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Naar een meervoudige aanpak van gebiedstransformaties

Ruimte voor 
durf en diversiteit
De transformatie van bebouwde gebieden geniet de beleidsvoorkeur boven het 
bouwen in landelijk gebied, blijkt ook uit de Startnotitie Nationale Omgevings-
visie. We weten echter dat gebiedstransformaties duur en ingewikkeld zijn. En 
vooralsnog moet dat gebeuren zonder de ruime subsidies uit het verleden. 
Onderzoekers van de TU Delft stellen een meervoudige, lerende aanpak van 
stedelijke gebiedstransformaties voor, in drie stappen. In ROm delen zij hun 
bevindingen. 

De kranten staan vol met 
berichtgeving over stijgen-
de huizenprijzen en de 

groeiende kloof tussen vraag en 
aanbod op de woningmarkt, ze-
ker in de Randstad. De bouwsec-
tor wordt soms verweten te lob-
byen voor het openstellen van 
bouwlocaties in het groen, maar 
ondertussen blijft de transforma-
tie van onderbenutte of verloe-
derde gebieden naar woningen 
ver achter bij de vraag. Tegen die 
achtergrond kwamen de G32, 
NEPROM en BPD afgelopen voor-
jaar met hun manifest. De bood-
schap aan het nieuwe kabinet: 
maak werk van de transformatie 
van bestaand bebouwd gebied. 

Maar waarom worden gebied-
stransformaties eigenlijk niet van-
zelf door de markt opgepakt, 

vooral nu de vraag naar wonin-
gen zo hoog is? Een drietal met 
elkaar samenhangende barrières 
zijn hier debet aan. 
Juridische barrières creëren een 
aantal onmogelijkheden of inge-
wikkeldheden die partijen af-
schrikt, vanwege lastige procedu-
res, zoals de onteigening van 
bestaande gebruikers, de aanpas-
singen van bestemmingsplannen 
of het verkrijgen van vergunnin-
gen. 
Bestuurlijk-organisatorische barri-
ères zorgen voor onzekerheid. 
Denk aan ‘zwabberend beleid’, 
onduidelijke of totaal afwezige 
stadsvisies en gebiedsplannen 
van de lokale overheid, waardoor 
ontwikkelende partijen niet we-
ten waar ze aan toe zijn. De vier-
jaarstermijn van de politiek en het 
gebrek aan ambtelijke expertise 

en continuïteit versterken deze 
onzekerheid. Opportunisme en 
onbetrouwbaarheid onder priva-
te partijen kan deze barrières ver-
sterken omdat samenwerking er-
door in de kiem wordt gesmoord.  
De grootste bezwaren zijn vaak 
de financiële barrières. Het ontei-
genen van bestaande bedrijven, 
bodemsanering en proces- en in-
frastructuurkosten creëren on-
rendabele toppen en gaten in de 
grondexploitatie (GREX) en vra-
gen flinke voorinvesteringen. De 
hoge kosten zijn in de grondex-
ploitatie alleen te dekken met 
dure vastgoedproducten, vaak in 
hoge dichtheden ontwikkeld. 
Daar is echter lang niet overal en 
altijd vraag naar. Daarnaast zijn 
beleggers onzeker over het ren-
dement van sommige vastgoed-
producten en kunnen zij om fisca-
le redenen niet investeren in de 
ontwikkelfase van gebiedstrans-
formaties. 

Diversiteit aan opgaven 
Uit onderzoek van onder meer 
het Planbureau voor de Leefom-
geving blijkt dat de markt maar 
een kwart van de woningbouw-
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opgave binnen de stadsgrenzen 
oppakt, als niets wordt gedaan 
aan de genoemde barrières. Niets 
doen kan een (on)bewuste keuze 
zijn, maar de potentiele gevolgen 
mogen dan niet onbesproken blij-
ven. Denk hierbij aan de teruglo-
pende betaalbaarheid van wonin-
gen en dus van het besteedbaar 
inkomen van mensen in de stad. 
Maar ook: meer segregatie, min-
der starters in de stad, meer fo-
rensenverkeer op grotere afstand 
en daarnaast stedelijke gebieden 
die verloederd blijven. De oorza-
ken en gevolgen van moeizame 
gebiedstransformaties lijken op 
veel plekken onvoldoende te zijn 
doorgedrongen. De belangen zijn 
echter groot (zie kader 1).

