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14.05 Introductie door dagvoorzitter   Peter van Gool SPF beheer/ASRE  
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Terug- en vooruitblik op vastgoedonderzoek 

Ed Nozeman 

VOGON symposium 14-11-2013 

 



De vastgoedonderzoeksagenda 

 

 

 

 

Inhoud 

 

• De veranderde context 

• Wat wel en nog niet bereikt 

• Bepalende thema’s voor de 
toekomst 

• De kwaliteit van de toekomstige 
onderzoeker en 
onderzoeksinstellingen 



De vastgoedonderzoeksagenda 

 

 

 

• De veranderde context 
voor 
vastgoedonderzoek 

 

• Veranderd 
consumentengedrag 

• Veranderde 
beschikbaarheid van 
resources 

• Complexere regelgeving 
en besluitvorming 

• Ontwikkeling van 
technologie 

• Het actuele discours 



De vastgoedonderzoekagenda 

•                 JREL Classification System 

000 Theory/Method           500 Government Policy/Planning 

100 Type of Real Estate      600 Institutions 

200 Type of Contract          700 Macro Trends/Market  

300 Real Estate Business/         Analysis 

                            Industry     800  Real Estate Law 

 400 Type of decision          900  Real Estate Education 

                                                                                              



De vastgoedonderzoeksagenda 

Oprukkende thema’s 

• Type vastgoed (product) 

• Type beslissing 

• Macro trends en 
marktanalyses 

Terugtredende thema’s 

• Theorie en methoden 

• Overheidsbeleid en 
planning 

• Vastgoedindustrie 
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                        Bredere beschikbaarheid van data en bronnen 



De vastgoedonderzoeksagenda 

  

Meer en diepgaander kennis van vastgoedmarkten en onderliggende mechanismen 



De vastgoedonderzoeksagenda 

 

                                     Toenemende institutionalisering 
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Tekortschietende uniformering en betrouwbaarheid van (commerciële) vastgoeddata 
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                                Versnippering institutioneel vastgoedonderzoek 
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Bescheiden positie Nederland in internationale wetenschappelijke publicaties 
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Scenario’s voor de toekomst    

Free Huizinga, CPB  



Vastgoedmarkt:  
scenario’s voor de 
toekomst 

Free Huizinga en Ioulia Ossokina 

Centraal Planbureau 

 

VOGON-symposium 

14-11-2013 

Amsterdam 



Centraal Planbureau 

Scenario’s: denkbare, consistente toekomstbeelden 

 

 

• Opvattingen opnieuw doordenken 

- tunnelvisie voorkomen 

- verrassende ontwikkelingen benoemen  

- beter voorbereid op de toekomst 

- betere strategische keuzes 
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Centraal Planbureau 

Scenario’s: denkbare, consistente toekomstbeelden 

 

• Alternatieve toekomstbeelden 

- differentiatie: belangrijk en onzeker (assen) 

- dilemma’s:  

› plausibel versus uitdagend 

› hoeveel scenario’s? 

› hangt van doel af! 

 

 

• Kwantitatieve beelden 

- beleidsopties doorrekenen 
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Centraal Planbureau 

Four Scenarios 

Internationale 

samenwerking 

Nationale 

soevereiniteit  

Private 

verantwoordelijkheden 

Publieke 

verantwoordelijkheden 

Transatlantic 

market 

Regional 

Communities 

Strong 

Europe 

Global 

Economy 

Huidige WLO (2006) 
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Centraal Planbureau 

Four Scenarios 

Spreiding 

Concentratie 

Generalisatie Specialisatie 

Metropolitan 

Markets 

Cosmopolitan 

Centres 

Talent 

Towns 

Egalitarian 

Ecologies 

The Netherlands of 2040 
(2010) 
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Centraal Planbureau 

Opvolger WLO 

• Modules 

- Macro: BBP, bevolking, arbeidsaanbod, productiviteit: hoog vs laag 

- Regionalisering: regio’s en steden 

- Bereikbaarheid: nationaal en internationaal 

- Klimaat en energie 

- Natuur en landschap 

 

• Verschillende additionele assen per module 

 

• Publicatie macro: voorzien derde kwartaal 2014.  
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Centraal Planbureau 

'Recordaantal faillissementen winkelbranche' 
 

28 



Centraal Planbureau 

Medewerkers werkzaam in de Nederlandse bankensector 

 

