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12 Renovatiekosten 
De renovatiekosten worden door onze experts geraamd op ca. € 1,0 miljoen. De raming 
is opgesteld door Bijkerk Bouwadvies, M’n architect en Urban Reality. 
 
De renovatiekosten vormen de grootste kostenpost van wooncoöperatie Overhoop. Deze 
kosten zijn specifiek voor dit gebouw. Dit is (bijna) vergelijkbaar met vervangende 
nieuwbouw. De renovatiekosten zijn ook hoger dan die van de “standaardflats” rondom 
Overhoop. De achterliggende oorzaken van deze relatief hoge renovatiekosten zijn als 
volgt:  
 

 Achterstallig onderhoud 
Het gebouw is sinds begin jaren negentig niet onderhouden en moet bouwkundig 
grondig aangepakt worden.  

 
 Van energielabel G naar A 

Energielabel G moet minimaal label A worden en het liefst een duurzaam 
voorbeeld voor de buurt en toekomstbestendig.  

 
 Ongunstige verhouding gevel – woonoppervlak  

Er is relatief veel gevel- dak- en vloeroppervlak. De renovatiekosten voor deze 
drie onderdelen zijn hoog (het moet grotendeels vervangen worden) en drukken 
relatief zwaar op slechts de acht “eenheden”. 

 
 Wijziging van winkel naar woning 

Vier verouderde winkelpanden moeten worden verbouwd tot woningen. 
Inclusief de bijbehorende maatregelen op het gebied van installaties, 
brandwerendheid en geluidswerende voorzieningen omdat boven en beneden 
nog deels met elkaar in verbinding staan.  

 
 Hoge renovatie-eisen 

Mitros heeft gedetailleerde eisen meegegeven aan Overhoop. Deze betekenen 
een zeer grondige renovatie. Ook moet er voldaan worden aan het bouwbesluit 
voor renovaties, wat hoge eisen stelt aan maatregelen op het vlak van energie, 
veiligheid en installaties. 

 
De raming van de renovatiekosten is als (vertrouwelijke) bijlage beschikbaar voor 
Mitros.  
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Een kleine impressie van maatregelen specifiek voor dit gebouw: 
het afvoerkanaal van de voormalige snackbar, verouderde leidingen, cv-ketels en 

drukvaten midden in de keukens en leidingwerk dwars door de plafonds. 
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13 Koopprijs 
Wooncoöperatie Overhoop is een verhuurder van sociale woningen en van sociaal-
maatschappelijke functies. Dat neemt niet weg dat wij een marktconforme koopprijs 
willen betalen.  
 
We hebben diverse berekeningen opgesteld om te bepalen wat onze koopprijs is. De 
koopprijs moet een realistisch exploitatieperspectief bieden en te financieren met 
vreemd vermogen.  
 
Uitgangspunten 
Voor het bepalen van een marktconforme prijs veronderstellen we een aantal 
uitgangspunten en voorwaarden, die ons grotendeels zijn meegegeven vanuit Mitros: 

 We waarderen het gebouw in de huidige staat. Dat betekent concreet:  
o Deels in verhuurde staat.  

Het gebouw is deels officieel verhuurd als woning. Enkele huurders 
wonen er negen jaar en dat is wettelijk gezien geen “tijdelijke bewoning” 
maar normale huur met alle rechten die daarbij horen.  

o Het gebouw is nu bouwkundig niet geschikt als woning en voldoet niet 
aan de eisen die het bouwbesluit m.b.t. renovatie eist op gebied van 
brandwering, geluidsisolatie, etc. 

o De functie is op dit moment “detailhandel”. Dit moet nog omgezet 
worden in “wonen” en “sociaal-maatschappelijk”. 

o De appartementen zijn niet gesplitst waardoor complexgewijze verkoop 
noodzakelijk is. Verkoop aan bijvoorbeeld individuele particulieren is 
juridisch gezien niet mogelijk.  

 Het gebouw wordt gekocht met renovatieverplichting.  
De renovatiekosten hebben uiteraard directe invloed op de netto te betalen 
koopprijs aan Mitros. De renovatie-eisen zijn door Mitros vooraf bepaald.  

 De appartementen hebben geen tuin of privé buitenruimte.  
 De vier winkelruimtes op de begane grond worden niet meer gebruikt als 

winkel.  
 
