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Koepel Mooiland Allen Samen  
De Nutteler 3 
7231 NP  WARNSVELD 
Nederland  
 
 
 
 
Onderwerp : Adviesaanvraag aanpassing verkoopstrategie 
Kenmerk : 3394248/ 1073402 
Contactpersoon : Ed Kooger 
Telefoonnummer : 088 4501401 
 
Ede, 2 mei 2018 
 
 
Geachte leden van de Koepel Grave en KMAS, 
 
In oktober 2017 heeft het directieteam samen met de Raad van Commissarissen de balans 
opgemaakt na het eerste jaar van de nieuwe ondernemingsstrategie. Daarbij hebben we ook 
uitgebreid stil gestaan bij de complexgewijze verkopen. In de ondernemingsstrategie van 
september 2016 kozen we voor het complexgewijs verkopen van 6.500 verhuureenheden verdeeld 
over twee fases van ieder vier tot vijf jaar. In een schil van 100 kilometer rond Noordoost-Brabant 
wilden we nog langere tijd actief blijven. 
 
Aanpassing verkoopstrategie 
Op basis van de opgedane ervaringen en voortschrijdend inzicht over het verloop van de verkopen, 
is onze wens nu om de verkoopstrategie te versnellen en uit te breiden met een deel van het bezit 
uit de derde ring (de 100 km-schil rond Noordoost-Brabant). Dit past beter bij onze toekomstvisie 
waarin het zijn van een volwaardige woningcorporatie in een kleiner werkgebied centraal staat.  
 
De versnelling en uitbreiding van de verkoopstrategie is een onderwerp waar, op basis van de Wet 
op het overleg huurders verhuurder, advies van de huurderskoepels nodig is. De gewenste 
wijziging van de strategie heb ik recent in het bestuurlijk koepeloverleg op 30 april al toegelicht. 
Met deze brief wordt nu formeel om advies gevraagd op de voorgestelde beleidswijziging. In deze 
brief worden de onderbouwing en uitwerking van de gewijzigde verkoopstrategie toegelicht.  
 
Argumenten voor uitbreiding en versnelling 
Voor de wens tot versnelling en uitbreiding van de verkoopstrategie volgen hieronder puntsgewijs 
de belangrijkste overwegingen die een rol hebben gespeeld: 
 

 Vanuit onze visie op het willen zijn van een volwaardige woningcorporatie, was het vanaf 
de vaststelling van de nieuwe strategie voor de hand liggend dat we uiteindelijk ook de 
woningen in de 100 km-schil zouden verkopen. De horizon van de strategie van 2016 was 
echter beperkt tot de eerstkomende tien jaar (tot 2026). Omdat destijds de indruk was dat 
de eerste twee verkoopfasen 8 tot 10 jaar in beslag zouden nemen, hebben we er bij de 
vaststelling van de O&P-strategie voor gekozen om het bezit binnen de 100 km-schil 
voorlopig niet aan te wijzen voor complexgewijze verkoop. 

 
 Als de complexgewijze verkopen in het huidige tempo worden voortgezet zou dit, inclusief 

verkoop van het bezit in de 100 km-schil, in totaal circa 12 tot 14 jaar duren. Zo lang doen 
over verkopen vinden we, bij nader inzien, niet wenselijk want:  

 De missie van Mooiland is het zijn van een volwaardige regionale corporatie in 
Noordoost-Brabant. Om die rol waar te kunnen maken en betere dienstverlening 
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aan onze huurders te kunnen bieden, is meer focus binnen de organisatie nodig. 
Het is met het oog hierop wenselijk dat we sneller in een kleiner aantal gemeenten 
actief zijn. 

 Het is sterk de vraag of gemeenten en huurders in de 100 km-schil zo lang de 
bijzondere positie van Mooiland zullen accepteren. In die gemeenten kunnen wij 
nog langere tijd niet de rol als volwaardige corporatie oppakken (bijv. bij 
prestatieafspraken en bij sociaal-maatschappelijke problematiek). 

 De verkopen spreiden over een periode van 12 tot 14 jaar brengt ook voor de 
organisatie een te lange spanningsboog met zich mee in verband met het continue 
vraagstuk van organisatorische krimp. 

 
 In het eerste jaar hebben we, op basis van de ervaringen met complexgewijze verkopen tot 

nu toe, de volgende inzichten opgedaan: 
 Belanghebbenden van Mooiland (bijv. toezichthouders, gemeenten, andere 

corporaties) hebben veel steun en begrip uitgesproken voor de keuze ons uit grote 
delen van het land terug te trekken. Onze terugtrekkende beweging kan dus 
rekenen op groot maatschappelijk draagvlak. 

 De complexgewijze verkooptrajecten gaan sneller dan verwacht. Een versnelling is 
hierdoor ook organisatorisch mogelijk. Daarnaast is de huidige situatie op de 
woningmarkt en financiële markt bijzonder gunstig waardoor een versnelling ook 
kansrijk is.  

 De andere uitgangspunten met betrekking tot de verkoopstrategie willen we niet 
veranderen. Denk hierbij aan het uitgangspunt voor verkoopwaarde (marktwaarde 
verhuurde staat, tenzij), het op een nette manier achterlaten van het bezit dat we 
verkopen en het eerst aanbieden en bij voorkeur verkopen aan andere 
woningcorporaties. 

