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Besluitvorming over gebiedsontwikke-
ling en infrastructuurinvesteringen 
is haast per definitie een complex 

proces. Vaak zijn er met de gebiedsontwik-
keling grote investeringen gemoeid, zijn 
er veel partijen bij betrokken die ieder hun 
eigen, niet zelden conflicterende belangen 
hebben en zijn er veel onzekerheden over 
bijvoorbeeld de ruimtebehoefte van de be-
oogde gebruikers, de politieke besluitvor-
ming over het project en het rendement op 
de investering. Dit roept vragen op. Bijvoor-
beeld: hoe kan de besluitvorming over dit 
soort ruimtelijke investeringen worden ver-
beterd; welke factoren zijn van invloed op 
het verloop van onderhandelingen tussen 
stakeholders in gebiedsontwikkeling; hoe 
vindt prijsvorming over grond en vastgoed, 
als onderdeel van het proces van gebieds-
ontwikkeling plaats; kunnen nieuwe strate-
gieën en instrumenten voor gebiedsontwik-
keling bijdragen aan het verbeteren van de 
uitkomsten van gebiedsontwikkelingspro-
cessen? De problemen die in de afgelopen 
jaren onder invloed van economische en 
financiële crisis zijn ontstaan hebben de 
noodzaak om deze vragen te beantwoorden 
alleen maar groter gemaakt (Van der Krab-
ben, 2011).
In het Institute for Management Research 
(IMR) aan de Radboud Universiteit Nijme-
gen richt een groep van zo’n vijftien vast-
goed- en planologische onderzoekers zich 
op het beantwoorden van dit soort onder-
zoeksvragen. De betrokken onderzoekers 
combineren kwalitatief case study onder-

zoek naar processen van gebiedsontwikke-
ling met kwantitatief onderzoek naar onder 
meer prijsvorming en factoren die van in-
vloed zijn op de waardeontwikkeling van 
vastgoed en met meer experimenteel onder-
zoek naar nut en noodzaak van nieuwe stra-
tegieën en instrumenten voor gebiedsont-
wikkeling en de wijze waarop de uitkomsten 
van onderhandelingen over investeringen 
in gebiedsontwikkeling kunnen worden 
beïnvloed. In de decision labs van het IMR 
worden deskundigen die werkzaam zijn in 
de praktijk van gebiedsontwikkeling uitge-
nodigd om deel te nemen aan simulaties 
van bijvoorbeeld onderhandelingen over 
investeringen in gebiedsontwikkeling. Een 
groot deel van dat onderzoek vindt plaats in 
zogenaamde tweede en derde geldstroom 
onderzoeksprojecten (onder meer NWO en 
de programma’s ‘Kennis voor Krachtige Ste-
den’, ‘Kennis voor Klimaat’, ‘Urban Regions 
in the Delta’ en ‘Duurzame Bereikbaarheid 
Randstad’). Daarin wordt niet alleen inten-
sief samengewerkt met onderzoekers van 
andere Nederlandse universiteiten, maar 
ook met overheden en marktpartijen die 
actief zijn in de praktijk van gebiedsontwik-
keling. Een deel van dit onderzoek is ook in-
ternationaal georiënteerd. Onderzoek naar 
het Duitse model van Baulandumlegung 
(stedelijke herverkaveling) en het Ameri-
kaanse instrument van Tax Increment Fi-
nancing zijn daar voorbeelden van.  Samen 
met ministeries, provincies, gemeenten, 
het kadaster, adviesbureaus, onderzoeksin-
stituten en andere universiteiten werken we 

COLUMN

Thema ‘Gebiedsontwikkeling: instrumen-
ten, prijsvorming en onderhandeling’

door prof dr. Erwin van der Krabben
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aan experimenten om de haalbaarheid van 
die buitenlandse instrumenten in de Neder-
landse context te onderzoeken.
In dit nummer van Real Estate Research 
Quarterly zijn vier artikelen opgenomen van 
onderzoek dat voortkomt uit dit onderzoeks-
programma. Het artikel van Ploegmakers & 
De Vor gaat in op de vraag hoe gemeenten 
in Nederland de uitgifteprijzen voor bouw-
grond op bedrijventerreinen vaststellen. De 
grondmarkt voor bedrijventerreinen is een 
bijzondere markt, omdat deze bijna geheel 
wordt gedomineerd door gemeenten. Van 
eerder voornamelijk kwalitatief onderzoek 
is bekend dat, anders dan bijvoorbeeld op 
de grondmarkt voor woningbouw (residu-
ele waardebepaling), uitgifteprijzen voor 
bedrijventerreinen worden bepaald aan de 
hand van de zogenaamde comparatieve me-
thode. In het artikel wordt met behulp van 
technieken uit de ruimtelijke statistiek on-
derzocht in hoeverre er, als gevolg van het 
gebruik van die vergelijkende methodiek, al 
dan niet sprake is van ruimtelijke samen-
hang en afhankelijkheid in uitgifteprijzen.

Woestenburg & Van der Krabben presenteren 
in hun artikel de resultaten van statistisch 
onderzoek naar transactieprijzen van agra-
rische grond. In hedonische prijsanalyses 
worden verschillen in grond- en vastgoed-
prijzen verklaard aan de hand van fysieke 
terrein- dan wel gebouwkenmerken, re-
gio- en marktkenmerken. In de kwantita-
tieve grondprijsliteratuur wordt echter veel 
minder aandacht besteed aan het  effect van 
instituties op grondprijzen. Daarbij kan 
gedacht worden aan instituties die invloed 
hebben op wat precies onderdeel is van een 
transacties en instituties die van invloed 
zijn op hoe de transactie plaatsvindt. Uit het 
onderzoek blijkt dat in bijna 90% van de 
transacties sprake is van formele en infor-
mele regels en instituties die een effect kun-
nen hebben op prijsvorming. Verder blijkt 
dat de verklaringskracht van het hedonische 
prijsmodel aanzienlijk toeneemt door toe-

voeging van instituties als onafhankelijke 
variabelen in het model.

Van der Stoep et al. presenteren de resultaten 
van een experiment waarin is onderzocht of 
stedelijke herverkaveling als strategie voor 
gebiedsontwikkeling een bruikbare strate-
gie zou kunnen zijn voor de transformatie 
van een stationsgebied. Het rijk denkt mo-
menteel na over de invoering van een wet-
telijke regeling stedelijke herverkaveling, 
min of meer vergelijkbaar met de agrari-
sche ruilverkaveling als onderdeel van de 
Wet Inrichting Landelijk Gebied. Het expe-
riment laat vooral zien wie welke rollen zou 
moeten spelen in het proces van stedelijke 
herverkaveling, hoe het proces gevoerd zou 
kunnen worden en welke ‘winsten’ er be-
haald kunnen worden met deze strategie 
in vergelijking met traditionele strategieën 
voor gebiedsontwikkeling.

In het artikel van Samsura & Van der Krab-
ben wordt tenslotte gebruikgemaakt van 
inzichten uit de speltheorie om onder-
handelingsprocessen over value capturing 
op knooppuntlocaties te onderzoeken. De 
vraag is in hoeverre projectontwikkelaars 
bereid zijn mee te betalen aan de kosten 
van infrastructuur, aannemende dat de ver-
beterde bereikbaarheid van de locatie leidt 
tot hogere vastgoedwaarden. De resultaten 
van de speltheoretische modellering van 
deze onderhandelingen zijn getoetst aan 
de hand van een survey onder vastgoedpro-
fessionals. Het doel van het artikel is niet 
alleen om te analyseren onder welke voor-
waarden projectontwikkelaars bereid zijn 
om bij te dragen, maar ook om te laten zien 
wat de meerwaarde is van speltheoretisch 
experimenteel onderzoek voor het weten-
schappelijke vastgoedonderzoek.

RefeRenties

-  Van der Krabben, E. (2011) Gebiedsontwikkeling in zorgelijke 

tijden. Kan de Nederlandse ruimtelijke ordening zichzelf nog 

wel bedruipen? Radboud Universiteit, Inaugurele rede.
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Nu de vastgoedcrisis voortduurt 
gaan binnen diverse gemeenten 
stemmen op om grondprijzen op 

bedrijventerreinen te verlagen1. Dit staat 
in schril contrast met de situatie enkele ja-
ren terug: toen werd juist gepleit voor een 
grondprijsverhoging omdat gemeenten2  
(te) lage grondprijzen voor de bouwgrond 
op bedrijventerreinen zouden vragen (zie 
Taskforce (her)ontwikkeling bedrijventer-
reinen (THB), 2008; Van Dinteren, 2008; 
Bestuurlijke Werkgroep Uitvoeringsstrate-
gie (her)ontwikkeling Bedrijventerreinen 
(BWU), 2009). Verschillende studies had-
den afgelopen jaren dan ook als thema op 
welke wijze prijzen tot stand komen in de 
markt voor bouwgrond op bedrijventerrei-
nen. De meeste studies waren gebaseerd op 
vragenlijsten en gesprekken met gemeen-
ten. Meestal ging het daarbij om één of en-

kele gemeenten (zie bijvoorbeeld Segeren, 
Needham, & Groen, 2005; Delforterie, Ok-
kema, & Bousema, 2010), maar er zijn uit-
zonderingen zoals de grootschalige studie 
van het Planbureau voor de Leefomgeving 
(PBL, 2009). De conclusie van deze studies 
is steevast dezelfde: gemeenten hanteren 
de zogenaamde comparatieve (vergelijken-
de) methode. Bij deze methode wordt de 
grondprijs vastgesteld op basis van de ge-
hanteerde prijzen op bedrijventerreinen in 
de directe omgeving. Met andere woorden: 
gemeenten baseren grondprijzen op de prij-
zen die buurgemeenten vragen. Daarmee 
verschilt de prijsvorming in de markt voor 
grond op bedrijventerreinen van andere
vastgoedsegmenten waar grondprijzen 
worden berekend op basis van de residuele 
grondwaardemethode.
Daarbij worden opbrengsten van het vast-

EEN EMPiRiSCH ONDERZOEK

De hoogte van prijzen voor 
bedrijfskavels

Verscheidene studies hebben de afgelopen jaren onderzocht op welke wijze prijzen 

voor bouwgrond  op bedrijventerreinen tot stand komen. Veelal werd gebruik ge-

maakt van kwalitatieve methoden waarbij gemeenten, de belangrijkste aanbieders 

van grond in deze markt, werden ondervraagd. Daarentegen wordt in het onderha-

vige onderzoek getracht om grondprijzen te verklaren met behulp van technieken 

uit de ruimtelijke statistiek. Uit de analyses blijkt dat er sprake is van ruimtelijke 

afhankelijkheid in grondprijzen wat er op wijst dat gemeenten vraagprijzen baseren 

op de prijzen die buurgemeenten vragen. Daarmee bevestigen de resultaten de 

belangrijkste conclusies uit de eerdere kwalitatieve onderzoeken. 

door Huub Ploegmakers MSc en dr. Friso de Vor
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goed verminderd met de stichtingskosten 
van het vastgoed. Door het gebruik van de 
comparatieve methode zullen de gehanteer-
de grondprijzen in gemeenten die aan el-
kaar grenzen waarschijnlijk meer op elkaar 
lijken dan in gemeenten die niet aan elkaar 
grenzen; er is sprake van ruimtelijke sa-
menhang en afhankelijkheid. Tot op heden 
is echter nog geen empirisch onderzoek be-
kend waarin getoetst is of deze ruimtelijke 
afhankelijkheid aanwezig is in gegevens 
over gehanteerde grondprijzen. Een aantal 
recente studies heeft weliswaar met behulp 
van empirische gegevens over grondprijzen 
onderzocht in hoeverre er ruimte is tussen 
de gehanteerde prijzen en prijzen die via 
de residuele rekenmethode zijn berekend 
(Geuting & Hendriks, 2008; Delforterie et 
al., 2010; Hendriks, Kuijl, & Uitzetter, 2011), 
maar er wordt geen inzicht verschaft hoe 
de gehanteerde prijzen nu precies tot stand 
zijn gekomen. 

Met dit artikel wordt gepoogd te voor-
zien in deze leemte. Bij het verklaren van 
grondprijzen wordt gebruik gemaakt van 
technieken uit de ruimtelijke statistiek. 
Deze analyse dient ook een ander doel, 
namelijk om vast te stellen of gemeenten 
lagere grondprijzen vragen als er sprake 
is van sterke competitie met naburige ge-
meenten. Er wordt immers algemeen ver-
ondersteld dat de onderlinge concurrentie 
tussen gemeenten een prijsdrukkend effect 
heeft op de hoogte van de grondprijzen (zie 
Needham & Louw, 2006; Louw, Needham, 
Olden, & Pen, 2009; Van der Krabben & 
Buitelaar, 2011; Van Dinteren, 2012). In die 
context is onderzocht of gemeenten lagere 
prijzen vragen als zij slechts een klein aan-
deel van het beschikbare areaal aan bouw-
grond in de regio aanbieden en omgekeerd, 
of gemeenten die nauwelijks concurrentie 
ondervinden van andere gemeenten hogere 
prijzen vragen.
Dit artikel tracht antwoord te geven op de 
volgende twee vragen:

−  Is er sprake van ruimtelijke afhankelijk-
heid in de grondprijzen die gemeenten 
vragen voor bedrijventerreinen?

−  Heeft de mate van onderlinge concur-
rentie tussen gemeenten invloed op de 
grondprijzen?

Kwantitatieve modellen
De meeste onderzoeken die vastgoedwaar-
den trachten te verklaren, maken gebruik 
van de hedonische prijs theorie (zie bijvoor-
beeld Van de Minne en Francke (2012) in 
een eerdere uitgave van dit tijdschrift). Deze 
theorie wordt veelvuldig toegepast in stu-
dies die de waarde van woningen trachten 
te verklaren en in mindere mate ook voor 
onderzoeken naar de waarde van commer-
cieel vastgoed, bouwgrond en grond in agra-
risch gebruik. De hedonische prijs theorie 
is gebaseerd op de veronderstelling dat vast-
goed beschouwd kan worden als een bundel 
van kenmerken en dat gebruikers implicie-
te waarden toekennen aan de verschillende 
kenmerken van het vastgoed (Rosen, 1974). 
Hedonische modellen worden uitgevoerd 
met behulp van een multipele regressieana-
lyse waarbij het verband wordt geschat tus-
sen de waarde van het vastgoed - uitgedrukt 
als huurprijs, verkoopprijs of vraagprijs - en 
verschillende onafhankelijke variabelen 
(kenmerken van het vastgoed). Regressie-
analyses maken echter enkel statistische 
verbanden tussen een onafhankelijke vari-
abele en de afhankelijke variabele inzich-
telijk en dus geen oorzakelijke (causale). 
Alleen op basis van a priori veronderstel-
lingen kan een gevonden verband worden 
geïnterpreteerd als een oorzakelijk verband. 
Dit soort a priori veronderstellingen kun-
nen echter nauwelijks ontleend worden aan 
de hedonische prijs theorie. De theorie zegt 
namelijk vrijwel niets over welke kenmer-
ken nu precies relevant zijn voor de waar-
de van vastgoed (Mason & Quigley, 1996;  
Malpezzi, 2003).
Het zal dan ook bevreemden dat er tot op 
heden nauwelijks studies zijn uitgevoerd 
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waarbij vragers en aanbieders van vastgoed 
zijn bevraagd of geobserveerd met het doel 
om voorafgaand aan de hedonische prijs-
analyse te bepalen welke kenmerken rele-
vant zijn voor de waarde van het vastgoed 
en welke informatie gebruikt wordt bij de 
waardebepaling (Maclennan, 2012). Traditi-
oneel wordt de keuze voor de kenmerken, 
die opgenomen worden in het hedonische 
model, gebaseerd op eerdere empirische 
studies en statistische verificatie (het ken-
merk heeft het verwachte teken en is sig-
nificant). Maar als vragers en aanbieders 
van vastgoed slechts een beperkt aantal 
kenmerken in ogenschouw nemen (Kain & 
Quigley, 1970), hoe kunnen dan tot dertig 
kenmerken een significante invloed uitoefe-
nen in het hedonische model? (Maclennan, 
2012, p. 18). In dit artikel wordt wel gebruik 
gemaakt van studies waarin gemeenten zijn 
bevraagd naar de wijze waarop zij de waarde 
van de grond bepalen. De eerder aangehaal-
de kwalitatieve onderzoeken vormen name-
lijk de leidraad voor een regressiemodel. 

