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gewijzigd speelveld, 

andere teamopstellingen 

en nieuwe spelregels

De bunkers van Fort Vechten, één van de verdedigingswerken van de Hollandse Waterlinie, boden op 

donderdag 16 juni 2011 onderdak aan het Stadkwadraat Seminar. De centrale vraag onder dat ge-

welfde dak luidde: hoe krijgen we de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland weer aan de gang? En ook: 

Hoe krijgen we overheden en marktpartijen mee? Wanneer en onder welke condities zeggen financiers 

en consumenten wel ‘ja’ tegen plannen, projecten en de realisatie van nieuwe woon- en werkmilieus?
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In veel projecten komen de adviseurs van Stadkwadraat 
dezelfde problematiek tegen. Voor een beter beeld van 
de nieuwe werkelijkheid in ontwikkelingsland, was kennis-
uitwisseling gewenst en discussie met de verschillende 
betrokken partijen. Vandaar dit seminar.  Ruim negentig 
professionals uit het werkveld van locatie- en 
gebiedsontwikkeling gingen samen de discussie aan – 
over nieuwe verdienmodellen, extended exploitaties en 
concrete oplossingen. Daarbij waagden zij zich buiten 
de gebaande paden. Want om voortgang te bereiken in 
onze gebiedsontwikkelingsprojecten, zijn acuut innovaties 
nodig. De nieuwe werkelijkheid wordt namelijk gekenmerkt 
door een gewijzigd speelveld, andere teamopstellingen en 
andere spelregels. Locatieontwikkeling is toe aan nieuwe 
allianties, processen en verdienmodellen, zo lijkt de conclusie. 

Jaap Zijda en Theo Stauttener presenteerden, vanuit de 
financiële invalshoek, creatieve denkrichtingen om uit de 
huidige impasse te geraken. Een voedingsbodem voor de 
brainstorms van later in de middag. Een belangrijk onderwerp 
was de ‘extended exploitatie’, gebaseerd op waarde-
creatie. Frank van Beek (Lingotto) leverde met zijn verhaal 
over de herontwikkeling van de Kauwgomballenfabriek 
te Amsterdam een geschikte metafoor voor de toekomstige 
gebiedsontwikkeling als transformatieproces. 
Hans Heijkoop (BMC) sloot het eerste deel af met een 
voorbeeld van nieuwe allianties en innovatie in het proces. 
Daarbij nemen adviesbedrijven een deel van de ontwikkel-
taken over van de overheden. 

Vervolgens discussieerden de deelnemers in zes groepen 
over de (on)mogelijkheden van de gepresenteerde denk-
richtingen en nieuwe inzichten. De bevlogen gesprekken 
leverden misschien niet altijd pasklare antwoorden op. 
Wel vergrootten ze de bewustwording, het inzicht en het 
begrip. Tot slot deelden de groepen hun bevindingen met 
elkaar en werd uitgebreid nabesproken. Dit dossier biedt u 
een uitgebreid verslag van deze bijeenkomst. 

Hoezeer het thema van dit seminar aansluit op de actualiteit, 
blijkt uit het volgende. Twee weken na deze middag bracht 
de overheid de mededeling over de tijdelijke verlaging van 
de overdrachtsbelasting – een maatregel die ook veel is 
geopperd door de deelnemers aan het seminar.  De vraag 
of deze overheidsmaatregel de vastgelopen nieuwbouw-
projecten in het land de gewenste boost geeft, wordt door 
diverse partijen anders beantwoord. Stadkwadraat ziet 
hierin in ieder geval een erkenning dat oude regels niet 
meer altijd volstaan, en een bevestiging van de nood-
zaak tot nieuwe maatregelen en constructies. Dit sterkt 
Stadkwadraat in het blijven zoeken naar oplossingen, ook 
buiten de gebaande paden. Denk aan nieuwe constructies 
zoals aandelen bij gebiedsontwikkeling en -beheer, 
grondlease of KavelSparen. Denk ook aan nieuwe vormen 
van samenwerking tussen overheden en adviseurs in 
nieuwe allianties. Dit dossier vertelt u er meer over. 

Theo Stauttener, Stadkwadraat Jaap Zijda, Stadkwadraat
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Hoofdstuk 1

Het seminar gaf een eerste aanzet voor een omgang met de nieuwe werkelijkheid. De gebieds-

ontwikkeling nieuwe stijl is de aanpak die hierop meer moet aansluiten. Ter inspiratie introduceert 

Stadkwadraat de extended gebiedsexploitatie. In de ‘Kauwgomballenfabriek’ vinden we een goed 

voorbeeld van deze nieuwe benadering van het financiële model. Het vormt bovendien het bewijs 

dat de nieuwe gebiedsexploitatie al succesvol wordt toegepast. Een andere manier van ontwikkelen 

vergt lange termijn betrokkenheid van partijen. Met de bijbehorende extended exploitatie als 

instrument, krijgen we beter inzicht in de financiële haalbaarheid en het incorporeren van waarde-

ontwikkeling. En daarmee in de kansen waarmee we weer aan de slag kunnen.

Gebieds-
ontwikkeling

nieuwe
stijl
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1.1. Nieuwe exploitatiemodellen

Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl vraagt om nieuwe inzichten 
en nieuwe stappen. Deze stappen zullen op onderdelen 
behoorlijk verschillen van wat we gewend zijn. Rigoureuze 
en innovatieve maatregelen kunnen de ontwikkelingsmodellen 
draaiend krijgen. Maar hoe ziet zo’n nieuw exploitatiemodel 
eruit? En welke randvoorwaarden stellen de markt en de 
nieuwe economie? (figuur 1)

Is de grondexploitatie een gebiedsexploitatie geworden? 
In deze gebiedsexploitatie zijn grond en vastgoed geïntegreerd 
voor wat betreft de financiële en planningstechnische aspecten. 
Maar eerst even terug in de tijd. Traditioneel waren grond 
en vastgoed gescheiden. Met de intrede van de residuele 
grondwaarde is de relatie tussen de financiële aspecten 
van woningen en grond verregaand gewijzigd. Nu bestaan 
er duidelijke relaties tussen de waarde van grond en de 
waarde van de bestemming. De bestemming woningbouw 
maakt woningen mogelijk. De waarde (= koopprijs) van 
de woning is bepalend voor de waarde van de grond. De 
grondwaarde komt tot stand door alle kosten voor de realisatie 
van een woning in mindering te brengen op de opbrengst. 
Deze relaties gelden niet alleen voor de grond en vastgoed-
exploitaties bij woningen, maar bij alle functies. Bij niet-
commerciële functies ligt deze relatie wat genuanceerder. 
Met de toenemende complexiteit van stedelijke ontwikkeling 
werden ook de gebiedsexploitatiemodellen steeds omvang-
rijker. Er is geen onderscheid meer tussen grond- en vast-
goedexploitaties in traditionele zin. (figuur 2)

Wanneer zijn deze exploitaties dan nog wel gescheiden? 
Grondbezit kan zorgen voor een scheiding tussen exploitaties. 
Ook kan er een werk- en risicoverdeling tussen partijen bestaan. 
Als gevolg hiervan richt één partij zich op het verwerven
van gronden en de productie van bouwrijpe kavels. De andere 
partij zorgt voor vastgoedontwikkeling en -realisatie. 
Veranderingen in de ene exploitatie hebben gevolgen voor 
de andere, want de functionele relaties werken ook door in 
een functioneel gescheiden grond- en vastgoedexploitatie-
model. Het toestaan of juist uitsluiten van deze gevolgen is 
onderdeel van het afsprakenpakket en van de risicoverdeling 
tussen partijen. 

Bij traditionele herontwikkeling worden gronden en gebouwen 
gekocht en ingebracht in één exploitatie. Vervolgens vindt 
sloop en nieuwbouw plaats. De nieuwe functies (woningen, 
kantooreenheden) worden verhuurd of verkocht. De beoogde 
waardestijging ligt vooral in de verandering van bestemming: 
daardoor kregen de nieuw gerealiseerde bouwkavels een 
hogere waarde dan het oude onroerend goed. 