Duurzame gebiedstransformaties 
vragen niet om generiek beleid of 
alom toepasbare instrumenten. 
De diverse marktsituaties, ruimte-
lijke opgaven, initiatiefnemers en 
woonvoorkeuren in de Neder-

landse stedelijke regio’s, vragen 
om maatwerk: om diversiteit in 
gebiedsallianties, instrumenten 
en woonmilieus. Gebiedstrans-
formaties moeten rekening hou-
den met economische onzekerhe-
den en een meer pluriforme 
samenleving, met een variëteit 
aan levensstijlen, woontypevoor-
keuren en fi nanciële mogelijkhe-
den. Daarnaast zal er plek moe-
ten zijn voor zowel planmatige 
woningbouw, als voor stedelijke 
accupunctuur. Integrale planvor-

ming moet gecombineerd kun-
nen worden met lokale initiatie-
ven. Deze diversiteit moet door 
nationaal beleid worden erkend 
en gestimuleerd. 

Stap 1. De gemeentelijke
basis op orde 
Gemeenten kunnen al veel doen, 
voordat ze aanvullende investe-
ringen zoeken of andere instru-
menten verlangen. Zo kunnen zij 
hun expertise over instrumentari-
um, allianties en businesscases 
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Figuur 1 Gebiedstransfor-

maties in drie stappen
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via opleidingen en kennisnetwer-
ken verstevigen. Op veel plekken 
ontbreekt de mens- en slagkracht 
om adequaat te reageren op 
marktinitiatieven.
Tevens geldt dat gemeenten ge-
biedstransformaties kunnen fa-
ciliteren door slim met bezwa-
rende normen om te gaan. Zo 
zijn parkeernormen een belang-
rijke kostenverhogende factor 
in gebiedstransformaties, ter-
wijl het niet nodig is om ze op 
alle locaties even strikt te han-
teren.
Lokale regeldruk is te verminde-
ren door het bestand van ge-
meentelijke toetsingskaders (no-
ta’s, visies en verordeningen) op 
te schonen met de vraag welke 
regels echt nodig zijn. 
Ook het programma van eisen 
voor locaties moet reëel zijn. Als 
in een gebied veel maatschappe-
lijke functies zijn opgenomen, 
betekent dit lage grondopbreng-
sten terwijl daar binnenstedelijk 
vaak hoge (verwervings)kosten 
tegenover staan. Dogma’s als 
‘minimaal 30 procent sociaal’ 
moeten soms worden losgelaten: 
percentages mogen per gebied 
best verschillen. 

Stap 2. Aanvullende 
instrumenten 
overwegen
Zelfs als gemeenten hun uiterste 
best doen om de basis op orde te 
krijgen, zullen gebiedstransfor-
maties niet overal van de grond 
komen. Naast het bestaande re-
pertoire zijn daarom andere in-
strumenten te overwegen om 

private investeringen uit te lok-
ken. We hebben ons hiervoor la-
ten inspireren door de Angelsak-
sische praktijk (zie kader 2), waar 
de lokale overheid in gebied-
stransformaties een breder stu-
ringspalet hanteert. Ook gebrui-
ken zij een mix van instrumenten 
die we in Nederland deels nog 
niet kennen. Het gaat dan vooral 
om instrumenten die geen directe 
overheidssubsidie behelzen.
Uit onze verkenning komt naar 
voren dat overheden gebied-
stransformaties op vier manieren 
kunnen aanjagen: richting geven, 
reguleren, stimuleren en facilite-
ren. Binnen deze meervoudige 
manier van sturen is te kiezen uit 
een waaier aan instrumenten, die 
al dan niet gecombineerd zijn in 
te zetten (zie fi guur 2). Daaronder 
zijn ‘zachte’ (lees: communicatie-
ve/relationele) instrumenten en 
‘harde’ (lees: fi nanciële/juridi-
sche) instrumenten. De instru-
mentenwaaier bestaat zowel uit 
‘rijpe instrumenten’ (klaar voor 
toepassing) als ‘groene instru-
menten’ (nog experiment, ver-
volgonderzoek of stelselwijzigin-
gen nodig).

