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1. Inleiding

1. Inleiding: enkele quotes in de media over debat rond bouwen en transformeren
Elco Brinkman (Eerste Kamer): “De huur- en koopprijzen blijven maar stijgen. Jongeren en doorstromers kunnen op de woningmarkt geen
kant op, met name in de Randstad niet. Dat heeft zijn grenzen. Maar ik merk op het Binnenhof dat dit probleem hoger op de agenda komt,
ook om electorale redenen.”
Desirée Uitzetter (Bouwfonds): “Ik ontvang vaak signalen van onbegrip, kortzichtigheid of opportunisme over de financieringskant als ik
aandacht vraag voor met name transformaties binnen de bestaande stad. Laten we niet onderschatten wat deze opgave van publieke en
private partijen vraagt.”
Hamit Karakus (Platform31): “Op het moment dat de economische crisis voorbij is en de woningmarkt aantrekt, roept de bouwlobby
vrijwel direct en in ieder geval om het hardst dat de overheid weer nieuwe bouwlocaties in het groen moet toestaan. Anno 2017 is dat
behalve kortzichtig vooral ook onverantwoordelijk.”
Wim Derksen (EUR): “Je kan in de steden wel meer bouwen, maar dan moet je er wel heel veel geld bij leggen. Of je moet overal het
nieuwbouwen verbieden, dan stijgen de prijzen zo dat je ook in steden in herstructureringsgebieden kan bouwen. Maar dat is pervers.”
Jan Fokkema (Neprom): “Natuurlijk moeten we de binnenstedelijke gebieden die nu onderbenut zijn voor nieuwe functies aanwenden, en
zeker voor het wonen. Maar we moeten er wel eerlijk over zijn dat dat ongelooflijk lastig en kostbaar is. En dat die beweging niet snel
genoeg en niet in voldoende omvang van de grond komt, als we daar niet heel fors op alle mogelijke manieren in investeren!”
IABR: “Er wordt met name gekeken naar de Rijksoverheid. Maar die lijkt in het huidige politieke klimaat en neoliberale sturingsparadigma
nauwelijks stelling te durven nemen en een helder kader voor duurzame groei te scheppen. De overheid moet zichzelf opnieuw uitvinden
en sterker worden in de ruimtelijke ordening, is de conclusie van de IABR”
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1. Inleiding: aanleiding en onderzoeksvraag
Aanleiding: externe blik gewenst
• Vanwege het grote belang van economisch krachtige en sociaal vitale steden heeft Ministerie van BZK de Agenda Stad ontwikkeld,
vanuit een nieuwe manier van werken met steden, provincies, private en maatschappelijke partijen (City Deals).
• Om de trek naar de stad te faciliteren worden onder meer verdichting, transformatie, renovatie en een passend woningaanbod
noodzakelijk geacht. De recente City Deal Binnenstedelijk bouwen en transformatie wil daar gehoor aan geven.
• Meer inzicht in de belemmeringen, oorzaken en oplossingen voor gebiedstransformaties zijn gewenst.
• De diverse partijen die zijn betrokken bij de City Deal werken vanuit hun eigen referentiekaders, gewoonten en belangen. Daarom is
volgens het Rijk en partijen een deskundige blik vanuit de TU Delft gewenst; een wetenschappelijk analyse en duiding van de
gebiedstransformaties en de mechanismen die daar spelen, uitmondend in handelingsperspectieven.
• Dit vraagt om een beschouwing van de vele rapporten die al verschenen zijn, het inbrengen van kennis ondersteund door
(buitenlandse) referentiecases en het formuleren van handelingsperspectieven. Het gaat daarbij ook om het abstraheren van het
casusniveau (gebiedsperspectief) naar het institutionele niveau (systeemperspectief) van Rijk- en andere overheidslagen.
Hoofdvraag: Hoe kan worden gestuurd op business cases en alliantievorming om stedelijke gebiedstransformaties mogelijk
te maken?
Operationalisering in deelvragen:
• Hoe valt de aanleiding en noodzaak van stedelijke gebiedstransformaties te duiden?
• Welke rollen heeft de overheid gehad in het (her)ontwikkelen van stedelijke locaties?
• Welke nieuwe/alternatieve financieringsconstructies kunnen daarbij helpen?
• Hoe bruikbaar zijn de alternatieve instrumenten (in het bijzonder de instrumenten om private investeringen uit te lokken), mede
gebaseerd op ervaringen vanuit buitenlandse cases, voor partijen die actief zijn in gebiedstransformaties?
• Wat betekent dit voor overheidssturing vanuit het Rijk en andere overheidslagen? Welke handelingsperspectieven, allianties en
financiële afwegingskaders zijn daarbij aan te bevelen?
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1. Inleiding: ruimte voor durf en diversiteit
Maak ruimte voor durf en diversiteit. Dat is de kern van ons antwoord op de vraag hoe in stedelijk Nederland kan worden gestuurd op
gebiedstransformaties. Met durf willen we partijen in gebiedsontwikkeling aanmoedigen om instrumenten en bevoegdheden (vaak in
samenwerking) meer en effectiever te benutten. Met diversiteit geven we aan dat sturen in gebiedstransformaties om unieke allianties en
specifieke business cases vraagt. Stedelijk Nederland kent grote regionale en lokale verschillen in consumentenvoorkeuren, opgaven en
oplossingsrichtingen. Die verschillen verhouden zich - in combinatie met de dynamiek in steden - maar moeizaam tot de roep om generiek
beleid of alom toepasbare instrumenten te ontwerpen. Het gaat in gebiedstransformaties vooral om maatwerk.
Durf
• Uit onze analyse van de diverse onderzoeks- en adviesrapporten, artikelen en interviews komt naar voren dat de publiek- en
privaatrechtelijke kaders waarbinnen partijen tot gebiedsgerichte allianties en business cases kunnen komen ruim genoeg zijn.
• MIRT-studies en onderzoeksrapporten laten zien dat veel terrein te winnen valt om binnenstedelijk bouwen en transformatie haalbaar en
kansrijk te maken. Partijen zullen tot het uiterste moeten gaan om vertrouwen en randvoorwaarden te creëren.
• Durf betekent ook het werken met nieuwe initiatiefnemers, bouwen voor nieuwe doelgroepen en ingesleten overlegstructuren en
plansystemen herzien. En durf impliceert vasthouden aan een gezamenlijke visie om langdurig commitment van partijen te smeden.
Diversiteit
• De marktsituaties en ruimtelijke opgaven in stedelijke gebieden zijn zeer divers. Aantrekkelijke wijken en gebieden wisselen elkaar af met
terreinen en buurten die achteruit gaan. Tevens is er een diversiteit aan initiatiefnemers én allianties.
• Er moet plek zijn voor planmatige woningbouw, maar ook voor stedelijke accupunctuur. Integrale planvorming moet met buurtinitiatieven
kunnen worden gecombineerd. Dit vraagt ook om ondersteuning door nationaal beleid.
• Dit kan met name als overheden in beleid en uitvoering sturen op agglomeratiekracht en op koppelingen tussen duurzaamheid, wonen,
en infrastructuur; tussen specifieke lokale én algemene publieke belangen; en (dus) op afstemming en samenwerking tussen
overheidslagen en -sectoren.
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1. Inleiding: dimensies hoofdlijn redenatie en type vragen
De voorgaande quotes (pagina 5) uit het ruimtelijke ordeningsdebat gevoerd via diverse media, laten zien dat rond binnenstedelijk bouwen en
transformatie meerdere vragen en dimensies spelen. In ons onderzoek onderscheiden we er tenminste drie:
1. Kennisdimensie: wat we preciezer kunnen weten, zoals…
• Prognoses van de woningvraag (kwantitatief en kwalitatief)
• Haalbaarheid van binnenstedelijk bouwen en transformatie
2. Beleidsdimensie: waar we duidelijker voor kunnen kiezen, zoals…
• Het maatschappelijk gewenste tempo waarin woningbouw en transformatie moet plaatsvinden (aanbod kwantitatief)
• Welke soort woningbouw waar en voor wie moet plaatsvinden (aanbod kwalitatief)
3. Bestuurskundige dimensie: hoe we effectiever kunnen sturen, door…
• Systeemwijzigingen (bijv. fiscale decentralisatie), markthervormingen (woningmarkt), of nieuwe instrumenten te introduceren
• Rollen van overheden in gebiedstransformaties af te stemmen op de mandaten en bevoegdheden van partijen.
Deze drie dimensies van het debat zijn verwerkt in de volgende hoofdlijn van dit rapport:
Gebiedstransformaties in 3 stappen Om gebiedstransformaties mogelijk te maken zullen stap 1 bestaande instrumenten beter gebruikt
moeten worden. Dit noemen wij de ‘basis op orde’, hetgeen binnen en tussen partijen om durf, commitment en adequate toerusting vraagt.
Daarnaast zijn stap 2 aanvullende instrumenten theoretisch mogelijk, waarvan we sommige in Nederland nog niet kennen. De
gebiedsopgaven waarin dan nog steeds financiële tekorten bestaan vragen stap 3 om een extra financiële stimulans om daadwerkelijk tot
ontwikkeling te komen. Bepaalde leningsvormen en gerichte overheidsinvesteringen kunnen dan aan het pakket worden toegevoegd.
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1. Inleiding: aanpak onderzoek
•

Review MIRT-rapporten en onderzoeksen adviesrapporten over transformeren
en ontwikkelen in bebouwd gebied

•

Wetenschappelijke reflectie

•

Internationale spiegel op basis van cases

•

Workshops met partijen betrokken bij de
City Deal Binnenstedelijk bouwen en
transformatie (ca. 50 deelnemers)

•

Expertinterviews met 27 respondenten
van marktpartijen, overheden, brancheorganisaties en wetenschap (zie bijlage)

•

Expertmeeting met 15 experts om
conceptbevindingen te testen en aan te
scherpen (zie bijlage)
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1. Inleiding: naar een handelingsperspectief bestaande uit drie stappen

10

Conclusies en aanbevelingen in 7 statements
Dit rapport werkt toe naar de volgende zeven conclusies en aanbevelingen (zie paragraaf 7), die primair zijn gericht aan overheden, maar
ook van belang zijn voor marktpartijen, want gebiedstransformaties vragen om goede samenwerking:
1.

Zet duurzame gebiedstransformaties op de nationale agenda

2.

Stimuleer diversiteit in gebiedsallianties, instrumenten en woonmilieus

3.

Gemeenten zullen meer moeten doen om de ’basis op orde’ te krijgen

4.

Overheden zullen hun meervoudige rol en instrumentarium in gebiedsallianties beter moeten benutten

5.

Overheden moeten steviger geëquipeerd zijn om gebiedstransformaties mogelijk te maken

6.

Gerichte overheidsinvesteringen in gebiedstransformaties zijn in veel gevallen nodig

7.

Versterk de kennis en kunde door meer experimenteerruimte en een kennisnetwerk
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2. Probleemverkenning

2. Probleemverkenning: ontwikkelingen vraag en aanbod wonen
Het vraagstuk rondom het faciliteren van woningbehoefte en binnenstedelijke transformatie is een flinke puzzel. Dat komt door:
• de ontwikkeling van de woningbehoefte (vraagzijde);
• de beperktheid van beschikbare woningen en onvoldoende zicht op mogelijke locaties voor woningen (aanbodzijde);
• de verschillende beelden over de mismatch tussen vraag en aanbod en de daarvoor aanwezige barrières;
• de verschillende ideeën over wat kan (de effectiviteit van instrumenten);
• en de verschillende opvattingen over wat doelmatig (efficiënt) en wenselijk is (de normatieve aspecten van sturing).
Aan de vraagzijde naar de woningen en locaties vallen enkele algemene ontwikkelingen op die bepalend zijn voor de problematiek:
•

Er zijn meer 1-persoonshuishoudens door onder meer de volgende sociaal-culturele en demografische ontwikkelingen:
• Meer singles (meer jongeren gaan studeren en hechten zich later)
• Meer korte relaties en echtscheidingen
• Meer alleenstaande ouderen (meer weduwen en weduwnaars) die langer zelfstandig wonen

•

Er is meer behoefte aan wonen in stedelijke gebieden. Deze algemene tendens behoeft wel nadere toelichting en differentiatie:
• Meer stedelijk wonen moet worden opgevat als wonen in de totale stedelijke agglomeratie; zowel hoog-stedelijk (in en rond de
stadscentra) als laag-stedelijk/sub-urbaan (zoals in Lansingerland of Leidsche Rijn). In het huidig debat ontbreekt vaak dit
onderscheid, door te stellen dat steeds meer mensen in de stad willen wonen.
• Met name studenten en hoogopgeleide starters willen hoog-stedelijk wonen. Deze groep is de afgelopen decennia sterk
gegroeid doordat vanuit het hele land meer jongeren zijn gaan studeren en vooral studenten blijven hangen in de stad als starter.
• Er is een kleine toename zichtbaar van gezinnen die hoog-stedelijk willen wonen (‘de bakfietsgezinnen’), maar die groep moet in
percentages en aantallen niet overdreven worden. De dominante trend is nog steeds dat dertigers met kinderen de stad
verlaten, naar sub-urbane woongebieden vanwege behoefte aan meer woonruimte, meer rust, groen, eigen tuin en veiliger
speelplekken, maar wel relatief in de buurt van de stad willen wonen, vanwege werk en vrije tijd (hoog-stedelijke voorzieningen).
13

2. Probleemverkenning: de Nederlandse woonprognoses
De kwantitatieve (aantallen) en kwalitatieve vraag (woon- en locatietypen) naar woningen is onzeker en divers
• Het huidige debat over de woningbouwbehoefte is vaak fact-poor: de achtergrondcijfers en aannames zijn dikwijls moeilijk te herleiden
(wet van de grote gemiddelden). In sommige gemeenten is de verwachte behoefte aan woningen gebaseerd op plancapaciteit, in
plaats van andersom (hier ontstaan dus cirkelredeneringen).
•

De scenario's van de woningbehoefte van onder meer het Planbureau voor de Leefomgeving (PbL) laten daarnaast een grote
bandbreedte zien. De PbL-prognose tot 2050 varieert in laag/hoog scenario's flink; van 300.000 tot 1.600.000 woningen (andere
prognoses laten een nog bredere spreiding zien.) Deze grote bandbreedte wordt in het politieke (vak)debat veronachtzaamd.