Banken financierden lange tijd de verwachte waardestijging 
en ook de rentebijschrijving was geen probleem. Dat doen 
ze niet meer zo gemakkelijk. Vastgoed en gronden worden 
nog slechts gefinancierd op de huidige waarde. Ook moeten 
ontwikkelaars en bouwbedrijven genoeg eigen geld mee-
nemen. Feitelijk wordt onroerend goed niet meer gefinancierd. 
Dat zal pas weer gebeuren wanneer de waarde van het 
bestaand vastgoed doorslaggevend wordt. Hoe beter dat 
rendeert, des te meer mogelijkheden. Gezien vanuit de ge-
biedsexploitatie wint de exploitatie van de input – namelijk 
bestaand en oud vastgoed – aan belang, en evenzeer groeit 
het belang van de output. Indien de kopers en de beheerders 
van nieuwe producten ze op juiste waarde schatten, en als 
ook de exploitatielasten zijn meegewogen in de vervaardiging 
van het nieuwe product, kun je producten beter maken 
en beter verkopen. Tot dezelfde conclusie kwam Friso de 
Zeeuw in zijn publicatie Gebiedsontwikkeling: Wat nu te 
doen? (april 2011).

Figuur 1        Innovatie in ontwikkeling en exploitatie
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Stadkwadraat heeft deze voorwaartse en achterwaartse 
koppeling tussen exploitaties vormgegeven in een extended 
exploitatiemodel, zie figuur 3.

Er zijn drie soorten exploitaties te onderscheiden: 

Dit extended exploitatiemodel kan de rol van de eindgebruiker 
en afnemer centraler in het proces helpen plaatsen. Dit 
is onvermijdelijk voor de komende decennia. Te lang was 
de afzet van woningen en vastgoed gegarandeerd, waar-
door de klant buiten beeld raakte.  Wie nu bijvoorbeeld een 
woning met zonnecellen wil verkopen, moet op basis van 
maandlasten inzichtelijk kunnen maken waarom de koper 
meer moet investeren om hiervan op termijn structureel te 
profiteren. De communicatie over investeringen en nut moet 
dus beter. Laten we niet meer spreken over Vrij Op Naam-
prijzen, maar over maandlastenplaatjes als belangrijkste 
indicator voor de verkoop van een woning. 

Investering en nut, rendement en exploitatielast dienen beter 
in beeld worden gebracht en gecommuniceerd, ook naar andere 
eindgebruikers dan woonconsumenten. Terwijl de markten 
gevarieerder worden, moet de productie daarop inspelen.  
Dit zijn belangrijke opgaven voor de nieuwe gebiedsexploitatie: 
consumentconform produceren, en nut en noodzaak hiervan 
aantonen plus het resultaat zichtbaar maken. 

Door het gebruik van oud en bestaand te betrekken op het 

Door het gebruik van oud en bestaand te betrekken op beheer 
van nieuw onroerend goed, verandert de werkverdeling 
tussen de deelnemers in het proces. De partijen krijgen meer 
toegevoegde waarde ten opzichte van elkaar. Dit is het samen-
werkingsaspect van de nieuwe gebiedsexploitatie.  
Tenslotte verandert het traditionele sloop- en nieuwbouwproces 
in een transformatieproces met verschillende snelheden van 
voortgaand en tijdelijk gebruik, gefaseerde sloop en nieuw-
bouw en management van gebied en vastgoed over langere 
tijd. Kortom: herontwikkeling wordt transformatie.

Het nieuwe verdienmodel in de 
extended gebiedsexploitatie
Breng je de drie eerder genoemde exploitaties samen in een 
extended exploitatiemodel dan kun je kosten, opbrengsten 
en fasering anders op elkaar afstemmen, zowel in tijd als 
tussen partijen. Door deze elementen slim te combineren, 
kunnen er multipliereffecten ontstaan die in de traditionele 
gebiedsontwikkeling niet bestonden. 

Het benutten van deze effecten zien wij als het belangrijkste 
nieuwe verdienmodel van gebiedsontwikkeling, zie figuur 4 en 5.
 

Figuur 3        Van gebiedsexploitatie naar ?

Figuur 5        Nieuwe situatie: naar gebiedsmanagement en transformatie.
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Gebruikmaken van bestaand vastgoed met tijdelijke functies 
en zo zorgen voor cashflow in het voortraject, heeft een 
positief financieel effect op de totale exploitatie. Als ge-
bouwen voortdurend in gebruik zijn, worden gebruikers en 
bezoekers eerder bekend met het gebied. Op deze wijze 
kan branding worden ingebracht in de gebiedsontwikkeling. 
Voor gebiedsmarketing is een langzamer ontwikkelings-
proces juist niet nadelig. De branding kan gebruikmaken 
van de aanloopperiode naar gebiedstransformatie. Nadat 
nieuw onroerend goed is opgeleverd, biedt het ‘vasthouden’ 
van het vastgoed binnen de gebiedsexploitatie voordelen. 
De waardegroei die plaatsvindt in de gebouwen zelf kan 
hiermee ten goede komen aan de gebiedsontwikkeling. 
Veel vastgoed stijgt in waarde doordat ‘de buurman’ vernieuwt, 
renoveert of verbetert. Als de vernieuwer en de buren onderdeel 
zijn van één exploitatie, dan vloeit er geen waardegroei weg 
uit het gebied.  

Illustratief voor het gebiedsontwikkelingsmodel uit figuur 5 
is de herontwikkeling van de Kauwgomballenfabriek. Deze 
gebouwtransformatie geeft voldoende aanleiding om de 
extended exploitatie uit te werken in vorm en organisatie, 
en toe te passen in gebiedsontwikkeling 2.0. Vanaf nu, dus! 

1.2. Herontwikkeling Kauwgomballenfabriek:   
       transformatie van  verouderde gebieden

Frank van Beek, directeur van Lingotto Vastgoed, vertelt 
over de herontwikkeling van de oude Maple Leaf fabriek, 
net binnen de ring van Amsterdam. De Kauwgomballenfabriek 
is nu een verzamelcomplex en herbergt gebruikers van 
kunstenaars tot zakelijke dienstverleners en van horeca tot 
het hoofdkantoor van Lingotto. 

Lingotto kocht de oude fabriek in 2006. De locatie stond 
toen leeg en leek gereed voor sloop en nieuwbouw. De 
ontwikkelaars van Lingotto onderkenden echter de potentie 
van het oude industriële complex en de aantrekkingskracht 
ervan voor de creatieve milieus. Lingotto voorzag de 
toekomstige waardecreatie doordat men voornemens was 
steeds nieuwe huurders aan te trekken. 

Stadkwadraat ziet de ontwikkeling van de Kauwgomballen-
fabriek als een lichtend voorbeeld voor de herontwikkeling 
van binnenstedelijke gebieden. Het is onrealistisch om te 
verwachten dat een directe herontwikkeling de locatie een 
beter imago geeft dat zich meteen vertaalt in hogere 
opbrengsten van het vastgoed. Verandering gaat geleidelijk, 
zeker bij het omvormen van iets ongrijpbaars als het imago 
van een gebied of wijk. 

Frank van Beek licht de ontwikkelstrategie toe aan de hand 
van verschillende fasen. Na de aankoop was het genereren 
van cashflow één van de belangrijkste peilers van deze 
strategie. De huurders die eerst in beeld kwamen konden 
uiteraard niet de huren opbrengen om het project uit de 
kosten te halen. Deze early adopters fungeerden echter 
wel als spreekbuis voor de andere belangrijke peiler in de 
beginfase: de marketing van de locatie. In deze fase werd 
vooral ingezet op het vinden van huurders zonder te blijven 
zoeken naar een ideale huurder die hoge(re) huren zou kunnen 
betalen. 

Functiemenging 
In de tweede fase van de ontwikkeling kregen de diverse 
panden van de fabriek elk een ander gebruikersprofiel. Zie hier 
de overeenkomst met gebiedsontwikkeling, waar functie-
menging een beproefde methode is voor risicobeheersing. 
Een leerpunt voor de traditionele gebiedsontwikkeling is de 

specifieke marketing en branding voor deze verschillende 
panden.

Van Beek noemt enkele randvoorwaarden voor het succes 
van de Kauwgomballenfabriek. “De inzet van de gemeente 
Amsterdam was fantastisch. Waar gemeenten nogal eens 
denken in beperkingen, denkt Amsterdam bij dit project 
mee over wat mogelijk gemaakt moet worden.” Verder wijst 
Van Beek op de grote groep potentiële huurders uit de creatieve 
sector die in de hoofdstad woont. Een dergelijke ontwikkeling 
is kortom niet overal mogelijk.

