsen nog een beetje te laten renderen. Om een
commercieel rendement te halen zijn minimaal twee zaken nodig:
1. Een zo hoog mogelijke jaarlijkse stijging van de huur.
Met als negatief gevolg: door de prijsstijging gaat het na verloop
van jaren van “betaalbaar” naar “duur”
2. De noodzaak tot het omzetten van betaalbare huur naar een vrije
sectorwoning na 15 tot 20 jaar.
Met als negatief gevolg: het is geen blijvende toevoeging aan de
woningvoorraad. Het probleem in de toekomst zal daardoor nóg
groter worden.

De nood op de woningmarkt is dus hoog. Daarom maken diverse
gemeenten voor de hele stad afspraken met marktpartijen over de
realisatie van middeldure huurwoningen. De gedachte is dat je met grote
marktpartijen eenvoudiger afspraken kan maken voor de bouw van veel
woningen en er dan tempo komt in de bouw van de benodigde
huurwoningen. De gemeente Utrecht heeft
bijvoorbeeld een Stadsakkoord Wonen en de
Wooncoöperaties zijn intrinsiek gemotiveerd om
gemeente Amsterdam sloot met grote
de huren betaalbaar te houden en verkopen het
vastgoedpartijen zoals de NEPROM en de
bezit niet na 15 tot 20 jaar. Het zijn blijvende
IVBN een intentie over betaalbare
huisvesting. In de praktijk moeten dergelijke
betaalbare huurwoningen.
deals zich nog bewijzen maar er was meer

De schaarse bouwlocaties van nu worden
volgebouwd met de vrije sectorwoningen
van de toekomst. De gemeente Amsterdam
bijvoorbeeld beschouwt middeldure
huurwoningen als koopwoningen die voor
een minimale termijn (25 jaar) verhuurd
moeten worden.
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De volgende generatie krijgt daarmee de rekening. Beleggers kunnen daar
niets aan doen want de mogelijkheid tot uitponding is vanuit commercieel
noodzakelijk maar voor de samenleving is het ongewenst. De rekening
komt later ook bij het gemeentelijk grondbedrijf te liggen om het
blijvende probleem van betaalbare huisvesting tegen nog hogere kosten
(of lagere grondprijs) op te lossen.
Wooncoöperaties hebben deze nadelen niet. Die hebben natuurlijk weer
andere nadelen: het duurt te lang, het is nog veel te complex en het is nog
teveel afhankelijk van goedwillende inwoners. Daarover meer.

De huurder als eigenaar: betrokken
en betaalbaar

Een wooncoöperatie is een vorm
van collectief wonen waarin de
huurders tegelijk ook de
eigenaren zijn van het gebouw.
Als een soort Vereniging van
Eigenaren waarbij de VvE ook
eigenaar is van het gebouw en
het verhuurt aan de eigen
leden.

Wooncoöperaties zijn sinds de “nieuwe” Woningwet uit
2015 in opkomst. Het rijk, provincies en gemeenten
zoeken naar mogelijkheden om inwoners directe
zeggenschap te geven over de gebouwde omgeving.
Wooncoöperaties geven hier goed invulling aan doordat
inwoners met elkaar woningen kopen en aan zichzelf
verhuren. De huurder is daarmee tegelijk ook eigenaar.
Je vangt meerdere vliegen in één klap en de belangrijkste
twee voordelen zijn:
1. Hogere mate van betrokkenheid.
2. De betaalbare huurwoningen zijn blijvende betaalbare
huurwoningen.

Inwoners die met elkaar de stad maken. Wat wil je als gemeente nog
meer? Als gemeente wil je dat het veel eenvoudiger wordt en sneller
gaat. Want in theorie is de wooncoöperatie een goede oplossing. De
praktijk is erg weerbarstig. Zonder een nieuwe aanpak kunnen
wooncoöperaties de beloftes niet waar maken.
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MARKTPARTIJ

HET BESTE VAN TWEE WERELDEN IN EEN OVERZICHT
WOONCOÖPERATIE

Snelheid

+

Met een deal kan er meestal snel worden gebouwd.
Voorinvesteringen zijn geen probleem.

-

Het ontbreken van professionaliteit en het consensusmodel
van veel groepen leidt tot een langere voorbereidingstijd.

