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1. Visie
In de zorgmarkt in Nederland en België vinden grote veranderingen plaats. Er is een verschuiving gaande naar participatie en
zelfredzaamheid. Van de verzorging van ouderen vanuit de overheid met hulp, verzorging en huisvesting in verzorgingshuizen gaat het nu
naar zelfredzaamheid, het blijven wonen in het eigen huis, mantelzorg en een beperkte ondersteuning door professionals. Naarmate de
mobiliteit afneemt wordt het risico op vereenzaming groter.
In Nederland worden alle verzorgingshuizen gesloten en blijft alleen nog capaciteit in verpleeghuizen beschikbaar wanneer permanente
medisch-sociale zorg noodzakelijk is. De bestaande woning voorraad in Nederland en België is onvoldoende om aan de groeiende groep
ouderen passende woonruimte te bieden. Door de individualisering en de wijze waarop de woningvoorraad is opgebouwd is op veel
plaatsen de sociale cohesie verdwenen.
Met deze problematiek in gedachte heeft Antrist vastgoed het concept vitaliteitswoningen ontwikkeld.
Het concept vitaliteitswoningen bestaat uit een hardwarecomponent: de woning en de inrichting van de omgeving, bedoeld om comfortabel
te kunnen blijven wonen en zich een onderdeel van de gemeenschap te voelen, en een softwarecomponent waarin de deelname aan de
maatschappij, sociale interactie en sociale cohesie worden gewaarborgd.
Bij de hardwarecomponent gaat het over een duurzame leefruimte passend bij alle levensfasen, geborgenheid, veiligheid, privacy en
indien nodig ondersteuning door domotica en moderne communicatiemiddelen. Het gaat ook over een omgeving waarin makkelijk
contacten worden gelegd en gemeenschapszin kan ontstaan.
Bij de softwarecomponent is de basisgedachte dat mensen in alle levensfasen een integraal deel moeten kunnen blijven uitmaken van
de maatschappij. Hierbij speelt het Living Lab in combinatie met een sociëteit een bijzondere rol. Het Living Lab met zijn verbindingen
met kennisinstituten, innovatieve bedrijven, gemeentelijke initiatieven en andere Living Labs in het gehele land, zorgt voor geestelijke
uitdaging en samen met de sociëteit zorgt het voor actieve verbindende elementen met de maatschappij.
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1.1. Inleiding
Antrist Vastgoed BV heeft het concept levensloopbestendige vitaliteitswoningen met sociëteit en living lab ontwikkeld en speelt hiermee
in op de participatiemaatschappij en zelfredzaamheid.
De vitaliteitswoningen zijn zo ontwikkeld dat zij in de huidige vorm of in de toekomst ook bruikbaar zijn als woning voor andere doelgroepen.
De binnenruimte is geheel vrij indeelbaar en kan eenvoudig worden aangepast aan een nieuwe situatie.

1.2. Concept Vitaliteitswoningen
De woningen zijn duurzaam door de opzet en uitvoering en gebaseerd op nul op de meter. De woningen zijn zodanig ontworpen dat alle
activiteiten in principe beneden of gelijkvloers kunnen plaats vinden. De woningen voldoen aan het Woonkeur pluspakket met zorg en zijn
hiermee daadwerkelijk levensloopbestendig.
De opzet van de grondgebonden woningen is zodanig dat, terwijl binnen de woning alle voorkomende zorg met uitzondering van de
intensieve verpleeghuiszorg kan worden verleend, zij ook geschikt zijn voor starters en gezinnen. Verhoging van het wooncomfort, veiligheid,
energiebesparing en levenslang zelfstandig wonen wordt verwezenlijkt door een gemakkelijk bedienbaar modulair smart home, smart
building en smart care systeem. Het smart care systeem speelt in op huidige of toekomstige zorgbehoefte om levenslang zelfstandig wonen
mogelijk te maken.
Antrist Vastgoed BV richt zich op de verkoop van deze woningen, hetzij aan particulieren ten behoeve van het eigen woongenot, hetzij aan
investeerders die zich richten op verhuur van woningen in de midden huur.