Na eerst zelf het geld voor de investeringen te hebben ver-
zameld, wordt de Kauwgomballenfabriek nu gefinancierd 
door een vastgoed CV. Meerdere partijen investeren hiermee
in nieuwe investeringen, een bewijs dat dit bedrijfsverzamel-
gebouw voldoende rendement genereert. Momenteel huisvest 
de Kauwgomballenfabriek meer dan zestig bedrijven, waarvan 
de bekendste waarschijnlijk Q-music is. Onderscheidend 
is de Kauwgomballenfabriek nog steeds. De units worden 
in alle maten en prijsniveaus aangeboden. Ook dit is een 
belangrijke les voor de risicospreiding bij gebiedsontwikkelings-
projecten. Naast het herontwikkelen van de oude fabriek 
maakt Lingotto plannen voor een hotel naast de fabriek. 
Dit nieuwe deelplan bewijst dat het herontwikkelen nieuwe 
functies maar ook nieuw vastgoed met zich kan meebrengen, 
mits er voldoende flexibiliteit wordt geboden.

1.3. Nu starten met gebiedsontwikkeling 
       nieuwe stijl

De oude Kauwgomballenfabriek als metafoor voor gebieds-
ontwikkeling nieuwe stijl. Ja, want uit deze inspirerende 
case valt voldoende te leren.  

Allereerst het direct en tijdelijk gebruik van bestaand, oud 
en slooprijk onroerend goed. In plaats van grote investeringen 
of sloop en nieuwbouw, zijn delen van het complex snel 
en met weinig investeringen geschikt gemaakt voor verhuur 
aan specifieke doelgroepen. Dit betekent dat de kasstroom 
bijna direct na aankoop op gang komt. De investeringsstrategie 
is slim afgestemd op gebruik, risico, investering en rendement. 
Het is een afweging om bepaalde delen wel en andere delen 
niet te transformeren; om in delen wel en in andere niet of 
beperkt te investeren. De tijdas van tijdelijk gebruik via renovatie 
en sloop-nieuwbouw naar een nieuw complex, sluit aan bij 
de benadering van Stadkwadraat voor gebiedsontwikkeling 
‘nieuwe stijl’.  

De keuze voor het profiel van het complex en de marketing 
wordt feitelijk al ingezet bij het begin van de herontwikkeling. 
De tijdelijke functies worden gebruikt om bekendheid te 
genereren en de merknaam te bevorderen (branding). Be-
zoekers en gebruikers van gebouwen met tijdelijke functies 
worden bekend met het gebied en de locatie. De waardering 
voor het gebied, ook door de ligging en ontsluiting ten opzichte 
van de stad, wordt hiermee langzaam maar zeker men-
taal ingeprent. In de traditionele locatieontwikkeling is geen 
tijd voor dit relatief langdurige brandingproces. Daar komt 
bij dat de investeringen van deze marketingactiviteiten di-
rect gerelateerd zijn aan de promotie van het gebruik van de 
tijdelijke functies en daarom niet meetellen in de gebieds-
exploitatie. 

Nog een voorbeeld, uit een ander deel van het land. De 
kunstenaars in het Deventerse Havenkwartier organiseren 
manifestaties om bezoekers binnen te halen voor de betreffende 
activiteit, maar ze promoten tegelijk het gebied. De branding 
is in dat geval secundair maar werkt door op langere termijn.  

9
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Naast voordelen heeft een dergelijke benadering ook nadelen. 
Je moet vooraf goed nadenken en een heldere strategie 
voeren – een strategie die flexibel moet zijn maar tegelijk 
geen duidelijke rode lijn heeft. Consequent zijn bij langdurige 
transformatieprocessen is een kwaliteit maar ook een uit-
daging voor gebiedsontwikkeling in 2011.
Door bepaalde delen al wel en andere nog niet te exploiteren, 
kan de herontwikkeling feitelijk worden uitgesteld en zijn 
deze gebouwdelen financieel enigszins in balans. Afschrijven 
op de verwervingslasten lukt dan waarschijnlijk nog niet. 
Maar de kosten lopen niet of minder op dan in de traditionele 
exploitaties: denk aan bijschrijven van rente en dergelijke. 
Andere onderdelen kunnen stap voor stap worden her-
ontwikkeld. Ook de schaal en fasering van de ontwikkeling 
kunnen worden afgestemd op het markttempo. 

Functies en gebruikers
Voor de eerste nieuwe permanente functies in nieuwe ge-
bouwen is het essentieel dat deze functies hetzelfde profiel 
en eenzelfde programmering kennen als die van de tijdelijke 
functies. Ingroeivarianten en incentives (aanmoedigings-
prikkels) kunnen helpen om gebruikers voor deze functies 
te trekken. Doordat ontwikkelaar en beleggers één partij 
zijn, kan deze nu al besluiten de ingroeihuren toe te staan. 
Waardegroei ontstaat door de huren langzaam maar zeker 
te laten stijgen. 
De waarde groeit ook doordat deze nieuwe functies een 
goede basis vormen voor nieuwe gebruikers. Goede pioniers 
dragen bij aan het aantrekken van nieuwe gebruikers. De 
pioniers verliezen langzaam maar zeker hun voordelen en 
de nieuwe huurders en gebruikers huren en kopen tegen 
de meest actuele (hogere) prijzen. De belegger kan steeds 
een deel van de cashflow herinvesteren in het complex. Op 
zeker moment blijkt investeren en ontwikkelen over te gaan 
in beheren en exploiteren. De waardegroei wordt omgezet in 
waardevangst. De Kauwgomballenfabriek blijkt een aantrek-
kelijke onroerendgoed-investering voor nieuwe investeerders. 
Een vastgoed-CV maakt participatie van derden mogelijk. 
Lingotto richt zich bij de volgende ontwikkeling op de buur-
locatie van de Kauwgomballenfabriek. De nieuwe uitdaging 
is deze gebiedsuitbreiding te laten meeprofiteren van het 
imago van zijn voorganger. 

Wat maakt anno 2011 een dergelijke strategie voor 
gebiedsontwikkeling noodzakelijk?

Jan Paul Stouten, Stadkwadraat

Gebruik en exploitatie van bestaand onroerend goed  
vormen de nieuwe basis voor de gebiedsexploitatie. 
Gebouwen en percelen worden niet langer gekocht 
op toekomstige waardestijging; ze worden er zeker 
niet meer op gefinancierd. Daarom is slim gebruik 
van vastgoed voor de periode tot aan de sloop 
noodzakelijk. Het genereren van cashflow is belang-
rijk voor het businessplan. 

In een dergelijk ontwikkelingsmodel kan beter wor-
den gehoord wat de markt wil. Met tijdelijke functies 
kun je experimenteren. Tijdelijkheid wordt daarmee 
een rekkelijk begrip, want wanneer functies goed ren-
deren kan het kwartiermaken wel eens langer duren 
dan gedacht. Zolang tijdelijke functies de kosten van 
de lopende rekening dekken is dit gunstig, zeker in 
een lastige markt. Naar de markt luisteren kan ook 
resulteren in kleine nieuwbouwprojecten die stap 
voor stap worden gerealiseerd. 

De langetermijn branding maakt consumenten en 
gebruikers langzaam bekend met – en warm voor – het 
gebied. Op den duur kunnen ze het gaan beschouwen 
als een investeringsoptie: om te gaan wonen, werken of 
recreëren.

Frank van Beek, Lingotto
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Financiering, 
markt en 

planning zijn 
dé drie 

kernbegrippen 
van een nieuwe 

ontwikkelings-
strategie

Andere financiering 
(en vooral benutting bestaand onroerend  goed)
Beter marktonderzoek 
(en hiermee experimenteren door tijdelijke functies) 
Flexibelere planning en branding wat betreft deelprojecten

Eigendom
 partij 1

Aandelen in gebieds CV naar rato van inbrengwaarde 
indirect en onverdeeld eigendom

Eigendom
 partij 2

Eigendom
 partij ..