29 



Centraal Planbureau 

Kantorenmarkt 1990-2010 
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Centraal Planbureau 

Trend in vloeroppervlakte per medewerker, grote bedrijven 
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Vloeroppervlakte per kantoormedewerker bij 
grotere bedrijven

Bron: NFC Netherlands Facility Costs Index 2012;  

Contracten 2012 met een sterke daling van gehuurde 
vloeroppervlakte 

 m2 voor na reductie 

CapGemini, 
Utrecht 

42.000  21.000  50% 

ING, A’dam 32.000 20.000 37,5% 

Equens, 
Utrecht 

28.500 21.000 26% 

Robeco, 
Rotterdam 

19.000 16.000 16% 

CBRE, A’dam 4.200 3.700 12% 

Bron: CBRE 2012 



Centraal Planbureau 

Fluctuaties in leegstand en hoge pieken zijn niet buitengewoon 
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Centraal Planbureau 

Structureel?, en willen we dit? 

• Internet: minder winkels en kantoren nodig: lijkt structureel 

 

• Stijging productiviteit: zelfde productie met minder mensen en 
minder grond. 

 

• Meer keus en toegang voor lagere inkomens (Walmart effect, via 
internet) 

 

• --> Dit is goede zaak! (op de lange termijn) 

 

 

• Echter grote regionale verschillen. 
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Centraal Planbureau 

Gemiddelde grondprijzen 
woningen 
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Centraal Planbureau 

Productie per vierkante km in Europa 
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Centraal Planbureau 

Belangrijke vragen voor de toekomst: 

• Hoeveel huizen, winkels en kantoren? 

 

• Waar?  

- Concentratie vs spreiding, nationaal en internationaal 

- Soort locatie, ruimtelijk ordeningsbeleid 

 

• CPB doet veel onderzoek naar deze vragen 

 

• Nodig: data voor huren, leegstand, grondprijzen 

 

• HELP!!! 
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Gebiedsontwikkeling: onderzoeksagenda 

 

1. Investeren in stedelijke transformatie: gebrek aan transparantie 

 

2. Slimme ontwikkelstrategieën 

 

3. Financiering infrastructuur en openbare voorzieningen 



Gebiedsontwikkeling: prisoner’s dilemma 

• Stel: twee criminelen hebben een overval gepleegd 

 

• De politie heeft ze opgepakt, maar kan niet bewijzen dat ze het gedaan 

hebben 

 

• Beide criminelen moeten ieder in een aparte cel 

 

• Politie: 
- Als jullie allebei niet bekennen, dan kan ik jullie niets maken. Jullie krijgen alleen een 

lichte straf van 1 jaar (voor wapenbezit); 

- Als één van jullie bekent, dan krijgt hij geen gevangenisstraf omdat hij zo goed heeft 

meegewerkt. De ander, die niet bekent, krijgt 10 jaar gevangenisstraf; 

- Als jullie allebei bekennen, krijgen jullie allebei 5 jaar gevangenisstraf. 

 

• Welke strategie kiezen de criminelen? 



Prisoner’s dilemma: gebrek aan samenwerking en 

informatie 

Prisoner B 

Confess Keep Quiet 

P
ri

so
n

e
r 

A
 

Confess 
Both go to jail for 5 

year 

Prisoners B goes to jail 

for 10 years,  

Prisoners A goes free 

Keep Quiet 
Prisoners A goes to 

jail for 10 years,  

Prisoners B goes free 

Both go to jail for 1 

year 



Investeren in stedelijke transformatie 

• Onderhandelingen publiek / privaat in gebiedsontwikkeling: 
- Discussie over ‘inbrengwaarden’: schijntransparantie 

- Bijdragen overheden aan transformatie: wekken soms de schijn van staatssteun 

 

• ‘Spontane stad’ / organische gebiedsontwikkeling: vergroten 

onzekerheden rendementen vastgoedinvesteringen 

 