De keuze van locaties omvat een aantal aspecten:
• Er is een tekort aan woningen voor senioren, woningen waarin in de toekomst goede zorg kan worden verleend.
• Rond de locatie en de aangrenzende gebieden is een grote bevolkingsgroep van senioren die thans over huisvesting beschikt waarin
onvoldoende zorg kan worden verleend.
• De markt voor woningen rond de locatie is actief voor koop en verhuur in de middel dure huur.
• Het plan past in de woonvisie beleid van de gemeente
• De gemeente werkt mee om het bestemmingsplan zo aan te passen dat de vitaliteitswoningen hier kunnen worden gerealiseerd.
• Rond de locatie en de directe omgeving is de sociale cohesie hoog, hetgeen succesvol wonen in een vitaliteitswoning ondersteunt.
• De locatie van grondgebonden woningen ligt in een kleine of middelgrote gemeente of in een van de kernen – buurtschappen van een
grotere gemeente.
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2. Antrist Vastgoed
Antrist Vastgoed BV ontwikkelt en verkoopt vitaliteitswoningen.
Naast de woningen verzorgt Antrist ook de realisatie van sociëteiten met living labs.
Projecten worden ondergebracht in een eigen project B.V. om er zorg voor te dragen dat er per project transparant inzicht wordt geboden
over resultaten. Op deze wijze kan projectgericht met andere partijen worden samengewerkt.
Antrist Vastgoed BV realiseert vitaliteitswoningen in Nederland en België.
Het gaat tot en met 2019 om de realisatie van circa 20 projecten met vitaliteitswoningen met Living Lab per project.

2.1 Vitaliteitswoningen
Vitaliteitswoningen bestaat uit 4 typologieën: appartementen, grondgebonden hofjeswoningen, grondgebonden schuurwoningen en villaappartementen.

2.1.1 Appartementen
Appartementen worden locatie specifiek ingevuld. De aantallen liggen tussen 24 en 120 woningen per project. Het aantal locaties is beperkt
en de doorlooptijd van de ontwikkeling is 2 tot 4 jaar. De plattegronden voldoen minimaal aan dezelfde eisen als alle vitaliteitswoningen
maar de variatie in projecten kan groot zijn. Deze woningen behoren tot de prijsklasse midden tot hoog.

2.1.2 Hofjeswoningen
Het casco van de hofjeswoningen kent in opzet maar een beperkt aantal varianten. De verschillen zitten met name in de afwerking aan
de buitenzijde. Op de eerste verdieping zijn additionele ruimtes opgenomen zodat deze woningen ook geschikt zijn als gezinswoning. Met
een gemiddelde projectomvang van 20 woningen is een goede sociale interactie gewaarborgd en kunnen mensen ook lang in hun eigen
omgeving zorgeloos blijven wonen. De woningen behoren tot de prijsklasse midden.

2.1.3 Schuurwoningen
De basisunit van de schuurwoning is opgebouwd met een helder constructief en installatietechnisch duurzaam principe. In de bouwkundige
afwerking wordt er aan de bewoner verschillende keuzes aangeboden. Zo kan er economisch efficiënter gebouwd worden, terwijl er wel
veel vrijheid van keuze is voor de bewoner met betrekking tot materiaal gebruik. Deze woningen behoren tot de prijsklasse midden tot
hoog.
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2.1.4 Villa
Een villa met luxeappartementen wordt locatie specifiek ontwikkeld. Deze worden gerealiseerd in een groene omgeving en op unieke
locaties. De plattegronden voldoen minimaal aan dezelfde eisen als alle vitaliteitswoningen maar de variatie in projecten kan groot zijn.
De woningen behoren tot de hogere prijsklasse.

2.2 Sociëteit met living lab
Bij de invulling van de living lab gedachte wordt gebruik gemaakt van een gemeenschappelijke ruimte in de vorm van een sociëteit met
horecafunctie en een living lab presentatie- en showroomruimte.
Bij het living lab ervaren deelnemers op welke wijze zij een bijdrage kunnen leveren aan zorginnovatie, comfortabel wonen en duurzaamheid.
De samenwerking is gezocht en gevonden met kennisinstellingen zoals hogescholen en universiteiten, innovatieve bedrijven en met
gemeentelijke instanties in het sociaal domein in het kader van de WMO-taken van de gemeentes. Hierdoor kan een op velerlei gebied
een interessante omgeving worden geboden.
Doordat het Living Lab met de verschillende thema’s een grote groep bewoners aanspreekt bevordert dit sociale cohesie in de wijk of
dorp. De sociëteit wordt als sociaal verbindende gemeenschappelijke ruimte ingezet en versterkt zo de centrale positie van het Living Lab.
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2.2.1 Organisatie
Antrist draagt zorg voor het vinden van een exploitant voor de sociëteit met horecafunctie alsmede de begeleiding van het living lab
principe.
Het betreffende pand wordt in principe eigendom van de exploitant of de stichting die het pand beheert.
Bij de implementatie en dagelijkse activiteiten van het living lab speelt Antrist een stimulerende en verbindende rol. Middelen die Antrist
hiervoor zal inzetten zijn workshops, trainingen, lezingen, eHealthdemo’s, websites, studiereizen en praktijklabs hogescholen. Innovatieve
bedrijven en kennisinstellingen stellen producten of diensten ter beschikking voor de inrichting van de demonstratieruimte en gemeentes
kunnen actief bijdragen aan het faciliteren van het implementatietraject door inzetten van kernregisseurs bij de uitvoering en coördinatie
van sociaal maatschappelijke organisaties. Veel partijen hebben aangegeven een bijdrage aan de uitrol van de Living Labs en diverse
gemeenten omarmen de kansen die het Living Lab hun biedt.