Gebieds CV
Eigen 

Vermogen
Gebieds CV

Ontwikkel BV

Publiek geld

Werkkapitaal
vreemd

vermogen

Inbreng o.b.v. uniforme waardebepaling
Eigendom is specifiek = eigen belang

Publieke aandelen 10 jaar o.b.v. Euribor

Figuur 6        Nieuwe vormen van organisatie bij gebiedsontwikkeling

Financiering, markt en planning zijn daarmee drie kernbegrippen 
van een nieuwe ontwikkelingsstrategie, ofwel gebiedsont-
wikkeling nieuwe stijl. Een strategie die gebaseerd is op de 
randvoorwaarden van de nieuwe economie. Dit vraagt om:

        

De overall gebiedsexploitatie profiteert ‘aan de voorkant’ 
van een dergelijke benadering: doordat je meteen cashflow 
genereert in plaats van enkel rentebijschrijving. Daarnaast 
vindt er ook integratie ‘aan de achterzijde’ plaats. Het be-
heer en de exploitatie van nieuw en bestaand vastgoed 
gaan samen op. De waardegroei in gebouwen of door 
transformatie van gebouwen, maakt dat langzaam maar 
zeker de voorraad vernieuwd en waardevaster wordt en dat 
de waarde stijgt. 
Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl kan daarbij niet zonder 
méér eigen vermogen. Een organisatievorm (zoals een 
CV) die bij de Kauwgomballenfabriek het resultaat is, kan 
bij gebiedsontwikkeling juist het startpunt zijn. Vastgoed, 
eigendom en waarde samenbrengen in één vehikel biedt 
perspectief. De voordelen van alles in één hand zijn legio. 
Wanneer onroerend goed wordt omgezet in aandelen, gaat 
individueel eigendom over in collectief eigendom. 
Het eigen-gebouw-eerst-principe vervalt daarmee snel en 
partijen komen gezamenlijk tot een zo efficiënt mogelijke 
strategie. Figuur 6 geeft dit schematisch weer.

Natuurlijk kent dit model ook een lastig punt. Namelijk: hoe 
bepaal je de inbrengwaarde? Wat te betalen? De waardestijging 
op termijn dient immers aan de nieuwe CV toe te komen 
en mag niet vooraf worden afgeroomd. Ook hier keert de 
discussie terug van eigendom, grondwaarde, onteigenings-
waarde en onteigeningsgrondslag. 

Het thema inbrengwaarde zal bij dergelijke ontwikkelingen 
ook na de Grondexploitatiewet weer opgeld doen. Het blijft 
echter van grote waarde de gebiedsontwikkeling verder te 
onderzoeken als collectieve vastgoed-CV. De organisatie 
in onderstaand schema is dan ook de basis voor vervolg-
onderzoek door Stadkwadraat.
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Hoofdstuk 2

Ook in gemeenten worden er steeds meer gevolgen van de crisis zichtbaar. Partijen trekken zich 

terug uit projecten, risico’s worden bij gemeenten neergelegd. Er wordt gesneden in de begroting 

en het ambtelijke apparaat. Partijen wachten op elkaar om de eerste stap te zetten omdat de 

risico’s om verder te gaan (ogenschijnlijk) te groot zijn. Er ontstaan dilemma’s en gemeenten 

moeten reageren, want nietsdoen is in veel gevallen geen optie. De opgaven liggen er wel, maar 

hoe stel je als overheid prioriteiten? En hoe zorg je dat de schade beperkt blijft waar de risico’s te 

groot zijn?  In dit hoofdstuk een voorbeeld van een procesmatige innovatie, zoals toegelicht door 

Hans Heijkoop van BMC. Verder uitleg over een nieuw product, ontwikkeld door Stadkwadraat: 

grondlease of KavelSparen.



12 13

9

13



14

2.1. Nieuwe allianties in een herzien planproces

De markt stagneert, de advieswereld reageert
Innovatie in het planproces kan een oplossing bieden om 
gemeenten uit hun impasse te helpen. De advieswereld 
kan een steentje bijdragen met haar kennis en ervaring om 
projecten weer in beweging te brengen. Dit kan door de 
juiste allianties te vormen. Het is goed wanneer adviseurs 
verantwoordelijkheid en ondernemerschap tonen om plannen 
tot stand te brengen die inhoudelijk en procesmatig haalbaar 
zijn. Een werkwijze die aansluit bij een deregulerende over-
heid. Zo laat de overheid meer ruimte aan de markt. Tegelijk 
wordt er zorg uit handen genomen van een overheid die 
grote druk ondervindt op de begroting en op de medewerkers. 
Een herzien planproces (planproces 2.0) leidt ertoe dat 
kansrijke projecten inzichtelijk worden gemaakt, prioriteit 
krijgen, worden vlotgetrokken en snel tot uitvoering komen. 
Daar is iedereen bij gebaat.

Planproces 2.0: inzicht, transparantie en versnelling
De kern van het herziene planproces is het verschaffen 
van inzicht in de beslismomenten waarin wordt bepaald of 
een project moet doorgaan of niet: ‘go – no go’. Daarnaast 
werkt het planproces 2.0 sneller dan het reguliere proces. 
Het inzicht ontstaat doordat we in de beginfase een ‘fase 0’ 
introduceren. In deze fase wordt inhoudelijk, procesmatig, 
juridisch en financieel verkend wat de kans van slagen is, 
zonder dat de gemeente daarbij risico’s loopt op overschrijding 
van tijd en geld. Een quick scan wijst uit of het project kans-
rijk is of te risicovol. Op basis van deze quick scan kunnen 
duidelijke kaders worden opgesteld voor een efficiënt en 
transparant vervolgtraject. Het invoeren van een fase 0 
maakt een objectieve en afgewogen prioritering mogelijk.

De versnelling ontstaat op het moment dat er op basis van 
fase 0 een ‘go’ ontstaat. In deze fase wordt het planproces 
opgedeeld in een werkdeel en een beslisdeel. Inhoudelijke 
documenten zoals stedenbouwkundige plannen, grond-
exploitaties, beslisdocumenten enzovoort worden door private 
partijen gemaakt, onder strakke voorwaarden van de gemeente 
wat betreft tijd, geld en kwaliteit. Deze private,  commerciële 
partijen werken marktgericht en consumentconform. De 
gemeente blijft echter aan het roer wat betreft haar publieke 

taak en draagt aansluitend zorg voor een zorgvuldige be-
sluitvorming. Deze beslismomenten zijn weergegeven in de 
groene vlakken van figuur 7. Het grijze vlak geeft hier het 
(krimpende) abstractieniveau weer van het ruimtelijk kader, 
dit wordt steeds nader omschreven en daardoor wordt het 
ruimtelijke kader steeds concreter (dus minder abstract). 
Het financieel kader wordt steeds breder; de financiele belangen 
en posities groeien tijdens het proces.

De kern van het nieuwe planproces is:

Het vernieuwde planproces is transparanter doordat vooraf 
de kaders en doelen worden vastgelegd. Deze transparantie 
is nodig voor een goede en snelle besluitvorming. Als gevolg 
van dit nieuwe planproces zal er meer vertrouwen ontstaan 
tussen partijen. Het wijzen en wachten op elkaar, wat ook 
uit de enquêteresultaten bleek, wordt verminderd. Samen 
aan de slag met projecten die bij iedereen urgentie en prio-
riteit hebben, dat geeft nieuwe energie. Precies wat we in 
deze tijd nodig hebben.

Opknippen en anders organiseren  

Figuur 7        Verschillende fasen en abstractieniveaus bij gebiedsontwikkeling

Review – preview 
Besluitvorming
Kaders stellen: PvE
Besluitvorming
VO/DO 
Besluitvorming
Uitwerking
Besluitvorming
Realisatie
Besluitvorming
Beheer
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Duidelijke kaders en doelstellingen door 
invoeren fase 0
Marktgericht en consumentconform 
door rol markt/commerciële partijen 
Commerciële, private productie 
in een transparant proces
Publieke besluitvorming en sturing op 
ambities en hogere doelen

0           I                            II                           III                          IV                          V

Fase 0:

Fase I: 

Fase II: 

Fase III: 

Fase IV: 

Fase V:



14 15

2.2.	Innovatie	in	financiering

Innovatieve maatregelen. Onorthodoxe ideeën. Dat roept 
de vraag op: welke stimulerende maatregelen die passen 
bij de nieuwe economie en de werkelijkheid anno 2011, sorteren 
het grootste effect? Twee zaken springen direct in het oog: 

1.     Financiering
2.    De positie van de woonconsument

Stadkwadraat richt zich daarom op een nieuwe vorm van 
financiering op de grondmarkt (voor woningbouw), die de 
prijs-kwaliteitverhouding verbetert en direct ten goede 
komt aan de consument. 