•

Er is tot nu toe vooral kwantitatief gerekend/geprognosticeerd. Afgezien van variaties in dichtheden (in het aanbod) is het kwalitatief
niet duidelijk hoe de vraag zich zal verdelen in termen van a) locatie en b) woningtype.

•

Door sociaal-demografische ontwikkelingen en diversiteit in overtuigingen en levensstijlen, wordt de kwalitatieve woningvraag (het type
woonproduct) vermoedelijk ook diverser (BPD hanteert thans bijvoorbeeld al ca. 70 typen woonvoorkeuren).

•

Prognoses die in de media veel worden herhaald (zoals ‘1 miljoen woningen nodig in de Randstad’) worden veelal losgekoppeld van
belangrijke macro-economische trends en geopolitieke onzekerheden, terwijl de laatste crisis heeft uitgewezen dat de impact van deze
trends en onzekerheden op de woningmarkt direct (inkomensonzekerheid bij mensen) en indirect (wegvallen financiering van
hypotheken en vastgoedontwikkeling) zeer groot is.

> De onzekerheid van voorspellingen en de diversiteit van behoeften pleiten ook voor diversiteit in de oplossingen.
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2. Probleemverkenning: mismatch
Een mismatch tussen vraag en aanbod
• De woningbehoefte van mensen richt zich veelal op stedelijke gebieden vanwege nabijheid wonen, werken en voorzieningen (amenities).
•

Het woningaanbod is in en rond de grote steden voor veel groepen ontoereikend, zoals voor de starters of andere 1-persoonshuishoudens
in de middel-dure huursector (nu is de keuze vaak: óf een sociale huurwoning met lange wachtlijst, óf een koopwoning).

•

Een versterkende factor is dat, ondanks de lage hypotheekrente, de financieringsmogelijkheden van starters beperkter zijn geworden,
doordat er minder vaste contracten en baangaranties en meer zzp’ers zijn en minder bereidheid is bij banken tot hypotheekverstrekking.

•

Ook andere groepen vinden hun woonhuis moeilijker: zoals senioren (die gelijkvloers en dichtbij hun voorzieningen willen wonen) en
gezinnen (of dat nu met een hoog-stedelijke of laag-stedelijke behoefte is). Er zijn pogingen om aan de behoeften van gezinnen tegemoet
te komen met binnenstedelijke projecten als Vondelpark in Utrecht of Stadstuinen in Rotterdam, maar dat aanbod is nog erg beperkt.

•

De grote steden in de Randstad zijn hoofdzakelijk gegroeid door migratie. Nu de conjunctuur weer meezit, trekken veel mensen met
kinderen of met een kinderwens de stad weer uit (waar ze vanwege de crisis vast zaten aan hun stadswoning). Ook het merendeel van de
senioren in het stedelijk gebied wil het liefst laag-stedelijk wonen.
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2. Probleemverkenning: de beleidsambities
Bij veel publieke partijen bestaat de beleidsambitie om meer stedelijk wonen te stimuleren, vanwege:

1.

Versterking agglomeratiekracht (clustering van mensen, kennis, ondernemerschap en voorzieningen en daardoor
economische groei);

2.

Draagvlak versterken van de aanwezige ov-infrastructuur en stedelijke voorzieningen (cultuur, winkels, etc.);

3.

Reduceren van het (milieubelastend) forensenverkeer (verkleinen aantal kilometers tussen woon- en werklocaties in het land);

4.

Open houden van groen en landelijk gebied;

5.

Duurzaam hergebruik van verouderd vastgoed (gebouwtransformatie).
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2. Probleemverkenning: woningvraag en transformatiepotenties
Kern van het woon- en transformatieprobleem
• De voorkeur van veel publieke partijen is om binnen de stadsgrenzen verouderde bedrijventerreinen (brownfields) te transformeren naar
gebieden met woningen. Maar dit komt onvoldoende van de grond. Als nieuwe open en groene uitleggebieden (greenfields) niet
bebouwd worden en de woningbehoeftedruk op de stedelijke gebieden hoog blijft, dan zullen de huizenprijzen in deze gebieden nog
verder stijgen. Dat betekent meer segregatie, minder mensen / starters in de stad en stedelijke gebieden die verloederd blijven.
•

Uit de onderzoeken van o.a. PbL en de gesprekken met experts komt naar voren dat gemiddeld en grofweg (dus grote verschillen per
locatie, en weinig rekening houdend met kwalitatieve aspecten van de woonvraag) slechts een kwart van de woningbouwopgave binnen
de stadgrenzen door de markt zal worden opgepakt zolang niets wordt gedaan aan de barrières bij binnenstedelijke transformatie.

•

Vervolgonderzoek van de Brink Groep (2017) naar de reële transformatiepotentie laat zien dat maximaal 1/3 van de woningvraag tot
2030 kan worden gerealiseerd door bestaande bebouwde gebieden - die nog niet uit woningen bestaan - te transformeren. Volgens dit
onderzoek lukt dit uitsluitend met een financiële bijdrage van € 3,6 miljard voor plannen met een tekort, ofwel € 300 miljoen per jaar, en
mits er 35% dichter wordt gebouwd. Als er geen extra investering plaatsvindt en niet gelijktijdig wordt verdicht, kan slechts 10% van de
woningvraag door gebiedstransformaties worden ingevuld.
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2. Probleemverkenning: barrières bij binnenstedelijke transformaties
Diverse barrières die transformatie van binnenstedelijke locaties tegenhouden of beperken:
Juridische barrières (creëren onmogelijkheden, ingewikkeldheden en/of hoge ontwikkelkosten):
• Lastige en langdurige procedures (onteigening bestaande gebruikers, aanpassing bestemmingsplannen, vergunningen, etc.)
• Beperkende nationale regelgeving (geluidsnormen, milieunormen) en lokale beleidsregels (zoals parkeernormen)
Bestuurlijk-organisatorische barrières (creëren onzekerheid):
• Onduidelijke of afwezige omgevingsvisies en gebiedsproposities van de lokale overheid (ofwel ‘zwabberend beleid’), daardoor
weten ontwikkelende partijen niet waar ze aan toe zijn (voorbeeld: transformatie Stadshavens Rotterdam)
• Politieke onzekerheid (4-jaarstermijn) en gebrek aan ambtelijke expertise (o.a. door gekrompen ambtelijk apparaat) en continuïteit
Financiële barrières (creëren onrendabele toppen / gaten in de GREX en vragen grote voorinvesteringen):
• Hoge kosten door onteigening/uitplaatsing bestaande bedrijven, bodemsanering, proces-, advies- en infrastructuurkosten
• Hoge kosten als gevolg van grondspeculatie
• Bij GREX zorgen hoge kosten voor sturing op dure vastgoedproducten in hoge dichtheden, waar niet altijd vraag naar is
• Beleggers zijn onzeker over het rendement van sommige producten en kunnen om fiscale redenen niet investeren in ontwikkeling
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3. Analyse op gebiedsniveau

3. Analyse op gebiedsniveau: GREX ter discussie (I)
In het GREX-denken staat de relatie tussen grond-, vastgoedontwikkeling en vastgoedexploitatie centraal
•

De financiële koppeling tussen deze drie componenten is de basis voor een manier van denken en rekenen waarin noodzakelijkerwijs
allerlei aannames en verwachtingen zijn verwerkt, die vaak als ‘gegeven’ worden beschouwd en met name in het politiek-bestuurlijke
discours veelal naar de achtergrond verdwijnen.

•

In een GREX-model wordt ‘teruggerekend’ naar grondprijzen: de verkoop- en/of beleggingswaarde van te realiseren vastgoed in jaar x
wordt (bijv. 25 jaar vanaf oplevering, inclusief een bepaald rendement) uitgedrukt in hedendaagse euro’s, evenals wat het kost om dat
vastgoed in een periode x te ontwikkelen.

Kanttekeningen bij het GREX-model als haalbaarheidsanalyse
•

Binnen een GREX-model gaat het doorgaans niet om één vastgoedproduct, maar om een gevarieerd vastgoedprogramma dat op
verschillende momenten ‘op de markt’ komt. Binnen een gebiedstransformatie vertaalt dit zich in een variëteit aan grondprijzen (zie
rapport Fakton). Deze grondprijzen raken zo gekoppeld aan verschillende markten met ieder een eigen dynamiek.

•

Onzekerheden over de ontwikkeling van de (voor het programma en de fasering) relevante markten worden in de berekeningen
trendmatig verwerkt. Zo gaat het rapport van Fakton bijvoorbeeld uit van 3,5% rente op bouw- en grondfinanciering
(financieringsmarkt), 2,0% stijging van VON-prijzen (koopwoningmarkt) en 2,0% stijging van bouwkosten (bouwkostenmarkten, zoals
de staalmarkt).

•

Onzekerheden in de voor Nederlandse vastgoed- en gebiedsontwikkeling relevante markten zijn legio. Met trendbreuken in tal van
markten nog vers in het geheugen, is de financiële crisis uit 2008 een goed voorbeeld van hoe misleidend de uitkomsten van GREXmodellen vooraf kunnen zijn.

> Dit alles betekent dat in het GREX-model financiële risico’s schuil gaan die, als ze door partijen onbenoemd en onverdeeld blijven, bij
tegenvallende resultaten op de maatschappij worden afgewenteld.
20

3. Analyse op gebiedsniveau: GREX illustratie – ongesubsidieerd en gesubsidieerd

Ongesubsidieerd

Gesubsidieerd
Illustratie ontleend aan Fakton (2016) en MCD (2010)
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3. Analyse op gebiedsniveau: GREX ter discussie (II)
Kanttekeningen bij de ‘onrendabele toppen’ binnenstedelijke woningbouw o.b.v. GREX-model
•

De soms verborgen problemen van de GREX-systematiek zijn reden om fundamentele kanttekeningen te plaatsen bij de uitkomsten van
zogenaamde ‘onrendabele top’-berekeningen.

•

Dergelijke berekeningen vormen vaak een basis voor pleidooien tot ruime subsidieregelingen; met name als het gaat om het ‘lostrekken’
van binnenstedelijke, planmatige gebiedsontwikkeling.

•

Naast het politieke gehalte van deze pleidooien, is de betrouwbaarheid van het GREX-model beperkt: in hoeverre GREX-berekeningen uit
het verleden daadwerkelijk in staat zijn geweest de kosten en opbrengsten van een gebiedstransformatie accuraat te voorspellen, is
(wetenschappelijk) niet of nauwelijks onderzocht. Een recente studie van de TU Delft wijst bovendien uit hoe lastig het is om een
dergelijke evaluatie te maken.

Beoordeling uitkomsten MIRT-onderzoeken
•

In een position paper van Fakton (2016) wordt voor de ‘stedelijke transitie’ van Den Haag en Rotterdam een gemiddeld GREX-tekort per
woning van 28.500 euro geraamd. Uit dit paper en andere recente rapporten (zie bijlage 5) kan een zekere bandbreedte of ‘orde van
grootte’ van momenteel te verwachten tekorten in binnenstedelijk bouwen en transformatie worden afgeleid. Voor het aantonen van de
noodzaak van generieke subsidies zijn de uitkomsten, door eerder genoemde problemen in de systematiek, beperkt bruikbaar.

•

De in de MIRT-rapporten genoemde tekorten kwalificeren wij als een educated guess, omdat de past performance van de onderliggende
systematiek (o.a. door gebrek aan betrouwbaar onderzoek) onduidelijk is, en de parameters veel onzekerheden kennen.