2.2.2 Exploitatie
De exploitatie van ieder Living Lab met sociëteit is kostendekkend. Alle kosten worden gedekt door een combinatie van inkomsten uit de
operationele exploitatie, bijdragen deelnemende organisaties en bedrijven, subsidies en vrijwilligersinbreng.
De living lab filosofie is door Antrist Vastgoed BV ontwikkeld en wordt uitgerold over Nederland en België.
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3. Bouwconcept vitaliteitswoningen
Efficiënt en duurzaam bouwen is het uitgangspunt. De werkzaamheden worden waar mogelijk industrieel uitgevoerd en de onderdelen
op de locatie samengesteld. Hierdoor is de bouwtijd beperkt en de kwaliteit van het eindproduct gewaarborgd. De woningen zijn opgezet
als nul op de meter woningen. Energie wordt waar mogelijk bespaard en op de locatie opgewekt. Er wordt tenminste zoveel energie
opgewekt als door de bewoners onder normale omstandigheden kan worden verbruikt.

De plattegronden zijn zo ontwikkeld dat de woning geschikt is om bij iedere zorgvraag een passende omgeving te bieden. De
afmetingen, de toegangen en alle voorzieningen zijn zo opgezet dat deze voor iedere situatie passend zijn. Dit maakt passende
hulpverlening door mantelzorgers en door professionals mogelijk. Een belangrijk onderdeel in het concept is de voorbereiding van
huidige en toekomstige domotica. De installatie opzet waarborgt dat ieder mogelijke invulling binnen de woning eenvoudig kan worden
verwerkt.
Het casco is zo opgezet dat binnen de ruimtes vrij zijn in te delen en met beperkte werkzaamheden en kosten aan toekomstig gewenste
functionaliteit kan worden aangepast.
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4. Ontwikkelingstraject Vitaliteitswoningen
Het ontwikkeltraject bestaat uit veel onderdelen die deels volgtijdelijk en deels parallel worden uitgevoerd. De aanpak is gericht op het zo
snel mogelijk elimineren van risico’s zodat de financiële exposure zo klein mogelijk blijft. De anterieure exploitatie overeenkomst met de
gemeente en de verkrijging van de locatie zijn voorwaardelijk om met het formele ontwikkeltraject te starten. Hiermee is ook het grootste
risico op mislukken van de ontwikkeling geëlimineerd.
In de RO-procedure wordt met de resultaten van de onderzoeken duidelijk of er risico’s zijn en welke maatregelen genomen moeten
worden. Met het nemen van de maatregelen is weer een aanmerkelijk deel van het restrisico geëlimineerd. Door het ontwerp en
bouwvoorbereidingstraject parallel uit te voeren met de RO-procedure en de aanvraag omgevingsvergunning parallel te laten verlopen
met de formele RO-procedure kan direct na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan de omgevingsvergunning worden
afgegeven. Hierna kunnen de bouwwerkzaamheden direct aanvangen. Op deze wijze wordt de doorlooptijd van de ontwikkeling met vele
maanden bekort.

