
BOUWEN

OM TE WONEN

EN TE LEVEN

INFORMATIEVE 

THEMABIJEENKOMST 

MET DE RAAD

1NOVEMBER 2022



Welkom!



Programma

19.00 Opening

• Kennismaking

• Presentatie over het ontwikkelproces van een woning

20.00 Goed gesprek aan de hand van voorbeeld uit de praktijk

• Toelichting voorbeeld uit de praktijk

• Tafelgesprekken over dilemma’s en verwachtingen

20.50 Verzamelen ervaringen

21.00 Afsluiting



‘Het ontwikkelproces van een woning’

Roy Hasselerharm (KWP) & Mariël Gerritsen (BPD)



Het ontwikkelproces van een woning
informatieve themabijeenkomst van het Woningbouw Platform Arnhem



1. Wat zijn de stappen in een ontwikkelproces

2. Wat zijn go-no go momenten

3. Welke investeringsbeslissingen worden gemaakt op welk moment

4. Waar zit ruimte om te bewegen en overwegen



De stappen in een ontwikkelproces



Waar dient in de projectontwikkeling rekening mee gehouden te worden?

Wettelijke eisen

▪ Bouwbesluit
▪ Woningwet
▪ Wet natuurbeheer

▪ Flora en fauna
▪ Stikstof

▪ …

Gemeentelijke eisen

▪ Bestemmingsplan
▪ Beleidsdocumenten, oa:
o Perspectiefnota
o Doelgroepenverordening
o Woondeal
o Omgevingsvisie
o Groenvisie
o Participatieplan
o Kostenverhaal
▪ …

Markt

▪ Bouwkosten
▪ Verkoopopbrengsten
o Corporaties
o Belegger
o Markt
▪ Concurrentieanalyse
▪ Capaciteit
▪ …



Fictief voorbeeldproject

Uitgangspunten:
▪ - 20 rijwoningen
▪ - Waarvan 6 sociale huur
▪ - Kavel van 3.500 m2
▪ Bestemmingsplan moet 

worden gewijzigd
▪ Totale stichtingskosten: 

€ 6.000.000,- ex btw
▪ Resultaat: 7%



Wat is de kostprijs van een (sociale) rijwoning

8% - Grondkosten € 27.000 8%

48% - Bouwkosten € 172.000 48%

8% - Ontwikkelkosten € 28.000 8%

3% - Bijdragen aan gemeente/provincie € 10.000 3%

1% - Financieringskosten € 2.500 1%

3% - Algemene kosten ontwikkelaar € 10.000 3%

7% - Winst- en Risico ontwikkelaar € 25.000 7%

23%- Belastingen (overdrachtsbelasting en 
BTW) € 81.783 23%

Realistische verkoopprijs € 356.283 100%

Kostenopbouw rijwoning

8% - Grondkosten 48% - Bouwkosten

8% - Ontwikkelkosten 3% - Bijdragen aan gemeente/provincie

1% - Financieringskosten 3% - Algemene kosten ontwikkelaar

7% - Winst- en Risico ontwikkelaar 23%- Belastingen (overdrachtsbelasting en BTW)

Let op: in huidige markt grondprijs niet haalbaar



Initiatieffase

In de initiatieffase vindt onderzoek naar de haalbaarheid van het initiatief plaats. Op 
hoofdlijnen wordt de marktpotentie, de ruimtebehoefte van het gewenste plan, het benodigde 
investeringsbedrag en de te verwachten exploitatie verkend. Tevens wordt gekeken naar de 
alternatieve aanwendbaarheid (oa vigerende bestemmingsplan).

GO-NO GO MOMENTEN
INVESTERINGSBESLISSINGEN

▪ Marktanalyse
▪ Ontwerpstudie gewenst plan

(inclusief variantenstudie)
▪ 1e stichtingskostenopzet

(inclusief cashflowanalyse)
▪ Risicoanalyse (financieel)
▪ Waardering huidige situatie 

(taxatie)

INPUT/ROL GEMEENTE(RAAD)
(Verkennende beoordeling)

▪ Bestemmingsplan
▪ Beleidsdocumenten, oa:
o Perspectiefnota
o Doelgroepenverordening
o Woondeal
o Omgevingsvisie
o Groenvisie

RUIMTE BEWEGEN / OVERWEGEN

▪ Initiatief kan nog alle kanten op, 
100% ruimte voor overwegingen en 
afwegingen

Projectwaarde totaal 6 miljoen Euro exclusief BTW 

Bij een GO: verwerving van de locatie op risico



Definitiefase

Gedurende deze fase is de locatie verworven en krijgt het plan concreet vorm. Er dient een 
keuze gemaakt te worden tussen de differentiatie van het programma (kopen, huren, sociaal, 
middencategorie en/of duur) mede op basis van overheidseisen (zoals een Woonvisie) en kan er 
actief gezocht worden naar een partners die willen afnemen (zoals woningbouwcorporaties 
en/of beleggers). Tevens wordt de organisatie voor de volgende fasen vormgegeven.