> Een GREX zou in de praktijk het beste dienst doen als een ‘levend instrument’. Gerealiseerde kosten en opbrengsten worden dan
gemonitord, vergeleken met de initiële verwachtingen, en gebruikt om op transparante wijze plannen bij te stellen en afspraken (bijvoorbeeld
ten aanzien van programma en terugverdientijden) te herzien. Accountancy-regels bemoeilijken deze werkwijze; dit verdient nader onderzoek.
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3. Analyse op gebiedsniveau: perspectieven om tekorten te dichten
Dichten van het ‘gat’ in de exploitatiesaldi van binnenstedelijke gebiedsontwikkeling kan vanuit een drietal perspectieven:
1. ‘Laat-de-markt-zijn-werk-doen’ (niets doen)
Dit perspectief volgt uit het neoklassieke economische idee van een ‘vrije markt’ waarin prijs wordt bepaald door een balans tussen vraag
en aanbod. Men moet investeringskansen afwachten. Als grondwaardes voldoende zakken en/of vastgoedprijzen voldoende stijgen,
wordt het marktpartijen vanzelf interessant om in plekken en gebouwen te gaan investeren. Vanuit de Angelsaksische praktijk weten we
dat grotere verschillen tussen gebieden zichtbaar worden: welvarende versus verpauperde gebieden.
2. Gaten dichten in een sterk verstoorde markt (reguleren en subsidiëren)
Dit perspectief gaat ervan uit dat, onder andere door wet- en regelgeving en informatie-asymmetrie, geen sprake is van echte
marktwerking in grond en vastgoed (met name de woningmarkt) zoals verondersteld in het eerste perspectief. Publieke interventie in de
markt is nodig om vraag en aanbod naar elkaar toe te laten bewegen. In het verleden gebeurde dit vooral via subsidies (zoals ISV). Een
nadeel van algemene subsidies is dat investeerders erop anticiperen en er een prijsopdrijvend effect ontstaat.
3. Strategisch beïnvloeden van marktsituaties (meervoudig sturen)
In dit perspectief wordt onderkend dat overheden (ook) onderdeel zijn van een marktomgeving. Naast regulering van de markt is de
overheid immers ook in staat zelf in de markt als partij op te treden en (investerings)keuzes van andere marktpartijen te beïnvloeden. Naast
stimuleren met financiële prikkels kan de overheid ook richting geven (bijv. door stads- en gebiedsvisies te formuleren) of faciliteren (bijv.
door partijen bij elkaar te brengen in een samenwerkingsconstructie of een concurrentiegerichte dialoog).
> Dit derde perspectief levert een waaier aan instrumenten op (zie volgende paragraaf) die voor een specifieke marktsituatie en
gebiedsopgave kan worden toegepast.
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3. Analyse op gebiedsniveau: wat kan gemeente nu al doen om de basis op orde te krijgen?
Alvorens nieuwe aanvullende instrumenten (stap 2) en eventuele extra investeringsstimulans (stap 3) worden toegepast, kunnen
gemeenten nu al handelen om de basis op orde te krijgen van gebiedstransformaties (stap 1):
• Verstevigen expertise over instrumentarium, allianties en business cases van gebiedstransformaties (omdat nu slagkracht ontbreekt).
• Herontwikkeling faciliteren door geen onnodig bezwarende gemeentelijke normen te hanteren.
• In het ‘ontslakken’-programma verminderen participerende gemeenten de lokale regeldruk door het bestand aan
gemeentelijke toetsingskaders voor gebiedsontwikkeling (nota’s, visies en verordeningen) op te schonen. Insteek is: welke
regels zijn nog echt nodig? Reeds veel gemeenten hebben deelgenomen in het kader van de Actieagenda Bouw en hebben
goede resultaten geboekt.
• In het rapport van Rebel Group (2016) worden parkeernormen naar voren gebracht als een belangrijke kostenverhogende
factor in gebiedstransformaties. Recent onderzoek van de Provincie Zuid-Holland bevestigt deze impact van parkeernormen.
• Reële eisen te stellen in een programma van eisen.
• Voorbeeld: als er veel maatschappelijke functies worden opgenomen, betekent dit lage grondopbrengsten terwijl er
binnenstedelijk vaak hoge (verwervings)kosten tegenover staan.
• Daarnaast moeten gemeenten bereid zijn om dogma’s los te laten. Voorbeeld van een dogma is dat bij elke transformatie een
bepaald percentage sociale woningbouw (bijv. 30%) gerealiseerd moet worden. Percentages kunnen per gebied verschillen.
• Handelen in geval private vastgoedeigenaren door markttechnisch te hoge prijzen te verlangen het proces bemoeilijken:
• (a) wachten met herontwikkeling tot prijscorrectie; (b) in contact treden met eigenaren om te laten zien dat vraagprijs niet reëel
is; (c) hier druk op zetten door in publiciteit te brengen dat door de opstelling van de private partijen de maatschappelijk
noodzakelijke opgave wordt belemmerd.
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4. Sturingsinstrumenten
op gebiedsniveau

4. Sturingsinstrumenten op gebiedsniveau: analyse vanuit meervoudige rolopvatting
Als basis voor de instrumentenanalyse, hanteren wij de volgende waaier van rolopvattingen:
1. Instrumenten vanuit een richtinggevende rol
• Visie-formulerende instrumenten
• Creëren gebiedspotenties en geven richting aan de keuzes van marktpartijen (markt-vormend)
• bijv. stedelijke beleidsdocumenten, woonvisies, masterplannen
2. Instrumenten vanuit een regulerende rol
• Juridisch-planologische instrumenten
• Bakenen gebiedspotenties af en beperken de keuzemogelijkheden van marktpartijen (markt-regulerend)
• bijv. bestemmingsplannen, aanbestedingen
3. Instrumenten vanuit een stimulerende rol
• (In)direct kosten- en/of risico-verlagende instrumenten
• Vergroten gebiedspotenties en verruimen de keuzemogelijkheden van marktpartijen (markt-stimulerend)
• bijv. subsidies, belastingregelingen, onteigeningen, infra-investeringen
4. Instrumenten vanuit een faciliterende rol
• Instrumenten die het organiserend vermogen vergroten
• Verkennen gebiedspotenties en helpen marktpartijen nieuwe keuzemogelijkheden te ontdekken (markt-faciliterend)
• bijv. organiseren van samenwerking, netwerkvorming, procesbegeleiding, conflictbestrijding, vertrouwen
> Overheden handelen nog te weinig vanuit een meervoudige rolopvatting, waardoor kansen worden gemist.
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4. Sturingsinstrumenten op gebiedsniveau: aanpak van de instrumentenanalyse
Instrumentenanalyse: rijp en groen
• De instrumentenanalyse is uitgevoerd op basis van (nieuwe) instrumenten die vaak worden genoemd als mogelijke optie voor
gebiedsontwikkeling, in de onderzochte rapporten (zie bijlage) of in het vakdebat en die niet direct als overheidssubsidie zijn aan te
merken.
• Voor een deel is naar deze instrumenten in Nederland al onderzoek gedaan vanuit de TU Delft of andere universiteiten.
• Daarnaast is op basis van case studies in het buitenland (uitgevoerd door afdeling UDM van de TU Delft) nader gekeken naar de
werking van instrumenten waar nog nauwelijks of geen kennis in Nederland over beschikbaar is.
• De toepasbaarheid van al deze instrumenten is ingedeeld in ‘rijp’ en ‘groen’. Onder ‘rijp’ verstaan we instrumenten die direct gebruikt
kunnen worden. Onder ‘groen’ verstaan we instrumenten die op zich mogelijk zijn, maar waar nog te weinig bekend is over hoe ze in
de Nederlandse context werken.
• De toepasbaarheid van de ‘buitenlandse instrumenten’ is beoordeeld op basis van contextuele afhankelijkheden, met name: politiek
en economische context, planningssysteem (inclusief juridische randvoorwaarden) en de culturele context.
• De analyseonderdelen zijn samenvattend als volgt te onderscheiden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Analyse veelgenoemde instrumenten
Analyse verdiepend onderzoek (nieuwe) instrumenten
Analyse van buitenlandse cases
Overzicht in tabelvorm van nieuwe instrumenten (de reeds bekende/vaak gebruikte instrumenten zijn hierin niet opgenomen)
Instrumentenwaaier
Voorwaarden voor toepassing.
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4. Sturingsinstrumenten op gebiedsniveau: veelgenoemde instrumenten
Vaak genoemde instrumenten in onderzoeken
In onder andere de rapporten van Rebel Group, Rigo, Fakton en MIRT wordt een aantal mogelijkheden genoemd voor instrumenten voor
gebiedstransformaties.
1.

Richtinggevende instrumenten: voorbeelden zijn gebiedsvisie en planoptimalisatie, interactieve planvorming en gebiedsbranding. Dit
bestaande instrumentarium kan leiden tot een betere koppeling tussen beleidsdoelen en marktvraag en kan als ’rijp’ worden
bestempeld.

2.

Regulerende instrumenten: denk bijvoorbeeld aan het hanteren van flexibeler beleid rondom parkeernormen. Parkeernormverlaging bij
binnenstedelijke gebiedstransformaties bespaart kosten, is gezien de bereikbaarheid vaak mogelijk en is daardoor te kwalificeren als
‘rijp’.

3.

Faciliterende instrumenten: denk aan afstemmen investeringsagenda’s en ketensamenwerking. Dit bestaande instrumentarium kan
worden gezien als ‘rijp’ en kan leiden tot gezamenlijke investeringen in en kostenbesparing tijdens gebiedstransformaties.

4.

Stimulerende instrumenten: voorbeelden zijn het inzetten van een revolverend fonds, GebiedsInvesteringsZone (GIZ) en Publieke
OntwikkelingsMaatschappij (POM). Deze typen instrumenten zijn veelal gericht op financiering en/of alloceren van o.a. financiële
middelen om (gebieds)ontwikkeling te stimuleren. Deze veelgenoemde instrumenten zijn vooralsnog eerder te kwalificeren als ’groen’,
dan als ‘rijp’.
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4. Sturingsinstrumenten op gebiedsniveau: onderzoek naar (nieuwe) instrumenten (I)
•

Platform 31 heeft de inzet van flexibele bestemmingsplannen onderzocht. Vanuit verschillende invalshoeken (bestaand
instrumentarium omtrent flexibiliseren, intrinsieke flexibele bestemmingsplannen, bestemmingsvrije verordening) wordt geconcludeerd
dat er mogelijkheden zijn om een flexibel bestemmingsplan te realiseren. Dit instrument valt binnen een regulerende rolopvatting.

•

TU Delft-OTB heeft het instrument stedelijke herverkaveling nader onder de loep genomen, een instrument dat kan worden ingezet
wanneer eigendomsrelaties ‘onhandig’ zijn bij gebiedsontwikkeling. Het instrument biedt de mogelijkheid de patstelling te doorbreken
met het oog op toekomstige ontwikkeling van een gebied. Stedelijke herverkaveling krijgt een plaats in de komende Omgevingswet en
is te kwalificeren als een instrument binnen een regulerende rolopvatting.

•

Root, Van der Krabben en Spit onderzochten Tax Increment Financing (TIF). Hierbij worden toekomstige lokale gemeentelijke
opbrengsten uit belastingen (OZB, parkeergelden) als gevolg van de gebiedsontwikkeling gebruikt als gap funding vooraf. In dit
onderzoek wordt geconcludeerd dat in theorie TIF in het bestaande Nederlandse planningsysteem een plaats kan krijgen.
• In de gebiedsontwikkeling van Waalfront Nijmegen is Tax Increment Financing toegepast door de plaatselijke gemeente.
• Echter, er zijn verschillende beperkingen die een TIF een minder toepasbaar instrument maken, zoals het relatief lage OZBpercentage in Nederland en de (te) beperkte waardestijging van grond en vastgoed gedurende de gebiedsontwikkeling.
• De toepassing van TIF past binnen een stimulerende rolopvatting.