Zichtlocaties
Uit de studie van Delforterie et al. (2010) 
blijkt dat gemeenten in de regio Arnhem-
Nijmegen op basis van een (beperkt) aantal 
kenmerken differentiaties aanbrengen in de 
prijzen die zijn bepaald via de comparatieve 
methode. Deze differentiaties hebben aller-
eerst betrekking op het type bedrijventer-
rein. Voor hoogwaardige bedrijventerreinen 
worden andere prijzen gevraagd dan voor 
gemengde bedrijventerreinen. Ten tweede 
worden hogere prijzen gerekend voor zicht-
locaties (over het algemeen heeft een goede 
ontsluiting op infrastructuur een positieve 
invloed). Ten derde speelt de ligging van 
het bedrijventerrein ten opzichte van stede-
lijke centra een belangrijke rol. Prijzen zijn 
hoger in de grote steden, die als de meest 
aantrekkelijke vestigingslocatie worden be-
schouwd, en nemen af naarmate de afstand 
tot deze gebieden groter wordt. Voorts heb-
ben eerdere studies al vastgesteld dat er 

grote verschillen bestaan tussen regio’s. 
Gemeenten in regio’s waar sprake is van 
schaarste hebben namelijk ontdekt dat zij 
hogere prijzen kunnen vragen (Segeren et 
al., 2005). Hierbij moet niet alleen gedacht 
worden aan gemeenten in de Randstad en 
het Groene Hart maar ook bij gemeenten in 
de provincies Noord-Brabant en Gelderland 
is het besef doorgedrongen dat zij hogere 
prijzen kunnen vragen (Louw et al., 2009). 

Methode
Om te toetsen of ruimtelijke samenhang en 
afhankelijkheid aanwezig is in grondprijzen 
op bedrijventerrein is nagegaan in hoeverre 
er sprake is van ruimtelijke autocorrelatie. 
Er is sprake van ruimtelijke autocorrelatie 
wanneer een score op een indicator in een 
bepaalde regio samenhangt met het ruim-
telijk gewogen gemiddelde van de scores 
in de overige regio’s (zie Anselin, 1988; De 
Dominicis, Florax, & De Groot, 2008). De 
analyse voor dit artikel bestond uit twee 
stappen. Voor de eerste stap is met behulp 
van een regressieanalyse per gemeente een 
score berekend om de prijsverschillen tus-
sen gemeenten inzichtelijk te maken. De af-
hankelijke variabele in het regressiemodel 
is de vraagprijs op individuele bedrijven-
terreinen. Per gemeente is een dichotome 
variabele opgenomen die de waarde 1 heeft 
als het bedrijventerrein in de desbetref-
fende gemeente is gelegen en 0 indien dit 
niet het geval is (dummy variabele). Voor de 
gemeente Almere is geen dummy variabele 
opgenomen (referentiecategorie) en de pa-
rameters voor de dummy variabelen voor 
de overige gemeenten moeten beschouwd 
worden als prijsverschillen ten opzichte van 
Almere.3 Een regressiemodel had de voor-
keur boven het berekenen van het reken-
kundig gemiddelde van alle grondprijzen 
binnen een bepaalde gemeente. Zodoende 
kan namelijk gecorrigeerd worden voor de 
kenmerken van de bouwgrond waarvan ge-
meenten hebben aangegeven dat zij deze 
meenemen in de bepaling van de waarde 
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van de grond (type terrein en de ontsluiting 
van het terrein). 
Voor deze scores wordt nagegaan of er spra-
ke is van (statistisch significante) clustering 
van hoge en lage waarden van grondprijzen. 
Daartoe zijn de zogenaamde ‘Local Indica-
tors of Spatial Association’ berekend (zie 
Anselin (1995) en De Dominicis et al. (2008) 
voor een beschrijving van deze toets). Deze 
toets geeft echter geen eenduidig antwoord 
op de vraag of de waargenomen ruimtelijke 
patronen inderdaad het gevolg zijn van het 
feit dat gemeenten de grondprijs baseren 
op de prijzen die gemeenten in de directe 
omgeving hanteren. Het is namelijk ook 
mogelijk dat de patronen ontstaan doordat 
naburige gemeenten nagenoeg identiek 
zijn wat betreft de andere kenmerken die 
van invloed zijn op de prijs. In de tweede 
stap van het onderzoek wordt getracht deze 
vraag modelmatig te beantwoorden door in 
een regressieanalyse als verklarende varia-
bele de (ruimtelijk vertraagde) grondprijzen 
in omliggende gemeenten op te nemen 
(een spatial lag model, zie Anselin (1988)). 
Voor de onderhavige analyse is het volgende 
model geschat waarbij de scores die in de 
eerste stap per gemeente zijn berekend de 
afhankelijke variabele vormden:

ρi = Xiρi + Ziβi + εi

Hierbij is X de gemiddelde score in de om-
liggende gemeenten4, Z een aantal additio-
nele kenmerken waaronder de mate van on-
derlinge concurrentie met buurgemeenten 
en de mate van stedelijkheid, ρ de parame-
ter die het effect van de gemiddelde score 
in de omliggende gemeenten op de afhan-
kelijke variabele weergeeft, β de parameter-
schattingen van de additionele kenmerken 
van elke individuele gemeente i.
Om na te kunnen gaan of er sprake is van 
ruimtelijke afhankelijkheid in grondprijzen 
is gebruik gemaakt van gegevens uit IBIS 

(Integraal Bedrijventerreinen Informatie 
Systeem). Dit is een landsdekkend databe-
stand dat gegevens bevat over alle bedrijven-
terreinen in Nederland5. Het IBIS publiceert 
de prijzen per vierkante meter uitgeefbare 
bouwgrond op bedrijventerreinen. Het is 
van belang om op te merken dat dit niet de 
werkelijke transactieprijzen betreft maar 
vraagprijzen. Daar deze analyse zich juist 
richt op de vraag hoe gemeenten de vraag-
prijzen voor bouwgrond bepalen wordt dit 
niet als problematisch beschouwd. Omdat 
de prijzen op een terrein kunnen verschil-
len worden zowel minimale als maximale 
vraagprijzen per vierkante meter geregis-
treerd in IBIS. In dit artikel worden alleen 
de resultaten voor de maximum prijzen ge-
presenteerd en de analyse beperkt zich tot 
alle bedrijventerreinen in de periode 1997-
2008 waar door gemeenten tenminste één 
perceel werd aangeboden dat reeds ontslo-
ten en bouwrijp gemaakt was en daarmee 
direct gereed was voor uitgifte (terstond 
uitgeefbare kavels). Bouwgrond voor be-
drijven kan worden verkocht of in erfpacht 
uitgegeven (dit komt met name voor bij ha-
venterreinen). In IBIS wordt dan ook een 
onderscheid gemaakt naar soort prijs voor 
de grond: verkoop- en/of erfpachtprijs. In 
principe is de gevraagde verkoopprijs ge-
hanteerd, maar wanneer deze niet beschik-
baar was is de prijs op basis van erfpacht 
gebruikt. 

Niet voor alle gemeenten zijn gegevens over 
grondprijzen beschikbaar omdat zij in de 
periode 1997-2008 geen bouwgrond heb-
ben aangeboden. Voorts is voor een aantal 
bedrijventerreinen waar bouwgrond werd 
aangeboden geen grondprijs bekend. Soms 
stellen gemeenten de gegevens niet ter be-
schikking omdat zij er van uitgaan dat dit 
de onderhandelingspositie ten opzichte 
van ondernemers of projectontwikkelaars 
zou kunnen schaden (ARCADIS & Groep, 
2009). Overigens blijkt uit het onderzoek 
van Segeren et al. (2005, p. 132) dat er in de 
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praktijk niet vaak over de prijs wordt onder-
handeld. Wij gaan er van uit dat deze ont-
brekende gegevens de analyses van de mate 
van ruimtelijke afhankelijkheid nauwelijks 
beïnvloeden omdat gemeenten - net als vra-
gers van grond - zelf ook gebruik maken van 
IBIS om de regionale markt te monitoren 
(Segeren et al., 2005; ARCADIS & Groep, 
2009). Naburige gemeenten zullen hoogst-
waarschijnlijk dus ook niet kunnen beschik-
ken over de ontbrekende prijsinformatie.
IBIS registreert ook informatie over het type 
bedrijventerrein. Er worden vijf typen ter-
reinen onderscheiden: bedrijventerreinen 
voor zware industrie, zeehaventerreinen, 
gemengde bedrijventerreinen, hoogwaar-
dige bedrijvenparken en distributieparken. 
Deze classificatie is gehanteerd in de analy-
ses. Zeehavens worden overigens niet mee-
genomen in de analyse: bouwgrond wordt 
hier vaak aangeboden door Havenschap-
pen en de gegevens over deze terreinen 
zijn onbetrouwbaar (Beckers, Schuur, & 
Traa, 2012). Om de bereikbaarheid van het 
bedrijventerrein te bepalen is gebruik ge-
maakt van gegevens van ABF Research Real 
Estate Monitor. Daarbij is een onderscheid 
gemaakt tussen bereikbaarheid per spoor 
en bereikbaarheid over de weg. 

IBIS is ook gebruikt om te bepalen in hoe-
verre een gemeente concurreert met om-
liggende gemeenten bij het aanbieden van 
bouwgrond. Deze variabele is gedefinieerd 
als het marktaandeel: het aanbod terstond 
uitgeefbare kavels in een bepaalde ge-
meente ten opzichte van het totale aanbod 
in de regio (de regio is gedefinieerd als de 
gemeente in kwestie en de aangrenzende 
gemeenten). Hoge scores voor deze varia-
bele impliceren dat een gemeente vrijwel 
alle grond die wordt aangeboden in de regio 
zelf in handen heeft en dus dat de gemeente 
vrijwel geen concurrentie ondervindt. Daar-
naast wordt een variabele opgenomen die 
de mate van schaarste in de regio meet: 
de totale voorraad aan terstond uitgeefbare 

kavels als aandeel van de kavels die reeds 
zijn uitgegeven in de regio. Beide variabe-
len zijn berekend door het gemiddelde te 
nemen over de periode 1997-2008. Daar 
gemeenten aangeven dat zij hogere prijzen 
vragen in stedelijke gebieden zijn op basis 
van informatie van het CBS dummy’s op-
genomen indien een gemeente is gelegen 
in een grootstedelijke agglomeratie dan 
wel in een stadsgewest. Aan het CBS is ook 
een enigszins vergelijkbare variabele ont-
leend die de stedelijkheid van de gemeente 
weergeeft (omgevingsadressendichtheid). 
Er is voorts gecontroleerd voor het feit dat 
gemeenten in sommige provincies ontdekt 
hebben dat zij hogere prijzen kunnen vra-
gen door provinciedummy’s op te nemen in 
het model.6

Empirische resultaten
In Figuur 1 wordt een eerste indruk van de 
prijsverschillen tussen gemeenten gegeven 
door de parameterschattingen voor de ge-
meentedummy’s op een geografische kaart 
af te beelden. De indeling van de kaart is ge-
baseerd op kwartielen die elk 25% van het 
totaal aantal gemeenten bevatten waarbij 
de gemeenten geordend zijn op basis van 
de hoogte van de grondprijzen. Uit Figuur 
1 blijkt een sterke ruimtelijke clustering van 
grondprijzen. Gemeenten met hoge grond-
prijzen worden met name aangetroffen in 
de Randstad en de Gelderse Vallei. Uit de 
kaart blijkt eveneens dat gemeenten met 
lage grondprijzen vooral gesitueerd zijn in 
de drie noordelijke provincies en Zeeland. 

In Figuur 2 worden de ‘Local Indicators 
of Spatial Association’ op de kaart weerge-
geven. De kaart aan de linkerzijde laat alle 
waarden zien en de kaart aan de rechterzij-
de beperkt zich tot die gemeenten met een 
significante waarde voor deze toetsgroot-
heid. De resultaten wijken niet veel af van 
het beeld uit Figuur 1. Clusters met hoge 
waarden - dat wil zeggen: gemeenten met 
bovengemiddelde grondprijzen die omge-
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ven worden door gemeenten met eveneens 
bovengemiddelde grondprijzen - zijn met 
name te vinden in de Randstad en de Gel-
derse Vallei (aangeduid als hoog-hoog in de 
legenda). Gemeenten die een benedenge-
middelde grondprijs vragen met gemeen-
ten met een eveneens benedengemiddelde 
grondprijs als buren komen met name voor 
in de noordelijke provincies, Zeeland en 
Limburg (geclassificeerd als laag-laag). Wat 
verder opvalt is dat er nauwelijks significan-
te clusters zijn waar sprake is van negatieve 
ruimtelijke autocorrelatie: gemeenten met 
een bovengemiddelde grondprijs die omge-
ven worden door gemeenten met beneden-
gemiddelde grondprijzen en omgekeerd, 

respectievelijk aangeduid als hoog-laag en 
laag-hoog.

De resultaten van de regressieanalyse wor-
den gepresenteerd in Tabel 1. Hieruit blijkt 
dat de parameter ρ die het effect van de ge-
middelde score in de omliggende gemeen-
ten op de afhankelijke variabelen weergeeft 
positief en sterk significant is. Dit bevestigt 
dat er sprake is van ruimtelijke afhankelijk-
heid in grondprijzen op bedrijventerreinen. 
De hoge positieve waarde voor de parame-
ter suggereert dat de prijzen die gemeenten 
vragen sterk beïnvloed worden door de prij-
zen die aangrenzende gemeenten vragen. 
De tekens van de parameters die de mate 
van verstedelijking bepalen zijn in lijn met 
de verwachtingen, alhoewel de meesten 
niet significant zijn. Er is geen bewijs dat 
gemeenten hogere prijzen vragen wanneer 
zij een groot aandeel van het regionale aan-
bod zelf aanbieden (en omgekeerd). Dit im-
pliceert dat de mate van concurrentie nau-
welijks een rol speelt bij het bepalen van 
de grondprijzen. Ook de maatstaf waarmee 
gecontroleerd is voor de mate van schaarste 
heeft geen significante invloed op de grond-
prijzen. Uit de analyse blijkt wel dat in pro-
vincies waar de druk op de ruimte groter is 
de grondprijzen hoger liggen (deze resulta-
ten zijn niet gepresenteerd). 

Conclusies
In dit artikel staan twee vragen centraal. 
De eerste vraag, is er sprake is van ruim-
telijke afhankelijkheid in grondprijzen, 
kan bevestigend beantwoord worden. De 
ruimtelijke afhankelijkheid in grondprijzen 
wijst er op dat gemeenten de comparatieve 
methode hanteren bij het bepalen van de 
prijs van bouwgrond op bedrijventerreinen. 
Daarmee bevestigt deze analyse de eerdere 
kwalitatieve onderzoeken waarin gemeen-
ten zijn bevraagd over de wijze waarop zij 
grondprijzen vaststellen. De tweede vraag 
heeft betrekking op de invloed van onder-
linge concurrentie tussen gemeenten op de 

Figuur 1  ▶  PRijSVERSCHillEN  
tUSSEN gEMEENtEN 

GRONDPRIJSVERSCHILLEN

GEEN DATA BESCHIKBAAR

4, 14  -  5,33

5,34  -  5,7 4

5,75  -  6,1 8

6,19  -  7 ,1 8

0 5025 KILOMETERS

De waarden in de legenda betreffen de parameterschat-

tingen voor de gemeentedummy’s uit de regressieanaly-

se, niet het rekenkundig gemiddelde van alle vraagprijzen 

van bedrijventerrein binnen de gemeente in kwestie.
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vraagprijzen. Door velen wordt gesteld dat 
de prijzen voor bouwgrond op bedrijven-
terreinen niet marktconform (te laag) zijn 
als gevolg van de onderlinge concurrentie. 
Het is overigens maar zeer de vraag of een 
gemeente de (gevoelde) concurrentiestrijd 
met andere gemeenten in de regio in het 
eigen voordeel kan beslechten door bouw-
grond voor een lagere prijs aan te bieden. 
Grondprijzen zullen maar een beperkte 
invloed op de locatiekeuze van bedrijven 
hebben doordat het aandeel van de uitga-
ven aan grond in de totale investeringen 
van een bedrijf zeer gering is (Segeren et 
al., 2005; Van Dinteren, 2012). Daarnaast 
is het merendeel van de bedrijven dat naar 
een bedrijventerrein verhuist afkomstig uit 
dezelfde gemeente als waar ze zich vestigen 

(Weterings, Knoben, & Van Amsterdam, 
2008). 
Verondersteld wordt dat de lage grondprij-
zen, al dan niet als gevolg van de onderlinge 
concurrentie tussen gemeenten, allerlei 
negatieve effecten hebben. Van Dinteren 
(2012) heeft de potentiële negatieve effecten 
van te lage grondprijzen onlangs nog eens 
de revue laten passeren. Ten eerste leiden 
lage grondprijzen tot onzorgvuldig ruimte-
gebruik. Het is voor ondernemers makkelij-
ker om te verhuizen naar een nieuw terrein 
dan te investeren op de bestaande locatie. 
Ten tweede, en deels samenhangend met 
het eerste effect, leiden lage grondprijzen 
tot een versnelde veroudering van bestaan-
de bedrijventerreinen. Door verhuizingen 
raakt een bedrijventerrein immers sneller 

Figuur 2  ▶   WEERgaVE VaN DE ‘lOCal iNDiCatORS Of SPatial aSSOCiatiON’

LOCAL INDICATORS OF SPATIAL ASSOCIATION

GEEN DATA BESCHIKBAAR

LAAG - LAAG

LAAG - HOOG

HOOG - LAAG

HOOG - HOOG

0 5025 KILOMETERS

LOCAL INDICATORS OF SPATIAL ASSOCIATION

GEEN DATA BESCHIKBAAR

NIET SIGNIFICANT

LAAG - LAAG

LAAG - HOOG

HOOG - LAAG

HOOG - HOOG

0 5025 KILOMETERS

Op de kaart aan de rechterzijde worden alleen waarden weergegeven 

die significant zijn (gemeenten met niet-significante waarden zijn lichtgrijs).
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tabEl 1  ▶   RESUltatEN VaN HEt SPatial lag MODEl

VaRiabElE COëffiCiëNt

Gemiddelde score in buurgemeenten (ρ) 0,313***
Constante 0,988
Omgevingsadressendichtheid 0,065*
Grootstedelijke agglomeratie (0/1) 0,047
Stadsgewest (0/1) 0,066*
Marktaandeel 0,104
Mate van schaarste -0,501
aantal observaties 359
adjusted r² 0,851

NOOt: *** SiGNiFiCaNt OP 1% NiVEau; ** SiGNiFiCaNt OP 5% NiVEau; * SiGNiFiCaNt OP 10% NiVEau.