Ambtelijke capaciteit

□

Minder capaciteit dan werken met wooncoöperatie.
Het juridische deel (zoals een tender) kosten juist meer tijd.

-

Grond verkopen aan particulieren kost in de regel meer tijd
dan grond verkopen aan een marktpartij. Er is meer overleg
nodig met een hogere mate van onzekerheid.

Kwaliteit

□

Een marktpartij zal alleen kwaliteit toevoegen als dat een eis is van de
gemeente of als dat ten bate komt van de businesscase.

□

Architectonische kwaliteit is meer groepsafhankelijk.

Duurzaamheid wordt met een economische blik vanuit de belegger
bekeken: is het waarde verhogend of kostenbesparend. Niet vanuit de
eindgebruiker of het milieu.

+

Duurzaamheid

□

Woonkwaliteit en beleving zijn leidend en niet de
economische belangen.

Comfort, energiebesparing en milieu zijn drijfveren in plaats
van de wettelijke normen of tendervoorwaarden.

Duurzaamheid is vaak norm gestuurd: wat is het wettelijk minimum of
de minimale eis van de gemeente?

Klantgericht

-

Huurders hebben een hoog toetsinkomen. Om risico’s voor de
belegger te minimaliseren. Deze private norm sluit vaak niet aan bij de
doelgroep die het nodig heeft.

Duurzaamheid zit vaak in het DNA van een groep. Intrinsieke
motivatie.

+

Klantwensen zijn bij aanvang én in de exploitatie niet relevant zolang
de woningen maar verhuurt kunnen worden.

Het begint met de woonwensen van de wooncoöperatie.
Omdat huurders ook eigenaar zijn is er in de toekomst veel
meer flexibiliteit als het gaat om de keuken verbouwen, een
tuin aanpakken of andere zaken wijzigen.
Minpunt: wellicht te weinig oog voor de huurder van later.

Toekomstbestendigheid

□

Vastgoedbeleggers bouwen onderhoudsarm met het oog op behoud
van waarde.

□

De toekomstbestendigheid zit meer in de groep en de
betrokkenheid dan in het gebouw. Wooncoöperaties houden
een aantrekkingskracht en geven huurder eigen
verantwoordelijkheid en is daardoor toekomstbestendig.

Betrokkenheid

-

Geen betrokkenheid van huurders op de bouw of het gebruik.

+

Maximale betrokkenheid op het gebouw en het gebruik.
Aantoonbaar hogere betrokkenheid op de leefomgeving ten
opzichte van gewone huurders.

Maatschappelijke baten

-

Geen bijzondere maatschappelijke baten.

+

Solidariteit. Economische veerkracht van huurders. Positief
effect op de leefomgeving.
Blijvende betaalbare huur: de rekening wordt niet
doorgeschoven naar de volgende generatie.

Volkshuisvesting

□

Tijdelijke oplossing (15-20 jaar) voor betaalbare huisvesting

+

Blijvende oplossing voor betaalbare huisvesting

Financiering

+

Financiering is eenvoudig

-

Financiering is één van de grootste knelpunten.

Financieel

□

Met dezelfde voorwaarden dezelfde grondprijs. Met mogelijkheid tot
uitponden: incidenteel hogere grondprijs. De (hoge) rekening wordt
dan doorgeschoven naar een volgende generatie.

Bij gelijke eisen minimaal dezelfde grondprijs. Lagere
grondprijs dan beleggers als er mag worden uitgepond.
Op lange termijn meer baten dan commerciële huurwoning.
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INTERMEZZO
HOE EN WAAROM VAN WOONCOÖPERATIES
Wat is een wooncoöperatie?
Een wooncoöperatie is een vorm van collectief wonen waarin de huurders
tegelijk ook de eigenaren zijn van het gebouw. Als een soort Vereniging
van Eigenaren waarbij de VvE ook eigenaar is van het gebouw en het
verhuurt aan de leden.

Een wooncoöperatie kan een hechte community zijn, een
combinatie van wonen en zorg of gewoon een losse groep met
gedeelde verantwoordelijkheden die lijken op het beheer van een
VvE.