• Vanuit de TU Delft is onderzoek gedaan naar crowdfunding in gebiedsontwikkeling. Uit deze onderzoeken blijkt dat in Nederland nog
onvoldoende wettelijke kaders bestaan om crowdfunding in vastgoed- en gebiedsontwikkeling op grote schaal verantwoord toe te
passen. Projecten die crowdfunding weten aan te trekken hebben tot nog toe een sterk maatschappelijk (kunstzinnig, creatief, sociaalcultureel) karakter. Het gaat vaak om financiële steun voor een enkel (vastgoed)object, waarvan de ontwikkeling een positieve impuls
geeft aan een groter gebied (vooral placemaking). Dit instrument pas binnen een stimulerende en faciliterende rolopvatting.
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4. Sturingsinstrumenten op gebiedsniveau: analyse van buitenlandse cases
Analyse buitenlandse cases
• Naast de behandelde instrumenten zijn een viertal succesvolle Angelsaksische cases van gebiedsontwikkeling in het Verenigd
Koninkrijk en de Verenigde Staten behandeld met als doel de werking van (een mix van) instrumenten toe te lichten.
• Uitgangspunt is dat instrumenten niet gekwalificeerd worden als overheidssubsidie.
• Uit de analyse van de buitenlandse cases is een aantal potentieel kansrijke instrumenten voortgekomen die binnen de Nederlandse
gebiedsontwikkelingspraktijk mogelijk toegepast kan worden (rijpe instrumenten), dan wel een verdere verkenning van toepasbaarheid
verdienen (groene instrumenten) omdat het potentieel voor financiering van gebiedstransformaties aanzienlijk is. In de navolgende
slides worden deze cases en instrumenten beschreven.
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4. Casus Bristol Harbourside: enabling partnerships + maatschappelijk fonds + private match-funding
Enabling Partnerships (wervende coalities)
‘Wervende coalities’ worden in Engeland met regelmaat toegepast om gebiedsontwikkeling zowel
financiële middelen te organiseren en maatschappelijk draagvlak te genereren.
• In Bristol Harbourside is een Harbourside Sponsors Group (HSG) opgericht, geïnitieerd door de
gemeente. Deze wervende coalitie werd geleid door een gemeentelijke projectmanager en bestond
uit lokale grondeigenaren, de Kamer van Koophandel en diverse (culturele) semioverheidsinstanties. Taakstelling was om een visie voor het gebied te ontwikkelen en de
gebiedsontwikkeling te promoten richting de markt. Doel daarbij was om publieke middelen voor
cultureel-maatschappelijke functies in de vorm van kunstmuseum veilig te stellen. Doordat meer
stakeholders zich committeerden ontstond er een breed draagvlak en werd het mogelijk om
publieke Lottery Fund subsidies aan te trekken.
Maatschappelijk fonds en private match-funding
‘Co-financiering’ wordt in Engeland toegepast om maatschappelijke voorzieningen te financieren met
zowel maatschappelijke fondsen als private ‘co-financiering’.
• In Bristol Harbourside is een financieringsconstructie toegepast waarbij de ontwikkelaar Crest
Nicholson een deel van de opbrengsten van de private commerciële vastgoedontwikkeling inzet als
‘ontwikkelbijdrage’ aan de realisatie van een culture functie. Voor het verkrijgen van het loterijfonds
was dit een vereiste. Deze ‘package deal’ werd in een ‘section 106 overeenkomst’, een additionele
publiek-private overeenkomst met afspraken over private bijdragen aan publieke doelen,
vastgelegd. Deze constructie zorgde voor geringe publieke investeringen en de Crest profiteerde
van een aantrekkelijker gebied met meer bezoekers wat waarde verhogend werkt voor het
vastgoed (retail, woningen).
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4. Casus Liverpool One: selectie private ontwikkelpartner + erfpacht + privaat beheer openbare ruimte
Selectie private (beleggende) ontwikkelpartner
De selectie van een ontwikkelpartner voor aanbesteding op basis van criteria ontwikkelexpertise,
gebiedsvisie en grondbod, en niet louter de economisch meest voordelige aanbieding.
• In Liverpool One is ontwikkelend belegger Grosvenor geselecteerd als ontwikkelpartner voor een
gebiedsconcessie, op basis van hun gebiedsvisie, ontwikkelexpertise en grondbod. Dit kan gezien
worden als een EMVI met beste prijs/kwaliteitverhouding. De gemeente heeft een tender
uitgeschreven met duidelijk geformuleerde gebiedsdoelen en marktselectiecriteria, waarna de
markt kon reageren met voorstellen. De gemeente zocht een partij met ervaring, lange termijn
betrokkenheid en financiële capaciteit om een grootschalige centrum-stedelijke
gebiedsontwikkeling te realiseren. Na voorselectie is uit drie consortia d.m.v. workshops een partij
gekozen.
Erfpacht en privaat beheer openbare ruimte
De combinatie van een langjarige erfpachtovereenkomst en gebiedsconcessie, incl. privaat beheer
openbare ruimte, biedt zowel gemeenten als private partijen langjarige verdienmogelijkheden.
• In Liverpool One is een 250 jarige erfpachtconstructie (land lease agreement) bedongen tussen
gemeente en Grosvenor, waarbij de gemeente eigenaar blijft van de grond. Doordat Grosvenor als
ontwikkelend belegger optreedt, kan ze de grote voorinvesteringen en projectontwikkelingskosten
op lange termijn met rendement compenseren. Om dat rendement veilig te stellen is gekozen voor
een gebiedsconcessie inclusief privaat beheer van de openbare ruimte. Doordat het gebied van
hoge kwaliteit is en wordt beheerd door een managementorganisatie, wordt het mogelijk om een
constante cashflow te genereren en te garanderen. Vastgoedhuurders betalen een ‘service fee’
voor dit onderhoud, en de gemeente blijft verstoken van de beheerkosten van de openbare ruimte.
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4. Casus Chiswick Park, Londen: gebiedsconcessie + ontwikkelbijdrage + privaat gebiedsinvesteringfonds
Gebiedsconcessie en ontwikkelbijdragen
De combinatie van een privaatrechtelijke concessieovereenkomst en privaatrechtelijke
ontwikkelbijdragen overeenkomst tussen gemeente en ontwikkelaar kan publieke belangen borgen.
• In Chiswick Park in London is op een voormalige brownfield middels een gebiedsconcessie en
ontwikkelbijdragen een kantoorgebied gerealiseerd. De gemeente heeft in dit gebied middels een
gebiedsconcessie ontwikkelaar Stanhope de ruimte te geven een stedelijke kantooromgeving te
ontwerpen, te financieren, en te realiseren. In het onderhandelingsproces tussen ontwikkelaar en
gemeente is tevens de Section 106 overeenkomst tot stand gekomen, waarin private
ontwikkelbijdragen aan publieke doelen zijn vastgesteld, en er een verplichting tot het opzetten van
een gebiedsfonds werd afgedwongen door de gemeente. De gemeente bedong dat Stanhope de
openbare ruimte, infrastructuur en kinderopvangcentra voor haar rekening, uitvoering en beheer nam.
Dit is interessant voor private partijen wanneer er een vastgoedwaardestijging mee gepaard gaat.
Privaat gebiedsinvesteringsfonds
Een privaat gebiedsfonds is een financieel-juridisch-organisatorische structuur, waarmee de instroom en
uitgave van kapitaal van uitsluitend private beleggers voor ontwikkeling en -beheer is vastgesteld.
• In Chiswick Park is een privaat gebiedsfonds (urban development trust) opgericht om zowel
ontwikkeling als beheer van vastgoed te financieren met als doel uiteindelijk rendement te behalen op
de investering. Er wordt een fondsmanager aangesteld die het fondsvermogen beheert, gevuld met
kapitaal van een privaat consortium van (6) institutionele beleggers. Investeringen in de ontwikkeling
en beheer van, en inkopen van diensten/faciliteiten t.b.v. de kantooromgeving, werden in overleg
bepaald. Dit is geen revolverend fonds waarin opbrengsten worden teruggestort in het gebied, er
wordt steeds gekeken naar mogelijk nieuwe kapitaalinjecties door andere partijen en elke
investeringsbeslissing dient een rendement op te leveren.
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4. Casus South Lake Union, Seattle: zoning plan + incentive/up zoning + ontwikkelbijdrage
Zoning-plan, Incentive/up zoning en Ontwikkelbijdrage
Een bestemmingsplan met incentive/up-zoning houdt in dat private partijen de mogelijkheid krijgen
om meer verdiepingen en metrage (boven max. hoogte) te bouwen in ruil voor private bijdragen aan
publieke doelen.
• In South Lake Union heeft de gemeente een zoning plan (bestemmingsplan) gehanteerd met
daarin o.a. vastgelegd de maximaal te bebouwen hoogte van een plot. Daaraan gekoppeld kent
de gemeente het incentive/up zoning mechanisme wat private ontwikkelende partijen de
mogelijkheid biedt om af te wijken van de genormeerde hoogte, mits voldaan wordt aan de
voorwaarde dat er een financiële of fysieke bijdrage aan publieke doelen tegenover staat. Per
additionele verdieping/metrage wordt een bedrag vastgesteld waarmee een development
contribution fee wordt berekend. Deze fee kan in onderling overleg tussen gemeente en private
partij direct in het gebied worden geïnvesteerd, bijvoorbeeld in ontwikkeling van openbare ruimte
op het plot, dan wel betaald worden aan de gemeente in een gemeentelijke fonds, bijvoorbeeld
ter realisatie van infrastructuur of sociale woningbouw elders in de stad. In het geval van South
Lake Union heeft ontwikkelende belegger Vulcan RE ervoor gekozen om het bedrag te investeren
in de openbare ruimte (hoogwaardiger materialen), om zo de ruimtelijke kwaliteit en
vastgoedwaarde in het gebied te verhogen en investeringsrendement veilig te stellen. Gemeenten
dienen bij dit mechanisme in het bestemmingsplan slim na te denken over een ‘krappe
maximering’ van bouwhoogten, immers er moet een marktincentive zijn om de hoogte in te
bouwen. Voor binnenstedelijke ontwikkeling met nadruk op verdichting lijkt dit juridisch-regulerend
mechanisme een interessante optie.
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4. Conclusies analyse en toepasbaarheid: buitenlandse cases en instrumenten
In dit deel van het onderzoek is gekeken naar een aantal Angelsaksische praktijken waarin private actoren, zonder het verstrekken van directe
subsidies, worden geprikkeld om in gebiedstransformaties te investeren.
•
•

•

We zien dat het in de bekeken cases mogelijk is om met een op maat gesneden mix van afspraken en toegepaste instrumenten private
partijen tot verregaande investeringen over te laten gaan. Niet alle instrumenten hoeven tegelijk worden toegepast.
Ook blijkt uit de cases dat het niet alleen om ‘stimulerende’, financiële afspraken en instrumenten gaat; er is veelal sprake van een mix
van instrumenten. Naast ‘harde’ stimulerende en regulerende instrumenten herkennen wij ook richtinggevende en faciliterende activiteiten
die vooral tezamen de voorwaarden en het vertrouwen bieden om tot financiële afspraken te komen voor de lange termijn.
Deze combinatie van harde en zachte sturing, gericht op het verkrijgen en behouden van wederzijds commitment van partijen, is in
Nederland zeldzaam. Dit wijst erop dat een groter bewustzijn onder overheden over de wijze waarop de risico’s van marktpartijen met
richtinggevende en faciliterende instrumenten kunnen worden gereduceerd noodzakelijk is.

•

Instrumenten in de Angelsaksische (privaat-gestuurde) gebiedsontwikkelingspraktijk
• creëren van incentives zonder directe overheidssubsidie
• verankering in publiekrechtelijke regelgeving en/of privaatrechtelijke overeenkomsten
• vervolgvraag: verkennen van instrumenten die duurzame, privaat-gestuurde gebiedsontwikkeling bevorderen

•

Vergelijking tussen Angelsaksische de Nederlandse praktijk: mechanismen achter instrumenten hetzelfde
• het mechanisme achter veel van de gevonden instrumenten komen we in Nederland ook al tegen
• toenemende rol private sector in gebiedsontwikkeling is logisch, maar dat heeft ook valkuilen en dilemma’s in zich
• vervolgvraag: verkennen van de valkuilen en dilemma’s van privaat-gestuurde gebiedsontwikkeling, met oplossingsrichtingen

De nieuwe instrumenten uit de buitenlandse casestudies en Nederlands onderzoek hebben we samen met de meer bekende instrumenten
samengebracht in de volgende tabellen en instrumentenwaaier (per geval kunnen partijen dit gebruiken voor een instrumentenselectie):
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4. Sturingsinstrumenten op gebiedsniveau: analyse en toepassing van instrumenten
Instrumenten behorend bij een regulerende rol
Instrument

Werking instrumenten voor gebiedstransformaties

Kansrijkheid instrumenten voor gebiedstransformaties

Oordeel

Gebiedsconcessie

Langjarige gebiedsconcessies als publiek-privaat samenwerkingsvorm,
waarbij ook vastgoed- en gebiedsbeheer en -exploitatie in handen zijn van
private partijen en gemeenten een faciliterende rol aannemen.

Gebiedsconcessies worden wel toegepast in gebiedsontwikkeling,
maar vrijwel altijd zonder inbegrip van de (vastgoed)exploitatiefase.
Langdurige financieel commitment in een gebiedsontwikkeling (30+
jaar) leidt in het buitenland voor beleggers tot goede rendementen. In
Nederland wordt echter vaak gesteld dat gebiedsontwikkeling te
complex/risicovol is voor dergelijke langjarige concessies.

Rijp

Private ontwikkelbijdragen

Onderhandelde, private ontwikkelbijdragen aan publieke doelstellingen in
het gebied (bijv. maatschappelijke voorzieningen, openbare ruimte,
kinderopvang), in de vorm van additionele privaatrechtelijke
overeenkomsten, als aanvulling op kostenverhaal.

Private ontwikkelbijdragen aan (waarde-toevoegende) publieke
doelen in een gebied, in de vorm van additionele privaatrechtelijke
overeenkomsten tussen publieke en private partijen, lijkt een
instrument dat meer verdienmogelijkheden biedt voor private partijen
dan de reeds toegepaste anterieure overeenkomst gebaseerd op
publiek kostenverhaal (er zijn in NL hier en daar wel varianten van
toegepast, zoals het kwaliteitsfonds Wateringse Veld, Den Haag).

Rijp

Flexibel bestemmingsplan

Flexibele publiekrechtelijke bestemmingsplannen in de vorm van intrinsieke
flexibele bestemmingsplannen en bestemmingsvrije verordening.

Flexibele bestemmingsplannen kunnen ruimtelijk-programmatische
ruimte bieden voor private partijen om bijv. programma’s en
dichtheden aan te passen, zodat business cases (weer) sluiten.

Rijp

Stedelijke herverkaveling

Stedelijke herverkaveling omvat het herverkavelen en uitruilen van
grondeigendom van private partijen.

Stedelijke herverkaveling biedt in gebieden met versnipperd
grondeigendom de mogelijkheid om een patstelling te doorbreken
met oog op de toekomstige ontwikkeling van een gebied en krijgt een
plaats in de Omgevingswet.