Marktconformiteit is een ruim begrip. Het gaat in deze situatie om een wooncoöperatie 
die appartementen en ruimtes sociaal verhuurt. Overhoop zal uiteraard nooit dezelfde 
koopprijs kunnen bieden die een commerciële huisjesmelker wel zou kunnen bieden.  
 
Koopprijs Overhoop  
Op grond van een realistisch exploitatieperspectief (zie hoofdstuk 14) is een maximale 
investering / waarde van maximaal € 1,2 miljoen haalbaar. Dit betekent een koopprijs 
van € 150.000 per appartement in gerenoveerde staat.  
Overhoop wil in beginsel de marktconforme koopprijs betalen. Wij onderbouwen in dit 
hoofdstuk waarom een (maximale) koopprijs van € 150.000 in gerenoveerde staat ook 
een marktconform aanbod is.  
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De renovatiekosten zijn van directe invloed op de precieze netto koopsom. De 
renovatiekosten worden door onze bouwkostendeskundige geraamd op circa € 1,0 
miljoen. Blijkt dit lager te liggen, dan stijgt daarmee de aanvaardbare netto koopsom.  
 
Toelichting waarderingsmethoden  
We laten op basis van twee berekeningsmethoden zien dat een koopprijs van € 150.000 
marktconform is. Voor iedere methode geldt dat ook de uitgangspunten en voorwaarden 
(zoals omschreven onder “uitgangspunten”) van invloed zijn op de marktwaarde.  
 
De berekeningen zijn opgesteld door onze experts: Gerben Kamphorst (financieel 
adviseur bij Urban Reality), Trevor James en Erwin Beltman (Vannimwegen adviseurs) 
en Joan Naus (taxateur bij Van Lanschot Nannenga Naus Rentmeesters B.V.). 
 
Waarderingsmethode: beleggingswaarde huurwoningen  
We maken een vergelijking met een woning in het middeldure huursegment.  
Een analyse van de beleggingswaarde leidt tot een bandbreedte van € 145.000 tot 
maximaal € 170.000 per gerenoveerd appartement (gemiddeld € 158.000 per 
appartement).  
 
Het bedrag van € 150.000 ligt dus iets lager dan de beleggerswaarde wanneer geen 
rekening wordt gehouden met de waarderingsuitgangspunten. Dat is logisch, want:  

 De zittende huurders zorgen voor een lagere waarde.  
 De huidige functie “detailhandel” zorgt voor een lagere waarde.  

Als we rekening houden met een lagere waardering door bovenstaande “afslagen” dan 
zou de marktconforme waarde zelfs uitkomen onder de koopprijs die wij willen bieden.  
 
Ook voor een belegger geldt dat de renovatiekosten de grootste kostenpost zijn en niet 
de netto koopsom (huidige residuele waarde) van het gebouw.  
 
Waarderingsmethode: grondprijs appartementen  
De renovatiekosten zijn volgens onze bouwkostenexperts zeer hoog: circa € 1,0 miljoen. 
De toelichting op deze kosten staat in hoofdstuk 13. Financieel gezien is renoveren in 
deze situatie vergelijkbaar met sloop-nieuwbouw. Oftewel: het kopen van grond. Onze 
benchmark voor de marktconforme waarde doen we daarom op basis van het 
grondprijsbeleid van de gemeente Utrecht.  
 
De conclusie is dat we met de grondprijsmethode uitkomen op een waarde van € 1,2 
miljoen: € 0,2 miljoen voor de grond en € 1,0 miljoen aan renovatiekosten.   
 

De grondprijs van de gemeente Utrecht voor meergezinswoningen met een 
sociale huur < € 710 is € 20.000 excl. BTW (€ 24.200 incl. BTW).  
De residuele waarde op basis van het prijsbeleid van de gemeente Utrecht is € 
194.000.  
 
Dezelfde berekening kan gemaakt worden op basis van middeldure huur.  
De grondprijs voor middeldure huur is € 22.200 excl. BTW (€ 26.862 incl. 
BTW). 
De residuele waarde op basis van het prijsbeleid voor middeldure huur is € 
215.000 
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Voorwaarden en wensen 
De belangrijkste voorwaarden van Overhoop voor de koop zijn:  

 Onder voorbehoud van financiering  
 Onder voorbehoud van bestemmingswijziging  
 Te betalen na onherroepelijke bestemmingswijziging én onherroepelijke 

omgevingsvergunning  
 Onder voorbehoud van bouwkundige keuring. Met name onverwachte zaken met 

betrekking tot de constructie (fundering, betonnen liggers) en asbest.  
 