Een wooncoöperatie beslist binnen grenzen zelf wie wordt toegelaten
(coöptatie) en een wooncoöperatie heeft in principe geen winstoogmerk.
Het gaat dus niet over woningcorporaties die verantwoordelijkheid zijn
voor sociale huurwoningen.

Afbakening: betaalbare huurwoningen
In dit whitepaper gaat het specifiek over betaalbare (middeldure)
huurwoningen. In principe geen verkoop van bezit van woningcorporaties
aan wooncoöperaties maar het bouwen op nieuwe bouwlocaties. In de
praktijk zijn er weinig corporaties bereid bezit te verkopen en het betalen
van de marktwaarde van een koopwoning voor een betaalbare
huurwoning is financieel niet haalbaar voor wooncoöperaties.

Maatschappelijke winst door eigenaarschap
Het samen eigenaar zijn van een gebouw lijkt een klein verschil met
gewoon huurder zijn. Maatschappelijk gezien zijn er belangrijke
verschillen. Je moet wel verder willen kijken dan het gebouw.
Eigenaarschap vergroot de betrokkenheid bij de woonomgeving. Dit uit
zich in een hogere gehechtheid aan een buurt en meer sociale contacten.
Een hogere actiebereidheid om zorg te dragen voor je omgeving. En
eigenaarschap vergroot het gebruik van de voorzieningen in de buurt. Een
hogere betrokkenheid leidt vaak tot een langere woonduur.

Afbeelding
Balkonbingo in Utrecht Overvecht, georganiseerd door
wooncoöperatie Overhoop tijdens de lockdown
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Economische winst door minder onzekerheid
Een ander voordeel is het verschil in onzekerheid. Huurprijzen kunnen
soms fors stijgen. Ben je op lange termijn nog wel in staat de woning te
betalen? Terwijl je er zo fijn woont. Die onzekerheid heb je niet als je
huurt van de eigen woonvereniging. Je bent daardoor ook in staat meer te
investeren in je woning en in je omgeving.

Duurzame mobiliteit als concept? Als je de mensen uit je buurt kent leen
je makkelijker een auto uit. Is placemaking belangrijk? Het zijn juist de
plaatselijke actieve bewoners die van een achteraf plek een place to be
weten te maken.

Inwoners denken niet in hokjes maar leggen

Of denk aan het combineren van wonen en zorg, of het circulair bouwen
van het gebouw. Inwoners denken in beschikbare tijd. Tijd is voor
inwoners niet hetzelfde als geen geld. Voor marktpartijen kost tijd direct
geld dus zie hier de maatschappelijke winst. Inwoners investeren tijd
omdat dat niets kost maar wel veel oplevert.

Gemeenten en marktpartijen denken sectoraal. Geldstromen door de wijk
(www.geldstromendoordewijk.nl) maakt dit heel mooi inzichtelijk.
Inwoners denken niet in hokjes maar in oplossingen met een menselijke
maat.

Het opgebouwde vermogen lekt niet weg naar

dwarsverbanden

commerciële beleggers

Een wooncoöperatie bouwt uiteindelijk vermogen op. Dit vermogen is in
de eerste 15 jaar nodig voor de financiering, herfinanciering en groot
onderhoud. Op lange termijn draagt het opgebouwde kapitaal bij aan een
duurzame instandhouding van de coöperatie. Het geeft veel meer
financiële stabiliteit en zekerheid voor de leden. En met het kapitaal
kunnen andere initiatieven geholpen worden. Mits je dat bij de start al
goed regelt natuurlijk.
Het kapitaal in de wooncoöperatie kan door de juiste statuten en
contracten geen speelbal worden van speculatie. Het voorkomt een
prijsopdrijvend effect omdat de huren gereguleerd en gemaximeerd zijn.
En huurders hebben geen baat bij kapitaal maar bij betaalbare huur én
goede betrokken buren.
Met een wooncoöperatie breng je in meer opzichten de menselijke maat
terug in de stad.