Deze tabel bevat een selectie van de variabelen die opgenomen zijn in het regressiemodel.

in een negatieve spiraal. Daarenboven zijn 
de inkomsten uit de verkoop van grond zo 
laag dat ze niet ingezet kunnen worden om 
het beheer en de revitalisering van bedrij-
venterreinen te bekostigen. Ten derde be-
moeilijken de lage grondprijzen het voeren 
van een kostendekkende grondexploitatie. 
Tot slot is al eerder opgemerkt dat het voor 
professionele vastgoedpartijen niet interes-
sant is om de markt voor bouwgrond op 
bedrijventerreinen te betreden als gevolg 
van de lage prijsniveaus (THB, 2008; Van 
Dinteren, 2008). 

Op basis van de analyses die in het kader 
van dit artikel zijn uitgevoerd kan niet vast-
gesteld worden of grondprijzen voor be-
drijventerreinen te laag zijn, maar wel is 
getoetst of een hogere mate van concurren-
tie inderdaad leidt tot lagere grondprijzen 
(en omgekeerd). Daarbij is de concurrentie 
die een bepaalde gemeente ondervindt ge-
meten op basis van het marktaandeel. Een 
gemeente die slechts een klein aandeel van 
het totale aanbod aan bouwgrond in de re-
gio in handen heeft moet immers concur-
reren met een groot aantal andere gemeen-
ten.  De resultaten laten zien dat de mate 
van concurrentie die een bepaalde gemeente 
ondervindt op zichzelf geen significante 

invloed heeft op de hoogte van de prijzen 
die de gemeente in kwestie vraagt. Wel zijn 
grondprijzen hoger in provincies waarvan 
algemeen verondersteld wordt dat er sprake 
is van schaarste. Dit kan indirect duiden op 
de invloed van concurrentie: wanneer bouw-
grond in de regio namelijk schaars is is de 
kans kleiner dat een gemeente die op een 
bepaald moment bouwgrond aanbiedt moet 
concurreren met naburige gemeenten.
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vOEtNOtEN

1   Zie bijvoorbeeld de gemeente Deurne (2012). in een aantal andere gemeenten zijn recentelijk de prijzen voor grond op bedrijventer-
reinen reeds verlaagd (gemeente Delfzijl, 2013; gemeente Oldebroek, 2013; gemeente Zederik, 2013). 

2   gemeenten zijn de belangrijkste aanbieders van grond in deze markt: in de periode 1997-2008 werd 78,5% van alle bouwgrond op 
bedrijventerreinen (exclusief zeehavens) aangeboden door gemeenten.

3     Dummy’s met negatieve parameterschattingen duiden op gemeenten waar ceteris paribus de grondprijzen lager zijn dan in almere 
en dummy’s met positieve parameterschattingen duiden op gemeenten waar ceteris paribus de grondprijzen juist hoger zijn. 

4   Dit gemiddelde is berekend op basis van de volgende gewichtenmatrix ωi,j waarbij ωi,j = 1 als de gemeenten een gezamenlijke grens 
delen en ωi,j = 0 indien dit niet het geval is. Hierdoor worden alleen de scores in buurgemeenten meegenomen bij het berekenen 
van de gemiddelde waarde. Voor spatial lag modellen wordt de schattingsprocedure van maximum likelihood gebruikt. 

5   ibiS hanteert de volgende definitie van een bedrijventerrein: “een terrein dat vanwege zijn bestemming geschikt is voor gebruik 
door handel, nijverheid, commerciële dienstverlening en industrie” (aRCaDiS & groep, 2009, p. 7). Onder deze beschrijving vallen 
ook bedrijventerreinen die gedeeltelijk bestemd en geschikt zijn voor kantoorfuncties. ibiS inventariseert alleen bedrijventerreinen 
die groter zijn dan één hectare bruto en grond voor uitgifte beschikbaar hebben, of op termijn krijgen, of volledig uitgegeven zijn 
(aRCaDiS & groep, 2009).

6  Daarnaast is gecontroleerd voor het aandeel van de beroepsbevolking ten opzichte van de totale bevolking, het aandeel werkgelegen-
heid in commerciële dienstverlening en nijverheid en energievoorziening en het aantal industriële banen dat bereikbaar is in 30 
minuten.
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Inzicht in grondwaarden en -prijzen 
wordt doorgaans verkregen via statisti-
sche analyses van omvangrijke datasets 

van transactieprijzen of getaxeerde grond-
waarden. Een veel gebruikte methode hier-
voor is de hedonische prijsanalyse. Deze 
methodiek maakt gebruik van het hetero-
gene karakter van grond. De totale waarde 
van een perceel is opgebouwd uit de partiële 
waarden die door de koper worden toege-
kend aan de verschillende karakteristieken 
van de grond (Rosen, 1974). De waarde van 
een perceel wordt vervolgens verklaard door 
de specifieke kenmerken die het perceel 
heeft; de totale waarde is de optelsom van 
alle deelwaarden.
Om het inzicht in de waarde van grond te 
verhogen, is in het verleden in de weten-
schappelijke literatuur steeds getracht om 
het scala aan aspecten waarop percelen 
grond van elkaar kunnen verschillen, uit 
te breiden. Hoe genuanceerder een totale 
waarde is op te delen in deelwaarden, hoe 

beter we de totale waarde van de grond kun-
nen verklaren. Dit is ook voor agrarische 
grondprijzen een succesvolle strategie ge-
bleken. In verschillende studies zijn mid-
dels het toevoegen van extra perceelkenmer-
ken in de analyse significante deelwaarden 
en hogere verklaarde varianties gevonden 
(zie onder andere Cotteleer, Luijt, Kuhlman 
& Gardebroek, 2007; Tsoodle, Golden & 
Featherstone, 2006; Huang, Miller, Sher-
rick & Gómez, 2006; Ma & Swinton, 2012).  
De empirische grondprijsliteratuur heeft 
de afgelopen jaren interessante inzichten 
opgeleverd. Tegelijkertijd heeft de kennis-
ontwikkeling zich voornamelijk geconcen-
treerd op fysieke karakteristieken van de 
grond. Daarmee heeft ze relatief weinig 
aansluiting gezocht en gevonden bij de 
theoretische inzichten die de laatste twee 
decennia zijn ontwikkeld binnen de insti-
tutionele economie over het functioneren 
van grond- en vastgoedmarkten1 (Özdilek, 
2011). Omgekeerd wacht ook voor veel insti-

EigEndomsrEchtEn

Een institutionele analyse 
van agrarische grondprijzen 

in dit artikel worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar grond-

prijzen, gebaseerd op 215 kadastrale akten van agrarische grondtransacties. het 

gebruik van kadastrale akten als bron voor grondprijsonderzoek is nieuw en biedt 

de mogelijkheid om naast fysieke perceelskenmerken ook institutionele perceels- 

en transactiekenmerken in een verklarend grondprijsmodel op te nemen. de ana-

lyse ondersteunt de hypothese dat een institutioneel-economische benadering van 

grondprijsonderzoek de heterogeniteit van transacties significant vergroot en daar-

mee een additionele bron is voor de verklaring van (agrarische) grondprijzen. 

door drs. Alexander Woestenburg en prof. dr. Erwin van der Krabben
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tutioneel economische hypothesen nog de 
empirische toets (Ball, 1990). Een institutio-
neel economische benadering bij de analyse 
van grond- en vastgoedmarkten zoekt de 
verklaring voor grondprijzen en grondprijs-
patronen niet hoofdzakelijk in de fysieke 
kenmerken van de grond, maar daarnaast 
ook in de kenmerken van transacties en het 
marktproces (Needham, Segeren & Buite-
laar, 2010). De markt voor agrarische grond 
is, net als veel andere markten geen volko-
men markt (Needham & De Kam, 2004). In 
onvolkomen markten ontstaan formele en 
informele instituties als ‘smeerolie’ voor het 
systeem. Lai en Hung (2008) betogen dat 
we juist naar die instituties moeten kijken 
om de marktuitkomsten, zoals agrarische 
grondprijzen, beter te kunnen begrijpen.

Vraagstelling
Het transactieproces wordt als belang-
rijke verklarende variabele gezien voor de 
grondprijs, in de veronderstelling dat in de 
onderhandeling over de grondprijs de re-
latie tussen de koper en de verkoper en de 
formele en informele instituties samen ko-
men. Informatie over het transactieproces 
kan echter niet op grote schaal ontsloten 
worden. Idealiter zou het transactieproces 
via interviews met de betrokken partijen 
geanalyseerd moeten worden2, maar op dat 
schaalniveau levert die analyse geen bruik-
bare data op voor het gebruik in een hedo-
nisch prijsmodel. Dat is een van de redenen 
waarom transactiekenmerken niet vaak in 
hedonische grondprijsmodellen zijn meege-
nomen. Deze modellen maken immers ge-
bruik van omvangrijke datasets. Om toch in-
zicht te krijgen in de context van agrarische 
grondtransacties is in dit onderzoek gebruik 
gemaakt van kadastrale akten3. Deze akten 
bevatten gedetailleerde informatie over wel-
ke afspraken er precies gemaakt zijn tijdens 
de onderhandelingen, welke rechten en 
plichten er verhandeld zijn en wat de con-
text van de transactie is geweest.     
Kortom, we onderzoeken in dit artikel via 

een institutioneel economische invalshoek 
de heterogeniteit tussen transacties, ten-
einde de grondprijs beter te kunnen verkla-
ren. De twee vragen die hierbij leidend zijn 
geweest, zijn: op welke institutioneel-econo-
mische aspecten, te vinden in de kadastrale 
overdrachtsakten, verschillen grondtransac-
ties van elkaar? En in hoeverre verklaren die 
institutioneel-economische variabelen de 
grondprijs? 

Inzicht in de prijsvorming
Het vergroten van inzicht in de totstandko-
ming van agrarische grondprijzen door de 
relatie te leggen tussen hedonische prijs-
literatuur en institutioneel-economische 
inzichten is niet enkel in het belang van de 
wetenschap. Een groot deel van de grond in 
Nederland is in agrarisch gebruik. Agrari-
sche grond is daarmee een belangrijk pro-
ductiemiddel. Inzicht in de prijsvorming 
is daarom essentieel. Daarnaast is er een 
sterke wisselwerking tussen de agrarische 
grondmarkt en andere grondmarkten, 
aangezien agrarische grond gemakkelijk 
getransformeerd kan worden voor andere 
vormen van ruimtegebruik. Een laatste re-
den waarom dit onderzoek relevant is voor 
de praktijk ligt in de relatie (of het verschil) 
tussen transactieprijzen en de waarde van 
grond. Reflecteert de transactieprijs de wer-
kelijke waarde van de grond? Een instituti-
oneel-economische benadering van grond-
prijzen zet vraagtekens bij het gebruik van 
transactieprijzen als een zuivere reflectie 
van de waarde van de grond. Deze notie zou 
ook in breder verband consequenties kun-
nen hebben voor de data die overheden ge-
bruiken bij het vaststellen van de waarde van 
vastgoed voor fiscale doeleinden.  
In het vervolg van dit artikel wordt allereerst 
kort ingegaan op de aspecten van de insti-
tutioneel-economische benadering die bij de 
analyse van de agrarische grondtransacties 
leidend zijn geweest. Vervolgens wordt een 
korte beschrijving gegeven van de dataset. 
In de resultatensectie wordt achtereenvol-
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gens ingegaan op het beschrijvende deel 
van de analyse en het institutionele grond-
prijsmodel dat aan de hand van de dataset 
is gemaakt. In de conclusie worden de twee 
hoofdvragen beantwoord. Afgesloten wordt 
met een korte discussie van de gebruikte 
methodiek.  

Theoretische achtergrond
Waarom kijken we eigenlijk naar instituties 
om marktuitkomsten beter te begrijpen? 
Via welke mechanismen oefenen zij hun 
prijsinvloed uit? Binnen de (nieuw) insti-
tutioneel economische stroming wordt uit-
gegaan van de hypothese dat de vraag- en 
aanbodfuncties van een bepaald goed wor-
den beïnvloed door formele en informele 
regels. Deze formele en informele regels 
bepalen de structuur waarbinnen de trans-
actie plaatsvindt. De actoren worden veron-
dersteld rationeel binnen deze structuur te 
handelen (Needham & Segeren, 2005). De 
formele en informele regels zijn in de loop 
van de tijd ontstaan om bestaande fricties 
in markten, veroorzaakt door onvolledige 
informatievoorziening, bounded rationality 
en opportunisme te verminderen  (William-
son, 2000; North, 1990; Guy & Henneberry, 
2002; Buitelaar, 2004). Deze fricties veroor-
zaken inefficiënties in markten. Deze inef-
ficiënties kosten geld: de transactiekosten 
van een systeem. De formele en informele 
regels helpen, idealiter, deze transactiekos-
ten te verlagen4.  

Er zijn twee belangrijke categorieën institu-
ties; instituties die een invloed hebben op 
wat precies onderdeel is van een transactie 
en instituties de van invloed zijn op hoe de 
transactie plaatsvindt (Needham, Segeren 
& Buitelaar, 2010). Het gaat bij de eerste 
categorie om formele en informele regels 
rondom het concept ‘eigendomsrechten’. De 
tweede categorie bevat instituties die vorm 
geven aan het begrip ‘governance structuur’.  
De transactie van grond, in principe van elk 
product, kan worden beschouwd als een 

overdracht van de rechten en plichten die 
op de grond van toepassing zijn. Deze rech-
ten en plichten hebben invloed op de wijze 
waarop de (nieuwe) eigenaar invulling kan 
geven aan het eigendom. Het volledige ei-
gendomsrecht is hoofdzakelijk opgebouwd 
uit drie partiële rechten: het gebruiksrecht 
van de grond, het recht om inkomen te 
verkrijgen uit de grond en het recht om de 
grond weer te verkopen (Buitelaar & Sege-
ren, 2011). De rechten en plichten die in een 
transactie overgedragen worden van de ver-
koper op de koper bepalen hetgeen wordt 
verhandeld in het transactieproces. Trans-
acties verschillen daarmee niet alleen in de 
fysieke kenmerken van de grond, maar ook 
in de institutionele perceelskenmerken. 
Formele en informele regels vormen daar-
mee een bron van heterogeniteit die bij de 
analyse van prijsvorming van grond mee-
genomen zou moeten worden. Grondtrans-
acties vinden bovendien soms plaats in een 
setting die in de institutionele economische 
literatuur wordt aangeduid als een netwerk 
of een hiërarchie. In tegenstelling tot bij een 
markt is in een netwerk of een hiërarchie 
niet (uitsluitend) de prijs het coördinerende 
mechanisme maar respectievelijk vertrou-
wen en regelgeving (Needham & De Kam, 
2004). Deze coördinerende mechanismen 
worden verondersteld ook een prijseffect te 
hebben. 