Officieel geen harde voorwaarde, maar wel een zeer sterke wens, is om dit traject in 
gezamenlijkheid met Mitros en de gemeente te doorlopen. Er liggen nog veel 
vraagstukken rondom Overhoop. Die vraagstukken raken direct het gebruik en de 
(toekomst)waarde van Overhoop. De belangrijkste punten om samen nader uit te 
werken zijn:  

 Verbetering van de situatie aan de achterzijde van Overhoop met de 
garageboxen. Dit terreintje achter Overhoop kan veel beter, veiliger en 
functioneler worden ingericht. Het vraagt om creatief denken en denken vanuit 
de omwonenden van Overhoop én de omliggende flats. De huidige situatie is 
volgens ons zeer ongewenst en doet afbreuk aan de leefbaarheid en beleving van 
de buurt.  

 Mogelijkheid tot bergruimte en fietsenstalling. Inpandig is de meest kostbare 
oplossing en “zonde” van het woonoppervlak.  

 Inrichting openbare ruimte en de wens van Overhoop voor meer groen en 
privéruimte. Het stenen pleintje aan de voorzijde zou veel meer het uiterlijk 
kunnen krijgen van een groene ontmoetingsplek en gedeelde tuin. Graag denken 
wij daarover mee.  

  

Garageboxen achter het huis



Businessplan wooncoöperatie Overhoop 37 

14 Dekking & Financiering 
Particuliere hypotheken zijn niet beschikbaar voor een wooncoöperatie. Met een mix 
van diverse bijdragen en financieringsvormen is het toch mogelijk om koop en renovatie 
van dit gebouw te financieren, tot een bedrag van ongeveer € 1,2 miljoen.  
 
Financiering 
Overhoop gaat acht appartementen verhuren tegen een sociale huurprijs. Op basis van 
deze inkomsten kunnen we berekenen wat er jaarlijks beschikbaar is voor aflossing. Uit 
gesprekken met verschillende financiers blijkt dat het mogelijk is te lenen tegen rentes 
die redelijk dicht liggen in de buurt van particuliere hypotheekrentes, vooral omdat een 
deel in aanmerking komt voor het predicaat groen. Afhankelijk van de exacte tarieven 
en aflossingstermijnen die zullen worden gehanteerd is financiering haalbaar ter waarde 
van ongeveer € 1 miljoen. 
 
In onze businesscase houden we rekening met twee soorten financiering: 

 Hypothecaire financiering: € 500.000 tot € 750.000 
Verschillende banken zijn geïnteresseerd in het verlenen van krediet. Het 
uitgangspunt is herfinanciering na tien jaar. Dit zou bij normale verhuur geen 
probleem moeten zijn omdat de kasstroom tegen die tijd positief is én er sprake 
is van opgebouwd vermogen uit aflossing. Hypothecaire financiering mag 
maximaal 70% zijn van de totale financiering. Wij streven naar circa 60% van de 
taxatiewaarde na renovatie.  

 Overige leningen: € 250.000 tot € 500.000 
Hiervoor zoeken we een mix van verschillende leningen. Daarvoor overleggen 
we o.a. met de Protestantse Diaconie Utrecht, verschillende fondsen en 
particulieren. Voor de renovatie zijn ook verschillende leningen op het gebied 
van duurzaamheid mogelijk. De rentes hiervoor zijn laag, maar de looptijd ook, 
dus we weten nog niet zeker in hoeverre die van nut kunnen zijn. 

 
Subsidies en bijdragen  
Naast leningen zijn verschillende fondsen, subsidies en bijdragen mogelijk voor ons 
plan. We zijn hierover in overleg met verschillende partijen. We verwachten in totaal  
€200.000 te realiseren, op de volgende manieren: 

 Fondsen, die vooral geïnteresseerd zijn in specifieke sociale onderdelen van ons 
plan, zoals de sociale buurtwinkel of de gastenkamers. 

 Overheidssubsidies, vooral op het vlak van verduurzaming van het gebouw, 
vernieuwende gebiedsontwikkeling en vernieuwend opdrachtgeverschap. 