Afbeelding
Buurthuis en sociale short stay Het Lokaal in project Haag & Hof. Een inwonersinitiatief in Houten.
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VERSNELLING VAN WOONCOÖPERATIES DOOR EEN INNOVATIEVE ZAKELIJKE AANPAK

DE NIEUWE INNOVATIEVE AANPAK VOOR WOONCOÖPERATIES
Stel jezelf eens de volgende drie vragen:
1. Is er in jouw gemeente behoefte aan betaalbare huurwoningen?
2. Wil je dat deze huurwoningen een blijvende toevoeging zijn aan
de woningvoorraad?
3. Wil je een grotere betrokkenheid van inwoners op de gebouwde
omgeving?
Heb je alle drie met ja beantwoord? Dan past een innovatieve aanpak
om wooncoöperaties te realiseren waarschijnlijk bij jouw visie. Een
aanpak waarbij de betrokkenheid en het lange termijn belang van de
inwoners mixen met de zakelijke aanpak van commerciële partijen. Met
twee sleutelbegrippen: ontzorgen en risicobeheersing.

Je wilt het beste van de markt…
Het werken met marktpartijen biedt gemeenten voordelen:
• Zodra je een deal hebt over de grond en het programma kan het
snel gaan
• Geen gedoe met financiering of voorinvesteringen
• Een professionele gesprekspartner die begrijpt hoe
gebiedsontwikkeling werkt
• Ontzorgen van een ontwikkelaar door gegarandeerde afname
En op bijzondere plekken zijn marktpartijen in staat om een heel hoge
architectonische kwaliteit te realiseren. Zoals het eerste middeldure huur
project van Amsterdam: woongebouw Crossroads in Sloterdijk-Centrum.
Tot dergelijke grote complexe projecten zijn wooncoöperaties niet in

staat. Dergelijke projecten zijn ook alleen mogelijk met het recht om de
middeldure huurwoningen na de termijn om te zetten naar vrije
sectorwoningen.

…en het beste van de wooncoöperaties
De stad is van de inwoners. Het werken met inwoners in
gebiedsontwikkeling heeft aantoonbare voordelen:
• Een blijvende toevoeging aan de woningvoorraad
• Hoge betrokkenheid bij het project en na oplevering een hoge
betrokkenheid op de leefomgeving
• Economische voordelen door zekerheid over de huur en lokale
binding
• Vaak intrinsieke motivatie voor duurzaam bouwen en duurzaam
leven
• De menselijke maat in de bebouwde omgeving

En je krijgt een innovatieve aanpak voor
wooncoöperaties

Mix het beste van de markt met het beste van wooncoöperaties en je
krijgt een innovatieve aanpak om wooncoöperaties wél haalbaar en
schaalbaar te krijgen. De aanpak is zakelijk waar het zakelijk moet zijn om
zo tijd te creëren om de inwoners te laten doen waar ze goed in zijn.
De kern van de nieuwe aanpak is het ontzorgen van de drie belangrijkste
partijen -wooncoöperatie, gemeente, financier- aan het begin van het
proces. Dit ontzorgen is sterk gericht op het reduceren van de risico’s die
de afzonderlijke partijen lopen.
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VERSNELLING VAN WOONCOÖPERATIES DOOR EEN INNOVATIEVE ZAKELIJKE AANPAK

1. Wooncoöperatie
• Risico op de voorinvestering
• Risico van het niet rondkrijgen van de financiering
• Risico van onverenigbare of onhaalbare (woon)wensen
2. Gemeente
• Risico lange doorlooptijd en hoge proceskosten
• Risico op te lage architectonische kwaliteit
• Risico’s t.a.v. de governance bij de wooncoöperatie
• Risico op het niet afnemen door een wooncoöperatie
3. Financier
• Risico op lange due diligence door gebrek aan
professionaliteit
• Risico op verlies van waarde op lange termijn
• Risico’s t.a.v. de governance bij de wooncoöperatie

De innovatieve aanpak samengevat in vier G’s

De vraagstukken en risico’s van de drie partijen hangen onderling samen.
Bekijk de knelpunten en risico’s in samenhang en dan krijg je een betere
oplossing.

Al in de startfase van een ontwikkeling wil je zo snel mogelijk grip krijgen
op de haalbaarheid. Een haalbaar plan maakt het proces sneller. En snel
constateren dat een plan niet haalbaar is voorkomt nodeloos tijdverlies
en proceskosten.
Van vier G’s wil je in de beginfase de haalbaarheid weten:
Gebouw

passen de woonwensen bij de locatie-eisen en het
beschikbare budget?