Methodiek en beschrijving van de database
Voor dit onderzoek hebben we gebruik 
gemaakt van kadastrale akten van grond-
transacties. Binnen drie regio’s (Nijmegen, 
Zwolle en Venlo) is een gestratificeerde 
steekproef getrokken van agrarische trans-
acties uit de periode 1998-2008. De strata 
zijn gebaseerd op een categorisering die het 
Kadaster aanhoudt met betrekking tot het 
verwachte toekomstige gebruik van de grond 
(natuur, agrarisch, stedelijk). Per combinatie 
van regio en stratum zijn 50 transacties ge-
analyseerd resulterend in een totaal van 450 
transacties. Akten waarin ofwel de prijs, de 
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transactiedatum, de oppervlakte of een be-
schrijving van het huidige gebruik ontbrak, 
zijn niet in de analyse opgenomen. Daar-
naast zijn transacties van grond én vastgoed 
uit de dataset verwijderd om zuiver bij de 
prijs van grond te blijven. 
De uiteindelijke analyse is uitgevoerd met 
215 transacties. De doelstelling van de ana-
lyse was tweeledig. Enerzijds het verkrijgen 
van inzicht in de variëteit van agrarische 
grondtransacties door een institutioneel-
economische benadering toe te passen op 
deze grondtransacties, anderzijds te kijken 
in hoeverre de eventueel vergrote instituti-
onele variëteit daadwerkelijk extra verkla-
ringskracht heeft. Voor de eerste doelstelling 
hebben we gebruik gemaakt van beschrij-
vende statistiek. Ten behoeve van de tweede 
doelstelling zijn twee dubbel logaritmische 
regressiemodellen opgesteld die de agrari-
sche grondprijs per hectare verklaren in de 
regio’s Zwolle, Nijmegen en Venlo voor de 
periode van 1998-2008. In het eerste mo-
del worden conventionele verklarende vari-
abelen opgenomen, variabelen die vaker in 
hedonische grondprijsstudies zijn gebruikt. 
In dit conventionele model zijn naast de fy-
sieke karakteristieken van het perceel ook 

het type koper opgenomen (zie bijvoorbeeld 
Perry & Robison, 2001) en informatie over 
het doel van de transactie5. In het tweede 
model worden daarnaast ook de institutio-
nele variabelen opgenomen die gevonden 
zijn in de kadastrale akten. 

Analyse en uitkomsten
Kadastrale akten bevatten gedetailleerde in-
formatie over het verhandelde product. Uit 
de analyse van de agrarische grondmarkten 
in de regio’s Nijmegen, Zwolle en Venlo 
blijkt dat het in veel gevallen niet simpel-
weg gaat om de overdracht van het volledige 
eigendom van de grond. Figuur 1 geeft een 
overzicht van het aantal formele en infor-
mele regels en afspraken dat in de dataset is 
gevonden. De ‘instituties’ zijn ingedeeld in 
twee hoofdcategorieën: het onderwerp van 
de transactie en de transactiecontext. Deze 
twee hoofdcategorieën zijn onder te verde-
len in een aantal subcategorieën die hieron-
der nader besproken worden6. 

Institutionele kenmerken
In de akten zijn allereerst de rechten en 
plichten te vinden die onderdeel zijn van de 
transactie. Het gaat om rechten en plichten 

FIguur 1  ▶   BEschrijvEndE analysE datasEt

Categorieën institutionele variabelen Aantal 
variabelen

Komen voor 
in x-aantal 
transacties

invloed op wat onderw-
erp is van 
de transactie 

rechten 
en plichten

aan het perceel 
verbonden

  8 119(215)

transactiespecifiek 
vanuit aanvullende 
afspraken

18  74(215)

aanvullende bepalingen 16 119(215)

invloed op de transac-
tiecontext 

juridisch   8 126(215)

relationeel 13  59(215)

totaal 63 194(215)
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die verbonden zijn aan het verhandelde per-
ceel. In totaal gaat het in deze steekproef, 
naast de overdracht van het volledige eigen-
dom van de grond om acht typen verschil-
lende beperkende of verruimende rechten 
en plichten die tezamen in 119 transacties 
voorkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
erfdienstbaarheden, pachtcontracten of 
kwalitatieve bedingen. Daarnaast bieden 
contracten ruimte om specifieke wensen 
van de kopers of verkopers die tijdens de on-
derhandelingen naar voren zijn gekomen, 
op te nemen. Uit deze aanvullende afspra-
ken vloeien in veel gevallen ook rechten en 
plichten voort. In deze dataset komen uit de 
aanvullende afspraken in totaal 18 verschil-
lende rechten en plichten voort die in 74 
transacties voorkomen. 

Aanvullende bepalingen
Het kan bijvoorbeeld gaan om een bouw-
claim, een voorkeursrecht op de resterende 
percelen van de verkoper of afspraken over 
het voortgezet gebruik. Tenslotte worden in 
contracten vaak aanvullende bepalingen op-
genomen die niet direct betrekking hebben 
op verhandelde rechten en plichten. In de 
dataset zijn we 16 verschillende aanvullende 
bepalingen tegengekomen die in 119 transac-
ties voorkwamen. Aanvullende bepalingen 
kunnen gaan over de toezegging dat er een 
bodemonderzoek is uitgevoerd, dat een deel 
van de koopsom in de vorm van uitgestelde 
betaling of lening zal worden voldaan of dat  
er sprake is van een meerwaardeclausule. 
De tweede hoofdcategorie betreft factoren 
die van invloed kunnen zijn op de transac-
tiecontext. Het gaat hier om formele of in-
formele regels die mogelijk invloed hebben 
op het mechanisme dat de transactie coör-
dineert. In een ‘netwerktransactie’ wordt 
bijvoorbeeld de relatie tussen de actoren 
van belang geacht. In een ‘hiërarchische 
transactie’ speelt de wet- en regelgeving 
een belangrijke coördinerende rol. Uiter-
aard manifesteert wet- en regelgeving zich 
op verschillende schaalniveaus en valt elke 

transactie op enigerlei wijze altijd onder een 
juridisch regime. In dit onderzoek hebben 
we de wet- en regelgeving bekeken die in 
de kadastrale akten naar voren is gekomen. 
In de transacties in de steekproef van dit 
onderzoek is sprake van acht soorten juri-
dische variabelen / juridische regimes die 
in totaal in 126 transacties aanwezig zijn. 
Voorbeelden hiervan zijn transacties die 
onder de Wet Voorkeursrecht Gemeenten 
vallen of binnen een procedure in het kader 
van de Onteigeningswet. Ook hebben we de 
transacties die vrijgesteld zijn van betaling 
van overdrachtsbelasting onder deze cate-
gorie geschaard. Een tweede groep transac-
tiekenmerken wordt gevormd door de rela-
ties tussen de verschillende actoren. In de 
dataset zijn 13 verschillende soorten relaties 
gevonden, aanwezig in 59 transacties. Het 
gaat om transacties in familiaire kring, maar 
ook om A-B-C-transacties of bijvoorbeeld 
om transacties waarin de bestaande pachter 
de koper is, of de verkoper na de overdracht 
pachter wordt.   
Figuur 1 laat ten slotte zien dat in totaal 63 
verschillende vormen van instituties zijn 
gevonden in maar liefst 194 van de 215 ka-
dastrale akten. Dat betekent niet alleen dat 
we op basis van deze uitkomst kunnen con-
cluderen dat de institutioneel-economische 
benadering een grote bron van heterogeni-
teit en potentiële prijsverklaring opent, het 
laat ook zien dat slechts in 21 gevallen (9,8% 
van de steekproef) sprake is van een zuivere 
markttransactie, in zijn traditionele beteke-
nis, zonder aanvullende institutionele ken-
merken. 

Verklarende modellen
Om daadwerkelijk een antwoord te kunnen 
geven op de vraag of de agrarische grond-
prijs beter verklaard kan worden door naast 
de karakteristieken van de grond ook te kij-
ken naar de institutionele perceels- en trans-
actiekenmerken, is op basis van de dataset 
een tweetal grondprijsmodellen gemaakt. In 
het eerste model wordt de agrarische grond-
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prijs verklaard aan de hand van conventio-
nele hedonische grondprijsvariabelen. Dit 
model wordt aangevuld met karakteristie-
ken van de kopende partij. In de internati-
onale grondprijsliteratuur wordt deze cate-
gorie variabelen de laatste jaren steeds vaker 
gebruikt. In het tweede model zijn de insti-
tutionele variabelen toegevoegd. Omdat 63 
extra verklarende variabelen teveel zou zijn 
voor een model dat gebruik maakt van 215 
cases, en omdat een groot aantal van de vari-
abelen slechts 2 tot 5 keer voorkomt in de ge-
hele dataset, is er voor gekozen om alleen de 
variabelen op te nemen die 7 keer of vaker 
voorkomen. In figuur 2 zijn de variabelen 
van beide modellen beschreven.
De variabelen komen allen uit de kadas-
trale akten. Het is helaas niet mogelijk ge-
bleken (vanwege herschikking van perceel-
nummers) om de verhandelde percelen 
te koppelen aan GIS-bestanden. Daardoor 
ontbreken enkele gebruikelijke variabelen 
in hedonische grondprijsanalyses als ‘bo-
demkwaliteit’ en ‘afstand tot het dichtst-
bijzijnde centrum’. Voor de beschrijving 
van de perceelskenmerken zijn we daarom 
aangewezen geweest op de beschrijving in 
de kadastrale akten. Deze geeft een gedetail-
leerde beschrijving van het huidige gebruik. 
Deze is in het model opgenomen. Daarnaast 
wordt in veel gevallen het doel van de trans-
actie uitdrukkelijk genoemd. Voor het expli-
ciet gemaakte transactiedoel zijn variabelen 
opgenomen7. Als het doel niet expliciet ge-
noemd is in de akte is de transactie onder 
‘overig’ geplaatst. De meeste variabelen 
spreken voor zich. Twee variabelen hebben 
nadere uitleg nodig. Als een grondtrans-
actie onderdeel is geweest van een grotere 
transactie (grond en vastgoed of kavelruil) 
hebben we die uit de dataset gehaald als uit 
de totaalprijs de grondprijs niet te herleiden 
was. Indien de waarde van een specifiek per-
ceel expliciet getaxeerd is geweest hebben 
we dat perceel wel opgenomen in de data-
base en gecodeerd als [GROTERE TRANS-
ACTIE]. Ten tweede hebben we een transac-

tie als [FAMILIETRANSACTIE] gecodeerd 
als de achternamen van koper en verkoper 
overeen kwamen of als het, een enkele keer, 
expliciet vermeld werd. Het gebruik van de 
achternamen is niet waterdicht.

Vergelijking modellen
Figuur 3 geeft de uitkomsten weer van de 
twee agrarische grondprijsmodellen die op 
basis van de dataset gemaakt zijn. Het eerste 
verklaart de variatie in agrarische grondprij-
zen in de regio’s Zwolle, Nijmegen en Venlo 
op basis van een aantal variabelen die in de 
internationele grondprijsliteratuur vaker 
gebruikt worden. Dit eerste ‘conventionele’ 
model heeft een verklaringskracht van 51%. 
Het tweede model bevat ook de formele 
en informele afspraken en regels die in de 
kadastrale akten gevonden zijn. De verkla-
ringskracht van dit model is aanzienlijk 
hoger dan het eerste model en ligt op 62%. 
Een tiental institutionele variabelen is sig-
nificant in het model8. We bespreken deze 
variabelen. De coëfficiënten van de dummy-
variabelen kunnen worden geïnterpreteerd 
als de procentuele prijsverandering ten op-
zichte van de referentiecategorie.
Bij de perceelsgebonden rechten en plichten 
zijn twee variabelen significant. Allereerst 
zien we een lagere prijs in de gevallen dat 
de eigenaar van een perceel verplicht is om 
langjarig herinrichtingsrente te betalen. Het 
gaat om een bedrag dat de kosten dekt voor 
ruilverkavelingen die in het verleden plaats 
hebben gevonden. De lagere prijs is logisch, 
aangezien aan het eigendom van het perceel 
een extra verplichting is toegevoegd. Als een 
perceel inclusief pachtcontract wordt ver-
kocht, wordt een lagere prijs betaald. Dit is 
een logische en in de literatuur bekende uit-
komst. Het volledig eigendom is namelijk 
ingeperkt . Overigens wordt voor deze inper-
king normaalgesproken een jaarlijkse ver-
goeding betaald. Bij de transactiegebonden 
rechten en plichten zien we een significant 
hogere prijs als er sprake is van voortgezet 
gebruik door de verkoper. Dat is in zekere 
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FIguur 2  ▶   BEschrijving variaBElEn

soort vari-
abele

mini-
mum

maxi-
mum

gemid-
delde

standaard 
deviatie

Fre-
quentie

model

Onafhankelijke variabele

log Prijs PEr ha. in € continue 3,76 5,81 4,6402 ,39086 1+2

Afhankelijke variabelen

Oppervlakte

log totalE oPPErvlaKE 
in ha.

continue -1,60 1,84 ,1918 ,64515 1+2

Regio

ZWollE (referentie) dichotoom 84 1+2

nijmEgEn dichotoom 52 1+2

vEnlo dichotoom 79 1+2

Jaar van transactie

1998 (referentie) dichotoom 36 1+2

1999 dichotoom 49 1+2

2000 dichotoom 55 1+2

2001_2002 dichotoom 34 1+2

2003_2004 dichotoom 16 1+2

2005_2006 dichotoom 9 1+2

2007_2008 dichotoom 16 1+2

Huidig gebruik

natUUr dichotoom 5 1+2

aKKErBoUW (referentie) dichotoom 119 1+2

grasland dichotoom 102 1+2

Kas dichotoom 3 1+2

ovErig dichotoom 9 1+2

Doel van de transactie

natUUr dichotoom 15 1+2

agrarisch (referentie) dichotoom 97 1+2

stEdElijKEontWiKKE-
ling

dichotoom 47 1+2

ovErig dichotoom 53 1+2

Karakteristieken koper

ParticUliEr dichotoom 59 1+2

agrariËr (referentie) dichotoom 59 1+2

vastgoEdPartij dichotoom 27 1+2

gEmEEntE dichotoom 29 1+2
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rijKsovErhEid dichotoom 29 1+2

ovErig dichotoom 12 1+2

Grondgebonden rechten/
plichten

BElEmmEringEnWEt 
PrivaatrEcht

dichotoom 48 2

ErFdiEnstBaarhEid / 
oPstalrEcht

dichotoom 44 2

ErFdiEnstBaarhEid 
tEn BatE van EEn 
PErcEEl

dichotoom 30 2

vErPlichting tot hEt 
BEtalEn van hErin-
richtingsrEntE

dichotoom 19 2

jachtrEcht dichotoom 18 2

PachtrEcht dichotoom 15 2

inclUsiEF ProdUctiE-
QUota

dichotoom 12 2

Transactiegebonden rechten/
plichten

voortgEZEtgEBrUiK dichotoom 26 2

aanvUllEndE KostEn 
Bij KoPEr

dichotoom 19 2

KoPEr ZEgt mEdEWErK-
ing toE

dichotoom 12 2

inclUsiEF 
schadEloosstEl-
lingEn

dichotoom 8 2

vErKoPEr ZEgt mE-
dEWErKing toE

dichotoom 7 2

voorKEUrsrEchtEn Bij 
vErKoPEr

dichotoom 7 2

Aanvullende bepalingen

BodEmondErZoEK 
UitgEvoErd

dichotoom 61 2

hErBErEKEning Prijs 
Bij vErKEErd oPgEm-
EtEn oPPErvlaKtE

dichotoom 33 2

mEErWaardEclaUsUlE dichotoom 18 2

ondErdEEl van EEn 
grotErE transactiE

dichotoom 18 2

soort vari-
abele

mini-
mum

maxi-
mum

gemid-
delde

standaard 
deviatie

Fre-
quentie

model
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(dEEl) KooPsom is 
gEldlEning