 Onderhoudsbijdrage van Mitros. Een corporatie is wettelijk verplicht een 
bijdrage van vijf jaar onderhoudsreserveringen beschikbaar te stellen voor een 
startende wooncoöperatie. Doordat Overhoop zelf renoveert en het gebouw gaat 
beheren spaart Mitros geld uit, dat beschikbaar kan komen voor Overhoop.  
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Kasstroom 
Het doel is om binnen vijf jaar een positieve kasstroom te genereren. Zo bouwen we 
voldoende financiële buffer op om tegenvallers en grootschalig onderhoud op lange 
termijn (na tien jaar) op te kunnen vangen.  
 
De uitdaging van iedere wooncoöperatie is door de eerste jaren te komen. In de eerste 
jaren zijn aflossingen en rentelasten hoger dan de huurinkomsten. Dit is op 
verschillende manieren op te lossen: 
 

 Een overbruggingskrediet afsluiten, bovenop de hypothecaire leningen. 
 Fondsen aanspreken die bereid zijn om dit kastekort te dekken. 
 Particulieren vragen om een certificaat te kopen van een bepaald bedrag dat na 

tien jaar door ons met een bescheiden rente wordt teruggekocht. Dit concept 
heeft bij vergelijkbare initiatieven goed gewerkt. Hiervoor gaan we op korte 
termijn in ons netwerk met een campagne beginnen. Het is niet uitgesloten dat 
een deel van de mensen de bijdrage als gift zal schenken, dat is uiteraard ook 
goed. 

 
Onze exploitatierekening is op verzoek in te zien. 
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15 Risico’s en beheersmaatregelen  
Renovatierisico 
Een grootschalige en ingrijpende renovatie brengt technische en financiële risico’s met 
zich mee. Een kostenraming kan meevallen en tegenvallen. Bouwkosten kunnen hoger 
of lager uitvallen. De praktijk laat ook zien dat woningen energieneutraal maken niet 
eenvoudig is. De gebruikte installaties zijn vaak nieuw en complex en werken alleen in 
samenspel met andere functionerende installaties. Niet alleen de bouwkosten maar zeker 
ook de installaties zijn een punt van aandacht bij renovatie.  
 

Beheersmaatregel: De belangrijkste waarborg tegen dit risico is realisme 
vooraf. We vertrekken vanaf een realistisch en haalbaar basisscenario voor de 
renovatie. Dat is een zo duurzaam mogelijke renovatie zonder té ingewikkelde 
ingrepen op bouwkundig of installatietechnisch vlak. We gaan uit van het 
bestaande gebouw, met bestaande constructiemuren. We bouwen schachten en 
leidingkokers op zo’n manier dat zowel de basisplannen als de ambitieuze 
plannen daar in passen. Er blijft zo altijd ruimte voor nieuwe inzichten en 
verbeteringen, en het project wordt dan niet vertraagd als een onderdeel hapert.  
We zorgen zo snel mogelijk voor een zeer betrouwbare kostenraming door 
meerdere aannemers een offerte voor de belangrijkste bouwkundige ingrepen te 
laten maken. Het heeft onze voorkeur minimaal één aannemer samen met Mitros 
te selecteren om zo schaalvoordeel te kunnen hebben en discussie over de kosten 
te voorkomen.  
In de businesscase hebben we een post onvoorzien (“voorziene onvoorziene 
kosten”) opgenomen. Zowel de theorie als de praktijk wijst uit dat er sprake zal 
zijn van onvoorziene kosten.  

 
Opvolgingsrisico 
Dit is op termijn het grootste risico. Wat gebeurt er als de enthousiaste mensen van het 
eerste uur vertrekken, en er zijn geen goede opvolgers te vinden? De afgelopen negen 
jaar is dit nooit een probleem geweest. Ons netwerk is betrokken en er zijn altijd veel 
nieuwe mensen die in zouden willen stappen. Maar het is mogelijk dat dit op een dag 
verandert, bijvoorbeeld na een conflict. Dan zou de coöperatie met een 
inkomstenprobleem komen te zitten. 
 

Beheersmaatregel 1: De coöperatie zal een Raad van Advies vormen, bestaande 
uit verstandige mensen uit ons netwerk. Zij kunnen kritisch meedenken over 
financiële keuzes en of de coöperatie zich houdt aan haar kernwaarden. Bij 
problemen of conflicten kan hun hulp worden ingeroepen. 
 