• Investeringsprojecten te klein aantal, te divers: urban regeneration 

investment index zit er niet in 



Gebiedsontwikkeling: strategieën en instrumenten 

 Overheid stuurt: 
Hiërarchisch / top down 

Creëer markt in 
rechten 

Zelforganiserende 
stad 

 Faciliterend Pro-actief   

Beschikking 
over de 
grond 

 Bestemmingsplan 

 Structuurvisie 

 Actief 
gemeentelijk 
grondbeleid 

 Onteigening 

 WvG 

 Stedelijke 
herverkaveling 

 Verhandelbare 
ontwikkel-
rechten 

 Stedelijke 
herverkaveling 

Value 
capturing 

 Anterieure 
overeenkomst 

 Exploitatieplan 

 Fonds bovenwijks 

 Actief 
gemeentelijk 
grondbeleid 

 Anterieure 
overeenkomst 

 Exploitatieplan 

 Fonds 
bovenwijks 

 BIZ 
Investerings-
zone 

 Tax Increment 
Financing (TIF) 

 (Special 
Assessment 
District) 

 



Privaat-privaat: stedelijke herverkaveling 

• Integrale (her)ontwikkeling van gebied gewenst 

 

• Oplossing voor onhandige eigendomsposities 

 

• Initiatief bij eigenaren in gebied 

 

• Ruilen van gronden, met compensatie voor verschillen in waarde 

 

• Faciliterende rol voor overheid 

 

 



‘Achterkant’ NS station Nijmegen Centraal 

Huidige situatie en ambities 

 
• Gemeente wenst nieuwe ingang aan achterzijde 

station. Gecombineerd met herontwikkeling 

gebied 

 

• Haalbaarheid transformatieopgave mede 

afhankelijk van relatief grote infrastructurele 

ingrepen: 
- Nieuwe entrée 

- Tunnel 

- Weg 

- Opknappen openbare ruimte 

 

 

 

 

 
Bron: gemeente Nijmegen,  
bewerkt door Noordzuiden 



• Fietsroute Graafseweg – 

Waalfront ( NS en Prorail ) 

• Perrontunnel verlengen i.c.m. 

aanleggen van perron 5 ( Prorail ) 

• Daarna aanleg voorrij 

• Rotonde t.b.v. HOV westlijn 

 

• Opheffen achterkant situatie met 

stationsplein 

Quickwins 
Bron: gemeente Nijmegen 



Biezen langs het Spoor:  wonen en 

groen 

Wonen (studenten en senioren) 

Maatschappelijke /zorgvoorzieningen 

/ dienstverlening.. nog verder te 

bepalen 

Wolfskuil langs het Spoor: wonen en 

groen 

Kennis BV – wonen – 

dienstverlening – commerciële 

functies … nog verder te 

bepalen 

Bron: gemeente Nijmegen 

Lange Termijn  



Maximum profit: 30% 

grond wisselt van 

eigenaar 

Original situation 



Privaat-privaat: stedelijke herverkaveling 

 

• Verbetering financieel resultaat 
- Reductie proceskosten 

- Reductie rentelasten 

- Geen verwervingskosten 

 

• Stok achter de deur gewenst 

 

• Wettelijke regeling: ruilverkaveling grondslag voor onteigening 

 

 



Vorm geven aan ‘spontane stad’: verhandelbare 

ontwikkelrechten 

 

• Transformatie van gebied; versnipperd eigendom 

 

• Intensivering gebruik: eigenaren ontvangen ontwikkelrechten 

 

• Voorwaarden aan ontwikkelrechten: kostenverhaal 

 

• Hoe werkt het? 
- Eigenaren: ontwikkelrechten naar rato van hun bezit 

- Ontwikkelrechten verhandelbaar 

- Gebruik van ontwikkelrecht onder voorwaarde van 

 kostenverhaal 

- Indien ontwikkelrecht wordt verhandeld, dan wordt 

 plicht tot kostenverhaal meeverhandeld 

- Gemeente legt voorzieningen aan 

 

 



Financiering infrastructuur en openbare voorzieningen 

• In principe kostenverhaal verzekerd in Afdeling grondexploitatie van de 

Wro 

 

• Vier ontwikkelingen ‘bedreigen’ echter kostenverhaal: 
- Uitstel en afstel van lopende projecten (conjunctureel) 

- Uitnodigingsplanologie en organische ontwikkeling: onzekerheden over 

planontwikkeling 

- Verschuiving van ‘gemakkelijke’ uitleglocaties naar ‘complexe’ en ‘dure’ 

transformatieopgaven: opbrengstpotentieel onvoldoende om volledig kostenverhaal 

mogelijk te maken 

- Wegvallen rijkssubsidies 

 

• Indien afdoende kostenverhaal via de grondexploitatie onvoldoende 

mogelijkheden biedt, hoe kunnen noodzakelijke publieke werken dan toch 

gefinancierd worden? 