dichotoom 9 2

vErvUiling aanWEZig dichotoom 8 2

ZaKElijKElastEn Pas 
volgEnd jaar ovEr oP 
KoPEr

dichotoom 8 2

Transactiecontext juridisch

vrijstElling van ovEr-
drachtBElasting

dichotoom 88 2

ondErdEEl van EEn 
landinrichtingsPlan

dichotoom 26 2

WEt voorKEUrsrEcht 
gEmEEntEn

dichotoom 18 2

sPraKE van EEn 
BoEtEBEding

dichotoom 11 2

Transactiecontext relationeel

FamiliEtransactiE dichotoom 28 2

vErKoPEr Wordt 
PachtEr

dichotoom 13 2

PachtEr Wordt EigE-
naar

dichotoom 12 2

a-B-c-transactiE dichotoom 8 2

zin contra-intuïtief, aangezien de koper de 
verkoper een gunst verleent; de verkoper 
mag nog gebruik maken van het perceel. 
Het is niet altijd duidelijk of dat tegen een 
vergoeding is. De verklaring voor de hogere 
prijs zou kunnen liggen in de veronderstel-
ling dat deze constructies zich waarschijn-
lijk voordoen als de koper er bij gebaat is dat 
het perceel, tot het moment dat de koper het 
nodig heeft, goed beheerd wordt. Dat is het 
geval bij een afspraak omtrent voortgezet 
gebruik. De koper heeft hier blijkbaar geld 
voor over. Bij de aanvullende bepalingen 
vinden we vijf interessante significante vari-
abelen. De eerste laat zien dat er een hogere 
prijs wordt betaald als er een bodemonder-
zoek heeft plaatsgevonden. De verklaring 
voor de hogere prijs kan liggen in het feit dat 

een bodemonderzoek zekerheid verschaft 
omtrent de kwaliteit van het verkochte. Deze 
zekerheid wordt gewaardeerd. Een andere 
verklaring voor de hogere prijs kan liggen in 
de kostenverdeling voor de gemaakte kosten 
voor het onderzoek. In de kadastrale akten 
zijn hierover geen gegevens beschikbaar, 
dus daar valt weinig over te zeggen.  Ten 
tweede zien we een hogere prijs als wordt 
vastgelegd dat er een herberekening van de 
prijs plaatsvindt als bij nameting blijkt dat 
de opgegeven oppervlakte niet klopt. Ook 
hier zou het zekerheidsargument een rol 
kunnen spelen. Waarschijnlijker is echter 
dat dit soort afspraken wordt gemaakt als de 
grond gebruikt zal worden voor andere doel-
einden dan agrarisch gebruik. De positieve 
prijsinvloed die dat met zich meebrengt, 

soort vari-
abele

mini-
mum

maxi-
mum

gemid-
delde

standaard 
deviatie

Fre-
quentie

model
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model 1 – conventio-
nele hedonische 

variabelen 

model 2 - institutio-
nele variabelen

FIguur 3  ▶   vErKlarEndE agrarischE grondPrijsmodEllEn

B significantie B significantie

(constant) 4,360 ,000 4,359 ,000
Oppervlakte
log totalE oPPErvlaKtE in ha. -,083 ,019** -,054 ,142
Jaar van transactie (ref.1998)
1999 ,117 ,067* ,091 ,122
2000 ,151 ,016** ,183 ,002***
2001_2002 ,270 ,000*** ,264 ,000***
2003_2004 ,180 ,066* ,137 ,143
2005_2006 ,125 ,276 ,130 ,239
2007_2008 ,366 ,000*** ,373 ,000***
Regio (ref. Zwolle)
nijmEgEn ,160 ,012** ,153 ,015**
vEnlo -,023 ,727 ,000 ,998
Huidig gebruik (ref. akkerbouw)
natUUr -,244 ,087* -,298 ,027**
grasland -,074 ,143 -,067 ,161
Kas ,325 ,051* ,346 ,050*
ovErig ,189 ,060* ,213 ,019**
Doel van de transactie (ref. agrarisch)
natUUr ,014 ,881 -,058 ,558
stEdElijKE ontWiKKEling ,330 ,000*** ,199 ,012**
ovErig -,010 ,859 -,034 ,521
Karakteristieken van de koper (ref. afrariër)
ParticUliEr -,046 ,423 ,059 ,341
vastgoEd ,267 ,008*** ,300 ,005***
gEmEEntE ,284 ,001*** ,223 ,013**
rijKsovErhEid ,002 ,980 -,061 ,486
ovErig ,181 ,069* ,094 ,328
 Grondgebonden rechten/plichten

BElEmmEringEnWEt PrivaatrEcht ,037 ,442
oPstalrEcht / ErFdiEnstBaarhEid ,061 ,217
ErFdiEnstBaarhEid tEn BatE van EEn 
PErcEEl

,021 ,710

vErPlichting tot hEt BEtalEn van  
BEhErinrichtingsrEntE

-,152 ,018**

jachtrEcht ,011 ,886
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B significantie B significantie

model 1 – conventio-
nele hedonische 

variabelen 

model 2 - institutio-
nele variabelen

PachtrEcht -,157 ,052*
inclUsiEF ProdUctiEQUota -,070 ,400
Transactiegebonden rechten/plichten
voortgEZEtgEBrUiK ,156 ,014**
aanvUllEndE KostEn Bij KoPEr ,047 ,546
KoPEr ZEgt mEdEWErKing toE ,031 ,728
inclUsiEF schadEloosstEllingEn -,055 ,625
vErKoPEr ZEgt mEdEWErKing toE -,084 ,538
voorKEUrsrEchtEn Bij vErKoPEr -,085 ,447
Aanvullende bepalingen
BodEmondErZoEK UitgEvoErd ,100 ,084*
hErBErEKEning Prijs Bij vErKEErd 
oPgEmEtEn oPPErvlaKtE

,090 ,099*

mEErWaardEclaUsUlE -,063 ,425
ondErdEEl van grotErE transactiE -,138 ,083*
(dEEl) KooPsom Wordt lEning ,195 ,069*
vErvUiling aanWEZig -,006 ,952
ZaKElijKE lastEn Pas volgEnd jaar 
ovEr oP KoPEr 

-,229 ,020**

Transactiecontext juridisch
vrijstElling ovErdrachtBElasting ,048 ,302
ondErdEEl van EEn landinrich-
tingsPlan

-,035 ,560

WEt voorKEUrsrEcht gEmEEntEn ,034 ,686
sPraKE van BoEtEBEding ,151 ,147
Transactiecontext relationeel
FamiliEtransactiE -,170 ,009***
a-B-c-tranactiE -,073 ,496
PachtEr Wordt EigEnaar -,357 ,000***
vErKoPEr Wordt PachtEr -,112 ,261

Verklaringskracht model (adjusted r2) 0,509 ,000*** 0,623 ,000***

zou deze variabele zijn positieve significan-
tie kunnen geven. Ten derde zien we een 
significant lagere prijs als de grondtransac-
tie onderdeel is van een grotere transactie. 
Daar zijn twee mogelijke verklaringen voor. 
Allereerst, zou, als de rest van de transactie 

meer waarde vertegenwoordigt, de grond-
transactie in de marge kunnen belanden. 
Daarnaast hebben we in deze gevallen vaak 
te maken met een kavelruil, wat zou kunnen 
duiden op een netwerkmechanisme, waarin 
prijsoptimalisatie niet leidend is. Tegelijker-

afhankelijke variabele: log prijs per hectare.  significantieniveau *** 0,99; ** 0,95 *0,90
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tijd zou in dat geval verwacht mogen worden 
dat een kavelruil de ruimtelijke samenhang 
van de percelen van een eigenaar aanzienlijk 
verbetert, wat tot uitdrukking zou kunnen 
komen in een hogere waarde. Ten vierde 
zien we een lagere prijs als de koopsom een 
lening wordt. Er zijn twee mogelijke ver-
klaringen voor deze uitkomst. De eerste is 
dat de verkoper verdient aan deze leencon-
structie en daardoor een initieel lagere ver-
koopprijs accepteert. Een tweede verklaring 
is waarschijnlijker. Deze constructie komt 
waarschijnlijk vaak voor bij mensen die el-
kaar kennen en vertrouwen. De lagere prijs 
wordt verklaard door het netwerkkarakter 
van de transactie. Ten vijfde zien we een la-
gere prijs als de verkoper de zakelijke lasten 
van het lopende jaar niet verrekent met de 
koper. Deze uitkomst is contra-intuïtief. Een 
goede verklaring hiervoor ontbreekt.

Binnen de juridische transactiecontext zien 
we geen significante variabelen. Bij de relati-
onele transactiecontext zijn twee variabelen 
significant. Allereerst zien we een logische 
en reeds bekende negatieve prijsinvloed 
als we te maken hebben met een familie-
transactie. De veronderstelling is dat in dit 
soort transacties de drijfveer ontbreekt om 
als verkoper het onderste uit de kan te ha-
len. Ook zien we een lagere prijs als de be-
staande pachter eigenaar wordt. Ook deze 
prijsinvloed is te verklaren vanuit het net-
werkkarakter van de transactie. Een tweede 
verklaring voor de lagere prijs ligt in het feit 
dat per saldo niet het volledig eigendom 
overgedragen wordt van verkoper op koper. 
De koper had in de praktijk namelijk het ge-
bruiksrecht al in bezit. 

Conclusie 
Vanuit de institutioneel-economische theo-
rie wordt verwacht dat instituties een invloed 
hebben op wat er verhandeld wordt op de 
grondmarkt (de bundel eigendomsrechten 
en -plichten) en hoe dat verhandeld wordt 
(de governance-structuur). Ball (1998, p. 1501) 

stelt in een artikel over Britse vastgoedmark-
ten: “Any particular piece of analysis has to 
make assumptions, and here it is true that 
many economic models have only limited, 
stylized institutional behavior. Those that 
wish for more institutional input, however, 
have to demonstrate the greater explana-
tory power of doing so.” Dit artikel heeft 
laten zien dat het opnemen van instituties 
in een prijsmodel de verklaringskracht van 
dat model aanzienlijk doet toenemen, met 
12%. De beschrijvende analyse van de data-
base ondersteunt de hypothese dat, wanneer 
institutionele perceels- en transactieken-
merken in beschouwing worden genomen 
bij het onderzoek naar de totstandkoming 
van grondprijzen, dat het heterogene ka-
rakter van grondtransacties toeneemt. We 
hebben in een relatief kleine steekproef van 
215 transacties9 63 verschillende formele en 
informele regels en instituties gevonden, 
die aanwezig waren in bijna 90% van de 
transacties. Ondanks het feit dat de institu-
tioneel-economische bril de uniciteit van de 
transacties verhoogt en wij een relatief klei-
ne database tot onze beschikking hadden, 
hebben we een prijsmodel kunnen maken 
waarin een tiental institutionele variabelen 
een significante prijsinvloed laat zien. Deze 
uitkomst laat zien dat de transactieprijs voor 
agrarische grond niet enkel een reflectie is 
van fysieke kenmerken van de grond. For-
mele en informele regels spelen een rol bij 
de totstandkoming van de transactieprijs. 

Dit onderzoek laat zien dat we deze rol se-
rieus moeten nemen. Niet in de laatste 
plaats omdat het gaat om een aanzienlijke 
hoeveelheid formele en informele regels. De 
institutioneel-economische invalshoek bij 
onderzoek naar grondprijzen is tijdrovend, 
maar dat betekent niet dat we de invloed van 
instituties bij de totstandkoming van prijzen 
mogen negeren.
We zijn ons overigens bewust van enkele 
tekortkomingen in de analyse. Vanwege 
de arbeidsintensieve analyse van de kadas-
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trale akten hebben we de analyse gebaseerd 
op een relatief klein aantal transacties. Dat 
terwijl de variëteit tussen de cases door de 
analyse is toegenomen. Deze combinatie 
maakt de analyse in zekere mate kwetsbaar 
en zorgt er ook voor dat er geen ruimte 
was voor geavanceerdere analyses, waarin 
we bijvoorbeeld deelmarkten en interactie-
variabelen konden gebruiken. We hebben 
daarnaast een simpel model gebruikt om de 
meerwaarde te laten zien van de toevoeging 
van institutionele variabelen. Vanwege dit 
doel heeft de nadruk van de analyse niet ge-
legen op het maken van een hedonisch prijs-
model waarin rekening is gehouden met 
alle laatste wetenschappelijke inzichten op 
het gebied van grondprijsvorming. Het eer-
ste prijsmodel dat we hebben benoemd als 
‘conventioneel’ model doet daarmee geen 
recht aan de stand van zaken in de interna-
tionale literatuur. Aan het eerste prijsmodel 
kunnen dan ook moeilijk conclusies verbon-
den worden. Voor het doel van deze studie is 
dat echter van minder belang. Het gevaar is 
echter wel dat door het feit dat het ‘conven-
tionele’ model zo te simplificeren  een aan-
tal institutionele variabelen het effect meet 
van weggelaten variabelen die eigenlijk in 

OVer de AuTeurs

drs. Alexander Woestenburg werkt 
als promovendus aan de radboud 
Universiteit nijmegen en is adviseur 
bij de raad voor de leefomgeving en 
infrastructuur (rli). Zijn bijdrage aan 
dit artikel is geschreven op persoonlijke 
titel.  
Prof.dr. erwin van der Krabben is hoog-
leraar vastgoed- en locatieontwikkeling 
aan de radboud Universiteit nijmegen 
en Professor of real Estate aan de Uni-
versity of Ulster, Belfast (vK).

het ‘conventionele’ model hadden moeten 
worden opgenomen. We hebben deze hypo-
these al besproken bij de variabele [HERBE-
REKENING]. Dit gevaar hangt nauw samen 
met het feit dat de verschillende deelmark-
ten in deze analyse niet uit elkaar gehaald 
zijn (Kostov, 2010). Per deelmarkt kan de 
appreciatiefunctie van institutionele varia-
belen namelijk significant anders zijn.  

VOeTNOTeN

1  dit geldt overigens in mindere mate voor de empirische studies naar andere vormen van vastgoed, zoals bijvoorbeeld de huizenmarkt 
(zie bijvoorbeeld sirmans, macpherson & Zietz (2005) voor een overzicht).

2  deze methode wordt toegepast in het promotieonderzoek van alexander Woestenburg dat naar verwachting eind 2014 afgerond zal 
zijn. 

3  de auteurs danken arno segeren en Barrie needham voor het ter beschikking stellen van deze akten. 
4  overigens wordt het idee breed gedragen dat er verschillende redenen aan te wijzen zijn waarom instituties niet noodzakelijkerwijs 

bijdragen aan een efficiëntere markt (zie bijvoorbeeld north, 1990 en Williamson, 2000).
5   het doel van de transactie zou ook als institutionele variabele gezien kunnen worden. Wij hebben het als conventionele variabele 

benoemd omdat veel hedonische prijsanalyses duidelijk onderscheid maken tussen submarkten.
6   de indeling van instituties in subcategorieën is niet altijd even vanzelfsprekend. dat heeft hoofdzakelijk te maken met het feit dat veel 

aanvullende afspraken een uniek karakter hebben. ten diensten van het onderzoek is toch geprobeerd om op basis van de literatuur en 
inschattingen van de auteurs tot een categorisering te komen die passend is bij de onderzoeksresultaten.

7  deze doelen wijken af van de strata die gebruikt worden door het Kadaster. Wij hebben ervoor gekozen daarom niet de strata maar de 
expliciete doelen als proxy van het toekomstige gebruik op te nemen.

8  We hebben de robuustheid van dit model gecheckt door een derde model te maken waarin we van de institutionele variabelen enkel 
de significante variabelen hebben opgenomen. de variabelen [hErBErEKEning] en [lEning] zijn in dat model niet meer significant. 
de overige variabelen behouden hun significantie. in dit derde model wordt de verklaringskracht geoptimaliseerd. het heeft een verkla-
ringskracht van 64%.