GO-NO GO MOMENTEN
INVESTERINGSBESLISSINGEN

▪ Uitwerking risicoanalyse
▪ Definitief vaststellen programma
▪ Verfijnen stichtingskostenopzet
▪ Opdracht geven voor 

stedenbouwkundig en/of 
inrichtingsplan

▪ Selectie ontwikkelpartners zoals 
architecten en aannemers

INPUT/ROL GEMEENTE(RAAD)

▪ Startnotitie
o wonen
o Veiligheid / gezondheid / leefbaarheid
o Energie / duurzaamheid / mobiliteit
o Openbaar groen / klimaat
o Economie
▪ (Concept) anterieure overeenkomst 

(inclusief kostenverhaal)
▪ Opstellen uitgangspunten participatie

RUIMTE BEWEGEN / OVERWEGEN

▪ In deze fase worden de kaders 
gevormd voor de verder 
ontwikkeling, nu is er nog een 
ruimte mate van bewegingsvrijheid

▪ Bij een GO in deze fase, dienen de 
kaders vastgelegd te worden 
waaraan getoetst kan worden en dit 
moet de ontwikkelaar zekerheid 
verschaffen voor de uitwerking

Projectwaarde totaal 6 miljoen Euro exclusief BTW

Bij een GO: verlenen wij voor eigen risico opdrachten om ontwerpen op te stellen



Ontwerpfase

In deze fase worden het gebouw of gebouwen en de openbare ruimte (stedenbouwkundig- en 
inrichtingsplan) ontworpen en volledig uitgewerkt (bestek en tekeningen), worden een 
investeringskostenbegroting en een bouwplanning opgesteld en vindt de selectie van de 
aannemer plaats (voor zover deze niet in de vorige fase reeds is geselecteerd (bouwteam).

GO-NO GO MOMENTEN
INVESTERINGSBESLISSINGEN

▪ Opstellen stedenbouwkundig plan 
en ontwerpen woningen op basis 
van het vastgestelde programma

▪ Opstellen ontwerp 
bestemmingsplan

INPUT/ROL GEMEENTE(RAAD)

▪ Toetsen ontwerp bestemmingsplan 
(voldoet deze aan de uitgangspunten 
van de startnotitie, anterieure 
overeenkomst en overige 
beleidsdocumenten?)

▪ Toetsen input vanuit 
participatietraject

RUIMTE BEWEGEN / OVERWEGEN

▪ In deze fase verminderd de 
mogelijkheid tot bijsturen. Indien 
de plannen voldoen aan de 
overeengekomen uitgangspunten 
(zoals startnotitie en anterieure 
overeenkomst), zijn grote 
afwijkingen en/of aanpassingen 
zeer ongewenst (forse impact in tijd 
en geld)

Projectwaarde totaal 6 miljoen Euro exclusief BTW

Bij een GO: aanvraag wijziging bestemmingsplan en/of omgevingsvergunning



Voorbereidingsfase

In de voorbereidingsfase worden alle voorbereidingen getroffen om het resultaat (gebouwen en 
openbare ruimte) echt te kunnen maken. Alle eisen waaraan het resultaat moet voldoen zijn in 
de voorgaande fasen in kaart gebracht, de bestemmingsplanwijziging is afgerond en de 
omgevingsvergunning is aangevraagd.

GO-NO GO MOMENTEN
INVESTERINGSBESLISSINGEN

▪ Verfijnen stichtingskostenopzet
▪ Ontwerpen van de woningen zijn 

uitgewerkt en indien binnen budget 
is de omgevingsvergunning 
aangevraagd

▪ Op basis van stedenbouwkundig 
plan overige vergunning aanvragen 
(oa voor de inrichting openbare 
ruimte) 

INPUT/ROL GEMEENTE(RAAD)

▪ Toetsen definitief bestemmingsplan 
en beoordelen eventuele zienswijzen 
(voldoet deze aan de uitgangspunten 
van de startnotitie, anterieure 
overeenkomst en overige 
beleidsdocumenten?)