 
 De in de strategie gekozen fasering en het tempo van de verkopen was voor een deel ook 

ingegeven door het vraagstuk hoe we de opbrengsten van de verkopen opnieuw in konden 
zetten (het zogenaamde allocatievraagstuk). We willen nu meer principiële keuzes maken 
over het tempo en de omvang van de verkoopstrategie, mits dit op een verantwoorde 
manier kan. 

 
Onderzoek effecten versnelling verkoopstrategie 
Om te toetsen of het versnellen en uitbreiden van de verkoopstrategie verantwoord is, hebben we 
aan Finance Ideas gevraagd om met behulp van verschillende scenario’s de financiële en 
volkshuisvestelijke effecten van de gewijzigde verkoopstrategie in beeld te brengen. Het rapport 
‘Analyse offer en effecten dispositiestrategieën’ is hiervan het resultaat. Het onderzoek van Finance 
Ideas is voor niet-financiële lezers behoorlijk moeilijk te doorgronden maar indien daar behoefte 
aan is, kan het rapport worden nagezonden. 
 
Op basis van het uitgevoerde onderzoek door Finance Ideas blijkt dat Mooiland ook na het 
verkopen van al het bezit buiten de kernregio een financieel gezonde corporatie blijft en dat alle 
onderzochte varianten vanuit financieel oogpunt haalbaar zijn. De hoeveelheid vermogen die door 
de versnelde verkoopstrategie verloren gaat, is daarnaast op sectorniveau verwaarloosbaar. Qua 
publieke waarde bleken de varianten met een verkooptempo van in totaal 7 jaar het meest 
gunstig. 
 
Op basis van dit alles was onze conclusie dat het versnellen en uitbreiden van de verkoopstrategie 
op een verantwoorde manier kan. Daarbij is de voorkeur uitgesproken voor een scenario van 
verkoop in 7 jaar, inclusief bezit in de 100 km-schil. Bij de versnelling hanteren we wel als 
uitgangspunt dat zorgvuldigheid boven snelheid gaat. De 7 jaar is dus een streven, geen harde 
doelstelling. 
 



 

Uitzondering voor Breda, Apeldoorn en stadsregio Arnhem-Nijmegen 
Hoewel we het bezit in de derde ring willen toevoegen aan de complexgewijze verkoopportefeuille, 
kiezen we er op dit moment ook voor het bezit in een klein aantal gemeenten binnen deze 100 km-
schil van dit besluit uit te zonderen. We willen het bezit in de gemeenten Breda, Apeldoorn en al 
het bezit in de stadsregio Arnhem-Nijmegen (voorlopig) nog wel voor langere tijd aanhouden. In 
deze zogenaamde BAAN-gemeenten heeft Mooiland in totaal ca. 2.700 verhuureenheden. 
 
In alle vier de genoemde grote steden heeft Mooiland meer dan 300 woningen. In de stadsregio 
Arnhem-Nijmegen is Mooiland daarnaast nog in 9 andere gemeenten actief, waaronder ook een 
aantal waarin we recent fors geïnvesteerd hebben (bijv. Renkum/Heelsum, Doorwerth en Arnhem). 
De stedelijke ligging van deze woningen levert een positieve bijdrage aan de risicospreiding van de 
overwegend landelijk gelegen woningportefeuille van Mooiland. Het gaat bovendien in veel gevallen 
om bezit dat in een klein gedeelte van de stad is geconcentreerd. Dit maakt het beheersmatig 
eenvoudiger om aan te sturen, ook gezien de relatief beperkte reisafstand ten opzichte van het 
kernwerkgebied. 
 
Concreet betekent dit dat we alleen het bezit van Mooiland in de overige 26 gemeenten van de 100 
km-schil toevoegen aan de complexgewijze verkoopportefeuille. Het gaat daarbij in totaal om ca. 
1.800 verhuureenheden die we nu toevoegen aan de verkoopstrategie. Zodra alle voorgenomen 
complexgewijze verkopen zijn afgerond heeft Mooiland nog ca. 20.000 verhuureenheden over. We 
zijn dan nog in 23 gemeenten actief. Op de kaart die als bijlage aan deze adviesaanvraag is 
toegevoegd, is de nieuwe fasering van de verkoopstrategie in beeld gebracht. 
 
Adviesaanvraag huurderskoepels 
Het directieteam heeft eind april het (voorgenomen) besluit genomen om de verkoopstrategie te 
versnellen en uit te breiden. De Raad van Commissarissen heeft op 26 april 2018 haar goedkeuring 
gegeven op het voorgenomen besluit van het DT. 
 
Voordat we overgaan tot het in uitvoering brengen van de gewijzigde verkoopstrategie vragen wij 
u als huurderskoepels van Mooiland nu om advies op de volgende twee punten: 
 

 Het toevoegen van het bezit in fase 3, de 100 km-schil, aan de complexgewijze afstoot- en 
verkoopstrategie, met uitzondering van het bezit in de gemeenten Breda, Apeldoorn en het 
volledige bezit in de stadsregio Arnhem-Nijmegen.  

 Het versnellen van de totale verkoopstrategie tot 7 jaar (tot circa eind 2023). Dit moet 
gezien worden als een richtsnoer. 

 
Wij ontvangen uw schriftelijk advies graag uiterlijk 14 juni 2018 of, indien dat mogelijk is, graag op 
een eerdere datum. 
 
Vragen? 
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact met Ed Kooger opnemen via telefoonnummer 088 
4501401. 
 
Met vriendelijke groet, 
Mooiland 
 
 
 
 
A.J.P.M. Wilbers 
Bestuurder A.J.P.M. Wilbers 
 
 



 

 
 
 