9   in het licht van de doelstelling en de conclusie van dit artikel mag voorzichtig aangenomen worden dat de waarnemingen in de drie 
regio’s representatief zijn voor de nederlandse agrarische grondmarkt. de mogelijkheden om gebruik te maken van de contractuele 
vrijheid is namelijk niet regionaal bepaald. daarnaast zijn ook de rechten en plichten en de juridische transactiecontext op nationaal 
niveau geborgd.    
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Value capturing kan worden gedefini-
eerd als een proces waarin een ge-
deelte van de extra vastgoedwaarde 

die ontstaat als gevolg van de aanleg van 
publieke infrastructuur, bestemmingswij-
ziging of een andere overheidsbeslissing 
door de overheid wordt verhaald op de ei-
genaar van dat vastgoed en gebruikt voor 
het realiseren van publieke doelen (Brown 
& Smolka, 1997). Er zijn veel internatio-
nale studies uitgevoerd naar instrumenten 
voor value capturing (zie bijvoorbeeld RICS 
Policy Unit, 2004) en naar de effecten van 
publieke infrastructuurinvesteringen op 
grond- en vastgoedwaarden (vooral het ef-
fect van de verbetering van openbaar ver-
voer). Veel minder is bekend over de wijze 
waarop onderhandelingen en besluitvor-
ming over value capturing en bijdragen van 
private partijen aan publieke infrastructuur 
plaatsvindt. Alhoewel studies uitwijzen dat 
er vaak sprake is van een positief effect van 
bereikbaarheid op grond- en vastgoedwaar-
den en projectontwikkelaars en vastgoed-
eigenaren dus baat kunnen hebben bij de 

aanleg van nieuwe infrastructuur wil dat 
nog niet zeggen dat zij ook willen bijdragen 
aan de kosten er van.
Een van de problemen bij value capturing 
is dat het vaak moeilijk is om vast te stellen 
welk deel van de vastgoedwaarde nu precies 
is toe te schrijven aan de verbeterde bereik-
baarheid. Daarnaast ontbreekt het vaak aan 
een wettelijke ‘stok achter de deur’ om value 
capturing of kostenverhaal af te dwingen 
(Higginson, 1999; Gihring, 2001). In Ne-
derland kennen we sinds 2008 een wette-
lijke regeling voor kostenverhaal, maar niet 
voor value capturing. Uitgangspunt voor 
kostenverhaal zijn de kosten die de over-
heid maakt voor de aanleg van bijvoorbeeld 
infrastructuur: een projectontwikkelaar kan 
worden verplicht om bij te dragen aan die 
kosten. Uitgangspunt voor value capturing 
is de waardevermeerdering die het gevolg is 
van de aanleg van publieke infrastructuur 
of een bestemmingswijziging. De Neder-
landse overheid heeft, net zomin als in de 
meeste andere landen, geen mogelijkheid 
om (een deel van) die waardevermeerdering 

EEN SPELTHEORETISCHE BENADERING

Onderhandelen over value capturing1

In veel landen is de financiering van publieke infrastructuur onderwerp van dis-

cussie. Het debat heeft betrekking op de problemen voor overheden, die in het 

algemeen slechts over beperkte middelen voor de financiering van infrastructuur 

beschikken, om de gewenste infrastructuur te realiseren. De financiering van infra-

structuur vindt grotendeels plaats op basis van belastinginkomsten. Afhankelijk 

van wet- en regelgeving vindt er daarnaast aanvullend soms kostenverhaal of value 

capturing plaats. 

door Ary D. Samsura en prof. dr. Erwin van der Krabben
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af te romen, puur vanwege het feit dat het 
eigendom in waarde vermeerdert. Die waar-
devermeerdering komt aan de eigenaar toe. 
Natuurlijk leidt het kostenverhaal er toe dat 
de waardevermeerdering voor een deel naar 
de overheid gaat, maar in de praktijk kan 
het dus voorkomen dat de waardevermeer-
dering groter is dan de kosten die worden 
verhaald.
Ondanks het feit dat value capturing niet 
afdwingbaar is, is het wel degelijk voorstel-
baar dat een private partij bereid is om vrij-
willig bij te dragen aan de financiering van 
de infrastructuur. Die private partij kan im-
mers baat hebben bij de aanleg van die in-
frastructuur. In de Nederlandse context zou 
het dan kunnen gaan om een bijdrage van 
een private partij die de wettelijk bepaalde 
omvang van het kostenverhaal overstijgt. 
Afhankelijk van de context heeft de over-
heid in theorie ook een onderhandelings-
positie: zij kan afzien van de aanleg van 
de infrastructuur als de private partij die 
er baat bij heeft niet wenst bij te dragen.2 
In deze situaties kan er dus sprake zijn van 
een bepaalde mate van afhankelijkheid tus-
sen de publieke en private stakeholders: 
de overheid kan de beoogde infrastructuur 
alleen aanleggen met een bijdrage van de 
private partij, terwijl de private partij alleen 
winstgevend vastgoed kan ontwikkelen als 
de beoogde infrastructuur wordt aangelegd. 
In dit artikel verkennen we theoretisch de 
interactie en onderlinge afhankelijkheid 
tussen de publieke en private actoren over 
value capturing. Daarbij maken we gebruik 
van concepten en inzichten uit de speltheo-
rie. Het artikel heeft twee gerelateerde doel-
stellingen. In de eerste plaats beogen we 
het inzicht in de onderlinge afhankelijkheid 
van betrokken partijen in value capturing te 
vergroten. In de tweede plaats onderzoeken 
we de meerwaarde van de toepassing van 
speltheorie voor het analyseren van onder-
handelings- en besluitvormingsprocessen 
over ruimtelijke investeringen in het alge-
meen en value capturing in het bijzonder.

In hoofdstuk ‘Speltheorie’ volgt eerst een 
toelichting en een discussie van de veron-
derstelde meerwaarde van een speltheore-
tische analyse. In hoofdstuk ‘Modelleren 
van value capturing’ bespreken we enkele 
hypothesen over de mogelijkheden voor va-
lue capturing en wordt een speltheoretisch 
model ontworpen waarmee die hypothesen 
theoretisch geanalyseerd kunnen worden. 
In hoofdstuk ‘Discussie: toepasbaarheid 
van speltheorie in onderzoek naar loca-
tie- en vastgoedontwikkeling’  worden de 
resultaten van die speltheoretische model-
lering van de onderhandelingsprocessen 
gepresenteerd. Tevens geven we de resul-
taten van een empirisch onderzoek onder 
praktijkdeskundigen, waarmee de betrouw-
baarheid van de uitkomsten van de model-
lering kan worden getoetst. Het artikel sluit 
af met een aantal conclusies over de meer-
waarde van speltheorie.

Speltheorie
Speltheorie is een wiskundige benadering 
waarmee sociale interacties kunnen worden 
bestudeerd (Myerson, 1991). Onderwerp 
van studie zijn situaties waarin collectieve 
besluitvorming plaatsvindt waarbij er spra-
ke is van conflicterende voorkeuren van de 
stakeholders. Onderlinge afhankelijkheid 
tussen die stakeholders met conflicterende 
voorkeuren vormt een belangrijk element 
van de theorie. Het impliceert dat de uit-
komst van het spel nooit door één actor kan 
worden bepaald en dat de uitkomst moet 
worden beschouwd als een collectief be-
sluit. Het gevolg is dat elke actor zal probe-
ren vast te stellen wat de strategie kan zijn 
van de andere actoren en dat hij vervolgens 
zijn eigen keuze voor een strategie zal base-
ren op wat hij verwacht dat de anderen zul-
len doen. Alleen op die manier kan hij/zij 
de verwachte waarde van de uitkomst voor 
zichzelf optimaliseren.
Een andere belangrijke notie in speltheo-
rie is de veronderstelde rationaliteit van de 
individuele spelers, waardoor kan worden 
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verondersteld dat zij altijd zullen proberen 
hun verwachte nut te optimaliseren. Daar-
mee geeft speltheorie een simulatie van een 
abstractie van individuele overwegingen om 
tot een besluit te komen. Het gevolg is dat 
er vaak sprake is van een zogenaamde niet-
coöperatieve situatie waarin spelers compe-
titie voeren met elkaar en onafhankelijk van 
elkaar besluiten nemen terwijl de uitkom-
sten van hun strategieën wel degelijk afhan-
kelijk zijn van elkaar.3

Besluitvorming
Voor een spel moeten er op z’n minst drie 
aspecten zijn ingevuld (Colman, 1999): de 
spelers, hun strategieën en de opbrengsten 
(payoffs). De spelers zijn diegenen die het 
besluit nemen. In dit artikel gaat het om 
de actoren bij de overheid en marktpartijen 
die betrokken zijn bij de besluitvorming 
over value capturing. Een strategie wordt 
gedefinieerd als een complete set van ac-
ties waarmee de speler bepaalt waar hij in 
verschillende situaties binnen het spel voor 
kiest. Iedere speler neemt zijn eigen beslis-
sing, maar de uitkomst van die keuze is 
deels afhankelijk van wat de andere spelers 
doen. Tenslotte kan de opbrengst van het spel 
worden gedefinieerd als de hoeveelheid nut 
die telkens voor iedere speler ontstaat bij 
elke mogelijke uitkomst van het spel (die 
samenhangt met de gekozen strategie van 
iedere individuele speler). Een uitkomst 
die door een individuele speler hoger wordt 
gewaardeerd (op basis van zijn voorkeuren) 
heeft voor die speler een hogere opbrengst 
dan een uitkomst die minder aansluit bij 
zijn voorkeuren. Die waardering kan voor 
elke speler verschillend zijn, waardoor er 
dus ook conflicten tussen spelers kunnen 
ontstaan. Er moet dus onderscheid gemaakt 
worden tussen opbrengst (individueel; de 
mate waarin een speler een uitkomst waar-
deert) en uitkomst (het besluit dat collectief 
is genomen door de spelers in het spel). Uit-
gangspunt is dat iedere speler probeert voor 
zichzelf een zo hoog mogelijke opbrengst 

te realiseren. De ‘spellen’ uit de spelthe-
orie kunnen op verschillende manieren 
gestructureerd worden: in zogenaamde 
‘strategische vorm’ met een matrix (besluit-
vormingsboom) die alle mogelijke opbreng-
sten bij alle mogelijke strategieën van iede-
re speler weergeeft, en als de oplossing van 
een wiskundige formule. Het meest promi-
nente concept hiervan is het zogenaamde 
Nash Equilibrium. Technisch gesproken kan 
het Nash equilibrium worden gedefinieerd 
als een bepaalde combinatie van strategieën 
van de verschillende spelers waarbij er voor 
geen enkele speler nog de intentie bestaat 
om af te wijken van die strategie, er van uit-
gaande dat de andere spelers zich ook aan 
hun gekozen strategie zullen houden (Os-
borne, 2004). Het is mogelijk dat zich in 
één spel meerdere Nash equilibriums voor-
doen of dat er geen equilibrium ontstaat. In 
het geval van meerdere evenwichtssituaties 
kan de speler dus kiezen voor verschillende 
strategieën.

Modelleren van value capturing
In dit artikel ontwerpen we een ‘spel’ om 
daarmee strategieën voor value capturing te 
analyseren. Toepassen van value capturing 
is in essentie de uitkomst van een overeen-
komst tussen stakeholders in een gebieds-
ontwikkeling om bij te dragen aan de kosten 
van de aanleg van publieke infrastructuur. 
Die overeenkomst kan worden gezien als het 
resultaat van collectieve acties of besluitvor-
ming. Met speltheorie kunnen we onderzoe-
ken hoe dat proces van collectieve besluit-
vorming tot stand komt. Bij het ontwerp van 
het spel gaan we er van uit dat elke speler 
handelt vanuit eigen belang. Alhoewel iedere 
speler zelf voor zijn strategie kiest, hangt de 
uitkomst en dus opbrengst van die strategie 
mede af van de strategieën die de andere 
spelers kiezen. Elke speler moet dus reke-
ning houden met de verwachting over wat 
de andere spelers gaan doen. Wat betreft de 
extra vastgoedwaarde die kan worden afge-
roomd en die het gevolg is van de aanleg van 

PNL13-RERQ2-030-SAMSURA.indd   32 11-06-13   12:27



o
n

d
e

r
z

o
e

k
s

e
r

v
ic

e
t

h
e

m
a

: g
e

b
ie

d
s

o
n

t
w

ik
k

e
lin

g
 n

a
d

e
r

 v
e

r
k

la
a

r
d

Real Estate Research Quarterly | juni 2013 | 33

de nieuwe infrastructuur nemen we aan dat 
deze exact kan worden vastgesteld en dat er 
geen discussie over is. We nemen verder ook 
aan dat duidelijk is in welk gebied er extra 
vastgoedwaarde ontstaat en welke partijen 
(i.c. projectontwikkelaars) baat hebben van 
de nieuwe infrastructuur. De extra vastgoed-
waarde die ontstaat is vanuit het perspec-
tief van de gemeente (die de infrastructuur 
aanlegt) substantieel: als de gemeente er 
niet over zou kunnen beschikken, dan zou 
er voor de gemeente een financieel tekort 
ontstaan in de exploitatie. De projectont-
wikkelaars houden de extra vastgoedwaarde 
uiteraard liever in eigen zak, maar als value 
capturing plaats zou vinden, dan leidt dat 
voor hen niet tot onoverkomelijke financiële 
problemen. Tenslotte nemen we aan dat er 
geen wetgeving is die value capturing kan 
afdwingen. Of value capturing al dan niet 
plaatsvindt is dus het resultaat van strategi-
sche besluiten genomen door de betrokken 
spelers.
We veronderstellen een situatie met drie 
spelers: een gemeente en twee project-
ontwikkelaars. De gemeente (G) legt de 
infrastructuur aan en creëert daarmee de 
meerwaarde; de projectontwikkelaars (P) 
ontvangen de baten in de vorm van extra 
vastgoedwaarde. Veronderstel dat de aanleg 
van infrastructuur zorgt voor een toename 

van de vastgoedwaarde met de factor ρ. Dat 
betekent dat als het bezit van projectontwik-
kelaar P1 een initiële waarde heeft van x, de 
aanleg van de infrastructuur hem een ex-
tra waarde geeft van ρx, hetgeen een totale 
waarde of opbrengst (payoff) geeft van x + 
ρx oftewel x(1 + ρ). Bij een initiële waarde 
van y zal op vergelijkbare wijze voor project-
ontwikkelaar P2 als gevolg van de aanleg 
van de infrastructuur een totale opbrengst 
ontstaan van y + ρy oftewel y(1 + ρ). Voor 
P1 en P2 zijn er twee strategieën denkbaar, 
namelijk om bij te dragen of om niet bij te 
dragen aan de kosten van de infrastructuur. 
De gemeente heeft ook twee opties, name-
lijk om de infrastructuur aan te leggen of de 
infrastructuur niet aan te leggen. Value cap-
turing kan alleen maar plaatsvinden als de 
projectontwikkelaars er mee instemmen de 
extra vastgoedwaarde, respectielijk ρx en py, 
bij te dragen en als de gemeente besluit om 
de infrastructuur aan te leggen, met andere 
woorden de strategie {bijdragen, bijdragen, 
infrastructuur aanleggen}.
We kunnen nu uitgaan van twee verschil-
lende situaties waarin value capturing zich 
kan voordoen:
(a)  De gemeente kan de infrastructuur niet 

aanleggen als de projectontwikkelaars 
niet vooraf instemmen met een financi-
ele bijdrage.

figuur 1  ▶  VALuE CAPTuRING SPEL VOOR SITuATIE (a)

geMeente

Aanleggen niet aanleggen

x, y, ρ(x + y)    x, y, 0

x, y(1 + ρ), ρx    x, y, 0

x(1 + ρ), y, ρy    x, y, 0

x, y,0    x, y, 0

Bijdragen

Bijdragen

Bijdragen

Proj.
ontwik. 

1

Proj.
ontwik. 

2

Proj.
ontwik. 

2

Niet 
bijdragen

Niet bijdragen

Niet bijdragen
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(b)  De gemeente zal de infrastructuur ook 
zonder instemming van de projectont-
wikkelaars vooraf toch aanleggen, maar 
verwacht c.q. hoopt nog steeds op een 
bijdrage van de projectontwikkelaars 
achteraf. 

Twee speltheoretische modellen gebaseerd 
op een ‘payoff matrix’ kunnen nu worden 
opgesteld (Fig. 1 en 2).