▪ Vaststellen bestemmingsplan

RUIMTE BEWEGEN / OVERWEGEN

▪ In deze fase in er slechts een 
beperkte ruimte voor aanpassingen 
ihkv het bestemmingsplan. 
Eventuele input vanuit zienswijzen 
worden afgewogen en kunnen 
eventueel worden meegenomen

Projectwaarde totaal 6 miljoen Euro exclusief BTW

Bij een GO: opdrachten voorbereiden start verkoop en opdracht voor aannemer(s)



Realisatiefase

Gedurende deze fase wordt het of worden de gebouw(en) daadwerkelijk gerealiseerd. Dit kan in 
een fase of in meerdere fasen gebeurd worden. Naast de gebouwen zal (een en ander 
afhankelijk van het project) ook de openbare ruimte worden aangelegd. Deze fase wordt 
afgesloten met de oplevering.

GO-NO GO MOMENTEN
INVESTERINGSBESLISSINGEN

▪ Verfijnen stichtingskostenopzet
▪ Ontwerpen van de woningen zijn 

uitgewerkt en indien binnen budget 
is de omgevingsvergunning 
aangevraagd

▪ Op basis van stedenbouwkundig 
plan overige vergunning aanvragen 
(oa voor de inrichting openbare 
ruimte) 

INPUT/ROL GEMEENTE(RAAD)

▪ Toetsen cq controle of er conform 
afspraken (overeenkomst) het project 
wordt gerealiseerd

▪ Na uitvoering overname van de 
openbare ruimte

RUIMTE BEWEGEN / OVERWEGEN

▪ In deze fase in er slechts een 
beperkte ruimte voor aanpassingen 
ihkv het bestemmingsplan. 
Eventuele input vanuit zienswijzen 
worden afgewogen en kunnen 
eventueel worden meegenomen

Projectwaarde totaal 6 miljoen Euro exclusief BTW

Bij een GO: bij onherroepelijk bestemmingsplan en een succesvolle verkoop: start uitvoering



Nazorgfase

In deze fase is het gebouw of zijn de gebouwen opgeleverd en operationeel. Tevens is de 
openbare ruimte aangelegd en overgedragen aan de gemeente.  Deze fase is in principe de 
meest langdurige fase: de gebouwen zijn bewoond (of in gebruik indien er sprake is van andere 
functies).

GO-NO GO MOMENTEN
INVESTERINGSBESLISSINGEN

▪ Financiële analyse
▪ Nadat alle verplichtingen zijn 

nagekomen (of eventueel zijn 
overgedragen aan derden (bijv in 
het kader van onderhoud), wordt 
het project afgerond

▪ Bij GO: afsluiting van het project

INPUT/ROL GEMEENTE(RAAD)

▪ Afronding van het project

RUIMTE BEWEGEN / OVERWEGEN

▪ In deze fase is het project afgerond 
en kan er op dit project niet meer 
worden (bij)gestuurd

Projectwaarde totaal 6 miljoen Euro exclusief BTW

Bij een GO: afsluiting van het project



Wat is de gemiddelde doorlooptijd van een project?

In Nederland duurt een gemiddelde gebiedsontwikkeling (minimaal) 7 jaar!

Rol Raad
1 jaar Initiatieffase
1 jaar Definitiefase Vaststellen startnotitie (kaders)
2 jaar Ontwerpfase
0,5 jaar Voorbereidingsfase Vaststellen bestemmingsplan
2,5 jaar Realisatiefase

Nazorgfase



Vragen & opmerkingen



‘Introductie goed gesprek’



Randvoorwaarden voor een goed gesprek

• Niet multitasken

• Ga er vanuit dat je iets kunt leren. Wees nieuwsgierig en ga opzoek. 

• Stel open vragen, vraag door

• Laat je meevoeren door het gesprek en stel oordelen uit. Signaleer je eigen vooroordelen.

• Zeg het als je het niet weet.

• Stel jouw ervaringen niet gelijk aan de ander.

• Herhaal niet wat je al hebt gezegd of je maatje.

• Blijf weg van details.

• Luister.

• Wees tijd bewust.



‘Voorbeeld Whemedreef’

Liesbeth van Asten (Volkshuisvesting Arnhem)



PROCESKNELPUNTEN WHEMEDREEF

1. Intro project en proces

2. Lange looptijd: wie houdt het overzicht ?

3. Veranderende tijden: effect markt en haalbaarheid

4. Met wie doe je zaken ? College en/of Raad

5. Participatie: wie is de baas? Buurt of Gemeente



In 1998 ontwikkelingsplan 
Malburgen opgesteld.

Veel sloop nieuwbouw, 
herinrichting openbare 
ruimte.
Voor delen wordt bepaald 
dat er gebouwd wordt, alleen 
nog niet precies wat.