Rijp
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4. Sturingsinstrumenten op gebiedsniveau: analyse en toepassing van instrumenten
Instrumenten behorend bij een faciliterende rol
Instrument

Werking instrumenten voor gebiedstransformaties

Kansrijkheid instrumenten voor gebiedstransformaties

Oordeel

Wervende coalitie

Gebiedscoalitie van publieke en private en maatschappelijke partijen
welke zoeken naar politiek-maatschappelijk draagvlak en financiële
ondersteuning.

Gebiedscoalities in deze vorm kunnen additionele
financieringsbronnen uit de markt aanboren, maar hun
financieringsslagkracht lijkt gering, waardoor deze informele
samenwerkingsverbanden vooral gezien moeten worden als
procesmatige aanjagers van gebiedstransformaties.

Groen

Selectie private ontwikkelpartner

Selectie op basis van een specifiek type (veelal beleggende) private
ontwikkelpartner in plaats van het hoogste grondbod, waarbij
gebiedsinvesteringen door lange termijn georiënteerde private
vastgoedexploitatie kunnen renderen.

Selectie van een (beleggende) private ontwikkelpartner is middels
bestaande aanbestedingsregelgeving al mogelijk, echter lijkt het in
de Nederlandse bouwsector grotendeels te ontbreken aan private
partijen die deze rol willen aannemen en lijken de meeste gemeenten
de voorkeur te geven aan partijen die het hoogste grondbod
neerleggen.

Groen
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4. Sturingsinstrumenten op gebiedsniveau: analyse en toepassing van instrumenten
Instrumenten behorend bij een stimulerende rol (I)
Instrument

Werking instrumenten voor gebiedstransformaties

Kansrijkheid instrumenten voor gebiedstransformaties

Oordeel

Revolverend fonds

Publiek fonds waarmee een al dan niet extern aangestelde fondsbeheerder
leningen/garanties verstrekt en/of risicodragend participeert in projecten of
initiatieven binnen een gebiedsontwikkeling, waarbij de aflossingen steeds
opnieuw gebruikt kunnen worden voor een vooraf vastgestelde
(maatschappelijke) doelstelling. Het fondsvolume kan vergroot worden door
publieke en/of private bijstorting. Voorwaarden voor de inzet van een
revolverend fonds zijn drievoudig: I) project heeft een positieve business
case, II) er zijn maatschappelijke baten gediend, en III) er is sprake van
marktfalen (bijv. door geringe investeringsbereidheid van reguliere banken).
Er is reeds onderzoek gedaan onderzoek gedaan naar revolverende fondsen
en toepassingsmogelijkheden bij gebiedsontwikkeling (door o.a. Ecorys,
Rebel Group, TU Delft)

Dit instrument staat in groeiende belangstelling als een meer
strategisch (publiek) investeringsmiddel vergeleken met
overheidssubsidie. Het onderscheidt zich van gebied-specifieke
instrumenten (bijv. GIZ, waarbij opbrengsten binnen een vastgestelde
locatie blijven). Op het gebied van herstructurering van
bedrijventerreinen en kantoorlocaties zijn reeds revolverende fondsen
opgericht vanuit verschillende provincies (Utrecht, Overijssel, NoordBrabant, Gelderland). Daarnaast zijn verschillende experimenten
gaande, maar het vraagt een flinke voorinvestering en vergaande
concrete gebiedsontwikkelingsprojecten ontbreken vooralsnog.

Groen

Publieke ontwikkelingsmaatschappij (POM)

Ontwikkelingsmaatschappij waarbij (provinciale of lokale) overheden gericht
voorinvesteren in het opkopen van bestaand vastgoed voor transformatie

Doel is om met publieke financiële middelen de markt te activeren om
te investeren in gebieden waar men dat doorgaans niet vanzelf doet.
Vooralsnog zijn POMs nog niet toegepast bij gebiedstransformaties en
vergen zij publieke investeringen.

Groen

Maatschappelijk fonds

Maatschappelijk fonds (bijv. lotterijfonds) dat voor maatschappelijke
doeleinden in gebiedsontwikkeling aangewend kan worden, al dan niet met
als voorwaarde gelijkwaardige private match-funding.

Maatschappelijke fondsen kunnen publieke onderdelen van een
gebied mede financieren en als hefboom fungeren voor private
investeringen, maar de bereidwilligheid van zulke fondsen om publiek
geld ter beschikking te stellen aan gebiedstransformaties lijkt
nochtans gering.

Groen
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4. Sturingsinstrumenten op gebiedsniveau: analyse en toepassing van instrumenten
Instrumenten behorend bij een stimulerende rol (II)
Instrument

Werking instrumenten voor gebiedstransformaties

Kansrijkheid instrumenten voor gebiedstransformaties

Oordeel

Privaat gebiedsinvesteringsfonds

Een privaat gebiedsinvesteringsfonds voor de financiering en
exploitatie van vastgoed en gerelateerde diensten in een gebied,
bedoeld voor gelijkgestemde institutionele beleggende partijen.

Private gebiedsinvesteringsfondsen welke in de markt worden gezet
voor gelijkgestemde institutionele beleggers (en niet voor een
combinatie van publieke en private partijen), kan een krachtige
investerings- en financieringsbron zijn voor meer monofunctionele
gebiedstransformaties (werk-woongebieden).

Groen

Incentive/up-zoning

Incentive/up-zoning is een publiekrechtelijke regeling gefundeerd op
een vastgelegd programma of bouwhoogte in het bestemmingsplan,
waarbij publieke partijen (financiële of gebiedsspecifieke) private
ontwikkelbijdragen vragen in ruil voor lucratieve extra
ontwikkelmogelijkheden (zoals 'air rights’, het optoppen van het
bouwvolume) aan de private partij.

Incentive/up-zoning is een potentieel interessante additionele
bestemmingsplanregeling, omdat hiermee zowel (ruimtelijkprogrammatische) flexibiliteit als financieel verdienvermogen voor de
markt ontstaat en publieke doelen gefinancierd of door private
partijen geleverd worden, zeker gezien de beoogde verdichting bij
binnenstedelijke gebiedstransformaties.

Groen

Tax Increment Financing (TIF)

Bij Tax Increment Financing (TIF) worden toekomstige lokale
gemeentelijke opbrengsten uit belastingen (OZB, parkeergelden) als
gevolg van gebiedsontwikkeling als gap funding vooraf ingezet ter
financiering van gebieden.

Er wordt in Nederland al beperkt geëxperimenteerd met TIF, maar
gezien het relatief lage belastingpercentage van OZB en de beperkte
waardestijging van grond en vastgoed maken het beperkt toepasbaar
voor gebiedstransformaties.

Groen

Crowd funding

Bij crowd funding wordt maatschappelijk geld ingezameld bestemd
voor financiering (kleinschalige) vastgoed- en gebiedsontwikkeling.

Crowd funding wordt veelal toegepast bij projecten met een sterk
sociaal-cultureel gehalte van beperkte schaal (ook wel ‘aaibare’
projecten genoemd). Het instrument is nog onvoldoende verankerd in
wettelijke kaders, maar kan als financiering ingezet worden voor
place-making en zo een impuls geven aan gebiedstransformaties.

Groen

39

4. Sturingsinstrumenten op gebiedsniveau: analyse en toepassing van instrumenten
Instrumenten behorend bij een stimulerende rol (III)
Instrument

Werking instrumenten voor gebiedstransformaties

Kansrijkheid instrumenten voor gebiedstransformaties

Oordeel

(Eeuwigdurende) erfpacht

Uitgifte van publieke grond in erfpacht aan private
vastgoedeigenaren, al dan niet vooraf gegaan door publieke
grondverwerving, waarbij investeringsrisico's voor private partijen
worden gereduceerd.

Erfpacht is een grondeigendomsconstructie die reeds door
gemeenten wordt toegepast, vaak beperkt tot woningen of grote
projecten met een publieke waarde (denk aan stadions). Deze vorm
van publiek risico nemen wordt in de lokale politiek verschillend
gewaardeerd, vraagt een flinke voorinvestering en is soms niet
mogelijk door staatssteunregels.

Groen

Privaat beheer openbare ruimte

Privaat beheer van openbare ruimte uitgevoerd door een privaat
onderhoudsbedrijf, gebaseerd op de gedachte dat
kwaliteitsinvesteringen in de openbare ruimte waarde verhogend
werkt voor aangrenzend vastgoed van private partijen en daarnaast
kosten reducerend werkt voor publieke partijen.

Privaat beheer van openbare ruimte kan publieke onderhoudskosten
van gebieden verminderen. De baten van private gebiedsexploitatie en
-beheer komen echter vooral terecht bij vastgoedeigenaren of beleggers, en zijn daarom niet relevant voor ontwikkelende partijen.
De bereidwilligheid van private partijen om het beheer van stedelijke
openbare ruimte op zich te nemen lijkt nochtans gering in Nederland.
Overheden zijn vaak terughoudend vanuit de veronderstelling dat
bepaalde publieke belangen onvoldoende worden gewaarborgd.

Groen

Gebiedsinvesteringszone (GIZ)

Gebied waarin de noodzakelijke kosten voor gebiedsontwikkeling
worden betaald door de waardestijging van grond en vastgoed:
zowel vanuit bestaande als nieuwe functies (Platform31 & Stipo,
2015).

Er is al ervaring opgedaan met bestaande investeringszones zoals
BedrijfsInvesteringsZone (BIZ) of de WijkInvesteringsZone (WIZ). Het
onderscheid tussen een GIZ, BIZ en WIZ blijkt niet altijd duidelijk, al
lijkt het uitgangspunt bij een GIZ voornamelijk dat het gaat om het
betrekken van een veelheid aan partijen, waarbij de BIZ zich beperkt
tot bedrijven (eigenaren, huurders) en de WIZ vooral doelt op sociaalmaatschappelijke en fysieke investeringen in een wijk. Concrete GIZ
voorbeelden zijn vooralsnog niet bekend, maar het kan mogelijk
interessant zijn gezien de praktijkervaringen met BIZ en WIZ.

Groen
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4. Instrumentenwaaier (selectie): voor sturing op gebiedstransformaties afhankelijk van rol
Sturen op afstand

Richtinggevend
•
•
•

Regulerend

Gebiedsvisie en planoptimalisatie
Interactieve planvorming
Gebiedsbranding

•
•
•
•

Parkeernormen aanpassen
Gebiedsconcessie
Flexibel bestemmingsplan
Stedelijke herverkaveling
Private ontwikkelbijdragen

Harde sturing

Zachte sturing

(juridisch/financieel)

(communicatief/relationeel)

Stimulerend

Faciliterend
•
•
•
•

Legenda
•
•

Rijp instrument
Groen instrument

Afstemmen investerings-agenda’s
Ketensamenwerking
Wervende coalitie
Selectie private ontwikkelpartner

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revolverend fonds
Publieke ontwikkelingsmaatschappij
Gebiedsinvesteringszone
Maatschappelijk fonds
Privaat gebiedsinvesteringsfonds
Incentive/up-zoning
Tax increment financing
Crowd funding
(Eeuwigdurende) erfpacht
Privaat beheer openbare ruimte

Sturen in overleg
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4. Instrumentenwaaier: voorwaarden voor toepassing
De instrumentenwaaier kan worden toegepast door partijen die betrokken zijn bij gebiedstransformaties; met name lokale en regionale
overheden en (afhankelijk van het instrument) in samenwerking met private partijen. Voor de toepassing van aanvullende instrumenten om
gebiedstransformaties mogelijk te maken zijn wel de volgende voorwaarden en aanbevelingen te formuleren:
•
•
•
•
•

•
•
•

Er is bij respondenten veel twijfel of gemeenten in de toepassing van de instrumentenwaaier wel voldoende geëquipeerd zijn, vanwege
een gebrek aan expertise en mankracht bij gemeenten. Lokale toerusting voor de toepassing van instrumenten is dus noodzakelijk.
Het begeleiden en het maken van een ‘gebruiksaanwijzing’ van de instrumentenwaaier met voorbeelden en afwegingen om te kunnen
bepalen welk instrument, wanneer en waar en door wie toe te passen, wordt aanbevolen.
Uit de behandeling van cases en instrumenten op gebiedsniveau blijkt dat meestal niet een enkel instrument soelaas biedt om de
business case van gebiedstransformaties rond te krijgen. Er zal eerder gedacht moeten worden aan een instrumentenmix.
Hoewel vaak een instrumentenmix nodig is, betekent het niet dat alle instrumenten uit de instrumentenwaaier moeten worden toegepast.
Er is een op maat gemaakte selectie per geval nodig.
Partijen kunnen zich laten inspireren door voorbeelden uit het buitenland waar diverse instrumenten uit de waaier zijn toegepast. Let wel:
vooral voor de ‘groene’ instrumenten geldt dat vervolgonderzoek nodig is voor de procesvorming, werking, outcomes en de analyse van
de toepasbaarheid in de Nederlandse lokale context (best practices transferring) op basis van: (1) politieke en economische context, (2)
planningssytemen (3) culturele context. Soms zullen bijvoorbeeld wets- en/of stelselwijzigingen nodig zijn voor een goede toepassing.
De combinatie van harde en zachte sturing gericht op wederzijds commitment van partijen is in Nederland ongebruikelijk. Een groter
bewustzijn is nodig over hoe risico’s van marktpartijen met richtinggevende en faciliterende instrumenten kunnen worden gereduceerd.
Vooral de stimulerende instrumenten (zonder directe subsidie) zijn nog ‘groen’ en vragen om vervolgonderzoek en experiment.
De potenties en vereisten van een juiste toepassing kunnen het beste door middel van experimenten in gebiedstransformaties worden
toegepast. In gebiedstransformaties als living lab kan met nieuwe instrumenten worden geëxperimenteerd en worden geëvalueerd.