Grondlease of KavelSparen1 
De Rijksoverheid bepaalt op hoofdlijnen het ruimtelijk beleid 
in Nederland. De uitvoering vindt echter plaats door de 
gemeenten, op lokaal niveau dus. Het grondbeleid is daardoor 
een zaak van de gemeenten – inclusief grondexploitaties, 
grondverkoop en de regie op gebiedsontwikkeling. Hierdoor 
voelen de gemeenten de gevolgen van de crisis recht-
streeks in hun portemonnee – en gaat dit deel van de crisis 
grotendeels aan het Rijk voorbij. Kan het zijn dat het boek 
over bouwfraude, de vastgoedfraude, de perikelen bij de 
corporaties en disproportionele winsten bij diverse betrokkenen 
leidden tot deze afzijdige houding van het Rijk? Feit is dat 
het slechte imago van de vastgoedmarkt hulp tegenwerkt. 
Tegelijkertijd draait het Rijk de subsidiekraan dicht, zeker in 
de komende jaren van bezuinigingen.

De Rijksoverheid hoeft niet per se geld te stoppen in de 
grond- en vastgoedmarkt. Als zij maar bereid is nieuwe 
financieringsvormen voor woonconsumenten toe te staan. 
Financiering is immers geen subsidie. 

Op twee manieren kan het Rijk de markt ondersteunen: 

1.    Door gemeenten te helpen een regeling mogelijk 
        te maken, en/of  
2.    Door deze regeling zelf te financieren

Grondlease of KavelSparen is een constructie van huurkoop 
van grond van de gemeente aan de woonconsument. Het 
werkt als volgt. Bij de verkoop van de woning wordt de koop 
van de grond uitgesteld. Dit lijkt op een vrijwillige vorm van 
erfpacht, maar dan voor een beperkte duur en met een po-
sitief rendement voor de kopers. Het uitstel van de levering 
van de grond bedraagt tien jaar. In deze termijn betaalt de 
koper een rente of canon aan de gemeente. Bij grondlease 
of KavelSparen noemen we dit de grondrente. De koper 
hoeft dus alleen naar de bank voor de financiering van de 
opstal en niet voor de grond, zie figuur 8 en 9.

Figuur 8        Splitsing financiering grond en opstal

Figuur 9        Afschrijving op grond

Financiering 
is immers 

geen subsidie
Rekenvoorbeeld 
(uitgaand van hypotheekrente van 5,5%)

Stel dat de overheid kan lenen tegen 3,5% rente, dan 
kan de gemeente op de grondprijs gedurende tien 
jaar – de periode van het uitstel van de koop – 20% 
afschrijven (namelijk 10 x 2%). Na tien jaar wordt de 
grond tegen ‘boekwaarde’ aan de kopers geleverd 
en ligt de grondprijs 20% onder het niveau ten tijde 
van de aankoop van het huis. 

1 Concept uitgedacht door T. Stauttener en J. Zijda van Stadkwadraat
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Grondlease of KavelSparen, anders dan erfpacht, 
want grondlease of KavelSparen...
is vrijwillig;
maximaal binnen 10 jaar maar ook eerder af te kopen;
waardestijging van grond komt grondeigenaar toe en wordt niet doorberekend in      
hogere grondrente;
er wordt afgeschreven op grond, na 10 jaar verkrijgt de koper de grond tegen ‘boek
waarde’;
bij verkoop van de woning kan grondlease worden beëindigd;
de grondrente komt overeen met een canon of de rente van een hypotheek, maar  bij 
grondlease kan ca. 2% per jaar worden afgeschreven op de grondwaarde 
ten gunste van de consument. (Bij de canon wordt de grond niet in prijs verlaagd.)

16



16 17

De grondrente die in rekening wordt gebracht, ligt op een 
concurrerend niveau van de hypotheekrente voor een ge-
middelde woning, zeg 5,5%. Dat is hoger dan de financierings-
rente voor de gemeente (of het Rijk). Het verschil tussen 
inkooprente en verkooprente zorgt voor een hefboomeffect, 
waarvan de overheid tien jaar lang kan profiteren. Gemeenten 
kunnen hierdoor de grond voor een aanzienlijk lager bedrag 
verkopen aan de consument; het verschil kan oplopen tot 
circa 20%. Deed de ECB niet effectief hetzelfde, namelijk 
de markt stimuleren door de basisrente te verlagen? 

Dit hefboomeffect in de financiering leidt tot prijsreductie 
zonder kosten voor publieke zijde. En een lagere prijs bij 
een gelijk product betekent per saldo een verbeterde prijs-
kwaliteitverhouding voor de woningkoper. Uitgaande van 
een grondaandeel van dertig procent in de totaalprijs van 
woning plus kavel, levert dit de koper ruwweg 6% voordeel 
op. Bij een woning van € 350.000 is dat een verlaging van 
€ 20.000.

Uiteraard moet bij de uitwerking van grondlease of Kavel-
Sparen rekening worden gehouden met het risico van het 
betalingsonvermogen van kopers. Dit kan door het op-
zetten van een risicofonds waarbij een klein deel van het 

rentevoordeel wordt ingezet voor een risicofonds. Bij ver-
plichte verkoop kan ervoor worden gekozen om de nieuwe 
kopers weer voor een volledige periode de grondlease of 
KavelSparen aan te bieden. Het langer inzetten van grond-
lease of KavelSparen is zelf al risicomanagement, aangezien 
de financieringslast blijft afnemen.

Extra besparing door lager belastingtarief
Een tien jaar uitgestelde koop maakt het wellicht fiscaal 
mogelijk de grond te leveren als bestaand onroerend goed, 
dus tegen 6% (tijdelijk verlaagd naar 2%) overdrachtsbelasting. 
Nu wordt in de verkoopprijs van nieuwbouwwoningen nog 
gerekend met 19% BTW. Enig voorbehoud is hier op zijn 
plaats, maar toch: een verandering van belastingregime 
opent de mogelijkheid om een fiscaal voordeel te behalen 
voor kopers van nieuwbouwhuizen. 

Bij de uitwerking van een eventueel fiscaal voordeel moet 
ook rekening worden gehouden met het feit dat de BTW 
over het bouwrijp maken van de kavel niet kan worden terug-
gevorderd. Dit (relatief kleine) nadeel dient verdisconteerd 
te worden in een verlaging van het bruto voordeel van 19 
naar 6% (of mogelijk zelfs naar 2%).
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De interessante verhalen van de diverse sprekers roepen veel vragen op. Dit vraagt om verdere 

discussie en nadenken over vernieuwing. In zes groepen van rond vijftien personen worden diverse 

onderwerpen nader besproken. Onder leiding van tafelvoorzitters gaat men de discussie aan over 

allianties en verdienmodellen, spelregels en concrete oplossingen en extended exploitatiemodellen. 

De problemen binnen ons vakgebied blijken niet moeilijk te benoemen. Enkele citaten: 

Hoofdstuk 3

Innovatie 
uit de 

workshop-
sessies
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“De banken zitten klem, zij hebben 

                         geen vet op de botten.” 

“Partijen durven geen risico meer te nemen.”

“Stapelen van ambities door overheid zorgt     

            voor stagnatie in plannen.”

“Is er wel een echt probleem? Of hebben 

vooral de mensen in het werkveld een 

probleem doordat zij nu minder werk hebben?”

“Wat zijn de verschillen met de crisis in de jaren tachtig?”

“Zitten we met een structureel of      

    een conjunctureel probleem?”

“Krimp is ook een groot probleem.”
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Oplossingen voor de beperkende regelgeving 
Eén van de groepen (met een groot aandeel adviseurs) bespreekt 
oplossingen voor de beperkende regelgeving. Zo zou de 
overheid meer vrijheid en ruimte aan de markt moeten over-
laten door (realistische) kaders en doelstellingen duidelijk te 
maken zonder voor te schrijven hoe dit moet worden bereikt. 
Een overheid die star is en een sterke regierol op zich 
neemt lijkt ongewenst, maar anderzijds is een wispelturige 
of draaiende overheid weer niet te vertrouwen. De discussie 
richt zich hierna op mogelijkheden om de woningmarkt te 
stimuleren ten bate van de eindgebruikers. Vraag en aanbod 
zouden dichter bij elkaar moeten liggen om afzetrisico’s te 
verkleinen. 