Een richtinggevende manier van 
sturen vraagt om het formuleren 
van een visie: een toekomstbeeld 

Drie nationale belangen van ge-
biedstransformaties
Uit interviews met diverse betrokken partijen klinkt een duidelijk pleidooi 
om gebiedstransformaties op de nationale agenda te zetten, vanwege 
meerdere belangen:

1. Het duurzaamheidsbelang van het bewaren van open groene ruimtes 
buiten de stadsgrenzen en het verduurzamen van de bestaande gebouwde 
omgeving in relatie tot de energietransitie. De duurzaamheidsagenda’s 
zijn maatschappelijk urgent en bezitten toenemend draagvlak in het 
politieke, maatschappelijke en private domein;

2. Het economisch belang van sterke en diverse stedelijke agglomeraties 
van werken en wonen, zoals de metropoolregio’s Amsterdam, Rotter-
dam-Den Haag en regio Eindhoven, die de economische motoren van 
Nederland vormen (zie REOS); 

3. Het sociale belang van betaalbaarheid van woningen en het beperken 
van sociaal-economische verschillen tussen bewonersgroepen binnen en 
tussen steden en regio’s.

Figuur 3 Decennialange 

overheidsfi nanciering
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waar partijen zich aan kunnen 
verbinden. Een overheid stuurt 
dan op afstand, door middel van 
communicatie en relatievorming. 
Een stads- en/of woonvisie en een 
gebiedsplan of gebiedsbranding 
kan in deze vorm van sturing een 

belangrijke rol spelen. Deze in-
strumenten creëren gebiedspo-
tenties omdat ze richting geven 
aan keuzes die in de markt wor-
den gemaakt. 

Reguleren en faciliteren
Een hardere vorm van sturen op 
afstand is reguleren. Denk aan 
het maken van bestemmingsplan-
nen of het uitschrijven van aanbe-
stedingen. Dergelijke juri-
disch-planologische instrumenten 
bakenen gebiedspotenties af en 
beperken of wijzigen de keuze-
mogelijkheden van marktpartij-
en. Relatief nieuwe regulerende 
instrumenten en rijp voor toepas-
sing, zijn het flexibele bestem-
mingsplan, waardoor partijen in 
de loop der tijd programma’s en 
dichtheden kunnen aanpassen, 
en stedelijke herverkaveling: een 
instrument om de patstelling 
door versnipperd grondeigendom 
te doorbreken.

Een meer ‘nabije’ vorm van over-
heidsbetrokkenheid bestaat uit 
faciliteren, bedoeld om het orga-
niserend vermogen rond een ge-
biedstransformatie te vergroten. 
Denk aan het organiseren van sa-
menwerking, netwerkvorming en 
procesbegeleiding voor en tussen 
partijen. Hierdoor worden ge-
biedspotenties verkend en partij-
en geholpen om nieuwe keuze-
mogelijkheden te ontdekken. 
Nog groene faciliterende instru-

menten (zie kader 2) zijn de wer-
vende coalitie van publieke, priva-
te en maatschappelijke partijen 
om additionele financiering uit de 
markt aan te boren, en de selec-
tie van de private ontwikkelpart-
ner: in plaats van te kiezen voor 

de partij met het hoogste grond-
bod (wat nu vaak gebeurt), wordt 
gekozen voor een (veelal beleg-
gende) ontwikkelpartner waarbij 
gebiedsinvesteringen over een 
langere exploitatietermijn kunnen 
gaan renderen. 

Onontgonnen terrein
Onder stimuleren vinden we het 
grootste onontgonnen terrein 
van instrumenten. Het gaat dan 
niet om directe subsidies, maar 
om financiële instrumenten die 
(in)direct kosten of risico’s voor 
marktpartijen verlagen. Zo kun-
nen de gebiedspotenties groter 
en de keuzemogelijkheden van 
partijen ruimer worden. In het 
buitenland komen we diverse sti-
mulerende instrumenten tegen 
die als ‘groen’ zijn aan te merken. 
Sommige van die instrumenten 
zijn in Nederland niet erg kans-
rijk, zoals Tax Increment Finan-
cing (TIF), waarbij men een ver-
wachte stijging van 
belastingopbrengsten als OZB of 
parkeergelden in een gebied naar 
voren haalt. Het relatief lage 
OZB-percentage in Nederland en 
de beperkte potentiële waarde-
stijging van grond en vastgoed 
spelen dit instrument parten. 
Een kansrijker ‘groen’ stimule-
rend instrument is privaat beheer 
van openbare ruimte. De gedach-
te daarachter is dat private kwali-
teitsinvesteringen in de openbare 
ruimte waardeverhogend werken 