Whemedreef: nader uit te 
werken woongebied

Ontwikkelmodel:
Volkshuisvesting is hier 
ontwikkelaar voor eigen 
rekening en risico

INTRO  1998



BESTEMMINGSPLAN 2011

Een eerste plan wordt gemaakt.

7 torentjes
84 woningen
gebouwd parkeren.

Dit wordt vertaald in een 
bestemmingsplan,
vastgesteld in 2010.

INTRO 1998-2010



• herinrichting 
gebied

• plas aangelegd

• De grote 
bouwrijp 
investering 
wordt gedaan

INTRO 2011-2016



2017 HERBEZINNING

Stuurgroep Malburgen
• Wethouder / ambtenaren
• Directeur bestuurder / medewerkers VHV

• De Stuurgroep concludeert in 2017 dat het 
oude plan niet meer voldoet.

• Financieel onhaalbaar 
(NB: gericht op koopmarkt)

Stuurgroep geeft opdracht tot ander plan 
Periode van herbezinning en participatie
Terugkoppeling naar Raad ontbreekt



• met overleggroep
• met direct omwonenden

2017-2020 

PARTICIPATIE EN 
PLANONTWIKKELING



• Malburgse methode
• Op geld en kwaliteit

• 1/3 stem Overleggroep

• Unaniem: Plan
Koopmans wint

2020 ONTWIKKELWEDSTRIJD



• Overeenstemming 
realisatie OVK 
met College

• Bestemmingsplan 
aangepast

• In procedure

• Raad weigert vast te 
stellen

2021 BESTEMMINGSPLAN



• Vaststellen 
bestemmingplan 
kost veel 
inspanning

juni 2021  RAAD TWIJFELT • 1 bewoner maakt ophef
• Overleggroep enquete >> “buurt” wil het nieuwe plan
• Veel discussie in Raad, meerdere rondes nodig
• VHV en Koopmans geven uitleg aan Raad over 

haalbaarheid en noodzaak van dit plan



LEER- EN DISCUSSIEPUNTEN

1. Lange looptijd: wie houdt het overzicht ?

2. Veranderende tijden: effect markt, haalbaarheid

3. Met wie doe je zaken? College en/of Raad

4. Participatie: wie is de baas? Buurt of Gemeente



Tafelindeling



Tafel 1 Tafel 2 Tafel 3

Alwin van Engelenburg (VVD) Rebin Meref (VVD) Nico Wiggers (Ouderen partij)

Joris Brandts (D66) Marlies Neutkens (Volt) Mattijs Loor (D66)

Giovanni Visser (PvdA) Guus van der Laak (Arnhem Centraal) Cyriel Prinsen (GL)

Cathelijn Bouwkamp (weth. GL) Paul Smeulders (weth. GL)

Nanja Oliemans (gem. Arnhem) Yvonne van der Graaf (gem. Arnhem) Kirsten van Rijen (gem. Arnhem)

Maarten Lenis (gem. Arnhem)

Alfred van den Bosch (Vivare) Joost Wools Liesbeth van Asten (VHV)

Robert Hendriks (Portaal) Haiko ter Heide (VHV) Jaap van Velp (Vivare)

Roy Hasselerharm (KWP) Mariel Gerritsen (BPD) Rens Rikken (van Wijnen)

Bart Arts vanWonen) Egbert Jan Rots (Rotsbouw) Gijs Takkenkamp (Ter Steege)

Niek Broeze (Explorius) Martin van der Meijden (vandermeijden vastgoed) Rogier Jorritsma (Klokgroep)

Roy Boesveld (Willemsen Makelaars)



Tafelgesprek
• Welke dilemma’s zijn herkenbaar uit het voorbeeld?

• Bespreek de dilemma’s vanuit je eigen rol. Wat maakt het voor jou als raadslid, wethouder, 
marktpartij of corporatie lastig in die situatie?

• Bespreek je verwachtingen over het handelen van je samenwerkingspartners. Wat verwacht je van 
de ander en waarom?

• Onderzoek waar en wanneer handelen en verwachtingen uiteenlopen. Wanneer komt het overeen 
en wanneer niet? Is er een patroon te vinden?

• Wat kunnen we samen anders doen om het proces beter te laten verlopen?



Verzamelen ervaringen

• Met welk beeld kwam u naar deze bijeenkomst?

• Wat viel u het meeste op?

• Welk beeld heeft u bijgesteld of ingeruild?

• Wat kunnen we anders doen? Wat zou helpen?



Tot slot

• Hoe willen we het contact in de toekomst vormgeven?



Dank!

En tot een 

volgende

keer!