Geld

is het plan te financieren met een sluitende begroting?

Grond

kom je tot overeenstemming met de gemeente over de
gronduitgifte?

Groep

heeft de groep realistische verwachtingen over
woonwensen, budget en samenwerking

PRODUCTEN STARTFASE WOONCOÖPERATIE
Woonwensenonderzoek en reality check
•

Groep

•
•

Online tool voor groepen om zelf in te vullen
over woonwensen, budget en dilemma’s
Zakelijke check op de haalbaarheid
Professionele begeleiding

Locatie-specifiek woonconcept

Gebouw

Financiering en sluitende begroting
•
•

Geld

•

Een realistische en sluitende begroting
Financieringsplan met (vrijblijvend) aanbod
van één of meerdere financiers.
Ontzorgen van eigen financiering

•
•
•
•

Locatie specifiek o.b.v. eisen gemeente
Gebaseerd op de woonwensen
Waardevast en goed te onderhouden
Duurzaam

Grondreserveringsovereenkomst
•

Grond

Overeenkomst met de gemeente over de
juridische en financiële voorwaarden
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TUSSEN WENS EN WERKELIJKHEID: BEREN OP DE WEG
Wooncoöperaties kunnen, mits met een slimmere en betere aanpak,
een goede oplossing zijn voor blijvende betaalbare huurwoningen. Maar
tussen wens en werkelijkheid zit een weerbarstige praktijk, wetten en
praktische bezwaren. Over de belangrijkste knelpunten lees je in dit
deel. Knelpunten zijn complex en hangen onderling samen.
Wooncoöperaties als wens opnemen in het woonbeleid, wat extra
begeleiding bieden en incidenteel een voormalige schoollocatie
beschikbaar stellen biedt geen structurele oplossing en zorgt niet voor
blijvende betaalbare huur.

De zorgplicht: komt initiatiefnemer bij de bank
Wat gebeurt er als een particuliere groep bij de bank komt voor een
zakelijk krediet in het vastgoed? Voor veel banken is dit een lastig en
vooral tijdrovend vraagstuk. Het is een zakelijke hypotheek gecombineerd
met een zorgplicht richting de particulier.
Daarnaast komen groepen met een eigen berekening en eigen
businesscase aan. Het kost banken tijd en geld om deze te doorzien en te
beoordelen. Voor banken is het ook lastig te doorzien of de groep in staat
is de risico’s te beheersen die projectontwikkeling met zich meebrengt. En
blijf je tijdens dat complexe proces als groep ook bij elkaar?
Een professionele partner die zorgt vooraf afgestemde en
gestandaardiseerde rekenmodellen en een onafhankelijke kritische
zakelijke check van de groep neemt veel voorwerk voor de bank uit
handen.

Komt een initiatiefnemer bij de gemeente
Particuliere initiatiefnemers zitten met gebiedsontwikkelaars en het
grondbedrijf aan tafel om tot overeenstemming te komen. Het plan moet
passen binnen allerlei wet- en regelgeving, binnen gemeentelijke kaders
en aansluiten bij de woonwensen. Vaak zijn dit lastige en langdurige
trajecten met wederzijds onbegrip. Als het lukt is het resultaat vaak heel
goed maar het voor de buitenwereld onzichtbare voortraject is voor
iedereen onwenselijk.
Een oplossing is de conceptontwikkeling door een ervaren partij te laten
doen zonder dat een groep exclusief met de gemeente aan tafel zit.