> Het toepassen van nieuwe instrumenten vraagt om toerusting, experimenteerruimte/vervolgonderzoek.
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5. Analyse op Rijksniveau

5. Analyse op Rijksniveau: de veranderende rol van het Rijk in gebiedstransformaties
•
•
•
•
•

Ondanks de toepassing van deze aanvullende instrumenten - zal in veel gevallen, aansluitende op het rapport van Fakton - toch nog
een financieel tekort gedekt moeten worden wil een gebiedstransformatie van de grond komen.
De vraag is of - en in welke vorm - het Rijk betrokken zal zijn om gebiedstransformaties mogelijk te maken.
In de afgelopen decennia is de rol van het Rijk veranderd. We zijn op zoek gegaan naar de veranderingen en constanten.
Financiële steun van de overheid blijft linksom of rechtsom voor een deel van de gebiedstransformaties in binnenstedelijke gebieden
nodig zo blijkt in veel gevallen. Financiële steun kan variëren van publieke infrastructuurinvesteringen tot en met exploitatiebijdragen
(hierover verder meer).
Kortom, de vraag is op welke wijze, voor welke publieke doelen, en onder welke voorwaarden overheidsinvesteringen gedaan kunnen
worden.
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5. Analyse op Rijksniveau: tijdlijn publiekrechtelijke wetgeving gebiedstransformaties
Wat is er allemaal gebeurd? à Decennialange ontwikkeling van publiekrechtelijke wetgeving voor stadslocaties.
Constante: aanpassingen in wetgeving ter versnelling en vereenvoudiging
•
•
•
•

Sinds de ombouw van de verzorgingsstaat, die om sociaaleconomische redenen begin jaren ’80 is ingezet door de kabinettenLubbers, is de ruimtelijke ordeningswetgeving continu in aanpassing.
Analytisch gezien gaat het hier om de hervorming van regelcomplexen om de kwaliteit en snelheid van publieke besluitvorming te
verbeteren waardoor zowel direct als indirect de randvoorwaarden voor private investeringen verbeteren.
In juridische termen gaat het om deregulering, harmonisatie en versnelling.
In economische termen gaat het om het veranderen van de regulatory environment om gunstiger condities voor private investeringen
te creëren.
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5. Analyse op Rijksniveau: publiekrechtelijke instrumenten gebiedstransformaties
Continuïteit in nabije toekomst:
Deze lijn wordt onverminderd voortgezet in de nabije toekomst met het grote wetgevingsprogramma ‘Eenvoudig beter’ met als
belangrijkste resultaat de Omgevingswet 2019, die bijdraagt aan:
• vermindering onderzoeksverplichtingen;
• gemeentelijke beleidsvrijheid om gebiedsgewijs verschillende grenswaarden voor geluid, trilling, geur en bodem te stellen;
• stedelijke herverkaveling;
• beperkte uitvoerbaarheidseis omgevingsplan.
> Conclusie: publiekrechtelijke instrumenten* bieden na bovenstaand programma voldoende mogelijkheden en flexibiliteit voor
binnenstedelijk bouwen en transformatie.

* N.b. financieel-economische regelgeving, in het bijzonder een eventuele aanpassing van het belastingstelsel is niet bij dit onderzoek betrokken.

47

5. Analyse op Rijksniveau: tijdlijn financiële ondersteuning door de overheid
Wat is er allemaal gebeurd? à Decennialange financiële ondersteuning van de overheid voor de ontwikkeling stadslocaties
Constante: financiële steun binnenstedelijk bouwen
• Sinds de jaren ’70 heeft de overheid steeds directe of indirecte financiële steun verleend aan binnenstedelijk bouwen en transformatie.
• Analytisch gezien gaat het hier in feite om overheidsinterventie ter versterking van de relatief zwakke marktpositie van binnenstedelijk
wonen ten opzichte van de relatief sterkere marktpositie van stadsuitbreiding. Daarmee wordt bedoeld dat hetzelfde ‘woonproduct’
voor woonconsumenten in binnensteden relatief duur is t.o.v. stadsuitbreidingen en satellietsteden.
• In ruimtelijke ordeningstermen gaat het om stadsvernieuwing, locatiesubsidies, en stedelijke vernieuwing.
• In economische termen gaat het om het verkleinen van het gat in grondexploitatie tussen binnenstedelijke en uitleglocaties.
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5. Analyse op Rijksniveau: duiding financiële ondersteuning door de overheid
Breuk
• De lijn van financiële ondersteuning is na een halve eeuw onderbroken.
• Voor een deel zitten de ISV-subsidies die in 2014 zijn geëindigd nog in bestaande projecten, maar de gevolgen van de beëindiging van
financiële ondersteuning zullen de komende jaren zichtbaar worden.
• Er is een naarstige zoektocht naar alternatieve financieringswijzen. Maar let wel:
• alternatieven zijn tot op heden gefragmenteerd,
• veelal niet ‘volwassen’
• en qua volume onvergelijkbaar met de eerdere overheidssteun.
•

Reëel risico bestaat dat in veel binnenstedelijke gebieden er onvoldoende marktvraag/koopkracht is bij afnemers van vastgoed om de
hogere kosten van binnenstedelijk bouwen en transformeren te betalen.
• Zulke gebieden worden dan niet of vooralsnog niet (her)ontwikkeld.
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6. Redeneerlijn overheidsinvestering

6. Redeneerlijn overheidsinvestering: resterende tekorten opvullen?
Resterende tekorten
• Ondanks ‘de basis op orde’ en toepassing aanvullende instrumenten kunnen in veel gebieden tekorten blijven bestaan.
• Zeer kansrijke gebieden worden wel door private partijen getransformeerd. Maar minder kansrijke gebieden blijven echter achter.
• Zonder publieke financiële ondersteuning komt 50% van de binnenstedelijke transformatielocaties (de minder kansrijke gebieden) in
Zuid-Holland niet van de grond (Rebel Group, 2016)
• In Rotterdam en Den Haag bedraagt het gemiddelde tekort per woning in herstructurering- en transformatiegebieden tot en met 2030
ca. € 28.500 (aldus Fakton, 2016).
• In het verleden hebben steden met het ISV-budget en lokale subsidies deze tekorten afgedekt.
• De introductie van allerlei optimalisaties en nieuwe financieringsconstructies tezamen (zoals risicoreductie en de introductie van een
Gebiedsinvesteringsfonds) kan het tekort reduceren tot ongeveer € 15.000 per woning, stelt Fakton. Deze schatting is volgens ons wel
optimistisch omdat gemeenten nog onvoldoende geëquipeerd zijn om deze optimalisaties en financieringsconstructies door te voeren.
Het tekort zal dus thans eerder groter dan kleiner zijn.
Publieke investeringen
• Publieke investeringen leiden tot private vervolginvesteringen.
• Multiplier is 10-15 (Rebel Group, 2016) of zelfs 18 (Fakton, 2016).
• Welvaart-economisch lijkt er houvast voor financiële ondersteuning door de overheid te zijn.
• Op basis van kosten-batenanalyse kan financiële steun worden gerechtvaardigd met verwijzing naar (per saldo) positieve
welvaartseffecten (bijv. wegnemen van hinder, agglomeratie economische effecten en het open houden van onbebouwd gebied)
(Vermeer en Vermeulen, 2011).
• Het saldo van maatschappelijke kosten en baten is evenwel niet per definitie positief bij binnenstedelijke transformatie. Er zijn (grote)
verschillen tussen locaties (EIB, 2011).
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6. Redeneerlijn overheidsinvestering: naar een afweging
Urgentie en draagvlak?
• Vrijwel alle respondenten uit de interviews onderstrepen het belang van overheidsinvesteringen om gebiedstransformaties te
stimuleren, vooral op het moment dat we de groene gebieden buiten de stad willen behouden, het forensenverkeer in toom willen
houden en we tegelijkertijd willen voorkomen dat de sociaal-ruimtelijke verschillen in Nederland te groot worden.
• Gemeenten beseffen nog niet half wat het betekent dat de ISV-gelden op zijn geraakt, aldus respondenten.
• Toenemend draagvlak lijkt te ontstaan om investeringsgeld los te maken om binnenstedelijk bouwen en transformatie mogelijk te
maken.
• Veel respondenten (vooral aan de publieke zijde) voelen er meer voor om geen algemene subsidies te verstrekken maar in plaats
daarvan gerichte investeringsgelden.
Proactief afwegen
• Als de overheid niet zelf strategie bepaalt over financiële bijdragen aan projecten, dan wordt het gedwongen in een reactieve positie.
• Het kan daarom verstandiger zijn dat de overheid zelf pro-actief bepaalt of, hoe en onder welke omstandigheden financiële steun
wordt verleend.
• Dat kan in de vorm van een afwegingskader (combinatie van indicatoren en criteria) aan de hand waarvan het verlenen van financiële
steun kan worden overwogen.
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6. Redeneerlijn overheidsinvestering: principes van een afwegingskader
Uitgangspunten
• Case-by-case benadering (maatwerk).
• Zo kan ook rekening worden gehouden met regionale verschillen: selectieve ondersteuning daar waar de vastgoedmarkt niet zonder
steun in de vraag kan voorzien.
• De bij de business case betrokken partijen kunnen niet bij voorbaat uitgaan van financiële ondersteuning. Zij kunnen dus niet van steun
uitgaan bij het opstellen van de grondexploitatie.
• Financiële ondersteuning kan per case verschillen en diverse vormen aannemen. Hier bestaat een (politieke) keuze tussen:
(a) alleen publieke interventies, bijv. investeringen in overheidsinfrastructuur, afnamegarantie (voor eigen behoefte), subsidie voor
uitkopen hinderlijk bedrijf (dat immers door overheidsbesluit [nl. wijziging van bestemming] hinderlijk is geworden) en
(b) publieke interventies plus een bijdrage exploitatietekort.
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6. Redeneerlijn overheidsinvestering: varianten van een afwegingskader
De keuzes voor de invulling van een afwegingskader
• Er zijn meerdere varianten mogelijk voor de beoordeling van verzoeken voor financiële ondersteuning: een beperkt afwegingskader en
een uitgebreid afwegingskader, of een tussenvorm via een getrapte variant.
•

Het essentiële verschil is dat het uitgebreide kader een groter sturend vermogen op publieke doelen heeft dan het beperkte. Daarmee
verbonden is dat het uitgebreide afwegingskader grotere bestuurslasten voor het Rijk kent dan het beperkte afwegingskader.

•

Hier wordt geen voorkeur uitgesproken voor afwegingskaders. De voorkeur zal ook afhangen van de gewenste rolopvatting van Rijk en
decentrale overheden. Uit de interviews bleek dat gemeenten en provincie momenteel een gevoel van urgentie en
probleemeigenaarschap missen bij het Rijk om zich met concrete investeringen in gebieden bezig te houden. Enkele andere
respondenten gaven echter aan dat zij vinden dat het Rijk zich op de vlakte moet houden en zich niet met beleidsinhoudelijke keuzes
op lokaal niveau moet bezighouden. Verder is ook opgemerkt dat juist de regio (in plaats van individuele gemeenten) een belangrijke
rol zou moeten spelen in waar en op welke wijze gebiedstransformaties te bespoedigen om aan de woningbehoefte te voldoen.

•

Aan het afwegingskader kan een voorvraag vooraf gaan: welke projecten of gebieden komen in aanmerking voor beoordeling in het
afwegingskader? Deze voorvraag bestaat op het moment dat afscheid wordt genomen van het principe van ‘verdelende
rechtvaardigheid’ (zoals het geval was bij de financiële ondersteuning tot 2014). Beantwoording van de voorvraag vergt nader
onderzoek en beleidskeuzen. Hier volstaan we met vermelding dat het Rijk bepaalde opgaven kan prioriteren (zie volgende slide) of dat
bijvoorbeeld de regio (na een selectie) projecten kan aandragen.
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6. Redeneerlijn overheidsinvestering: een beperkt afwegingskader (variant 1)
•

Het beperkte afwegingskader kent de volgende cumulatieve kerncriteria voor de toekenning van financiële ondersteuning:
•
Er is sprake van een evidente opgave (bijv.: in de betreffende stad is een grote vraag naar woningen in combinatie met
voorzieningen)
•
Er is een te (her)ontwikkelen locatie voor de opgave, terwijl een (of meer) andere locaties een grotere negatieve impact
heeft/hebben (op natuur, verkeer, open ruimte)
•
De te (her)ontwikkelen locatie heeft aantoonbaar hoge kosten die niet zijn te vermijden (bijv. uitkoop van bedrijven)

•

Eventueel kan de Rijksoverheid een bepaald type opgave of locatie (bijv. spoorzones) prioriteren.

•

De gemeente kan de bijdrage naar eigen inzicht besteden. Het Rijk stelt geen beleidsinhoudelijke voorwaarden, zoals
duurzaamheidsambities of sociale en economische spin-offs.