4.1 Het initiatief
Voordat met het ontwikkeltraject kan worden gestart zal eerst duidelijkheid verkregen moeten worden of een voorgenomen ontwikkeling
van een locatie mogelijk is en met welke randvoorwaarden rekening gehouden moet worden. De gemeente en de eigenaar van de locatie
kunnen die duidelijkheid geven
Als een ontwikkeling mogelijk is worden mogelijke invullingen onderzocht en getoetst aan de externe voorwaarden, zoals de situatie op
de woningmarkt, de samenstelling van de bevolking, opstelling van de omwonenden, de omgeving, de ondergrond en verkeerssituatie
gedurende de dag en nacht en aan de eigen randvoorwaarden die aan een mogelijk ontwikkelingstraject worden gesteld. Als beide
toetsen laten zien dat een ontwikkeling kansrijk is wordt samen met de architect een of meerdere schetsontwerpen uitgewerkt en globaal
doorgerekend. Bij een positieve uitkomst wordt een initiatief aanvraag bij de gemeente ingediend en afgestemd. Zodra de gemeente
positief reageert op het initiatief en een anterieure overeenkomst met passende voorwaarden voorlegt, worden met de eigenaar van de
locatie afspraken gemaakt en vastgelegd over de verkrijging van de locatie. Als beide overeenkomsten zijn getekend dan is er zekerheid
over de beschikbaarheid van de locatie en over de voorwaarden waaronder de gemeente medewerking toezegt om de ontwikkeling
daadwerkelijk te kunnen realiseren.
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4.2 Inpassen in de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden
Bij een voorgenomen ontwikkeling zijn er twee situaties mogelijk. De voorgenomen ontwikkeling past in het vigerende bestemmingsplan
of de voorgenomen ontwikkeling past niet in het vigerende bestemmingsplan.
Voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning is het voorwaardelijk dat de ontwikkeling past binnen de regels die opgenomen zijn in het
bestemmingsplan. Als dit zo is, dan zal een omgevingsvergunning moeten worden verleend zodra aan alle voorschriften wordt voldaan.
Past een ontwikkeling niet binnen het vigerende bestemmingsplan dan zal een omgevingsvergunning niet kunnen worden afgegeven en
kan het project niet worden gerealiseerd. Er zal eerst een locatie specifiek bestemmingsplan in procedure gebracht moeten worden en
na vaststelling door de gemeenteraad onherroepelijk geworden zijn voordat de voorgenomen ontwikkeling getoetst kan worden. Past de
ontwikkeling binnen dit nieuwe vigerende bestemmingsplan, dan zal een omgevingsvergunning moeten worden verleend zodra aan alle
voorschriften wordt voldaan.
Voor de meeste locaties zal een voorgenomen ontwikkeling niet passen binnen het vigerende bestemmingsplan en zal een RO-procedure
met opstellen en vaststellen van een locatie specifiek bestemmingsplan doorlopen moeten worden voordat realisatie van de ontwikkeling
mogelijk wordt.

4.3 Verwerving van de locatie
Eigenaren van een locatie kunnen de overdracht en betaling van de locatie op verschillende manieren uitvoeren. Dit wijze waarop de
transactie wordt vormgegeven heeft gevolgen voor de timing van en de benodigde cashflow voor de ontwikkeling van het project. De
eigenaar zal zo vroeg mogelijk de verkoop, overdracht en de financiële afhandeling van de locatie willen afhandelen. De projectontwikkelaar
zal zo vroeg mogelijk de koopovereenkomst willen vastleggen, maar de overdracht en financiële afhandeling willen verschuiven naar het
moment van verkoop van de woningen.
Over de periode tussen koopovereenkomst en uiteindelijke betaling wordt meestal een rentevergoeding afgesproken. Bij een uitgestelde overdracht maakt een ontbindende voorwaarde bij het niet kunnen realiseren van de bestemmingsplanwijziging veelal deel uit van de overeenkomst
De volgende manieren komen regelmatig voor:

4.3.1 Koopovereenkomst en overdracht direct
De koop en overdracht vindt plaats zodra de gemeente medewerking heeft toegezegd en de ontwikkeling ook daadwerkelijk kan starten.
De koopsom wordt voldaan en het eigendom gaat over naar de project BV.
De locatie kan een onderpand vormen bij de financiering van de projectontwikkeling zodat een deel van het risico van de financier is gedekt.
De keerzijde is dat in het begin van de projectontwikkeling het grootste deel van de benodigde financiering aan financiële exposure bloot
staat mochten er bij de onderzoeken zaken aan het licht komen die de ontwikkeling van het project bemoeilijken of onmogelijk maken. De
waarde van het onderpand kan hierdoor dalen tot onder de aankoopwaarde waardoor de zekerheid voor de financiering afneemt.
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4.3.2 Koopovereenkomst direct en overdracht bij einde RO-procedure
De koop vindt plaats zodra de gemeente medewerking heeft toegezegd en voordat de RO-ontwikkeling wordt gestart. De betaling en de
overdracht vindt na een aantal maanden plaats zodra een vooraf vastgelegde stap in de RO-procedure is afgerond. Het eerste deel van
de RO-procedure wordt uitgevoerd en gefinancierd waarbij de koopovereenkomst en de overeenkomst met de gemeente als onderpand
dienen. De bedragen die met de opzet van het nieuwe bestemmingsplan en de stappen in de RO-procedure gemoeid zijn blijven beperkt
tot maximaal € 500.000. Tijdens het verloop van de procedure neemt de waarde van de locatie toe en zal een groter onderpand kunnen
vormen zodra de locatie wordt overgedragen. Met deze wijze van handelen is de financiële exposure binnen een project in aanvang
beperkter mochten er bij de onderzoeken zaken aan het licht komen die de ontwikkeling van het project bemoeilijken of onmogelijk
maken.