Het Nash equilibrium voor beide spellen 
kan worden vastgesteld door voor elke spe-
ler na te gaan wat de beste strategie / reactie 
zou zijn. In situatie (a) is er alleen sprake 
van een Nash equilibrium in de {niet bijdra-
gen, niet bijdragen, niet aanleggen} strategie. 
Dit betekent dat de strategie om niet bij 
te dragen voor de projectontwikkelaars de 
strategie is die door alle ontwikkelaars geko-
zen zou moeten worden, terwijl het voor de 
gemeente het beste is om de infrastructuur 
niet aan te leggen. Met andere woorden, in 
situatie (a) is value capturing niet de optima-
le strategie. In situatie (b) zijn er twee Nash 
equilibria, namelijk {niet bijdragen, niet bij-
dragen, aanleggen} en {niet bijdragen, niet 
bijdragen, niet aanleggen}. Vergelijkbaar met 
situatie (a) is het ook hier onwaarschijnlijk 
dat value capturing plaatsvindt, omdat beide 
evenwichten betrekking hebben op een situ-
atie waarin beide projectontwikkelaars niet 
bijdragen aan de infrastructuurkosten. Met 

andere woorden, het spel leidt niet tot een 
Nash equilibrium met value capturing en 
we kunnen vaststellen dat value capturing 
in praktisch alle situaties onwaarschijnlijk 
is, omdat het geen hogere opbrengst geeft 
aan de projectontwikkelaars. 
Stel dat we nu toch een Nash equilibrium 
willen in relatie tot een strategie die wel 
value capturing mogelijk maakt, dan kun-
nen we twee alternatieven in beschouwing 
nemen. De eerste optie is om de opbrengst 
voor projectontwikkelaars wanneer ze kie-
zen voor bijdragen zodanig te verhogen dat 
het de opbrengst van een strategie om niet 
bij te dragen overstijgt. De andere optie is 
natuurlijk om de opbrengst van de strategie 
niet bijdragen voor de projectontwikkelaars 
zodanig te verlagen opdat het minder wordt 
dan de opbrengst van de strategie bijdra-
gen. De eerste optie is mogelijk door voor 
de projectontwikkelaars een extra incentive 
of opbrengst in te bouwen wanneer ze be-
sluiten bij te dragen. De tweede optie kan 
worden ingevuld door een straf op te leg-
gen aan projectontwikkelaars wanneer ze 
er voor kiezen niet bij te dragen, terwijl de 
gemeente wel besluit om de infrastructuur 
aan te leggen. Die opgelegde straf uit zich 
dan weer als een extra opbrengst voor de ge-
meente. We kunnen nu opnieuw twee spel-
len ontwerpen. In het eerste spel wordt een 
extra incentive voor de projectontwikkelaars 

geMeente

Aanleggen niet aanleggen

x, y, ρ(x + y)    x, y, 0

x, y(1 + ρ), ρx    x, y, 0

x(1 + ρ), y, ρy    x, y, 0

x(1 + ρ), y(1 + ρ), 0    x, y, 0

figuur 2  ▶  VALuE CAPTuRING SPEL VOOR SITuATIE (b)
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ingebouwd. Deze geven we aan met π; π 
moet dan hoger zijn dan de extra vastgoed-
waarde als gevolg van de infrastructuuraan-
leg. Voor P1 π > ρx en voor P2 π > ρy. Figu-
ren 3 en 4 geven de opbrengstenmatrix voor 
respectievelijk de situaties (a) en (b ).
In beide spellen vinden we een Nash equi-
librium bij twee strategieën: {bijdragen, bij-
dragen, aanleggen}, waarmee er dus sprake 
zou zijn van value capturing, en {niet bij-
dragen, niet bijdragen, niet aanleggen}, waar-
bij value capturing onwaarschijnlijk is.
We ontwerpen tenslotte nog een spel waar-
bij een straf voor de projectontwikkelaars 
wordt geïntroduceerd als ze er voor kiezen 

niet bij te dragen. Stel dat deze straf wordt 
aangegeven met φ; dit geeft een bepaald 
aandeel in de totale extra vastgoedwaarde 
als gevolg van de infrastructuuraanleg 
weer. Als P1 weigert bij te dragen aan de 
infrastructuurkosten, dan ontvangt hij een 
opbrengst van x(1 + ρ)(1 – φ), terwijl de ge-
meente dan een opbrengst heeft van φ x(1 
+ ρ). Voor P2 doet zich hetzelfde voor. Om 
er zeker van te zijn dat de opbrengst voor 
de projectontwikkelaars hoger is indien hij 
bijdraagt aan de aanleg van de infrastruc-
tuur (nadat de gemeente heeft besloten 
het aan te leggen), moet de omvang van de 
straf zijn:

figuur 3  ▶  VALuE CAPTuRING SPEL mET AANVuLLENDE INCENTIVES VOOR 
SITuATIE (a)

figuur 4  ▶  VALuE CAPTuRING SPEL mET AANVuLLENDE INCENTIVES VOOR 
SITuATIE (b)

geMeente

Aanleggen niet aanleggen

x+π, y+π, ρ(x + y)    x, y, 0

x+π, y(1 + ρ), ρx    x, y, 0

x(1 + ρ), y+π, ρy    x, y, 0

x, y,0    x, y, 0

geMeente

Aanleggen niet aanleggen

(x+π), (y+π), ρ(x + y)    x, y, 0

(x+π), y(1 + ρ), ρx    x, y, 0

x(1 + ρ), (y+π), ρy    x, y, 0

x(1 + ρ), y(1 + ρ), 0    x, y, 0
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Door een straf te introduceren wordt het 
onderscheid tussen situatie (a) en (b) irre-
levant. We hebben dus maar één spel ont-
worpen (fig. 5). 
In dit spel is er maar één Nash equilibrium: 
de {bijdragen, bijdragen, aanleggen} strategie. 
Dat betekent natuurlijk dat value capturing 
de enige strategie voor de stakeholders is 
om te kiezen. We kunnen hier uit afleiden 
dat het manipuleren van de opbrengsten 
structuur kan helpen om het Nash equili-
brium te verschuiven naar de gewenste uit-
komst van het spel.

Discussie: toepasbaarheid van speltheorie in 
onderzoek naar locatie- en vastgoedontwik-
keling
De vraag is of de hier toegepaste model-
lering van onderhandelingsprocessen met 
behulp van speltheorie een bijdrage kan 
leveren aan het beter begrijpen van collec-
tieve besluitvorming in de complexe reali-
teit van locatie- en vastgoedontwikkeling. 
Vanuit dit perspectief hebben we een survey 
uitgevoerd onder Nederlandse vastgoedpro-
fessionals, om te onderzoeken in hoeverre 
de strategieën van die professionals over-
eenkomen met de resultaten van de spel-
theorie.

Met behulp van de survey hebben we het 
besluitvormingsgedrag van projectontwik-
kelaars  geanalyseerd met betrekking tot 
value capturing, door hun voorkeuren om 
al dan niet bij te dragen aan de financiering 
van publieke infrastructuur te toetsen. Om 
het realiteitsgehalte te vergroten hebben we 
voor wat betreft de omvang van de extra vast-
goedwaarde die in aanmerking zou kunnen 
komen voor value capturing verwezen naar 
de resultaten van een eerdere studie over 
het effect van bereikbaarheid op vastgoed-
waarde in stationslocaties in Nederland 
(Van der Krabben & Needham, 2008). De 
respondenten waren daardoor goed geïn-
formeerd over het feit dat vastgoedwaarde 
kan toenemen als gevolg van de verbetering 
van de bereikbaarheid van een locatie. Aan 
de survey hebben 39 vastgoedprofessionals 
meegedaan. We hebben hen gevraagd zich 
te verplaatsen in de rol van een projectont-
wikkelaar en om vervolgens hun voorkeu-
ren kenbaar te maken met betrekking tot 
de vijf verschillende beslismomenten die 
volgen uit de figuren 1 t/m 5. Tabel 1 bevat 
de resultaten van de survey.

De tabel laat zien dat de meeste respon-
denten er voor kiezen om geen bijdrage te 

figuur 5  ▶  VALuE CAPTuRING SPEL mET AANVuLLENDE INCENTIVES VOOR 
SITuATIE (a)

geMeente

Aanleggen niet aan-
leggen

x, y, ρ(x + y) x, y, 0

x, y(1 + ρ)(1 – φ), ρx + φy(1 + ρ) x, y, 0

x(1 + ρ)(1 – φ), y, φx(1 + ρ) + ρy x, y, 0

x(1 + ρ)(1 – φ), y(1 + ρ)(1 – φ), φ(x + y)(1 + ρ) x, y, 0
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Bijdragen
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1

Proj.
ontwik. 

2

Proj.
ontwik. 

2

Niet 
bijdragen

Niet bijdragen

Niet bijdragen

PNL13-RERQ2-030-SAMSURA.indd   36 11-06-13   12:27



o
n

d
e

r
z

o
e

k
s

e
r

v
ic

e
t

h
e

m
a

: g
e

b
ie

d
s

o
n

t
w

ik
k

e
lin

g
 n

a
d

e
r

 v
e

r
k

la
a

r
d

Real Estate Research Quarterly | juni 2013 | 37

geven in spel 1 en 2 (resp. 12,8 en 10,3%); 
value capturing is dan dus niet haalbaar. 
Dit resultaat komt overeen met het door 
het model voorspelde resultaat. In figuur 1 
was bijdragen immers niet de enige ‘beste 
strategie’ die kon worden gekozen door de 
projectontwikkelaar. Figuur 2 liet zien dat 
bijdragen onwaarschijnlijk was. In spel 3, 4 
en 5 zien we dat de meeste respondenten 
kiezen voor bijdragen; value capturing kan 
dan dus plaatsvinden. In spel 3 en 4 zijn 
de respondenten bijna gelijkelijk verdeeld 
over bijdragen en niet bijdragen. Dit komt 
eveneens overeen met de uitkomsten van 
de modellering in figuren 3 en 4. In spel 
5 kiest tenslotte maar liefst 94,9% van de 
respondenten voor bijdragen. Ook dit komt 
overeen met de uitkomsten van de model-
lering in figuur 5.

Conclusie
Weliswaar is de survey onder vastgoedpro-
fessionals betrekkelijk klein van opzet ge-
weest, maar we kunnen er wel uit af leiden 
dat de vastgoedprofessionals dezelfde keu-
zen maken als door het model wordt voor-
speld. We zouden hier dus uit af kunnen 
leiden dat het zin heeft om met dit soort 
modellen te voorspellen hoe verschillende 
stakeholders in locatie- en vastgoedontwik-
keling zullen reageren op beslissingen door 

anderen. Daarbij moeten we ons bewust 
blijven van de vergaande complexiteit van 
die werkelijkheid. Zo vindt besluitvorming 
in de werkelijkheid natuurlijk vaak plaats in 
een dynamische omgeving (in plaats van in 
de statische omgeving die het uitgangspunt 
was in het model). Bovendien vinden beslis-
singen door stakeholders vaak niet gelijktij-
dig plaats (zoals aangenomen in het model), 
maar achtereenvolgens. Tenslotte zijn de 
speltheoretische modellen in dit artikel ge-
baseerd op een non-coöperatieve situatie. Dit 
blijkt zeker bij spellen met meer dan twee 
spelers een probleem te zijn, omdat er geen 
rekening kan worden gehouden met de 
mogelijkheden voor en invloed van coalitie-
vorming op de uitkomsten. Samenwerking, 
consortiumvorming, compromisvorming, 
strategieën waarbij de ene partij de andere 
partij dreigt iets wel of niet te doen blijven 
buiten beschouwing.
Toch denken we dat speltheorie en simula-
ties met vastgoedprofessionals een bijdrage 
kunnen leveren aan het wetenschappelijk 
debat over locatie- en vastgoedontwikkeling. 
We hebben daar drie argumenten voor. In de 
eerste plaats is het wel degelijk mogelijk om 
een deel van de complexe werkelijkheid in 
het model te brengen. Door bijvoorbeeld ge-
bruik te maken van een spel in strategische 
vorm kan dynamiek worden ingebracht, 

tABel 1  ▶  SuRVEy uITkOmSTEN

Spel 1 Spel 2 Spel 3 Spel 4 Spel 5

#Bijdragen
%

5 4 22 22 37

12,8 10,3 56,4 56,4 94,9

niet 
bijdragen

%

34 35 17 17 2

87,2 89,7 43,6 43,6 5,1
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waarbij spelers in de gelegenheid zijn om 
achtereenvolgens op elkaars beslissingen 
te reageren (Samsura et al., 2010). Ook is 
het mogelijk om juist uit te gaan van een 
coöperatieve situatie, waarbij het mogelijk is 
om onderzoek te doen naar coalitievorming 
(Kahan & Rapoport, 1984; Samsura & Van 
der Krabben, 2011). Een tweede argument 
voor het gebruik van speltheorie is dat spel-
theoretische modellering juist bijdraagt aan 
het begrijpen van de complexiteit die eigen 
is aan locatie- en vastgoedontwikkeling door 
te abstraheren van die complexe werkelijk-
heid. De vereenvoudiging van de werkelijk-
heid in een model verplicht de ontwerper 
van het model er immers toe om eerst de 
complexiteit van de werkelijkheid te door-
gronden voordat hij kan vereenvoudigen. 

Tenslotte biedt speltheoretische modelle-
ring de mogelijkheid om simulaties uit te 
voeren. Door vastgoedprofessionals in een 
decision lab te laten participeren in derge-
lijke simulaties kan speltheorie ook ingezet 
worden als ondersteuning van besluitvor-
mingsprocessen.

voetnoten

1   Dit artikel vormt een bewerking van een Engelstalig artikel dat eerder is verschenen in de Journal of European Real Estate Research: 

Samsura, A. & Van der krabben, E. (2012) Negotiating land and property development: a game theoretical approach to value captu-

ring. Journal of European Real Estate Research, 5 (1), 48-65.

2    Het moge duidelijk zijn dat in veel situaties deze onderhandeling niet op deze manier gevoerd wordt, omdat bijvoorbeeld het rijk 

beslist over de aanleg van infrastructuur, terwijl onderhandelingen over gebiedsontwikkeling lokaal plaatsvinden. Niettemin doen 

zich in gebiedsontwikkelingen vele situaties voor waarin de gemeente en een of meerdere projectontwikkelaars onderhandelen over 

investeringen van de overheid in plangerelateerde infrastructuur of plankwaliteit.

3    Naast non-coöperatieve spellen kent speltheorie ook coöperatieve spellen. Een spel wordt ‘coöperatief’ genoemd als spelers 

bindende afspraken met elkaar maken en ‘niet-coöperatief’ als ze dat niet doen. De veronderstelling is dat de actoren in coöperatieve 

spellen in staat zijn een grotere ‘payoff’ te verdienen – m.a.w. een betere uitkomst te bereiken – door een coalitie te vormen.
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Stedelijke herverkaveling betreft het 
herverdelen van eigendomsrechten 
met als doel het verbeteren en finan-

cieren van ruimtelijke inrichting van een 
gebied in een situatie waarin de beoogde 
ontwikkeling niet past op de huidige eigen-
domsposities. Na inbreng van eigendom-
men worden eigendomsrechten naar rato 
weer toegewezen aan rechthebbenden, niet 
noodzakelijkerwijs zijnde het eigendom 
over de oorspronkelijke locatie. Bij aanvang 
van een stedelijke herverkaveling wordt 
voor alle eigendommen in het gebied de 
waarde in het huidige gebruik vastgesteld 
(de inbrengwaarde). De waardestijging van 
de grond wordt gedeeltelijk gebruikt voor de 
kosten van de financiering van de transfor-
matieopgave. Het resterende gedeelte komt 
ten goede aan de eigenaren. Stedelijke her-
verkaveling is een veelgebruikt instrument 
zowel in Europese als in Aziatische landen 
(Hong & Needham, 2007; Van der Krabben 
& Needham, 2008; Chorus, 2012). Verschil-
lende modellen voor herverkaveling, zoals 

de Duitse ‘Baulandumlegung’ en het ‘Va-
lenciaanse model’ in Spanje, maar ook de 
Nederlandse praktijk van herverkaveling 
in het landelijk gebied, worden onder de 
loep genomen in het nationale proefpro-
gramma. De specifieke invulling verschilt 
per land wat betreft regelgeving, initiatief-
nemers, regisseurs, vrijwillige of gedwon-
gen deelname en proces van planvorming.  
In Duitsland ligt het initiatief voor de her-
verkaveling bijvoorbeeld bij de gemeente; 
in Spanje wordt stedelijke herverkaveling 
juist door private partijen geïnitieerd en 
aangestuurd via een zogenoemde ‘urbani-
sator’. De discussie in Nederland over het 
inzetten van het instrument herverkaveling 
in binnenstedelijke context is niet nieuw. 
Al vanaf de Tweede Wereldoorlog (weder-
opbouw Rotterdam) worden de mogelijk-
heden van stedelijke herverkaveling, naar 
analogie van de agrarische ruilverkaveling, 
als instrument voor stedelijke vernieuwing 
in Nederland verkend. Nadat in de rijksnota 
Grondbeleid (2001) invoering van het in-

EEN SIMULATIE

Stedelijke herverkaveling als aanjager 
van stedelijke herontwikkeling1

Crisis, vraaguitval en problemen met bestaande modellen voor gebiedsontwikke-

ling hebben geleid tot een zoektocht van lokale overheden en de vastgoedsector 

naar alternatieve strategieën voor stedelijke (her)ontwikkeling. Vanuit dit perspec-

tief heeft de Rijksoverheid onlangs een nationaal proefprogramma in het leven ge-

roepen om de effectiviteit van stedelijke herverkaveling te toetsen als een mogelijk 

nieuw strategisch instrument in stedelijke (her)ontwikkelingsprojecten. 

door ir. Hetty van der Stoep, drs. Johan Groot Nibbelink, drs. Michiel Bonke, 
prof. dr. Erwin van der Krabben
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strument opnieuw aan de orde werd gesteld 
heeft Akro Consult / OTB, in opdracht van 
het toenmalige Ministerie van VROM, op-
nieuw de mogelijkheden verkend (Van der 
Putten et al., 2004). Dit onderzoek heeft 
opnieuw niet geleid tot nieuwe wetgeving. 
De conclusie van de diverse onderzoeken 
die nadien nog zijn verschenen (onder 
meer Kadaster, 2010) is niettemin dat het 
mogelijk en zinvol is een dergelijk instru-
ment in te voeren. Stedelijke herverkave-
ling kan de financiële uitvoerbaarheid van 
complexe herstructureringsopgaven in be-
staand stedelijk gebied op twee manieren 
verbeteren: 1) Door het uitruilen van grond 
is er geen grondverwerving nodig met hoge 
verwervingskosten en lange doorlooptijden. 
Daarmee wordt de kans op financiering 
verhoogd, hoewel  onzekerheid over het te 
verwachten rendement een blijvend pro-
bleem zal vormen voor investeerders  2) 
Kosten en baten (waardestijging) van de 
gebiedsontwikkeling worden verdeeld over 
alle deelnemende eigenaren (Van der Krab-
ben, 2011; Bregman en De Wolff, 2011). Ten 
opzichte van de traditionele situatie komen 
kosten niet langer voor rekening van vooral 
de gemeente, maar voor alle eigenaren die 
profiteren van de waardestijging. Stedelijke 
herverkaveling lijkt een aantrekkelijke optie 
in situaties waarin het merendeel van de 
eigenaren in het gebied na transformatie 
weer terugkeert in het gebied. Het is vooral 
bruikbaar wanneer er sprake is van versnip-
perd eigendom. Een bijkomend voordeel 
van de participatie van eigenaren en ge-
bruikers is het maatschappelijke draagvlak 
dat gedurende het proces kan ontstaan voor 
het plan.  
In het bovengenoemde nationale proefpro-
gramma stedelijke herverkaveling (initiatief 
van ministeries BZK en IenM, met mede-
werking van TU Delft, Radboud Universi-
teit en Kadaster) wordt momenteel in een 
aantal pilots onderzocht in hoeverre stede-
lijke herverkaveling een bruikbaar instru-
ment zou zijn om de gebiedsopgaven in de 

betreffende pilots te realiseren. Eén van de 
pilots betreft het westelijke stationsgebied 
Nijmegen. Ten behoeve van deze pilot is 
een simulatie van stedelijke herverkave-
ling van het gebied uitgevoerd. De vraag die 
daarbij centraal stond: zou het inzetten van 
het instrument stedelijke herverkaveling 
voordelen opleveren ten opzichte van gang-
bare modellen voor gebiedsontwikkeling? 
In dit artikel beschrijven we de uitkomsten 
van het gedachte-experiment.