•

Deze variant staat in de sleutel van de organisatie van ‘gesprekken’ waarbij lokale partijen samen met het Rijk voldoende ruimte
proberen te creëren om het project te kunnen laten starten. Financiële steun van de Rijksoverheid kan daarvoor nodig blijken.
• In dat kader zijn de geformuleerde criteria relevant.
• In zoverre het aantal gesprekken beperkt is, past variant 1 bij de huidige opvatting van een kleine Rijksoverheid, dan wel bij een
opvatting van een beperkte rol van het Rijk (vooral systeemverantwoordelijkheid). Zoals aangegeven in de vorige slide heeft dat
gevolgen voor het sturend vermogen (dat in deze variant relatief gering is).
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6. Redeneerlijn overheidsinvestering: een uitgebreid afwegingskader (variant 2)
•

Het uitgebreide afwegingskader heeft als kenmerk dat de rijksoverheid voorwaarden stelt aan financiële ondersteuning. Voorbeelden
van voorwaarden zijn:
• Het toepassen van experimenten of pilots om bijvoorbeeld innovaties te kunnen opschalen.
• Versterking van publieke belangen in het project (denk aan spin offs als economische ontwikkeling, werkgelegenheid, een
veiliger, schoner of gezonder wijk, etc.)
• Er is een bepaalde mate van private investering in het gebied.
• Maatwerk (privaatrechtelijk) wat betreft een bijdrage van private partijen achteraf (na het realiseren van het vastgoed), waarbij een
deel van het rendement dat private partijen hebben behaald wordt ‘teruggehaald’ (dus revolverend karakter).

•

Variant 2 kan uitgewerkt worden in de vorm van een Nationaal Investeringsfonds, of in geval voorkeur bestaat voor een kleinere Rijksrol
kunnen fondsen op decentraal niveau worden gevormd.

•

Het fonds (of fondsen) stelt per project de voorwaarden en beoordeelt de verzoeken. Het fonds ontvangt ook (indien van toepassing)
de bijdragen achteraf van private partijen.

> Nader kan worden onderzocht in hoeverre de nieuwe financierings- en ontwikkelingsinstelling ‘Invest-NL’ ook een rol kan spelen. Een
deel van het budget van Invest-NL zou ook voor het ruimtelijk domein ingezet kunnen worden. Immers, net als bij de andere domeinen die
voor de faciliteiten van Invest-NL in aanmerking komen, is in het ruimtelijk domein (i.h.b. bij binnenstedelijk bouwen en transformatie) in
een aanzienlijk aantal gevallen sprake van een onzekere risico-rendementsverhouding en lange onzekere terugverdientijden waardoor
moeilijkheden ontstaan om financieringen in de markt te kunnen aantrekken. Ter versterking van de agglomeratiekracht zou Invest-NL niet
alleen economische sectoren, maar ook de ruimtelijke condities van sterke woon-werk clusters kunnen stimuleren.
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6. Redeneerlijn overheidsinvestering: elementen van een uitgebreid afwegingskader
Elementen van een uitgebreid afwegingskader (variant 2)
Elementen van beoordeling voor financiële ondersteuning van het project kunnen financieel en niet-financieel* zijn.
Financiële elementen (niet limitatief)
• Beoordeling op welvaarts-economische effecten (maatschappelijke kosten-baten analyse).
• Beoordeling van maatregelen die partijen hebben genomen om het financiële gat zo klein mogelijk te maken.
• Beoordeling op mogelijkheden om tot casus-specifieke verdere optimalisatie van de kosten-batenverhouding te komen.
Niet-financiële elementen (niet limitatief)*
• Beoordeling op het (in het projectvoorstel gebleken) organiserend vermogen van partijen.
• Beoordeling op de mate waarin de locatie en scope van het project inspeelt op en gebruik maakt van reeds aanwezige publieke
infrastructuur en stedelijke voorzieningen.
• Beoordeling op de mate waarin het project verschillende beleidsthema’s combineert: wonen + bereikbaarheid (infrastructuur) +
duurzaamheid (bijv. stadsverwarming, grids).
* Niet-financieel betekent hier: elementen waar in eerste instantie geen ‘prijskaartje aanhangt’, omdat het bijvoorbeeld gaat om
duurzaamheid en sociaal-ruimtelijke doelen. Dat neemt niet weg dat deze elementen soms uiteindelijk in geld uitgedrukt kunnen worden,
hoewel dit vaak ingewikkeld is exact te berekenen. Daarnaast kunnen aan de niet-financiële elementen andere kengetallen worden
gehangen, die onderdeel kunnen vormen van de financieringsafweging en monitoring, zoals een leefbaarheidsindex. De meervoudige
waarde van investeringen kan dus verder worden gespecificeerd en genormeerd, zodat een meer overwogen afweging en monitoring kan
plaatsvinden. Zie op de volgende slide een voorbeeld van enkele spin-offs van gebiedstransformaties en hun indicatoren:
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6. Redeneerlijn overheidsinvestering: voorbeelden spin-offs en indicatoren

6. Redeneerlijn overheidsinvestering: een getrapt afwegingskader (variant 3)
De getrapte variant van een afwegingskader heeft als kenmerk dat de Rijksoverheid beperkte voorwaarden stelt en op decentraal niveau
(de meer beleidsinhoudelijke) vervolgafwegingen laat maken. Het is daarmee een combinatie (of tussenvariant) van het beperkte en het
uitgebreide afwegingskader. Het Rijk gaat hierbij minder de voorwaarden-kant op, maar steunt type opgaven:
1. Algemene afwegingen op Rijksniveau op basis van de volgende cumulatieve kerncriteria:
•
Er is sprake van een evidente opgave (bijv.: in de betreffende stad is een grote woonvraag in combinatie met voorzieningen)
•
Er is een te (her)ontwikkelen locatie voor de opgave, terwijl een (of meer) andere locaties een grotere negatieve impact
heeft/hebben (op natuur, verkeer, open ruimte)
•
De te (her)ontwikkelen locatie heeft aantoonbaar hoge kosten die niet zijn te vermijden (bijv. uitkoop van bedrijven)
2. Als het Rijk op basis van deze algemene voorwaarden financiële ondersteuning beoordeelt, wordt daarnaast de desbetreffende lagere
overheid (gemeente of regio) gevraagd de aanvraag af te wegen op basis van de volgende meer beleidsinhoudelijke criteria:
• Versterking van publieke belangen in het project (denk aan spin-offs van gebiedstransformaties als: economische ontwikkeling,
werkgelegenheid, een veiliger, schoner of gezonder wijk, of andere specifieke lokale beleidsdoelen).
• Er is een bepaalde mate van private investering in het gebied.
• Maatwerk (privaatrechtelijk) wat betreft een bijdrage van private partijen achteraf (na het realiseren van het vastgoed), waarbij een
deel van het rendement dat private partijen hebben behaald wordt ‘teruggehaald’ (dus revolverend karakter).
•

De volgorde van dit getrapt afwegingskader is ook omgekeerd denkbaar. Zo kan ook de afweging eerst op decentraal niveau worden
gemaakt, om vervolgens het Rijk een beperkte beoordeling te laten doen alvorens financiële ondersteuning wordt toegepast.

•

Voor bovengemeentelijke belangen (zoals agglomeratiekracht) is afweging op regionaal niveau te prefereren.
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7. Conclusies en aanbevelingen

7. Conclusies en aanbevelingen (I)
Aan dit onderzoek lag de volgende vraag ten grondslag: Hoe kan worden gestuurd op business cases en alliantievorming om stedelijke
gebiedstransformaties mogelijk te maken? Op deze vraag geven we antwoord op basis van zeven conclusies en aanbevelingen, die primair
zijn gericht aan overheden, maar ook van belang zijn voor marktpartijen, want gebiedstransformaties vragen om goede samenwerking:
1.
•
•
•
•

Zet duurzame gebiedstransformaties op de nationale agenda
Gebiedstransformaties komen nu regelmatig niet van de grond door financiële, juridische en organisatorische barrières. Bij publieke en
private partijen is een toenemend gevoel van urgentie waarneembaar dat alternatieve instrumenten en meer investeringskapitaal nodig
zijn om gebiedstransformaties mogelijk te maken. Dit lijkt echter op veel plekken nog onvoldoende doorgedrongen.
Koppel de opgave voor wonen en gebiedstransformaties aan duurzaamheid en energietransitie. Deze agenda’s zijn maatschappelijk
urgent en ontvangen steeds meer politiek draagvlak.
Wees helder in de gevolgen van niets doen; er is een toenemende woonvraag in stedelijke gebieden, maar door een mismatch in vraag
en aanbod zullen woningprijzen toenemen en daardoor het besteedbaar inkomen van bepaalde groepen afnemen. Een ander gevolg van
de mismatch en sterke prijsstijging in stedelijke gebieden is dat forensenverkeer op grotere afstanden toeneemt.
Zolang de groene gebieden niet of beperkt worden gebruikt voor woningbouw, en de transformaties van verouderde stedelijke gebieden
niet met financiële ondersteuning en andere instrumenten worden gestimuleerd, zal de betaalbaarheid van stedelijke gebieden verder
afnemen en de ruimtelijke verschillen tussen gebieden in de stad en tussen regio’s in het land verder toenemen. Dit wordt als een urgent
probleem gezien dat vraagt om weldoordachte interventies van samenwerkende partijen:
1. Vanwege het duurzaamheidsbelang van het bewaren van open groene ruimten buiten de stadsgrenzen en het verduurzamen van
bestaande gebouwde omgeving, zoals de energietransitie.
2. Vanwege het economisch belang van sterke en diverse stedelijke agglomeraties van werken en wonen, zoals de MRA, MRDH en
MRE die de economische motoren van Nederland vormen (zie REOS).
3. Vanwege het sociale belang van betaalbaarheid van woningen en het beperken van sociaal-economische verschillen tussen
bewonersgroepen binnen steden en tussen regio’s.
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7. Conclusies en aanbevelingen (II)
2. Stimuleer diversiteit in gebiedsallianties, instrumenten en woonmilieus
De marktsituaties en ruimtelijke opgaven in stedelijke gebieden zijn zeer divers. Tevens is er een diversiteit aan initiatiefnemers én allianties.
•
•
•
•
•

•
•

Stedelijk Nederland kent grote regionale en binnenstedelijke verschillen in consumentenvoorkeuren, opgaven en oplossingsrichtingen. Die
verschillen en dynamieken verhouden zich moeizaam tot de roep om generiek beleid of alom toepasbare instrumenten te ontwerpen. Het
gaat vooral om maatwerk.
In de rapporten van onderzoeks- en planbureaus over de woon en transformatiebehoeften worden kwantitatieve (aantallen) en
kwalitatieve (woon- en locatietypen) gebruikt die zich kenmerken door (grove) aannames en grote bandbreedtes en onzekere prognoses.
Prognoses en GREX-en worden vaak te absoluut gebruikt, terwijl die sterk worden beïnvloedt door externe factoren, zoals internationale
politiek en economische (markt)ontwikkelingen.
Het relativeren van aannames en het rekening houden met economische onzekerheden, gecombineerd met een meer pluriforme
samenleving en bijhorende variëteit aan levensstijlen, woontypevoorkeuren en financiële mogelijkheden van woonconsumenten, pleit voor
het ruimte bieden aan diversiteit in woonproducten en gebiedstransformaties.
Stedelijke agglomeraties zijn populair, maar differentieer de algemene notie van ‘de trek naar de stad’ tenminste in hoog-stedelijk wonen
(in en rond stadscentra) en laag-stedelijk / sub-urbaan wonen. De toename van 1-persoons huishoudens laat bijvoorbeeld een voorkeur
voor hoog-stedelijk wonen zien, terwijl gezinnen vooral laag-stedelijk willen wonen. Voor deze sterke maatschappelijke trends, waaronder
ook de vergrijzing, zijn beleidsmaatregelen en stimulansen nodig.
Er moet plek zijn voor planmatige woningbouw, maar ook voor stedelijke accupunctuur. Integrale planvorming moet met buurtinitiatieven
kunnen worden gecombineerd. Deze combinaties van plan- en ontwikkelvormen moeten door nationaal beleid worden gestimuleerd.
Dit kan met name als overheden in beleid en uitvoering sturen op agglomeratiekracht en op koppelingen tussen duurzaamheid, wonen,
en infrastructuur; tussen specifieke lokale én algemene publieke belangen; en (dus) op afstemming en samenwerking tussen
overheidslagen en -sectoren.
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7. Conclusies en aanbevelingen (III)
3. Partijen moeten meer doen om ‘de basis op orde’ te krijgen
•
•
•
•

•

Verstevigen expertise over instrumentarium, allianties en business cases van gebiedstransformaties, i.h.b. bij gemeenten
Ontwikkeling aanjagen door bezwarende normen, regels en procedures van overheden weg te nemen:
• ‘ontslakken’ door verminderen van lokale regeldruk, c.q. nota’s, visies en verordeningen opschonen
• dure normen (bijv. parkeernormen) flexibiliseren en afstemmen op de behoefte in een gebied
Reële eisen stellen in het gebiedsprogramma (door overheden én marktpartijen):
• gezamenlijk balanceren van kwaliteit versus functies en dichtheden (lage en hoge grondopbrengsten)
• bereid zijn om dogma’s los te laten (bijv. innovatieve mix van functies proberen, 30 procent sociale woningbouw loslaten)
Actie ondernemen als vastgoedeigenaren markttechnisch te hoge prijzen vragen (overheden én marktpartijen) door mogelijk te:
• wachten met herontwikkeling tot er prijscorrectie ontstaat
• in contact te treden met eigenaren en te laten zien dat de vraagprijs niet reëel is
• druk op eigenaren opvoeren door de publiciteit op te zoeken (maatschappelijke schade aantonen)
Private partijen kunnen ook meer doen: meer inbedding van politiek-maatschappelijke doelen in hun plannen (unsollicitated proposals)

4. Overheden moeten hun meervoudige rol en instrumentarium in gebiedsallianties beter benutten
•
•
•

Overheden handelen nog te weinig vanuit een meervoudige rol in gebiedstransformatie. Het overheidsinstrumentarium reikt verder dan
alleen reguleren en stimuleren (zoals met bestemmingsplannen en subsidies; het klassieke idee van stadsvernieuwing) en kent ook
richtinggevende en faciliterende instrumenten
De risico-reducerende werking van richtinggevende en faciliterende instrumenten op marktpartijen blijft bij overheden vaak onbenut
Voor bepaalde gebiedstransformaties zijn nieuwe instrumenten interessant (zie instrumentenwaaier op pagina 40
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7. Conclusies en aanbevelingen (IV)
5. Overheden zullen steviger geëquipeerd moeten zijn om gebiedstransformaties mogelijk te maken
•
•

Het toepassen van een meervoudige rol en nieuwe instrumenten in gebiedstransformaties vraagt bij overheden om expertise en mankracht.
Deze expertise en mankracht is niet overal op orde en verdient strategische aandacht.
Een vitale kennisinfrastructuur met inhoudelijke begeleiding/training en ‘handreikingen’ voor de toepassing van nieuwe instrumenten (met
voorbeelden en afwegingen) voor overheden ontbreekt. Deze kennisinfrastructuur moeten worden gestimuleerd.