Zakelijke hypotheek: ongelijk speelveld
Voor een bank zijn wooncoöperaties ondernemers die een zakelijke
hypotheek voor hun vastgoed nodig hebben. Dit beperkt de
mogelijkheden en hoogte van de financiering. Nederlandse banken gaan
bij een zakelijke hypotheek uit van een lineaire hypotheek. Met als nadeel
de relatief hoge financieringslasten in de beginjaren. Terwijl bij een
huurwoning er juist geen hoge lasten gewenst zijn aan het begin van de
exploitatie.
Bijkomend punt is dat de rente niet aftrekbaar is en niet geborgd via de
overheid zoals bij woningcorporaties wel het geval is. Er is dus geen gelijk
speelveld als het gaat om de financiering.
Een annuïtaire hypotheek sluit beter aan bij de kasstroom van
wooncoöperaties. En voor het gelijke speelveld is het borgen van een
relatief klein deel van de hypotheek waarschijnlijk voldoende.
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Een zakelijke hypotheek = 30% eigen vermogen

VERSNELLING VAN WOONCOÖPERATIES DOOR EEN INNOVATIEVE ZAKELIJKE AANPAK

Het is geen onwil van de banken, eerder onvermogen en soms een gebrek
aan voorbeelden. Want de zorgplicht waar het eerder over ging is best
complex. Banken willen wel maar de risico’s moeten dan kleiner zijn en
de tijdsinvestering per project geringer. Bij een nieuwe aanpak is dat
mogelijk mits banken en gemeenten daarvoor open staan.

Een zakelijke hypotheek voor vastgoed betekent ook dat er 30% eigen
vermogen moet zijn om de financiering rond te krijgen. In principe
betekent de 30% “eigen vermogen” het zorgen voor “eigen financiële
middelen”. Dit is dus wezenlijk anders dan een particuliere hypotheek
waarbij tot 100% kan worden geleend én de rente aftrekbaar is. Het
speelveld wordt hierdoor nog wat ongelijker.

Voorfinanciering voor de planvoorbereiding

Bij een gemiddelde woningwaarde van € 200.000 betekent het dat
initiatiefnemers voor € 60.000 aan eigen middelen moeten zorgen. Dat
kan door het inleggen van spaargeld, lenen van familie en vrienden en/of
het uitgeven van certificaten. En dat is zoals je begrijpt een behoorlijke
uitdaging, zeker ook voor de doelgroep van de middeninkomens. De
doelgroep met zoveel geld kan dan waarschijnlijk beter kopen dan huren.

De voorfinanciering van het maken van de plannen is een serieus
knelpunt. Want hoe kom je aan het geld? En bovenal: wat als je plan toch
niet doorgaat? Dan heb je niets maar moet je als particulier wel
duizenden euro’s terugbetalen. Voor een projectontwikkelaar is dit
eenvoudiger want zij kunnen risico’s spreiden en verdisconteren de
voorbereidingskosten voor plannen die niet doorgaan in het rendement
voor projecten die wel doorgaan.

Door de investerings- en exploitatierisico’s te kleinen kan het leningdeel
voor de bank in combinatie met een lening of garantstelling vanuit een
overheid omhoog. Verkleinen door standaardisatie, behoud van
vastgoedwaarde en een zekere bouwsom. Het eigen aandeeldeel is zo te
verkleinen tot circa 10% tot 15% waardoor het voor veel meer groepen
bereikbaar wordt. De gemeente Amsterdam heeft al laten zien dat het
kan en mag.

Te weinig concurrentie tussen banken
In Nederland is er vrijwel geen concurrentie voor de financiering van
wooncoöperaties. Sterker nog: een Duitse bank, de GLS, is de enige echt
interessante aanbieder van financiering. Mits je de eerder genoemde 30%
aan eigen vermogen kan inleggen natuurlijk.

Pas bij een onherroepelijke omgevingsvergunning heb je pas een
definitieve overeenkomst en financiering. Maar dat kost minimaal 10%
van de bouwkosten (circa € 15.000 per woning) voordat je zekerheid hebt
over de grond en het geld.
Enkele provincies en gemeenten hebben (beperkte) fondsen om renteloos
en aflossingsvrij te lenen. Dit is essentieel voor het slagen van
wooncoöperaties. In de praktijk zijn deze fondsen niet helemaal
toereikend. Wil je serieus aan de slag met wooncoöperaties of
inwonersinitiatieven dan is een vorm van voorfinanciering nodig. Het is
vanuit de gemeente ook een voorinvestering die rendeert want anders
kom je uit bij commerciële partijen die rendementseisen hebben op de
voorfinanciering.
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EN NU AAN DE SLAG!
Begin met het eind voor ogen

Zorg voor (voor)financiering

Wil je als gemeente echt werk maken van betaalbare huur door
wooncoöperaties? Begin dan met het eind voor ogen: hoeveel woningen
wil je uiteindelijk (laten) realiseren? Amsterdam heeft de ambitie op
40.000 woningen gesteld.
Toewerken naar een ambitieus eindbeeld vraagt om veel sturing aan het
begin. Want als je wilt dat wooncoöperaties in de toekomst elkaar gaan
ondersteunen en gebruik maken van elkaars eigen vermogen dan moet je
daar vanaf de eerste wooncoöperatie weten hoe je dat gaat doen.

