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EXPERTPANEL

Het Vastgoedmarkt Executive Expertpanel, met van links naar rechts: Wilfred van der Neut, Paul Oremus, Rutger Schuur, Tobias Verhoeven en Vastgoedmarkt-hoofdredacteur Johannes van Bentum.

Wilfred van der Neut: ‘Ik ben bang dat als 

het aanbodtekort nog verder oploopt, we 

toch weer gaan stempelen.’

Paul Oremus: ‘Als we de retailwereld uit 

het slop willen halen, dan moeten we meer 

dynamiek creëren.’

H
et expertpanel 
staat uitvoerig stil 
bij de veranderin-
gen die de huidige 
samenleving door-
maakt. Tobias Ver-

hoeven, commercieel directeur 
van Synchroon ontwikkelaars, ziet 
een trend ontstaan naar ‘bezin-
ning’. Dat uit zich volgens hem 
onder meer in een meer duurzame 
levensstijl en tal van initiatieven 
om het milieu te sparen. ‘Mensen 
zijn het beu om op een slechte 
manier om te gaan met natuur en 
milieu. Nu al zoekt een deel van de 
samenleving naar een andere 
levensstijl en kiest bijvoorbeeld 
vaker voor biologische producten. 
Deze trend zal zich voortzetten in 
een vraag naar milieuvriendelijke 
woningen en zelfvoorzienende wij-
ken. Ook willen mensen kleinere 
woonmilieus waar ze voor elkaar 
kunnen zorgen en meer met 
elkaar kunnen delen. De deeleco-
nomie wordt mainstream. De 
groep die minder, maar wel van 
goede kwaliteit wil consumeren 
wordt steeds groter.’

Extreem duurzaam
Rutger Schuur, hoofd real estate 
clients ABN Amro, herkent die 
trend. ‘De maatschappelijke rele-
vantie van een bedrijf wordt steeds 
belangrijker voor consumenten. 
Huurders zullen zich ook afvragen 
wat hun vastgoed bijdraagt aan 
hun profiel. De energietransitie zal 
daarin een belangrijke rol spelen. 
Neem een bedrijf als Unilever; zij 
willen extreem duurzaam zijn. Ze 
gebruiken hun vastgoed om hun 
corporate values te laden.’ Hij zou 
graag zien dat de vastgoedwereld 
duurzaamheid echt omarmd. ‘De 
sector kan een belangrijke rol spe-
len in de energietransitie. Een der-
gelijke keuze kan ook helpen de 
beeldvorming over de vastgoedsec-
tor te verbeteren.’ 
Hoe diep steekt de wens om bij te 
dragen aan een betere wereld? 
Wilfred van der Neut, directeur 
Dynamis, ziet steeds meer dat 
duurzaamheid wordt opgenomen, 
maar een gunstige uitkomst is vol-
gens hem nog niet gegarandeerd. 
‘Ik ben bang dat als het aanbodte-

kort op de woningmarkt nog ver-
der oploopt. Dan bestaat het risico 
dat de druk zo groot wordt, dat we 
toch weer gaan ‘stempelen’.’

Meer aanbod
Kort geleden hoorde hij nog een 
Kamerlid van de VVD verklaren 
dat het beleid van minister Stef 
Blok helemaal klaar is en dat pro-
vincies en gemeenten het maar 
met elkaar moeten oplossen. ‘Dat 
gaat niet lukken. Het Rijk zal toch 
moeten sturen op de creatie van 
meer aanbod.’
Volgens Paul Oremus, country 
manager Nederland CBRE Global 
Investors, hebben veel problemen 
hebben te maken met segregatie. 
‘Rijk versus arm. Als in een stad 
enorme verschillen ontstaan, dan 
gaat het fout. De leukste wijken 
zijn toch de gemengde wijken. De 
overheid laat veel over aan de 
markt en dat betekent dat op de 
goede plekken de prijzen sky high 
worden. Als daar geen sturing op 
plaatsvindt, dan gaat het met onze 
steden niet goed.’
Van der Neut: ‘Sommige gemeen-
ten hebben weinig van de crisis 
geleerd. Ze moeten niet naar win-
stoptimalisatie streven, maar zor-
gen dat er een goede stad ontstaat 
met een goede samenstelling. Nu 
wordt de grondquote weer 30 pro-
cent. Soms moeten ontwikkelaars 
ook nog een optierecht betalen, 
dat is toch helemaal belachelijk.’  