Instrumentenmix in 
buitenlandse cases
Voor Bristol Harbourside (VK) is, geïnitieerd 
door de gemeente, een wervende coalitie 
opgericht - bestaande uit lokale grondeigena-
ren, de Kamer van Koophandel en diverse 
(culturele) semi-overheidsinstanties - om een 
visie voor het gebied te ontwikkelen en te 
promoten richting de markt, met als doel om 
cultureel maatschappelijke functies veilig te 
stellen. Doordat meer stakeholders zich 
committeerden werd het mogelijk een loterijf-
onds aan te trekken voor de financiering van 
een kunstmuseum, dat tevens als katalysator 
voor het gebied functioneerde. Ook de ontwik-
kelaar Crest Nicholson werd via een co-financie-
ringsovereenkomst (package deal) betrokken. 
Voor deze ontwikkelaar bracht de bijdrage aan 
een culturele functie, een aantrekkelijker 
gebied met meer bezoekers en waardestijging in 
vastgoed (retail, woningen). 

In Liverpool One (VK) is niet gekozen voor de 
ontwikkelaar met het hoogste grondbod, maar 
voor ontwikkelende belegger Grosvenor, op basis 
van gebiedsvisie en ontwikkelexpertise en dan 
pas het grondbod. Dit gebeurde in een tender 
met duidelijke gebiedsdoelen en criteria en een 
voorselectie door middel van workshops. 
Daarnaast bood de combinatie van een langduri-
ge (250 jaar durende) erfpachtconstructie en 
privaat beheer van openbare ruimte verdienmo-
gelijkheden voor zowel gemeenten als private 
partijen. Omdat Grosvenor als beleggende 
ontwikkelaar optreedt, kan het de hoge 
voorinvesteringen compenseren met rendement 
over de lange termijn. 

Bij Seattle Lake Union (VS) heeft de gemeente 
een bestemmingsplan gehanteerd met maximaal 
te bebouwen hoogte. Hieraan zat een incentive/
up-zoning instrument gekoppeld, wat betekent 
dat afgeweken kan worden van de voorgeschre-
ven bouwhoogte als er een ontwikkelbijdrage 
wordt betaald, die ten goede komt aan de 
openbare ruimte ter plekke of aan een gemeen-
telijk fonds voor infrastructuur of sociale 
woningbouw elders in de stad. Gemeenten 
dienen bij dit instrument in het bestemmings-
plan slim na te denken over een krappe 
maximering van de bouwhoogten, zodat er een 
marktprikkel ontstaat om met een private 
ontwikkelbijdrage de hoogte in te bouwen. 
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voor aangrenzend vastgoed en 
kosten-reducerend voor publieke 
partijen. Een potentieel toepas-
baar instrument, hoewel culturele 
verschillen vooralsnog beperkend 
werken. De bereidwilligheid van 
private partijen om het beheer 
van stedelijke openbare ruimtes 
op zich te nemen lijkt in Neder-
land nog gering. Overheden zijn 
vaak terughoudend vanuit de ver-
onderstelling dat publieke belan-
gen bij privaat beheer op termijn 
onvoldoende zijn gewaarborgd. 
Een ander nieuw instrument 
waarin waardestijging van grond 
en vastgoed wordt opgenomen, 
is de Gebiedsinvesteringszone 

(GIZ), een variant op de inmiddels 
in Nederland bekende Bedrijfsin-
vesteringszone (BIZ), maar dan 
met nog meer partijen en voor 
een groter gebied. 

Overheden handelen nog maar 
weinig vanuit een meervoudige 
manier van sturen in gebied-
stransformaties. Er wordt vaak 
voor één rol of instrument geko-
zen, terwijl onderzoek uitwijst 
dat het bij succesvolle projecten 
altijd gaat om verschillende stu-
ringsvormen en een op maat ge-
maakte instrumentenmix. De in-
strumentenwaaier in figuur 2 kan 
daarbij helpen.