6. Gerichte overheidsinvesteringen in gebiedstransformaties zijn in veel gevallen nodig
•

Sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw heeft de Rijksoverheid financiële steun verleend aan binnenstedelijk bouwen en transformatie, maar
sinds 2014 is dit met het stoppen van ISV beëindigd. In veel binnenstedelijke gebieden is geen haalbare business case mogelijk doordat
kosten niet opwegen tegen geraamde opbrengsten. Maatregelen om de ‘basis op orde’ te krijgen zullen samen met de inzet van
aanvullende instrumenten voor een groot deel van de gebiedstransformaties (schatting: 25%) nog geen sluitende begroting opleveren.

•

Overheidsinvesteringen in gebiedstransformaties moeten per geval worden overwogen (maatwerk). Selectieve ondersteuning is geoorloofd
waar reeds een prioritering van gebieden en opgaven van kracht is én als betrokken partijen de noodzaak van steun kunnen aantonen.

•

Voor een aanvullende overheidsinvestering kunnen de volgende afwegingskaders worden gebruikt:
• Variant 1: Een beperkt afwegingskader: beoordeling door het Rijk, slechts op enkele aantoonbaar financieel-economische urgenties;
• Variant 2: Een uitgebreid afwegingskader: naast financiële urgenties beoordeling op beleidsinhoudelijke voorwaarden als
organiserend vermogen, innovatie, duurzaamheid, en/of sociale doelstellingen;
• Variant 3: Een getrapt afwegingskader: beperkte beoordeling door het Rijk op enkele aantoonbare financiële urgenties naast een
decentrale afweging op beleidsinhoudelijke plannen en maatschappelijke doelen. Regionale afstemming en afweging van
investeringsgelden is hier aan te bevelen, zeker als het gaat om bovengemeentelijke belangen, zoals agglomeratiekracht.
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7. Conclusies en aanbevelingen (V)
7. Versterk de kennis en kunde door meer experimenteerruimte en een kennisnetwerk voor gebiedstransformaties mogelijk
te maken
•

Experimenteerruimte:
• Durf en diversiteit in gebiedstransformaties vraagt om lerend vermogen, gefaciliteerd door een vitale kennisinfrastructuur.
Ervaringen met bestaande plus aanvullende instrumenten en gerichte investeringen kunnen dan snel worden verspreid.
• Door middel van pilotprojecten en experimenteergebieden kunnen nieuwe elementen worden gemonitord. Wijs geselecteerde
gebiedstransformaties bijvoorbeeld aan als living lab, hetgeen commitment creëert om te leren en te evalueren.
• Gerichte overheidsinvesteringen in gebiedstransformaties vanuit een (nationaal) fonds kunnen gepaard gaan met onderzoek
en/of evaluatie naar de effectiviteit van de gegeven financiële steun en eventuele claw back-opties.
• In gebieden waar gerichte investeringen worden gedaan, moet op integrale outcomes worden gemonitord (zie pagina 58), zoals
het ‘creëren van een energie-neutrale, leefbare wijk’ (in plaats van alleen meters vastgoed of aantallen woningen).

•

Kennisnetwerk:
• Een breder geuite zorg is dat de partijen die zich bezig moeten houden met gebiedstransformaties (in het bijzonder gemeenten)
daarvoor niet voldoende zijn toegerust (door gebrek aan mankracht, roulatie van medewerkers en algemeen gebrek aan kennis).
• Inhoudelijke begeleiding en expertise bij het toepassen van instrumenten en investeringen in gebiedstransformaties zijn
noodzakelijk en kunnen worden georganiseerd vanuit een kennisnetwerk en/of -centrum (vgl. kenniscentrum PPS of Ruimte voor
de Rivier). Het onderscheidt zich door zich specifiek te richten op de kennis en kunde van transformaties op gebiedsniveau.
• Een ‘Kennisnetwerk Gebiedstransformaties’ kan een aanspreekpunt vormen voor publieke, private en maatschappelijke
organisaties die advies, inspiratie, begeleiding, on-the-job training en/of evaluatie van gebiedstransformaties nodig hebben.
• Het netwerk kan worden gevormd door (onder meer): relevante vakgroepen/onderzoekers van verschillende universiteiten,
andere kennisorganisaties, overheden (gemeenten, Rijksoverheid en Provincies/regio’s), private partijen en koepelorganisaties
• Het kennisnetwerk kan bestaande kennis, opleidingen en trainingen die aangesloten partners in huis hebben bundelen en
daarnaast ontbrekende kennis en kunde ontwikkelen en overbrengen door middel van op maat gemaakte opleidingen,
trainingen, bijeenkomsten en (web)publicaties.
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8.Bijlagen
Bijlagen

Bijlage 1: Verantwoording
Om de leesbaarheid te vergroten is de bronvermelding maar op een beperkt aantal plaatsen in de tekst van dit rapport gedaan. Waar
bronvermelding ontbreekt geldt de volgende verantwoording:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paragraaf 1: de quotes uit de media zijn terug te vinden op Gebiedsontwikkeling.nu, Neprom.nl, wimderksen.com, IABR
Paragraaf 2: de probleemverkenning is gebaseerd op onderzoeken van de TU Delft, OTB, Woon2015, PBL, respondenten, ihb Peter
Boelhouwer
Paragraaf 3: de GREX beschouwing is afkomstig van sectie Urban Development Management ihb Tom Daamen
Paragraaf 3: de perspectieven om tekorten te dichten zijn afkomstig van de sectie Urban Development Management ihb Tom Daamen
en het werk van Lynn Sagalyn (Columbia University New York) en David Adams (University of Glasgow)
Paragraaf 3: de maatregelen om de basis op orde te krijgen zijn ontleend aan de gesprekken met de respondenten
Paragraaf 4: de (buitenlandse) cases en instrumentenbeschouwingen zijn afkomstig van de sectie Urban Development Management
ihb Erwin Heurkens (en wat betreft revolverende fondsen Robin Vriends)
Paragraaf 4: de instrumentenwaaier is afkomstig van de sectie Urban Development Management en mede gebaseerd op het werk van
David Adams (University of Glasgow)
Paragraaf 5: de publiekrechtelijke en de financiële analyse op Rijksniveau is afkomstig van de sectie Urban Development Management
ihb Fred Hobma
Paragraaf 6: de redeneerlijnen en afwegingskaders zijn ontwikkeld aan de hand van interviews en de City Deal For Real workshops
Paragraaf 6: het indicatorenmodel voor meervoudige waardecreatie is afkomstig van de sectie Urban Development Management ihb
Wouter Jan Verheul
Paragraaf 7: de conclusies en aanbevelingen zijn aangescherpt nav de expertmeeting
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Bijlage 2: Respondenten interviews
Categorie

Naam

Functie/ Organisatie

Rijksoverheid
Rijksoverheid
Rijksoverheid
Rijksoverheid
Regionale overheid
Regionale overheid
Regionale overheid
Marktpartijen
Kennisorganisatie
Koepelorganisatie
Koepelorganisatie
Marktpartijen
Marktpartijen
Marktpartijen
Marktpartijen
Adviseurs
Adviseurs
Wetenschap
Wetenschap
Wetenschap
Wetenschap
Wetenschap

Ferdi Licher
Bert van Delden
Rob Schouten en Kees Hansma
Yvonne van der Brugge
Annet Bertram
Alex Veldhof
Annemarie Hatzman en Rindert Groeneveld
Henk Homberg
Edwin Buitelaar
Edwin van Veenhuizen
Thimmo van Garderen
Jan Fokkema
Frank van Blokland
Roel Vollebregt
Sander Jeukens, Sieb Zeilstra, Tino Mahler
Damo Holt
Martine de Jong
Pieter Tordoir
Peter Boelhouwer
Friso de Zeeuw
Frank van Oort
Erwin van der Krabben

Directeur Bouwen en Energie, Ministerie van Binnenlandse Zaken
Directeur Agenda Stad, Ministerie van Binnenlandse Zaken
Senior beleidsadviseurs Ministerie van Infrastructuur & Milieu
Directeur portefeuillemanagement Rijksvastgoedbedrijf
Secretaris-Generaal Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Hoofd afdeling Ruimte Provincie Zuid-Holland
Senior beleidsadviseurs Ruimte Provincie Zuid-Holland
Vice-voorzitter Bouwend Nederland
Senior onderzoeker Planbureau voor de Leefomgeving
Business Manager Financiering BNG Bank
Business development & Decentrale overheden BNG Bank
Directeur NEPROM
Directeur IVBN
Directievoorzitter BAM Bouw en Vastgoed
Vastgoedondernemers gerelateerd aan Vastgoedbelang
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Consultant Twynstra Gudde
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Hoogleraar housing systems Technische Universiteit Delft
Praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling Technische Universiteit Delft
Hoogleraar ruimtelijke economie Erasmus Universiteit Rottedam
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Bijlage 3: Expertmeeting
Door de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling van de TU Delft is een expertmeeting georganiseerd waarin conceptbevindingen zijn getest en verrijkt.
Naam deelnemer

Functie/ Organisatie

Ronald Huikeshoven
Desirée Uitzetter
Heleen Aarts
Esseline Schieven
Jaap Haks
Pim Bosch
Ward de Bruijn
Marleen Hermans
Allard Jolles
Friso de Zeeuw
Bart van Breukelen
Ellen van Bueren
Rolf Steenwinkel
Mirela Milosevic

Directievoorzitter AM
Directeur gebiedsontwikkeling BPD
Directeur gebiedsontwikkeling Amvest
Directeur verkeer & openbare ruimte Gemeente Amsterdam
Bestuurslid Vereniging van Grondbedrijven
Directeur gebiedsontwikkeling Heijmans
Hoofd vastgoed & ontwikkelbedrijf Provincie Noord-Brabant
Managing partner Brink Groep
wnd. Directeur Rijksvastgoedbedrijf
Praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft
Directievoorzitter Synchroon
Hoogleraar urban development management TU Delft
Directeur Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Programmamanager Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling TU Delft
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Urban Development Management – TU Delft
Urban Development Management (UDM) is an interdisciplinary section at the TU Delft. Urban Development concerns the art of managing the
decisions of the many stakeholders involved in the development of urban areas towards a high quality outcome—urban places to be enjoyed
by all. Urban Development Management is a distinct domain of research and education within the MBE department of the Faculty of
Architecture and the Built Environment. UDM research aims to develop concepts, principles, and instruments that support effective strategies.
These strategies consist of streams of decisions and actions—represented in city policies, spatial plans, governance arrangements, and
development contracts—that shape the way actors behave and forge networks, arenas and coalitions for implementing change in particular
urban areas.
UDM research and education helps government authorities, property developers and other organisations to understand and meet key urban
challenges, such as economic transformation, energy transition, demographic change, the emergence of big data, or the circular economy.
Members of the UDM team have different disciplinary backgrounds and also specialises in one or more specific research theme(s), such as
mega-event strategies, waterfront development in seaport cities, private sector-led urban development projects, and iconic projects and
catalyst effects, urban regeneration, and place-making. All UDM research and education activities are meant to contribute to real solutions for
real urban problems. The UDM team is aware of the context-dependencies that have to be taken into account when applying generic insights
developed through academic research. Therefore, the team works closely with and for professionals to translate concepts, principles, and
instruments to local practice situations. For professionals UDM also offers the executive master program MCD (www.mastercitydeveloper.nl).
More information: www.tudelft.nl/bk
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