Kleine appartementen
Waar ligt vervolgens de vraag? Ver-
hoeven: ‘We doen in ons vak con-
tinu onderzoek naar locaties en 
doelgroepen. Er is niet één gezin, 
één jongere, één empty nester. Het 
is een permanente zoektocht naar 
het juiste gebouw in de juiste 
omgeving met het juiste concept 
en het juiste programma.’ Hij ver-
wijst naar de ontwikkeling van 
XSluxe-appartementen. ‘We heb-
ben vorig jaar kleine appartemen-
ten met veel luxe ontwikkeld. Dan 
blijft de prijs laag en kunnen men-
sen in de stad blijven wonen.’ En 
blijven gezinnen in de stad? Vol-
gens Verhoeven wordt dat door de 
oplopende prijzen wel lastig. ‘We 
zullen niet iedereen een mooi huis 

op een goede plek in de stad kun-
nen geven, maar het is wel interes-
sant nieuwe gebouwvormen voor 
hen te bedenken.’ 
Volgens Van der Neut wordt het 
voor ontwikkelaars steeds ingewik-
kelder om klantgericht te bouwen. 
‘Het zal zo zijn dat een bepaalde 
groep met elkaar wil samenleven, 
veel meer met elkaar wil delen en 
ook nog voor ouderen wil zorgen, 
maar hoe groot wordt dat percen-
tage?’

Groene woonmilieus
Verhoeven: ‘We cirkelen om de 
vraag heen. Wat is de rol van het 
Rijk? In ons land moeten meer 
woningen worden gebouwd, 
anders blijven de prijzen stijgen. 
Daarvoor zullen we wat grotere 
gebieden moeten ontwikkelen. 
Wij denken daarbij aan groene 
woonmilieus dichtbij steden. Daar-
voor zijn infrastructurele ingrepen 
en beter openbaar vervoer nodig 
en ontkomen we niet aan groot-
schalige saneringen. Dat vraagt 
ook van het Rijk een investeringsa-
genda.’
Oremus roept de vraag wat we 
kunnen leren van onze Vinex-wij-
ken. 
Schuur: ‘De bouw van de Vinex-
wijken was een oplossing voor het 
grote woningtekort, maar er is 
toen niet goed nagedacht over 
kwaliteit en de benodigde voorzie-
ningen. De uitkomst is een homo-
geen woonproduct voor een tame-

lijk homogene groep. De mensen 
die daar wonen voelen zich daar 
overigens best happy.’
Van der Neut: ‘Geef die nieuwe 
gebieden wel de kwaliteit van de 
stad. Realiseer daar de ideeën over 
samenwonen en delen. Het Rijk 
kan daarin een rol vervullen door 
gemeenten een taakstelling op te 
leggen. Niet door voor te schrijven 
waar moet worden gebouwd, maar 
door kwaliteit te verlangen. Denk 
andere dingen en dan kan een 
Vinex 3.0 ontstaat met ruimte voor 
nieuwe samenlevingsvormen.’
Verhoeven benadrukt op zijn beurt 
twee zaken. Overheden moeten 
zorgen dat gronden sneller worden 
aangewezen. En er moet aandacht 
zijn voor kleinere locaties met 
meer kleinschalige woonmilieus: 
wijken van zeshonderd tot zeven-
honderd woningen die worden 
opgedeeld in groene buurten. ‘Syn-
chroon is bezig met een locatie 
aan de rand van Tilburg. Vroeger 
verhuisden mensen daar vanuit de 
stad graag naar de dorpen in de 
omgeving. Nu bouwen we groene 
woonmilieus tegen de stad aan. De 
bewoners kunnen dan heel makke-
lijk gebruik maken van de stede-
lijke voorzieningen.’
De deelnemers aan het expertpa-
nel hebben zo hun eigen wensen 
voor het nieuw te vormen kabinet. 
Paul Oremus zou graag zien dat de 
huurwetgeving op de schop gaat. 
‘Als we de retailwereld uit het slop 
willen halen, dan moeten we veel 

meer dynamiek creëren. We moe-
ten een omslag maken naar omzet-
gerelateerde huren. Beleggers en 
retailers komen daar onderling 
niet uit, dus zou mijn oproep aan 
het kabinet zijn: haal de bezem 
door de huurwetgeving.’