Voorstel: een tevredenheidmonitor voor woningen waarin 
kopers feedback geven over de kwaliteit van hun nieuw-
bouwhuis (en eventueel omgeving), waarmee bij opvolgende 
plannen rekening wordt gehouden. 

Een volgend idee: het meer aanbieden van casco of anderszins 
kleine woningen. Kopers kunnen dan naar draagvlak in de 
loop der jaren uitbouwen. De overheid kan stimuleren en 
ondersteunen met nieuwe regelingen zoals een ‘kantoor 
voor kantoor’-regeling, vrij naar de Ruimte voor Ruimte-
regeling in landelijke gebieden. Een oud kantoor mag pas 
worden verlaten als er een duurzame herbestemming voor 
is gevonden. De huidige gebruiker/eigenaar is hiervoor 
verantwoordelijk. 
Een systeem vergelijkbaar met de verwijderingsbijdrage, 
zou kunnen bijdragen aan de herontwikkeling. Een andere 
mogelijkheid is om bijvoorbeeld in het bestemmingsplan alvast 
een tweede bestemming op te nemen.

Allianties en verdienmodellen 
De groepen die allianties en verdienmodellen bespraken, 
legden de verbanden tussen deze twee factoren bloot. 
Plannen worden tegenwoordig gekenmerkt door kleinere 
fasen die anders georganiseerd worden. Eén enkele partij 
kan niet meer al het risico op zich nemen. Samenwerking 
is dus nodig, zowel organisatorisch als financieel. Geldstro-
men voor de korte en de lange termijn moeten meer aan 
elkaar worden gekoppeld. Als je weet waar de toekomstige 
waarde wordt gecreëerd, dan krijg je ook zicht op nieuwe 
allianties. In het oude systeem waren we gewend de taart 
te verdelen over de diverse partijen. Nu werken we aan het 
verdelen van de risico’s en wellicht van de minnen. Juist 
nu moeten we daarom zoeken naar partijen die kunnen bij-
dragen aan het verlagen van risico’s en verkleinen van de 
minnen. 

Bij elke ontwikkeling zou je de volgende vragen moeten 
stellen: 

         Wat is de urgentie? Is er prioriteit voor dit project?
         Wie heeft belang bij de (her)ontwikkeling? Voor wie   
         wordt er waarde gecreëerd?

Het antwoord op deze vragen kan een vingerwijzing opleveren 
voor de samenstelling van de alliantie. Uiteraard kunnen de 
belangen bij herontwikkeling uiteenlopen. Maar zelfs bij 
gelijke belangen kan er nog een verschil bestaan in de factor 
tijd. Sommige partijen zijn meer gebaat bij waardeontwikkeling 
op termijn; denk aan corporaties met het uitponden (in kleine 
hoeveelheden verkopen) van woningen. Huidige eigenaren 
willen misschien sneller rendement behalen. 

Openheid geeft vertrouwen
Wanneer mogelijke alliantiepartners alle belangen naar elkaar 
uitspreken, scheppen ze een belangrijke voorwaarde: ze 
creëren wederzijds vertrouwen. Zonder openheid over de 

Tafelvoorzitters:

 Marjolijn Helmich, Buro Spazio
 Igor van der Valk, gemeente Tiel
 Hans Heijkoop, BMC
 Tejo Spit, Universiteit Utrecht
 Henk Bouwman, HKB
 Paul van Munster, Stadkwadraat
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wederzijdse belangen in tijd, geld en kwaliteit, ontbreekt de 
gezonde basis voor een goedwerkende alliantie. 

Een probleem voor overheden is dat zij, als deelnemer aan 
een alliantie, zeggenschap uit handen moeten geven. Ook 
hun volle agenda speelt overheden parten. Gemeenten moeten 
leren prioriteiten te stellen in hun projecten, in plaats van 
elk project proberen voort te zetten. Dit schept focus voor 
de eigen organisatie: een strategie op grote lijnen in plaats 
van versnipperde inzet. Ook duidelijkheid jegens de markt 
en inwoners werkt mee. Een zakelijker opstelling van de ge-
meente is vereist. Naast het vertrouwen binnen de alliantie is 
ook de schaalgrootte belangrijk. Deze schaal moet passen 
bij de fase van het project.

Kapitaal
Een andere groep bespreekt het verschil en de overeen-
komsten met de crisis in de jaren tachtig. Een overeenkomst 
is dat de prijzen op de vastgoedmarkten dalen door vraaguitval. 
Een groot verschil is echter de beschikbaarheid en betaal-
baarheid van kapitaal. Deels zitten we momenteel met een 
conjunctureel probleem dat op termijn weer zal verdwijnen, 
namelijk de vraaguitval. Maar deels zijn de problemen ook 
van structurele aard. De ontwikkelingen, mogelijkheden en 
rendementen van eind jaren ’90 en begin deze eeuw worden 
niet meer terugverwacht. Door de uitzonderlijke prijsstijgingen 
van vastgoed kon indertijd alles worden ontwikkeld en ge-
financierd, wat veel partijen heeft aangetrokken. Nu zullen 
de rendementen meer in lijn liggen met algemene groeicijfers. 
Dat heeft invloed op het totaal te verdienen rendement. 
Gebieds- en vastgoedontwikkeling is niet langer de cash 
cow die het ooit was.

Ken uw kopers
Een veelgehoorde uitspraak is dat de verbinding met de 
kopers zoek is. Men weet niet goed wat de huizenbezitter 
verlangt. Ontwikkelaars konden te lang naar eigen goed-
dunken ontwikkelen, want door de schaarste werd alles 
toch wel verkocht. Ontwikkelaars zijn nog niet toegerust op 
een meer consumentgerichte vorm van ontwikkelen. Een 
conclusie die ook de provincie Zuid-Holland heeft getrokken. 
Bij een aantal gebiedsontwikkelingen probeert deze Provincie 
nu zelf de (wensen van) toekomstige bewoners in kaart te 
brengen. Een noodzakelijk kwaad, zegt de heer Maas van 
deze provincie. 

Ook uit de enquête blijkt dat de ontwikkelaars te weinig bij-
dragen aan de gebiedsontwikkeling nieuwe stijl. Omdat een 
goed planconcept en gedegen kennis van de consument 
steeds belangrijker worden, is professionalisering van de 
rol als conceptontwikkelaar zeer welkom. 
 
Regievoering	en	financiering	exploitatie?
Hoe zijn de verschillende exploitatiefasen in elkaar te schuiven 
wat betreft eigendom en financiering? 

Die vraag speelt in de workshop over extended exploitatie-
modellen. Het gevaar van het bijeenvoegen van fasen is dat 
één partij alles op zich moet nemen. Vanwege het risico 
ontbreekt hiervoor vaak de bereidheid, en ook de expertise 
ontbreekt. Frank van Beek wijst erop dat partijen moeten 
doen waar ze goed in zijn. Laat een belegger de lange termijn 
financieren en laat een ontwikkelaar het concept ontwikkelen. 

Hoe kunnen deze zaken dan toch worden gecombineerd?

Bijvoorbeeld door het uitgeven van gebiedsaandelen in een 
vastgoed-CV, zoals ook bij de ontwikkeling van de Kauwgom-
ballenfabriek gebeurt. Deze interessante denkrichting verdient 
het om nader onderzocht te worden. 

Uit de enquêtes blijkt dat veel betrokkenen vinden dat de 
overheid een belangrijke rol heeft om het voortouw te nemen. 
Mark ter Bals van de gemeente Leusden oppert dat een 
maatschappelijk gebonden vorm van grondeigendom of 
erfpacht wellicht mogelijkheden kan bieden. In Amsterdam 
staat het erfpacht de ontwikkelingen in de weg, meldt Frank 
van Beek. Bij waardeontwikkeling kan de canon daar drastisch 
verhoogd worden. Van Beek erkent dat erfpacht wel voordeel 
kan bieden bij de financiering van gronden. Een wezenlijke 
wijziging door het Rijk in de rechten bij grondbezit, zou voor 
de ontwikkelmarkt een stimulans kunnen betekenen. Het 
grondeigendom domineert nu de ontwikkelrechten. Veel 
stemmen gaan op om dit deels los te laten en meer op te 
schuiven naar bijvoorbeeld het Valencia-model. Dit model 
koestert het uitgangspunt dat meerdere partijen meedingen 
voor de beste invulling van een plek. Daarmee neemt de 
invloed van de grondeigenaar af en tegelijk neemt de kans 
toe dat de gemeente zijn ambities kan waarmaken. 
Grondeigenaren kunnen dan zelfs in aanmerking komen 
voor ruilverkaveling. De deelnemers van de discussie vinden 
dat gemeenten meer kaders moeten stellen, sterker de regie 
moeten voeren op hoofdlijnen en zich minder richten op uit-
voeringsregels.

