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Verkoopstrategie
Ondernemings- en portefeuillestrategie

We verwachten voor ieder van de twee verkoopfases zo’n vier jaar nodig te 
hebben. In de uitwerking van de schillen is overigens rekening gehouden met 
gemeentegrenzen en een logische samenstelling van regionale woningmarkten 
waardoor de genoemde grenzen op basis van kilometers niet altijd exact worden 
gevolgd (zie onderstaande kaart).



1e fase 2017 Friesland

Overwegingen

Voor de portefeuille van Friesland verwachten wij 
dat er voldoende interesse zal zijn vanuit de 
corporaties die actief zijn in Friesland

Er zijn echter binnen de portefeuille een aantal 
zaken die overwogen dienen te worden:

• In de provincie Friesland zijn drie grote 
corporaties actief in een groot deel van de 
provincie (i.e. Accolade, Elkien en WoonFriesland). 
Geen van hen is echter in alle gemeenten actief 
waar Mooiland bezit heeft

• Naast deze drie grote corporaties zijn er nog vier 
corporaties actief in één of twee gemeenten waar 
Mooiland bezit heeft (i.e. Thús Wonen, 
NoordWest-Friesland, Actium en Wonen Zuidwest 
Friesland) (in totaal zijn er 10 corporaties die een 
kernwerkgebied in Friesland hebben)

Belangrijkste risico’s 

- Onvoldoende concurrentie 

- Uitsluiting van kleine(re) partijen

- Rest posities

- Transparantie in proces en gunningscriteria
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1e fase 2017 Drenthe

Overwegingen 

De portefeuille van Drenthe omvat bezit in een klein 
aantal gemeentes waarvan het grootste gedeelte 
(circa 70%) zich bevindt in Assen

• In de gemeentes Tynaarlo (Woonborg) en 
Coevorden (Domesta) zijn elk maar één 
corporatie actief dan wel geïnteresseerd.

• Voor het bezit in Rolde, de gemeente Aa en 
Hunze, is een directe overlap met corporaties De 
Volmacht en Woonborg

• Voor het bezit in Assen zijn er een tweetal 
geïnteresseerden (Actium en Woonservice)

• Voor het bezit buiten Assen zal de waardebepaling 
voor de objecten lastig zijn gegeven dat deze 
veelal als krimpregio’s bestempeld worden

Belangrijkste mogelijke risico’s 

- Actuele verkooptrajecten van collega corporaties 
Woonconcept (419) en Omnia Wonen (340)

- Restposities
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Planning
Terugblik:

- September 2016 verkoopstrategie besproken met de 
huurderskoepel(s).

- Februari 2017 vaststellen investeringskader

- Maart  2017 voorbereiding van het verkoopproces 

- April 2017 vaststelling van criteria voor verkoop 

Vanaf nu: 

- 6 juni bespreking in bestuurlijk overleg

- 8 juni 2017 brieven aan huurders woningen in Drenthe en Friesland 
aankondiging verkoop bezit Mooiland.

- 8 juni 2017 vooraankondigingsbrief aan corporaties die een 
kernwerkgebied hebben in de provincie Friesland.



Planning

- Vanaf 8 juni 2017 voor Drenthe en begin juli voor Friesland de 
dataroom open stellen voor de geïnteresseerde corporaties.

- Eind september 2017 informatie aan koepel over de stavaza
geïnteresseerde  corporaties

- Begin oktober 2017: Bespreking betrokken huurdersorganisaties 
Amstelflat en Stroomflat te Assen.

- Eind oktober 2017: Brieven aan huurders over verkoop aan kopende 
corporaties en praktische informatie voor huurder over overdracht.

- Eind 2017/1 kwartaal 2018 overdracht van de woningen.

* Deels is de planning indicatief, gelet op aannames die gedaan zijn voor de 
mogelijk kopende corporaties.
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