Kapitaalinjecties
Wilfred van der Neut is het volle-
dig met hem eens. ‘Onze starre 
huurwetgeving maakt dat allerlei 
internationale retailers zich niet in 
Nederland willen vestigen. Italië. 
Frankrijk. Zweden. Zij kennen alle-
maal systemen met een basishuur 
en een deel aan omzet gerela-
teerde huur, maar in Nederland 
werken retailers en beleggers 
gedwongen langs elkaar heen.’
Oremus: ‘Door wetgeving uit het 
stenen tijdperk missen we belang-
rijke kapitaalinjecties. Ons pan-
Europees retailfund komt in 
Nederland niet langs, omdat we de 
investeringen niet kunnen omzet-
ten in betere huuropbrengsten. 
Maar dat is niet het enige. De hoge 
overdrachtsbelasting (zes procent) 
is evenmin bevorderlijk om tot 
investeringen te komen. Ook daar 
moet het kabinet wat aan doen.’

Gebiedstransformatie
Tobias Verhoeven richt de blik op 
het Manifest voor binnenstedelijke 
gebiedstransformatie. ‘Het kabinet 
moet dat manifest overnemen. De 
overheid moet mee-investeren in 
stedelijke gebiedsontwikkeling, 

zodat we meer woningen maken, 
de prijzen onder controle blijven 
en we kunnen concurreren met 
andere wereldsteden.’
Hebben we daarvoor een minister 
van Wonen, Vastgoed en Ruimte-
lijke Ordening nodig?
Oremus is daar een voorstander 
van. ‘Het gaat om meer dan alleen 
wonen. Het gaat erom dat we aan-
trekkelijke steden maken. Steden 
waarin wonen, werken en winke-
len bij elkaar komen. En de infra-
structuur moet meegroeien met de 
ontwikkeling van die steden.’
Hij omschrijft zichzelf als iemand 
met een ‘groen hart’. Oremus heeft 
daarom nog een ander verzoek. 
Nederland moet veel meer werk 
maken van duurzaamheid. ‘De 

afgelopen vier jaar was het beleid 
van de BV Nederland onvoldoende. 
We staan Europees gezien onder-
aan de lijst. Het klimaatakkoord 
van Parijs biedt serieuze ambitieni-
veaus. Nederland moet in 2020, of 
anders uiterlijk in 2030 of 2040 de 
doelstelling voor CO2-reductie zien 
te behalen. Onze jongere genera-
ties accepteren ook niet dat Neder-
land achterblijft.’ 
Voor Rutger Schuur is de ontwik-
keling van duurzaam vastgoed cru-
ciaal om de energietransitie te rea-
liseren. ‘We hebben nog zeven 
miljoen woningen te verbeteren. 
De overheid moet daarbij de stu-
wende kracht zijn. We hoeven niet 
per se elke woning naar label A te 
brengen, maar de overheid moet 
wel een punt zetten. Vandaag 
vindt iedereen een duurzame 
woning belangrijk. Dat moment 
mogen we niet voorbij laten gaan. 
Het nieuwe kabinet mag daarvoor 
wat mij betreft het begrotingsover-
schot inzetten. De energietransitie 
is een fantastische investering voor 
de lange termijn.’
Oremus koppelt verduurzaming 
aan de discussie over een toekomst 
zonder aardgas. ‘In de jaren zestig 
van de vorige eeuw hebben we in 
twee jaar tijd de omslag van kolen 
naar gas gemaakt. Waarom kun-
nen we niet in vijf jaar tijd de 
omslag maken van aardgas naar 
geothermie? Als de overheid een 
duidelijk doel stelt, dan zal ieder-
een meegaan.’

Verhoeven verwijst naar de jongste 
Bouwagenda. ‘Aan ambities ont-
breekt het niet. Vraag is hoe we de 
verduurzaming van Nederland 
voor elkaar krijgen. Dat vraagt om 
belangrijke innovaties. Innovatie 
vraag talent. Hoe zorgen we ervoor 
dat we talent aan de vastgoedsec-
tor verbinden?’