Waar zit het geld? Bij pensioenfondsen? Bij eindgebruikers?

Wie zouden de nieuwe financiers kunnen zijn van de extended 
exploitaties? Pensioenfondsen zoeken naar projecten en 
investeringen die een constant rendement opleveren, zegt 
Marianne Mantel van Bouwinvest. Daardoor zullen zij minder 
geïnteresseerd zijn in gebiedsontwikkelingsprojecten. Het 
lijkt lastig om particuliere investeerders aan trekken. Aan 
het begin van (her)ontwikkelingstrajecten is er nog nauwelijks 
de cashflow die zulke investeerders eisen in ruil voor hun 
investering. Maar wellicht zijn er andere vormen om met 
particulier geld meer investeringsruimte te genereren in een 
gebiedsontwikkeling. Bijvoorbeeld door het voor particulieren 
aantrekkelijk te maken om ook financieel te participeren 
in een gebiedsonderneming. Creativiteit en ondernemer-
schap zijn nodig om vormen te vinden die werken en om te 
experimenteren met nieuwe allianties.

Leren prioriteren betekent markten verkennen en 
nieuwe schaarste creëren 
Het is interessant om te bedenken welke maatregelen de 
haperende markt van vandaag op gang kunnen brengen. 
Maar de diepere oorzaken van de crisis los je er niet mee 
op. De aansturing van projecten vergt een andere benadering. 

Een discussie over concrete en innovatieve maatregelen 
kan niet zonder een analyse van de huidige grond- en vast-
goedmarkt plus de wijze waarop de diverse partijen daarin 
opereren. Een eerste gespreksonderwerp bij de groep die 
sprak over concrete maatregelen was de vraag of er wel 
zoveel is veranderd in het gedrag van partijen als reactie 
op de veranderde markt? Zowel de gemeentelijke vertegen-
woordigers zelf als de marktpartijen constateren dat veel 
gemeenten nog steeds een ‘volle agenda’ hebben wat betreft 
het aantal ruimtelijke plannen.
 
Prioriteren blijkt moeilijk, ook omdat het gemeentelijke apparaat 
is ingericht op de productie van ruimtelijke plannen. De fase 
van schaarste creëren hebben gemeenten nog niet bereikt. 
Hun zoeken beperkt zich tot wat kan en wat loopt, en verder 
is alles meegenomen wat nu verkoopt. Interessant is dat 
juist de marktpartijen vragen om meer visie en duidelijkere 
keuzes van de gemeenten. Opvallend is ook dat ontwikkelaars 
en bouwers merken, dat beleggers doordrongen beginnen 
te raken van de urgentie om verder te kijken dan hun eigen 
leegstaande pand. Ze tonen zich vaker bereid om mee te 
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rode cijfers. En dat terwijl het grondbedrijf geen reserves 
heeft doordat er veel facilitair grondbeleid is gevoerd.

De rol van de gemeente in het totale proces moet niet 
worden overschat. De marktpartijen blijken enkel een zeer 
kortetermijn-kennis van de markt te hebben. Ze deden te 
weinig aan risicomanagement en een nieuwe benadering is 
voor hen nog vreemd. Veel partijen bevinden zich nog in de 
ontkenningsfase. Dat is anno 2011 wel een barre conclusie!

Ontwikkelaars en beleggers raken er gaandeweg van 
overtuigd dat de problemen én de oplossing op een hoger 
schaalniveau liggen. De bereidheid groeit om verder te kijken 
dan de eigen positie en de eigen grond. 
Een voorbeeld hiervan is een samenwerkingsverband in de 
gemeente Zoetermeer zoals ingebracht door dhr. Damen 
van Synchroon. Dit verband zet het probleem van leegstand 
van de totale kantoorvoorraad hoog op de agenda. Oplos-
singen voor deze leegstandproblemen moeten samen 
gevonden worden, binnen verbanden die zich richten op het 
collectieve (in plaats van op het individuele) belang, waaruit 
een oplossing zal komen. Hier ligt dus een belangrijke taak 
voor de gemeente om meer te regisseren, te verbinden en 
samen met partijen te prioriteren, te schrappen en/of te faseren. 
 
Als je prioriteert is het nog steeds erg moeilijk om gekozen 
projecten op gang te brengen. Het schort namelijk vaak 
aan vertrouwen tussen partijen. Duidelijkheid neemt echter 
veel planningsrisico’s weg en geeft meer marktzekerheid. 
Wanneer er minder projecten zijn, duren de procedures 
ook korter. Schaarste brengt transacties mee en leidt tot 
prijsvorming en nieuw prijsevenwicht. Dan kan het wel eens 
meevallen met de projecten die vijf jaar in de wacht zijn gezet, 
concluderen de meeste deelnemers.

praten over structurele problemen zoals de massale leegstand 
van kantoorgebouwen en het afslanken van de voorraad. 

Gemeenten melden dat de markt met tegengestelde vragen 
komt. Enerzijds wordt gevraagd om duidelijkheid en prioriteit, 
maar anderzijds om aandacht voor dat ene project waarmee 
de ontwikkelaar op dat moment zelf bezig is. Daarnaast zien 
gemeenten in de Randstad nog weinig stagnatie. “De meeste 
projecten lopen redelijk door maar het einde van de mogelijk-
heden is wel in zicht.” Herijking van het woningbouwpro-
gramma is noodzakelijk en in volle gang. De gevraagde prioritering 
door de markt is dus in de maak.
 
Marktpartijen en adviseurs merken op dat de prioritering 
juist geen politieke keuze moet zijn maar marktvolgend en 
pragmatisch. “Transformatie inclusief functieverandering 
en upgrading is nog mogelijk, herontwikkeling met bestaande 
functies is financieel onhaalbaar.” Schrap dus vooral de 
projecten die voorlopig onhaalbaar zijn. Uiteraard geldt 
voor politici dat schrappen niet scoort. Toch is het nieuwe 
devies: ‘Gij zult bezuinigen’. De schrik zit er goed in bij ge-
meenten. Langzaamaan wint hier de instelling terrein dat ze 
vooral goed op de winkel moeten passen en geen gekke 
dingen doen. Dat betekent pragmatisch omgaan met je 
keuzes; laat de haalbare projecten maar vóórgaan.

De bezuinigingsopgave maakt het lokale overheden moeilijk 
om de armslag te vergroten op de commerciële markt. De 
investeringen van de gemeenten met een actief grondbeleid 
zijn aanzienlijk teruggelopen. Gemeenten met facilitair 
grondbeleid hebben minder financiële problemen. 
Facilitair beleid betekent de afgelopen tien jaar enerzijds 
minder risico en minder grond, anderzijds ook weinig reserves. 
Dat is voor gemeenten met veel binnenstedelijke ontwikkelingen 
buitengewoon complex. Deze locaties schrijven allemaal 

 ‘Gij zult bezuinigen’
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Voorafgaand aan het seminar vulden de deel-

nemers een enquête in. Hierin stonden vragen 

over de verwachte rol die verschillende stake-

holders de komende jaren zullen (of zouden 

moeten vervullen. Figuren 10 t/m 13 geven 

de belangrijkste resultaten van deze enquête 

weer.

Enquête-
resultaten
Hoofdstuk 4

De aanwezigen hebben weinig vertrouwen in de kansen voor 
grote en traditionele bouwers en ontwikkelaars. Meer kansen 
worden toegedicht aan kleinere bouwers en ontwikkelende 
bouwers. Deze partijen spelen naar verwachting beter in op 
de veranderende marktomstandigheden. Daarin zijn kleine, 
flexibele projecten de norm. De negatieve verwachtingen 
voor de grote en traditionele bouwers en ontwikkelaars wijzen 
hier ook op: zij zijn minder goed toegerust op de nieuwe 
markt. Waar minder op risico ontwikkeld wordt, rijst nogal 
eens de vraag wat de meerwaarde van een ontwikkelaar 
is als een ontwikkelende bouwer deze plaats inneemt. De 
meningen over corporaties zijn verdeeld. De helft van de 
respondenten deelt ze in op de reservebank en de andere 
helft in het toekomstig basiselftal van de gebiedsontwikke-
ling. Specialistische adviesbureaus wordt ook een goede toe-
komst voorspeld. Naar onze mening is dat terecht.