4.3.3 Koopovereenkomst direct en overdracht in een ABC-constructie
De koop vindt plaats zodra de gemeente medewerking heeft toegezegd en voordat de RO-ontwikkeling wordt gestart. De betaling en
de overdracht naar de project bv en de overdracht en betaling naar de kopers van de woningen en Living Lab in het project vindt op
dezelfde dag plaats. Hiermee is slechts financiering van de koopsom van de locatie voor 1 dag benodigd en kan direct vanuit de betalingen
door de kopers worden voldaan. De delen van de locatie die de grondwaarde van de woningen vormen worden hierbij eigendom van
de kopers van de woningen en dienen als onderpand voor de eerste termijn van de bouwfinanciering. De grondwaarde van de locatie
kan in deze constructie niet tot onderpand dienen voor de financiering van de projectontwikkeling. Met deze wijze van handelen is de
financiële exposure binnen een project beperkter mochten er bij de onderzoeken zaken aan het licht komen die de ontwikkeling van het
project bemoeilijken of onmogelijk maken. Door de onderzoeken in passend uit te voeren kunnen risico’s al in een vroeg stadium van de
ontwikkeling worden geëlimineerd worden waardoor de financiële exposure wordt beperkt.
Op het eerste gezicht lijkt het voordelig om de locatie direct af te nemen zodat deze als onderpand voor de financiering kan dienen.
Uiteindelijk biedt de afname en betaling van de locatie in een ABC-constructie het minste financiële exposure binnen de projectontwikkeling.

4.4 De RO-procedure
Het ontwikkelen van een passend nieuw bestemmingsplan vraagt een aantal stappen die in goede samenwerking met de gemeente
en de verschillende diensten binnen de gemeente worden doorlopen. Met de omwonende van het plangebied worden de voorgenomen
ontwikkeling afgestemd om verstoringen later in de procedure te beperken.

4.4.1 Ontwerptraject
Het ontwerptraject omvat een aantal onderdelen:
Ontwerp van de locatie, positionering en oriëntatie van de bouwvolumes en opzet aansluiting op en inrichting van het openbaar gebied.
Om latere verrassingen te vermijden zal het conceptontwerp getoetst worden door de welstand en de gewenste peilen van de woningen
bepaald. Naast de technische ontwerpen zullen voor de presentaties aan de welstand en aan de omwonende sfeerbeelden vervaardigd
moeten worden die een goed beeld geven van wat gerealiseerd gaat worden.
Deze werkzaamheden worden in nauwe samenwerking met de gemeentelijke diensten uitgevoerd.

4.4.2 Onderzoeken
Bij de opzet van een bestemmingsplan moet nagegaan worden of op de locatie binnen de voorschriften het project kan worden gerealiseerd.
Hierbij komen veel aspecten aan de orde die door specialisten moeten worden onderzocht en zo nodig maatregelen moeten voorstellen
om binnen de bevindingen de ontwikkeling van het project te kunnen realiseren. De resultaten van het onderzoek worden vastgelegd in
een rapportage die door de gemeentelijke specialisten wordt beoordeeld en eventuele tekortkomingen worden aangegeven. Ook kan er
een vraag naar een vervolgonderzoek komen. De onderzoeken zijn deels locatie specifiek maar de meeste onderzoeken komen in ieder
locatie aan de orde.
Onderzoeken omvatten onder meer geluidbelasting, waterafvoer en berging, bodemvervuiling, archeologie, flora en fauna,
verkeersbewegingen, parkeren, explosieven, analyse van risico’s vanuit de omgeving.
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4.4.3 Opstellen locatie specifiek bestemmingsplan
Bij de opzet van het bestemmingsplan wordt de gewenste ontwikkeling als uitgangspunt genomen en wordt met de onderzoeken
omschreven dat de gewenste ontwikkeling mogelijk is. In overleg met de gemeente en omwonenden wordt het plan zo beschreven dat het
project kan worden gerealiseerd zonder dat belanghebbende succesvol bezwaar kunnen maken. De goedgekeurde onderzoeken maken
deel uit van het bestemmingsplan en ondersteunen de onderbouwing.