Beheersmaatregel 2: Wanneer er tijdelijk niet een goed nieuw lid gevonden kan 
worden, is het toegestaan om een appartement voor korte of lange tijd te 
verhuren, bijvoorbeeld als studentenkamer of als appartement met middeldure 
huur. Zo kunnen de huurlasten van een leeg appartement nooit te zwaar op de 
coöperatie drukken. 
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Beheersmaatregel 3: Juridische splitsing moet bouwkundig mogelijk zijn 
zonder verdere bouwkundige maatregelen. Dat betekent dat we bij renovatie 
zorgdragen voor brandwerendheid, geluidsvoorzieningen en juiste installaties. 
Mocht de gemeenschap ophouden te bestaan, dan zijn de appartementen te 
verhuren of te verkopen als aparte woningen die voldoen aan alle eisen van de 
wet. 
 

Risico op wanbetaling bij verhuur  
Verhuur gaat altijd gepaard met een risico van wanbetaling of leegstand. Dit kan risico’s 
voor de exploitatie met zich mee brengen. Zeker in de eerste jaren van exploitatie 
waarin nog weinig vermogen is opgebouwd is dit risico een aandachtspunt.  
 

Beheersmaatregel: in het contract tussen de huurder en de coöperatie kunnen 
hier duidelijke afspraken over worden gemaakt. Het risico is daarmee flink te 
beperken.  
Gezien de woningmarkt in Utrecht is het de logische verwachting dat het risico 
op leegstand na het vertrek van een huurder (al dan niet bij wanbetaling) zeer 
klein is.  
In de businesscase is overigens ook rekening gehouden met een jaarlijkse 
huurderving ten gevolge van bijvoorbeeld (tijdelijke) leegstand.   
 
 

Welvaartsrisico 
In de loop der jaren zal de coöperatie vermogen opbouwen. Er zijn voorbeelden van 
collectieve woonvormen in Nederland waarbij dit leidt tot onenigheid tussen leden, 
wanneer de kans ontstaat om dit vermogen voor een deel uit te keren. Vooral als er niet 
bij aanvang duidelijkheid is gecreëerd. 
 

Beheersmaatregel: In de statuten wordt vastgelegd dat opgebouwd vermogen 
niet wordt uitgekeerd aan (voormalige) leden. Het dient altijd te worden besteed 
in lijn met de doelstellingen van de gemeenschap, ook in geval van opheffing. 
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16 Conclusie: Overhoop is haalbaar  
De aankoop en renovatie is in alle opzichten haalbaar voor de wooncoöperatie 
Overhoop.  
 
De investeringskosten à 1,2 miljoen worden gedekt uit diverse financieringsbronnen en 
uit zowel publieke als private bijdragen en fondsen. 
 
De jaarlijkse kasstroom is minimaal kostendekkend. In de eerste jaren is er sprake van 
een minimaal aanloopverlies. Daarna is de kasstroom licht winstgevend waardoor er 
voldoende middelen zijn voor het voortbestaan van Overhoop op lange termijn. Een 
gezonde financiële situatie is gebaat bij voldoende liquide middelen.  
 
De wooncoöperatie bouwt vermogen op doordat leningen worden afgelost. Dit 
opgebouwde vermogen is gunstig voor de zogenaamde loan-to-value waardoor na tien 
jaar de herfinanciering relatief eenvoudig zal zijn.  
 
Wooncoöperatie Overhoop is géén commerciële belegger met winst als doelstelling. De 
verhuur is in principe voor de sociale doelgroep met een inkomen lager dan € 35.000 
per jaar. De sociale winkel/werkplaats en de gastenverblijven zijn sociaal-
maatschappelijke voorzieningen en worden gerund door de bewoners van Overhoop en 
mensen uit de buurt. Hierdoor ontstaat geen financiële waarde bij enkele individuen, 
maar wel maatschappelijke waarde en een verbetering van de leefbaarheid van de buurt 
op korte en lange termijn. Uiteindelijk is iedere vastgoedbezitter rondom de Camera 
Obscuradreef daar ook financieel bij gebaat.  
 
Het project is niet alleen financieel gezien haalbaar. Ook sociaal gezien zet Overhoop 
enkel door waar ze al negen jaar mee bezig is. Ondanks diverse ledenwisselingen is het 
doel en de motivatie van Overhoop stabiel: er zijn voor elkaar en voor anderen. Dit is 
mogelijk doordat Overhoop niet alleen staat, maar een betrokken en enthousiast netwerk 
heeft in de buurt. 