 ‘Gij zult bezuinigen’

Resumé van de enquête

Wie kan verlichting brengen? Waar moeten oplossingen 
vandaan komen? En waar valt winst te behalen, of 
verlies te beperken? 

De partijen in het veld wijzen vooral naar de ander als 
hen deze vragen worden voorgelegd. Hoe logisch en 
voorspelbaar dit ook is, wij vinden dit een verontrustende 
constatering. Het doet denken aan onderhandelingen 
waarbij beide partijen de hakken in het zand zetten, 
vooral de ander op zijn beperkingen wijzen en verlangen 
dat de tegenpartij zaken moet veranderen. 

Uiteraard is het goed om gezamenlijk te inventariseren 
wat beter kan. Maar in een tijd die vraagt om meer 
samenwerking op basis van vertrouwen en gezamen-
lijke belangen is het verstandig om ook goed te kijken 
naar het eigen handelen. Deze spiegel is u voorge-
houden, vooral door collega’s in het werkveld van 
locatie- en gebiedsontwikkeling. De tijd is rijp voor 
kritische zelfreflectie binnen de eigen organisatie en 
branche. Als specialistisch adviesbureau met kennis 
en ervaring van alle bij gebiedsontwikkeling betrokken 
partijen, kunnen wij u hierbij van dienst zijn.
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Welke groep heeft de 
meeste toegevoegde 
waarde om de markt 
van locatie- en 
gebiedsontwikkeling 
op gang te krijgen?

Moet de overheid 
investeren 
in de markt?
 

Welke overheid zou 
moeten investeren in 
de markt?  

Waar is de meeste 
projectwinst te 
behalen 
binnen de 
ontwikkelingskolom? 
    

Figuur 11

71% van de ondervraagden vindt dat de overheid actief 
moet investeren. Van de overheid zelf deelt slechts 56% 
die mening. De marktpartijen en adviseurs zijn hiervan met 
73% veel sterker overtuigd.

Figuur 12

De verschillen in mening tussen de groepen over de vraag 
welke overheid dan zou moeten investeren, zijn klein. Bij 
de overheid ziet men een grotere rol voor lagere overheden 
dan gemiddeld. 39% van de ondervraagden vindt dat de 
Rijksoverheid zou moeten investeren. Maar ook de provincie 
(2%) en gemeenten (35%) krijgen een rol toebedeeld.

Figuur 13

De ondervraagden zien gemiddeld de hoogste winst in de 
exploitatie van nieuw vastgoed (30%) en de grondexploitatie 
(28%). De vastgoedexploitatie wordt als minst winstgevend 
beschouwd (20%) door de ondervraagden. Van de markt-
partijen ziet 45% de meeste winst in de grondexploitatie 
ontstaan. Adviseurs en overheden waarderen de winst-
gevendheid van de grondexploitatie fors lager met 22%. 
Overheden en adviseurs zien winst in de exploitatie van 
bestaand vastgoed. Overheden vinden dat er vooral winst 
valt te behalen in de exploitatie en het beheer van nieuw 
ontwikkeld onroerend goed (40%).

Figuur 10te 

De respondenten geven aan dat vooral overheden (gemeenten 
en Rijk samen 42%) de sleutel in handen hebben om de 
markt van locatie- en gebiedsontwikkeling weer op gang te 
krijgen. Kijken we naar de achtergrond van de respondenten, 
dan blijkt dat slechts 23% van degenen die bij de overheid 
werken vindt, dat deze sleutel bij henzelf ligt. Van de ad-
viseurs en de marktpartijen vindt bijna de helft (49%) dat 
dit voornamelijk bij de overheid ligt. De overheid dicht de 
meeste waarde toe aan ontwikkelaars en aan consumenten 
(beide 23%). De marktpartijen en adviseurs verwachten 
weinig van ontwikkelaars (8%). Slechts 28% van de markt-
partijen vindt dat deze toegevoegde waarde bij zichzelf ligt. 
Deze groep vindt de overheid (52%) de belangrijkste speler 
op dit gebied. Van alle ondervraagden ziet slechts 8% een 
rol voor adviseurs. Ook van banken (12%), bij wie de econo-
mische crisis startte, wordt weinig verwacht.  

24

Figuur 10        

Figuur 11     

Figuur 12        

Figuur 13        



24 25

Overheid                 Advies                    Markt                  Totaal

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Nee

Ja

Overheid                 Advies                    Markt                  Totaal

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Adviseurs

Consumenten

Rijksoverheid

Ontwikkelaars

Corporaties

Gemeenten

Banken

Overheid                 Advies                    Markt                  Totaal

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Gemeenten

Provincies

Rijksoverheid

Overheid                 Advies                    Markt                  Totaal

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Exploitatie

nieuw vastgoed

Vastgoedexploitatie

Grondexploitatie

Exploitatie

bestaand vastgoed



26

Kennisontwikkeling ontstaat door het delen van kennis, het inbrengen van verschillende expertises 

en invalshoeken en het toetsen van nieuwe ideeën. Dat is wat op 16 juni 2011 plaatsvond in Fort 

Vechten. Voor alle deelnemers leverde het seminar wat op, mede door hun eigen bereidheid kennis 

te delen. Kennisdeling is de basis voor innovatie in ons werkveld. Stadkwadraat maakt dit graag 

mogelijk.

Hoofdstuk 5

Nieuwe gebiedsmodellen zijn hierbij bediscussieerd als basis 
voor de financiële haalbaarheid van gebiedsontwikkeling. 
De herontwikkeling van een groot bedrijfscomplex – de 
Kauwgomballenfabriek – bood denkrichtingen die hier goed 
op aansloten. Vooral de organisatie van de herstructurering 
van kantoren en bedrijventerreinen blijkt de komende tijd 
hoog op de agenda te staan.   

In veel projecten vinden al innovaties plaats in proces en 
financiën. Ook onderzoeken naar nieuwe verdienmodellen 
houden de gemoederen bezig. Een concrete bijdrage uit 
de advieswereld over samenwerking in projecten vindt veel 
weerklank. Belangrijke vraag daarbij is: hoe de rol van de 
gemeente hierin vorm te geven? Gebeurt dit nog niet? 
Gemeenten worstelen met hun eigen agenda – hoe haak je 
die aan op het tempo van de huidige markt? En hiernaast 
vraagt de commerciële wereld nog eens of de gemeente 
maar eens wil prioriteren...

Op dit seminar staat iedereen open voor nieuwe financierings-
constructies en dat is bemoedigend. Iedereen erkent het 
belang hiervan en constateert dat de aanjagersrol van de 
banken uitblijft. Dit komt in de laatste plaats ook door de 
verscherpte regelgeving. Hier ligt een taak voor de overheid 
of voor overheidsgerelateerde organisaties. 

Het Rijk zelf wil echter de innovatie vooral uit de markt laten 
komen en wil de regelgeving zo mogelijk hierop aanpassen. 
Onderzoeken naar de mogelijkheden van staatssteun, 
financiering door gemeenten en provincies en de waardering 
van onroerend goed staan dan ook hoog op de overheids-
agenda. Zulke vormen van overheidssteun maken financierings-
arrangementen zoals grondlease of KavelSparen eerder 
haalbaar en de markt krijgt zo een zetje in de rug. Opvallend 
is dat veel partijen de overheid een belangrijke rol blijven 
toekennen. Die rol is veranderd, mede door de manier 
waarop het Rijk zelf haar eigen rol in de nieuwe werkelijkheid 
heeft bepaald. 

Voor alle partijen geldt in gelijke mate dat de werkelijkheid 
structureel is veranderd. Wat kun je zelf hieraan bijdragen 
uitgaand van eigen kracht en een nieuwe positionering? De 
partijen zullen elkaar nodig hebben in nieuwe samenwerkings-
vormen en tot nieuwe verdienmodellen komen.  
Maar daar is wel energie voor nodig, nieuwe energie gebaseerd 
op inspiratie. 

Deze inspiratie putten we uit het samenbrengen van kennis 
en goede wil zoals op dit seminar is gebeurd. Onze hartelijke 
dank gaat dan ook uit naar alle deelnemers die Stadkwadraat 
op 16 juni mocht verwelkomen. 
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