4.4.4 Formele RO-procedure
Zodra het concept bestemmingsplan voor de locatie gereed is en goedgekeurd door de gemeentelijke specialisten wordt door de
verantwoordelijke wethouder het ter besluitvorming voorgelegd aan het College van B en W. Na de besluitvorming legt de verantwoordelijke
wethouder het concept bestemmingsplan voor aan de gemeenteraad.
Na goedkeuring van de gemeenteraad wordt het concept bestemmingsplan ter inzage gelegd zodat iedere belanghebbende kennis kan
nemen van het concept bestemmingsplan en opmerkingen en bezwaren in de vorm van een zienswijze kan inbrengen bij de gemeente,
iedere ingebrachte zienswijze wordt beoordeeld en vastgesteld of de zienswijze van voldoende belang zijn om aanpassingen in het concept
bestemmingsplan aan te brengen.
De behandeling en de conclusie dienen goed onderbouwd te worden afgehandeld. Vaststelling van het bestemmingsplan.
De verantwoordelijke wethouder legt het definitieve bestemmingsplan met de rapportage over de afhandeling van de zienswijzen voor in
de gemeenteraad. De gemeenteraad beoordeelt de afhandeling van de zienswijzen en het voorliggende bestemmingsplan.
Is de gemeenteraad akkoord dan volgt de vaststelling van het bestemmingsplan voor de locatie.

4.4.5 Onherroepelijk bestemmingsplan
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kunnen gedurende 6 weken na vaststelling bezwaar worden aangetekend, welke bezwaren
moeten worden beoordeeld. Worden in de 6 weken geen bezwaren of steekhoudende bezwaren ingediend dan wordt het vastgestelde
bestemmingsplan onherroepelijk en kan als basis dienen voor een aanvraag van een omgevingsvergunning.
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4.5 Ontwerptraject
Zodra het bestemmingsplan is goedgekeurd door het college van B&W en ter besluitvorming in de gemeenteraad is gebracht kan
de uitwerking van het ontwerp van de bebouwing en de locatie worden gestart. De ontwerpen dienen beoordeeld te worden door de
welstandscommissie en het ontwerp van het openbaar gebied, de woningen en de inrichting van gemeenschappelijke gebieden zal
afgestemd worden met de gemeente.

4.5.1 Ontwerp woningen en installaties, gemeenschappelijke en openbare ruimte
Het ontwerp wordt door de architect vervaardigd. Voor het bepalen van de opzet van de fundatie, de constructie en de installaties van
de woningen wordt een beroep gedaan op specialisten. De draagkracht van de bodem en de doorlaatbaarheid van de bodem wordt door
gespecialiseerde bedrijven onderzocht. De geconstateerde gegevens worden bij het ontwerp als randvoorwaarde gebruikt.
De architect werkt samen met gespecialiseerde partijen in gemeenschappelijke en openbare ruimte om het ontwerp te realiseren.
De ontwerpprocessen worden in goede afstemming met de gemeente doorlopen. De architect werkt samen met de gemeente en de
nutsbedrijven om het ontwerp van de ondergrondse infrastructuur te realiseren. Het lastenboek van de gemeente geldt bij alle zaken die
aansluiten op de openbare ruimte als randvoorwaarde.
Na een positief advies van de welstandscommissie is ontvangen wordt het ontwerp als definitief bestempeld en kan het uitgewerkt
worden ten behoeve van de aanbesteding en de bouwvoorbereiding.

4.6 Bouwvoorbereidingstraject
Ten behoeve van de aanbesteding worden door de architect de stukken voorbereid die de basis vormen van de aanvraag bij aannemers
en specialistische bedrijven. Na keuze van de leveranciers wordt in afstemming met de geselecteerde leveranciers detailtekeningen
vervaardigd die de basis voor een efficiënte uitvoering zullen zijn.