De voorfinanciering is een eerste en grote hobbel voor particuliere
initiatieven. Als je zakelijkheid wilt brengen in de wereld van
wooncoöperaties dan betekent het ook dat er risicodragende leningen
nodig zijn. Een voorfinanciering rendeert want een proces gaat vervolgens
sneller en zakelijker dus met minder risico’s voor beide partijen.

Breng beide werelden bij elkaar
Het begint bij het bij elkaar brengen van de twee werelden: de zakelijke
aanpak van de markt gecombineerd met de betrokkenheid en blijvende
betaalbaarheid van wooncoöperaties.
Heel concreet: wees terughoudend een losse locatie aan te bieden aan
een wooncoöperatie. Als gemeente wil je versnellen en minder gedoe en
professionalisering en sturing zijn daarbij noodzakelijk. Daar zijn diverse
oplossingen voor en ketensamenwerking met financiers en eventueel
bouwers is naar mijn mening essentieel.

Woonbeleid en grondbedrijf: trek samen op
Tussen beleid en realisatie zit bij de gemeente een grondbedrijf. Het
grondbedrijf is in staat beleid vorm te geven in nieuwe bouwprojecten.
Het is belangrijk dat de voorwaarden van gronduitgifte aansluiten bij het
woonbeleid omdat anders goede voornemens stranden bij onrealistische
grondprijzen of ondoenlijke onderhandelingen.

Wees ook niet terughoudend met het ondersteunen in de financiering.
Dat kan door middel van een relatief kleine garantstelling of via een
directe financiering zoals de gemeente Amsterdam gaat doen. Via de
leveringsakte (of erfpachtovereenkomst) zijn er voldoende financiële
zekerheden voor het geval het misgaat. De waarde van vrije
sectorwoningen is hoger dan betaalbare huur dus zit er altijd een
verborgen waarde die alleen de gemeente in geval van nood kan
verzilveren. Ondersteuning in de financiering is nodig omdat er geen
sprake is van een gelijk speelveld ten opzichte van particulieren of
corporaties en er (nog) geen concurrentie is tussen banken.

Innoveren en investeren doe je samen
In dit whitepaper schets ik oplossingen gericht op ontzorgen en risico’s
beheersen door te kiezen voor een zakelijker aanpak en samenwerking.
Dit behoeft een concretere uitwerking in gedetailleerde documenten en
voorwaarden, uitwerking van de financiering, uitwerking voor de
gronduitgifte, etc. Een kernpunt is samenwerking tussen verschillende
partijen en dat vraagt om kennis en ervaring van al die werelden. Het is
aan overheden om de handschoen op te pakken hierin te investeren want
het gaat om de stad van allemaal en niet om een commercieel belang.
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Gerben Kamphorst is geïnspireerd geraakt door de

www.genoegruimte.nl

gedrevenheid en meerwaarde van inwoners in
gebiedsontwikkeling. In wooncoöperaties komt dit samen.

gerben@genoegruimte.nl

Genoeg Ruimte is in de zakelijke kant van

06-15869480

gebiedsontwikkeling op het grensvlak van
inwonersinitiatieven en wooncoöperaties.
Ooit begonnen als planeconoom en veel persoonlijke ervaring
opgedaan met bijvoorbeeld wooncoöperatie Overhoop en
project Haag & Hof in Houten. Genoeg Ruimte heeft op basis
van financiële analyses een stevige bijdrage geleverd de
werkgroep financiering wooncoöperaties van de gemeente 13
Amsterdam.
Wil je als gemeente ook een zakelijke oplossing voor
wooncoöperaties en betaalbare huur? Neem contact op om
samen de oplossing in jouw gemeente vorm te geven.
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