Stap 3: overheidssteun 
als sluitstuk?
Ondanks het op orde brengen 
van de basis en ondanks de toe-
passing van nieuwe aanvullende 
instrumenten, zal bij gebied-
stransformaties in veel gevallen 
toch nog een financieel tekort 
bestaan. De vraag is dan op welke 
wijze, voor welke publieke doelen 
en onder welke voorwaarden 
overheidsinvesteringen gedaan 
kunnen worden om gebiedstrans-
formaties van de grond te krijgen. 
Financiële steun van de overheid 
kan variëren van publieke infra-
structuurvoorzieningen of ingre-
pen als grondsanering aan het 
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doorgaans tot private vervolgin-
vesteringen. Diverse Nederlandse 
cases hebben een multiplier van 
10 tot 18 laten zien. Op basis van 
kosten-batenanalyses kan fi nan-
ciële steun worden gerechtvaar-
digd, met verwijzing naar per sal-
do positieve welvaartseffecten, 
bijvoorbeeld economische agglo-
meratie-effecten en het open en 
groen houden van onbebouwd 
gebied. Het saldo van maatschap-
pelijke kosten en baten is evenwel 
niet per defi nitie positief bij iede-
re binnenstedelijke transformatie. 
Er zijn (grote) verschillen tussen 
stedelijke regio’s en tussen de ge-
bieden daarbinnen. 

Capaciteit- en 
kwaliteitsgebrek
Of het nu gaat om het toepassen 
van instrumenten of het afwegen 
van investeringen, een breed ge-
uite zorg is dat de partijen die 
zich bezig moeten houden met 
gebiedstransformaties daarvoor 
niet voldoende zijn toegerust. In 
ons onderzoek kwam meer dan 
eens naar voren dat een gebrek 
aan menskracht, een hoog ver-
loop van medewerkers en een al-
gemeen gebrek aan kennis en 
vaardigheden voor partijen een 
groot probleem vormt—met 
name bij gemeenten. Naast 
meervoudig sturen en het toe-
passen van een juiste instrumen-

begin van een transformatie, tot 
en met bijdragen in de gebiedsex-
ploitatie. 
Sinds de jaren zeventig heeft de 
overheid steeds meer directe of 
indirecte fi nanciële steun ver-
leend aan binnenstedelijke her-
ontwikkeling ten opzichte van 
stadsuitbreiding. In fi guur 3 is te 
zien dat deze constante stroom 
van fi nanciële ondersteuning in 
2014 is onderbroken. Voor een 
deel zitten de ISV-subsidies die in 
2014 zijn geëindigd nog in be-
staande projecten, maar de ge-
volgen van de beëindiging van de 
subsidiestroom zullen de komen-
de jaren zichtbaar worden. Het 
reële risico bestaat dat in veel 
binnenstedelijke gebieden onvol-
doende marktvraag of koop-
kracht is om de hogere kosten 
van gebiedstransformaties te be-
talen. Zulke gebieden worden 
dan niet, of vooralsnog niet, (her)
ontwikkeld.

Steeds meer stemmen gaan op 
om publiek investeringsgeld los te 
maken voor binnenstedelijk bou-
wen en transformatie. Dat hoeft 
niet door middel van algemene 
subsidies, maar kan door gerichte 
investeringsgelden aan gebied-
stransformaties toe te kennen (zie 
kader 3), mogelijk in een claw 
back (terughaal) constructie. Pu-
blieke investeringsgelden leiden 

tenmix, vragen gebiedstransfor-
maties om lerend vermogen. Dit 
vermogen moet worden gevoed 
door een vitale kennisinfrastruc-
tuur waaraan zowel academi-
sche- als praktijkdeskundigen zijn 
aangesloten. Ervaringen en aan-
bevelingen met betrekking tot 
bestaande en nieuwe instrumen-
ten voor gebiedstransformaties 
kunnen dan snel worden ver-
spreid. 

Naast een kennisinfrastructuur 
vragen gebiedstransformaties tot 
slot om experimenteerruimte. 
Door middel van pilotprojecten 
kunnen nieuwe elementen aan de 
Nederlandse ruimtelijke ontwik-
kelingspraktijk worden geïntro-
duceerd én gemonitord. Wijs ge-
biedstransformaties bijvoorbeeld 
aan als ‘living lab’, hetgeen com-
mitment creëert om te leren en te 
evalueren. De gerichte overheids-
investeringen in gebiedstransfor-
maties zijn te onderzoeken op 

gebrek aan kennis 
en vaardigheden, met 
name biJ gemeenten

Figuur 2 Instrumenten-

waaier voor sturing op 

gebiedstransformaties.
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meervoudige waardecreatie, zo-
als de energieneutrale of leefbare 
wijk, in plaats van alleen op me-
ters vastgoed of aantallen wonin-
gen. 