4.7 Aanvraag omgevingsvergunning
Zodra het bouwvoorbereidingsstuk zover is uitgewerkt dat alle belangrijke details beschikbaar zijn kunnen de aanvraagstukken voorbereid
worden. De stukken dienen geheel in lijn te zijn met het concept bestemmingsplan dat in procedure is gebracht en conform de regels van
het bouwbesluit te zijn uitgewerkt. Hierdoor zal na toetsing door de gemeente en het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan
de verlening van de omgevingsvergunning slechts een formaliteit zijn. Deze stukken worden ter beoordeling ingediend bij de gemeente.

4.7.1 Beoordeling gemeente en afgeven omgevingsvergunning
De aanvraagstukken worden door gespecialiseerde afdelingen binnen de gemeente beoordeeld en zo nodig wordt de ontwikkelaar in de
gelegenheid gesteld om additionele stukken aan te leveren. De doorlooptijd van de complete aanvraag is formeel geregeld, zodat bij de
aanvraag duidelijk is wanneer de vergunning zal worden ontvangen.
Voordat een besluit genomen wordt over de afgifte van de vergunning wordt door de gemeente getoetst of de locatie vrijgegeven kan
worden voor grond- en bouwwerkzaamheden. In deze toets wordt nagegaan of alle voorwaarden die in het bestemmingsplan zijn
aangegeven daadwerkelijk zijn ingevuld. Denk hierbij aan zaken zoals een archeologisch sleuvenonderzoek met afsluitende rapportage,
het fysieke explosieven onderzoek en de verwijdering van explosief materiaal met afsluitende rapportage. De gespecialiseerde diensten
van de gemeente beoordelen de rapportages en besluiten over vrijgave van de locatie.

4.7.2 Afgifte omgevingsvergunning
Indien de stukken compleet en correct zijn ingeleverd en de locatie formeel is vrijgegeven wordt uiterlijk aan het einde van de formele
procedure duur de omgevingsvergunning afgegeven.
Na afgeven van de vergunning ligt deze 6 weken ter inzage en kunnen belanghebbenden onderbouwd bezwaar maken. Deze bezwaren
worden beoordeeld en dit kan tot wijziging van de vergunning leiden. Na 6 weken wordt de omgevingsvergunning onherroepelijk en kan
met de uitvoering worden gestart.
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4.8 Realisatie
De feitelijke grond- en bouwwerkzaamheden kunnen pas gestart worden zodra de omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden.
Het bouwproces kan vanaf dit moment conform planning worden uitgevoerd. De gemeente zal tijdens de werkzaamheden controleren of
conform de afspraken en de vergunning wordt gewerkt. Voor en tijdens het bouwproces wordt open gecommuniceerd met omwonenden
en belanghebbenden om zo verstoringen van het bouwproces te voorkomen.
De werkzaamheden worden uitgevoerd in afstemming met de nutsbedrijven, zodat op het juiste moment de woningen aangesloten
kunnen worden.
In de loop van de realisatie worden delen opgeleverd aan de kopers en aan de gemeente.

4.9 Verkoop
In de aanloop van de ontwikkeling van het bestemmingsplan wordt met omwonenden en belanghebbenden samen met gemeente een
formele bijeenkomst gehouden waarin mogelijkheden voor kopen van een woning worden aangekondigd. In de loop van het ontwikkeltraject
worden potentiële kopers geïnformeerd over de ontwikkelingen. Het verkoopproces start zodra het bestemmingsplan in procedure is
gebracht en alle details van het project duidelijk zijn.
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5. Realisatie programma Vitaliteitswoningen
Het concept vitaliteitswoningen is ontwikkeld in 2016. In 2017 is het eerste project hofjeswoningen in Maria Hoop in bestemmingsplanprocedure
gebracht. In het voorjaar van 2018 is de aanvang van de bouw van dit project gepland. De woningen zullen
in het najaar van 2018 worden opgeleverd. Het betreft een klein project met 8 hofjeswoningen, 2 vrijstaande woningen en een sociëteit met
Living Lab. De ervaringen in dit project worden direct verwerkt in de aanpak van de volgende projecten, zodat voor de hofjeswoningen het
concept eenvoudig op andere locaties kan worden uitgerold.
De eerste focus ligt op verwerven van passende locaties die in de periode tot en met 2019 kunnen worden gerealiseerd. In het verlengde
hiervan worden locaties gezocht en gereserveerd, die voor de aansluitende periode tot en met 2022 kunnen worden gerealiseerd.