Onderwijsklimaat
Oremus heeft twijfels over de kan-
sen voor minder gefortuneerden in 
het Nederlandse onderwijsstelsel. 
‘Universiteiten vormen een bron 
van ideeën, maar bieden wij nog 
het juiste onderwijsklimaat? Mij 
bekruipt het gevoel dat studeren 
weer een zaak wordt van de rijken. 
Jongeren worden met een enorme 
studieschuld opgezadeld. Dat leidt 
ertoe dat mensen besluiten niet te 
gaan studeren. En dat is een ont-
zettend slechte zaak. We leven in 
een razendsnel veranderende 
wereld. Goed onderwijs is essenti-
eel, daar ben ik van overtuigd.’
Van der Neut bepleit op zijn beurt 
voor een hervorming van ons 
belastingstelsel. ‘We praten wel 
ontzettend veel over gebrek aan 
voldoende woningen en de nood-
zaak om te verduurzamen, maar er 
moet daadwerkelijk iets gebeuren. 
Het wordt tijd ons belastingstelsel 
tegen het licht te houden en 
nieuwe vergroeningsmaatregelen 
te nemen. De huidige hypotheek-
renteaftrek is ook toe aan een her-
overweging.’

Hij vindt Schuur aan zijn zijde. 
‘Via hypotheekrenteaftrek kunnen 
we mensen stimuleren hun huizen 
te verduurzamen. Eerder hebben 
we dat gezien bij de verandering 
van ons wagenpark; fiscale maatre-
gelen kunnen ook een enorme 
impact hebben op het wonen. Als 
we zowel wonen, als werken en 
mobiliteit duurzamer weten te 
maken, dan slaan we een enorme 
slag in de beperking van de CO2-
uitstoot.’
Tegen het eind van de ontmoeting 
gaat het nogmaals over de wensen 
van stadsbewoners. Verhoeven 
heeft zelf de keuze gemaakt in de 
stad te wonen met kinderen. Hij 
heeft wel behoefte aan een ‘bos-

hut’ op niet al te grote afstand van 
de stad. ‘Het lijkt ons supergaaf 
om over een klein, beetje primitief 
huisje in de natuur te kunnen 
beschikken. Wij zijn weliswaar ste-
delijke ontwikkelaars, maar we kij-
ken ook naar de behoefte van ste-
delingen aan een vakantiepark 
nieuwe stijl. Misschien kunnen we 
daar de minder sterke gebieden 
van Nederland voor gaan gebrui-
ken.’

 OVER DE AUTEUR 

Bert Pots is freelance journalist

EXPERTPANEL

WONINGBOUW / DUURZAAMHEID / ENERGIETRANSITIE

Hoe wil Nederland straks wonen? Welke rol speelt de Rijksoverheid? Het Vastgoedmarkt Executive Expertpanel heeft 
behoefte aan duurzame woningbouw in groene woonmilieus aan de randen van steden. De overheid gaat daar niet voor 
de hoogste inkomsten, maar voor de beste kwaliteit. bert pots

Minister van Wonen, Vastgoed en 
Ruimtelijke Ordening gevraagd

Tobias Verhoeven: ‘Het lijkt ons supergaaf 

om over een boshut te kunnen beschikken.’

Rutger Schuur: ‘Niet elke woning hoeft per 

se label A, maar de overheid moet wel een 

punt zetten.’

Vastgoedmarkt Executive Expertpanel 

Het Vastgoedmarkt Executive Expertpanel komt zes maal per jaar bijeen om 
actuele ontwikkelingen in de vastgoedsector te bespreken en van commentaar 
te voorzien. Het panel telt zeven financiers, beleggers, ontwikkelaars en advi-
seurs, die ieder driemaal aan tafel zitten. Naast de deelnemers aan deze sessie 
bestaat het panel in 2017 uit Wouter de Bever, directeur Deutsche Hypo, Je-
roen Lokerse, directeur Cushman & Wakefield Nederland en Boris van der 
Grijp, directeur strategie en research Syntrus Achmea Real Estate & Finance.

Wie zitten er aan tafel? 

Wilfred van der Neut, directeur Dynamis;
Paul Oremus, country manager Nederland CBRE Global Investors;
Rutger Schuur, hoofd real estate clients ABN Amro;
Tobias Verhoeven, commercieel directeur Synchroon ontwikkelaars.