Zonder weloverwogen investerin-
gen en zonder kennis en kunde 
over bestaande en nieuwe instru-
menten, komen gebiedstransfor-
maties niet van de grond of wor-
den publieke doelen gemist. 
Omdat in duurzame gebied-
stransformaties grote ruimtelijke, 
sociale en economische opgaven 
samenkomen, zullen zij hoog op 
de nationale en regionale agenda 

moeten staan. Een werkelijk 
meervoudige, lerende aanpak zal 
door alle overheidslagen én de 
private sector moeten worden 
omarmd. 

Meer lezen over dit onder-
zoek? Kijk op www.gebied-
stransformaties.nl voor het 
onderzoeksrapport.

Selectie van literatuur
Adams, D. & Tiedell, S. (2013), Shaping Places: Urban Planning, Design 
and Development. London: Routledge.
Franzen, A., Ten Have, F., Uitzetter, D., & De Zeeuw, F. (2016), Verande-
ringen in de waardeketen van gebiedsontwikkeling: Lessons learned. 
Delft: SKG.
Heurkens, E. (2012), Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling: Sturing, 
Samenwerking en Effecten in Nederland en Engeland. Delft: TU Delft. 
PBL (2016), Transformatiepotentie: woningbouwmogelijkheden in de 
bestaande stad. Den Haag: PBL.

Drie mogelijke afwegingskaders voor 
overheidsinvesteringen
Een beperkt afwegingskader sluit aan bij de opvatting 
van een kleine overheid met een systeemverantwoordelijk-
heid. De Rijksoverheid kan een aantal cumulatieve criteria 
hanteren om in een gebiedstransformatie te investeren: (1) 
er is sprake van een evidente opgave (bijvoorbeeld: in de 
desbetreffende stad is een grote vraag naar woningen in 
combinatie met voorzieningen); (2) er is een te herontwik-
kelen locatie voor ogen, terwijl andere locaties een grotere 
negatieve impact hebben op bijvoorbeeld natuur, verkeer 
en open ruimte; en (3) de te herontwikkelen locatie heeft 
aantoonbaar hoge kosten die niet zijn te vermijden, 
bijvoorbeeld de uitkoop van bedrijven. In positieve 
beoordeling van deze criteria kan de gemeente de Rijksbij-
drage naar eigen inzicht besteden en stelt het Rijk geen 
beleidsinhoudelijke voorwaarden, zoals duurzaamheid of 
sociale spin-offs. 

Een uitgebreid afwegingskader sluit aan bij 
een opvatting van een ambitieuze overheid 
om economische, sociale en duurzaamheids-
problemen op te pakken. In dat geval vindt 
naast de genoemde criteria uit het beperkte 
afwegingskader (fi nanciële urgenties) 
beoordeling plaats op beleidsinhoudelijke 
voorwaarden, zoals innovatie, duurzaamheid 
en/of sociale doelstellingen. De beoordeling 
van gebiedstransformatieprojecten kan gaan 
over de mate waarin het gebied en de scope 
van het project inspeelt op en gebruik maakt 
van reeds aanwezige infrastructuur en 
stedelijke voorzieningen. Vooral als er een 
koppeling is van wonen, bereikbaarheid en 
duurzaamheid komt een voorstel in aanmer-

king. Hierbij spelen dus ook elementen een rol die niet 
direct in geld zijn uit te drukken, hoewel spin-offs wel op 
basis van andere kengetallen kunnen worden beoordeeld en 
gemonitord (zie fi guur 4).

Een combinatie of tussenvariant is mogelijk vanuit een 
getrapt afwegingskader. In dat geval vindt op een eerste 
trede beoordeling plaats door het Rijk op de aantoonbare 
fi nanciële urgenties. Projecten die doorgang vinden worden 
vervolgens op de tweede trede middels regionale afstemming 
beoordeeld op basis van beleidsinhoudelijke (maatschappe-
lijke) doelen, zoals in fi guur 4 zichtbaar is. Regionale 
afstemming is hier aan te bevelen, zeker als het om boven -
gemeentelijke belangen zoals agglomeratiekracht gaat. 

Figuur 4 De indicatoren 

van meervoudige 

waardecreatie
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