5.1 Prognose realisatie Vitaliteitswoningen
Dit leidt tot het volgende beeld uitgaande van actuele gesprekken:

Hofjes woningen
Realisatie

Locaties

Aantal

Vrijstaande woningen
Locaties

Aantal

Appartementen

Schuur woningen

Locaties

Aantal

Locaties

Aantal

2017

1

8

1

2

2018

7

136

1

2

1

60

1

4

2019

10

196

2

3

1

36

1

4

18

340

4

7

2

96

2

8

De verwachting is dat in de komende jaren nieuwe locaties in beeld zullen komen voor realisatie in de aansluitende periode van 3 jaar.
Onze inschatting is als volgt:

Hofjes woningen

Vrijstaande woningen

Appartementen

Schuur woningen

Realisatie

Locaties

Aantal

Locaties

Aantal

2020

20

380

3

5

2021

20

380

3

5

1

24

2

10

2022

30

380

3

5

1

40

1

10

70

1140

9

15

2

64

4

23

Locaties

Aantal

Locaties
1

Aantal
3

Vitaliteitswoningen worden in basis gerealiseerd voor verkoop aan particulieren. Voor beleggers waarborgt dit de mogelijkheid om in
de toekomst de woningen naar wens te vervreemden. De verschillende projecten worden in Nederland en België gerealiseerd. Ervan
uitgaand dat de helft van de projecten met hofjeswoningen past voor opbouw van een portefeuille met huurwoningen in de midden
huur, dan zijn in 3 jaar ca 170 woningen over 9 locaties beschikbaar voor belegging. In een periode van 6 jaar komen ca. 750 woningen
beschikbaar over ca 23 locaties.

15

Projectontwikkeling en vastgoed advisering
Antrist Vastgoed BV | Chromerij 36 | 5583 HJ Waalre | Tel: o4o-204 39 50 | info@antrist.nl | www.antrist.nl

6. Financiering
Financiering is benodigd om het ontwikkeltraject van de verschillende projecten te kunnen uitvoeren.

6.1 Doorlooptijd
De doorlooptijd van de ontwikkeling van initiatief tot afgifte omgevingsvergunning ligt tussen de 1,5 en 2,5 jaar. Na afgifte van de
omgevingsvergunning kan de realisatie van een project afhankelijk van de locatie en de omvang van het project in 9 maanden tot 1,5 jaar
worden afgerond.
In de situatie waarbij een project compleet verkocht is, is financiering nodig totdat de eerste bouwtermijn is betaald. In gevallen waarbij
turn key wordt opgeleverd is financiering nodig totdat de aankoopsom is voldaan.
Door de structurering van de ontwikkeling in project Bv’s per project kunnen investeringen direct gelinkt worden aan een specifiek
project. Hierdoor vormt het project de basis van het onderpand en kunnen de risico’s goed worden beheerst.
Met financiers kunnen per project specifieke afspraken gemaakt worden. De afspraken gaan van een basis financiering met een
vastgestelde vergoeding tot een financiering waarbij het projectresultaat een onderdeel vormt van de vergoeding voor de financiering.
Middelen kunnen desgewenst revolverend in opeenvolgende projecten worden ingezet. Echter iedere financiering wordt steeds per
project afgerond zodat risico’s beperkt blijven.

6.2 Financieringsbehoefte per project
De financieringsvraag is project specifiek en kan globaal uit de volgende delen bestaan:
• Ontwerptraject en formele procedures circa € 500.000 tot € 750.000
• Aankoop van de locatie € 500.000 tot € 2.500.000
• Bouwtraject tussen € 2.000.000 en € 10.000.000
De realisatie start niet voordat tenminste 70% van de woningen is verkocht, zodat voor de meeste projecten de financieringsvraag
tussen € 1.000.000 en € 2.500.000 zal liggen met een gemiddelde doorlooptijd van 2,5 jaar.
De storting van de financiering kan per project in delen worden gerealiseerd is lijn met de ontwikkelingsstappen: Ontwerptraject en
formele procedure, aankoop van de locatie, het bouwtraject. Hierdoor wordt de financiële exposure beperkt.
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7. Conclusie
Rekening houdend met de doorlooptijd van projecten en de ambitie om het aangegeven aantal woningen te realiseren zullen altijd
meerdere projecten tegelijkertijd in uitvoering zijn en financiering vragen. Afhankelijk van de omvang van de projecten en de wijze waarop
de woningen worden verkocht zal de gehele financieringsbehoefte variëren tussen €15.000.000 en € 25.000.000 met een gemiddelde
doorlooptijd van een projectfinanciering van 2,5 jaar.
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