Mogelijke oplossingsrichtingen 

• Versobering van ruimtelijke plannen 

 

• Aanpassingen in Omgevingswet spelen in op mogelijke problemen 

kostenverhaal bij organische gebiedsontwikkeling (?) 

 

• Aanvullende financieringsmogelijkheden bovenwijkse / bovenplanse 

voorzieningen gewenst 

 

• Meest voor de handliggende oplossingsrichting: vergroting 

belastinggebied gemeenten 



Internationaal 

• Nederland bengelt onderaan in Europa wat betreft omvang gemeentelijk 

belastinggebied 

  

• 17% inkomsten gemeenten uit gemeentelijke heffingen; in België is dit 

52,5% 

 

• In Europa: op vier na laatste plaats 

 

• Raad van Europa en Raad van State pleiten voor verruiming eigen 

belastinggebied Nederlandse gemeenten 

 

• Hoe? Omzetting deel loon-/inkomstenbelastingen in aanvullende 

gemeentebelasting 



Aanvullende financiering via belasting: buitenlandse 

voorbeelden 

 

• Kosten beheer bestaand gebied (i.c.m. transformatie): Business 

Improvement District (BID) / Bedrijven Investeringszone (BIZ) 

 

• Kosten transformatie en herontwikkeling: Tax Increment Financing (TIF) 

 

• Kosten bovenwijkse voorzieningen op niveau van de stad: Special 

Assessment District 

 

 



Privaat-privaat: Bedrijven Investeringszone 

(BIZ) 

Wat is het?  

• Tijdelijke afspraak van ondernemers in een gebied om bij 

te dragen aan collectieve financiering extra maatregelen 

 

• Van en door ondernemers: 2/3 draagvlak noodzakelijk 

voor oprichting. 

 

• BID ontstaan in Canada in beginjaren ’70. Wereldwijd  

 ten minste 1400 projecten. Sinds 2009 in Nederland  

 met 112 projecten. Na succesvolle Experimentenwet  

 nu permanente wetgeving op komst. 

 

• Vaak conflicten over bereidheid tot (en verdeling van)  

 BIZ-bijdragen 

  

 

 



Bedrijven Investeringszone (BIZ) 

• Gezamenlijk investeren in openbare ruimte in een gebied 

 

• Van ‘straatmeubilair’ tot ‘sloopfonds’ 

 

• Van € 500 per eigenaar/gebruiker per jaar (NL) tot € 10.000 per eigenaar 

/gebruiker per jaar in (VS) 

 

• Stok achter de deur: wettelijke regeling 

 

• BIZ-regeling voor transformatiefonds kantoren? 

 



Value capturing: Tax Increment Financing 

• Hoe werkt het? 
• Inzet toekomstige opbrengsten lokale belastingen voor ‘gap 

funding’ (ozb, parkeergelden, …) 

• Alléén additionele inkomsten, als directe gevolg van 

gebiedsontwikkeling 

• Financiering: lening óf via markt (obligatielening) 

• Afspraken over risicoverdeling 

 

• Waarom? 

• ‘But for’ criterium 

• Genereren private investeringen 



Onderzoeksagenda: vraagstukken gebiedsontwikkeling 

• Transparantie is basis voor succesvolle samenwerking, maar in 

gebiedsontwikkeling is die transparantie ver te zoeken 

  

• Samenwerking privaat-privaat in gebiedsontwikkeling onvoldoende 

geregeld 
- Stedelijke herverkaveling 

- Markten voor verhandelbare ontwikkelingsrechten 

 

• Financieringsgrondslag kostenverhaal in gebiedsontwikkeling schiet 

tekort 
- Tax Increment Financing 

- Business Improvement Districts / BIZ-regeling 

- Vergroting belastinggebied gemeenten gewenst 
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Conclusies 



Conclusies 
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Feiten vermoeden 
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Balans zoeken (2) 
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Anticiperen Schatten 

Voorspellen Meten 
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Voorbeeld: aanbod kantoren 



Voorbeeld: winkelleegstand 



Aan de haal met ‘feiten’ 



Teveel ruimte voor interpretatie ‘feiten’ 



Ideale uitgangssituatie 
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Stand van zaken (vrije interpretatie) 
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Naar een 

agenda 



Inzicht en discussie Definities Transparantie Feiten gebaseerd 



Dank voor uw aandacht 
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