Een simulatie van stedelijke herverkaveling:
Westzijde Nijmegen Station 
De transformatieopgave
De ontwikkeling van het stationsgebied in 
Nijmegen is een voorbeeld van een com-
plexe gebiedsontwikkeling met diverse 
vraagstukken met betrekking tot mobiliteit 
en gebiedsontwikkeling. Er ligt een steden-
bouwkundige ontwikkelingsvisie met breed 
politiek en maatschappelijk draagvlak, maar 
er is nu nog grote onzekerheid over de uit-
voering en financiering. Vooralsnog zijn 
er geen initiatieven vanuit de gemeente en 
marktpartijen om te investeren in gebieds-
ontwikkeling aan de westzijde van het stati-
on (de ‘achterzijde’). Er wordt onder andere 
gewacht op besluiten over een volwaardige 
ontsluiting van het station aan de westzijde. 
Andersom worden besluiten over deze in-
frastructurele investeringen afhankelijk ge-
maakt van private investeringen in de kwali-
teit van het vastgoed en de openbare ruimte 
in het westelijke stationsgebied. 

Op basis van overleg met de gemeente, inter-
views en een werkbijeenkomst met gebieds-
partijen en informatie over de ontwikkeling 
van het stationsgebied is een business case 
voor de westzijde van het stationsgebied 
opgesteld die uitgangspunt was voor de si-
mulatie. Het gebied (zie figuur 1) bestaat uit 
bedrijfsruimte (kantoren, winkel, opslag) 
aan weerszijden van de beoogde nieuwe 
stationsentree, niet-toegankelijk groen en 
parkeerterrein direct langs het spoor en 
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rangeerterrein. Aan de spoorzone grenzen 
twee woongebieden, deels in eigendom van 
een woningcorporatie en deels betreft het 
particulier woningbezit. De bedrijfspanden 
van de ontwikkelaar en het particuliere win-
kelbedrijf dienen op middellange termijn 
herontwikkeld te worden om ruimte te cre-
eren voor de beoogde stationsentree, voorrij 
en rotonde, en om de ruimtelijke kwaliteit 
van het gebied te verbeteren. De woonge-
bieden zijn in goede staat. Alle eigenaren in 
het gebied zijn op twee manieren gebaat bij 
transformatie op de lange termijn. Ten eer-
ste zal de grond in waarde toenemen door 
de bouw van een stationsentree en bijbe-
horende voorzieningen. De bereikbaarheid 
van het gebied wordt daarmee verbeterd en 
er ontstaat een snelle en veilige verbinding 
met het Nijmeegse centrum aan de oost-
zijde. Ten tweede wordt de kwaliteit van de 
openbare ruimte en het bestaande vastgoed 

verbeterd hetgeen de aantrekkelijkheid van 
het westelijke gebied ten goede komt en 
daarmee ook de waarde van het vastgoed. 

Uitgangspunten
Uitgangspunt voor de simulatie is een 
initiatief van de gemeente om een trans-
formatieproces te starten door een ‘urba-
nisator’ aan te stellen en op basis van de 
stedenbouwkundige ontwikkelingsvisie in 
gesprek te gaan met eigenaren in het ge-
bied. De ‘urbanisator’ maakt namens een 
op te richten gebiedsontwikkelingsmaat-
schappij een conceptplan waarin eigen-
dommen worden herverdeeld (‘plan van 
toedeling’ of ‘ruilplan’). Dit ruilplan kan 
behalve de uitruil van kavels een nieuwe ka-
velindeling omvatten. De eigenaren dienen 
overeenstemming te bereiken over het ruil-
plan. De oorspronkelijke eigenaren krijgen 
eigendomsrechten toegedeeld, in omvang 

FigUUr 1  ▶  STUdIEgEbIEd VooR dE SIMULATIE STEdELIjkE hERVERkAVELINg

PNL13-RERQ2-040-STOEP.indd   42 11-06-13   12:28



o
n

d
e

r
z

o
e

k
s

e
r

v
ic

e
t

h
e

m
a

: g
e

b
ie

d
s

o
n

t
w

ik
k

e
lin

g
 n

a
d

e
r

 v
e

r
k

la
a

r
d

Real Estate Research Quarterly | juni 2013 | 43

of waarde gelijk aan hun oorspronkelijke 
aandeel in het gebied, dan wel worden ge-
compenseerd voor het verlies van (een deel 
van) hun eigendomsrechten. De gemeente 
krijgt het eigendom van de openbare ruimte 
toegedeeld. Alle eigenaren profiteren van de 
waardestijging in het gebied, maar dragen 
ook naar rato van het voordeel dat ze van 
de herverkaveling hebben, bij aan de kos-
ten. De simulatie volgde op hoofdlijnen de 
procedure voor rurale herverkaveling (zie 
figuur 2). 

De simulatie
De simulatie is uitgevoerd via een rollenspel 
waarbij eigenaren werden gespeeld door 
leden van het onderzoeksteam (Radboud 
Universiteit, Kadaster, PAS bv, FFAdvies en 
Noordzuiden). De volgende rollen werden 

onderscheiden: urbanisator, Kadaster, ge-
meente, NS, Prorail, particuliere eigenaar 
winkelbedrijf, woningcorporatie, bewoners-
organisatie bestaande woongebieden en 
projectontwikkelaars 1, 2 en 3. 

De simulatie is uitgevoerd in drie stappen:

1.  Gebieds- en projectafbakening, vaststel-
len deelnemende partijen (rollen), col-
lectief vaststellen van een gebiedsagenda 
en individueel uiten van wensen voor het 
eigen perceel. 

2.  Uitwerking van collectieve en individu-
ele wensen van eigenaren in planalterna-
tieven door de urbanisator, voorzien van 
een stedenbouwkundige en financiële 
onderbouwing

3.  Draagvlakpeiling

FigUUr 2  ▶  PRoCESSChEMA hERVERkAVELINg

gRoNd- EN VASTgoEdExPLoITATIE

INITIATIEf

gEbIEdSAgENdAUITgANgSPUNTEN hERVERkAVELINg

wENSzITTINg

LIjST VAN REChThEbbENdEN INdUVIdUELE ToEdELINg

LIjST gELdELIjkE REgELINgEN

TAxATIE EN wAARdERINg ToEdELINgSVARIANTEN

R
U

ILP
LA

N

BRoN: KadaStER, 2013
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resultaten simulatie
Stap 1: projectafbakening, gebiedsagenda,  
uitgangssituatie
Op basis van een eerste analyse van de 
problemen en kansen in het gebied en de 
eigendomssituatie, werd besloten tot een 
projectafbakening waarbij (een deel van) 
het eigendom van de bovengenoemde par-
tijen betrokken zou worden. Een belangrijk 
uitgangspunt daarbij was dat de door de 
gemeente voorgestelde transformatie (in de 
Stedenbouwkundige Ontwikkelingsvisie) 
op hoofdlijnen gedragen werd door huidige 
eigenaren. Bij het selecteren van relevante 
eigendommen werd in eerste instantie ge-
keken naar de belangrijkste planelementen 
van de stedenbouwkundige visie: het ge-
bied direct rondom de nieuw aan te leggen 
stationsentree en de westelijke spoorzone 
waarin nieuwbouw werd voorzien. Om de 
haalbaarheid van het project te vergroten is 
vervolgens ook een deel van het vastgoed in 
het omliggende gebied betrokken in de her-
ontwikkeling. Dit betreft met name corpo-
ratiebezit, maar ook een aantal particuliere 
eigendommen die in een normaal project 
mogelijk uitgekocht of onteigend zouden 
worden. In een herverkavelingsproject is 
er voor dergelijke eigenaren ook een mo-
gelijkheid om te ruilen met andere perce-

len. Dit scenario werd meegenomen in de 
simulatie. 

In een collectieve bijeenkomst werden op 
basis van in interviews en documentatie 
verkregen inzichten over belangen en vi-
sies van eigenaren, wensen ingebracht t.a.v. 
de toekomstige functies en inrichting van 
het gebied. Dit heeft geresulteerd in een 
gebiedsagenda (zie kader). Op hoofdlijnen 
betreft het gedeeltelijke sloop van bestaande 
bedrijfs/kantorenpanden waarmee ruimte 
wordt gecreëerd voor de ontsluiting van 
de nieuwe stationsentree en nieuwbouw 
van panden ten behoeve van een combina-
tie van functies (wonen, horeca, kantoren, 
maatschappelijke functies). Voor de sloop, 
nieuwbouw en inrichting van de openbare 
ruimte moet de kavelindeling deels worden 
gewijzigd. 

De individuele wenszitting omvatte een 
vraaggesprek tussen de afzonderlijke eige-
naren (spelers) en de urbanisator over in-
dividuele wensen met betrekking tot het ei-
gen perceel. Dit kon betrekking hebben op 
wensen voor verplaatsing binnen of buiten 
het gebied, interesse in nieuw eigendom, 
aanpassing van de kavelgrens of ontsluiting 
van de kavel etc. Daarbij werd ook gespro-

gEbiEDSagENDa

wonen:  realisatie van ca. 300 starterswoningen; eventueel realisatie van walwoningen in het 
spoortalud; mogelijkheid scheppen voor collectief particulier opdrachtgeverschap (CPo).
Commercieel vastgoed: huidig oppervlak behouden; mogelijkheid voor congres/vergader-
ruimte of shortstay; beperkte mogelijkheid voor retailfuncties bij voetgangerstunnel.
Infrastructuur: doortrekken voetgangerstunnel; kiss & Ride voorziening bij stationstunnel; re-
alisatie noord-zuidgerichte fietsverbinding.
openbare ruimte: groen lint langs spoor; kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte bij uit-
gang voetgangerstunnel; groene elementen langs belangrijke wegen.
Parkeren: huidig aantal parkeerplaatsen P+R behouden; ca. 300 parkeerplaatsen voor nieuwe 
woningen; voldoende ruimte voor (gedeeltelijk) overdekte fietsenstalling.
Ruimtelijke kwaliteit: verbeteren, uit te werken in beeldkwaliteitsplan.
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ken over de toekomstperspectieven van 
eigenaren in het gebied met als doel een 
verkenning van ruimtelijke voorwaarden 
om een bedrijf voort te zetten of verder te 
kunnen uitbouwen.

Stap 2: Planvariantenl
Al snel bleek dat de individuele wensen te-
genstrijdigheden bevatten ten opzichte van 
elkaar en van de collectieve gebiedsagenda. 
Om richting te geven aan het ontwerpen 
van het ruilplan heeft de urbanisator vervol-
gens een drietal verschillende stedenbouw-
kundige ontwerpscenario’s opgesteld: 
1) Maximaal uitgeefbaar: 
Dit scenario omvat het maximaliseren van 
uit te geven terrein voor nieuwe vastgoed-
ontwikkeling en daarmee het maximalise-
ren van opbrengsten en minimaliseren van 
kosten voor openbare ruimte. Percelen wor-
den zoveel mogelijk toegedeeld aan partijen 
met het doel om nieuw vastgoed te ontwik-
kelen of bestaand vastgoed aan te passen. 
2) Optimaal verkeer: gericht op het  creëren 
van ruimte voor een optimale bereikbaar-
heid voor verschillende vervoersmodalitei-
ten en een veilige en voor bewoners accep-
tabele verkeersafwikkeling. 
3) Ruimte voor groen en verblijf: Een park-
achtige structuur in de spoorzone voor een 
groener karakter van de wijk en een vol-
doende ruim stationsplein met een hoge 
verblijfskwaliteit voor voetgangers. 
Op basis van deze scenario’s zijn planvari-
anten gemaakt waarin de individuele wen-
sen zo goed mogelijk zijn ingepast.

Maatregelen die in iedere planvariant te-
rugkomen, omdat deze breed gedragen zijn 
en/of noodzakelijk zijn voor de ontsluiting 
van de nieuwe stationsentree:
•	 	K+R	 strook	 over	 de	 Tunnelweg	 heen	

langs de bestaande traverse (wandelrou-
te	van	P+R	naar	 tunnelweg	en	perrons.	
Hiervoor is een extra overkluizing nodig 
om de strook voldoende breed te maken. 
Het hoogteverschil tussen de oost- en 

westzijde van het spoor is aanzienlijk en 
stelt eisen aan het ontwerp van de nieu-
we infrastructuur;

•	 	Fietsenstalling	grenzend	aan	de	nieuwe	
entree;

•	 	P+R	 aan	 noordkant	 van	 de	 nieuwe	 en-
tree;

•	 	Ovatonde	als	oplossing	voor	afwikkeling	
van gemotoriseerd verkeer in verschil-
lende richtingen;

•	 	Nieuwe	 hoogwaardige	 vastgoedontwik-
keling op de percelen rondom de sta-
tionsentree voor stationsgerelateerde 
functies (kantoren, woningen, horeca, 
retail etc.);

•	 	Aanleg	van	een	‘snelfietspad’	van	noord	
naar zuid langs het spoor.

Financiële onderbouwing
In de simulatie zijn vooralsnog twee finan-
ciële componenten meegenomen. Ener-
zijds de te verwachten totale waardestijging 
van het gebied op basis van een traditionele 
grondexploitatie. Daarmee werd getoetst of 
er voldoende waarde zou worden gecreëerd 
in het gebied om de kosten te kunnen dek-
ken. Bij een negatief saldo zouden de kos-
ten voor de gezamenlijke eigenaren te hoog 
oplopen.2 Anderzijds werd voor de situatie 
met stedelijke herverkaveling uitgerekend 
hoe hoog de bijdrage van eigenaren aan de 
projectkosten zou zijn – de herverkavelings-
kosten. Verdeling van deze herverkavelings-
kosten over de eigenaren vindt plaats op 
basis van het ervaren nut van de herverka-
veling (analoog aan de agrarische herverka-
veling). Elke eigenaar profiteert op verschil-
lende wijze van de nieuwe situatie door een 
wijziging van de kavelligging, kavelvorm, 
en de ontsluiting. 
Dit profijt wordt geschat op basis van drie 
factoren: ontsluiting, kavelstructuur en nut 
van openbare voorzieningen. Per kavel wor-
den nutpunten toegekend voor deze drie 
factoren. Zo wordt een relatief systeem voor 
nutsbepaling verkregen.
Voor de bepaling van de hoogte van de 
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herverkavelingskosten kan er van twee ver-
schillende principes worden uitgegaan:
1.  De bijdrage betreft kosten voor de plan-

vorming en de sloop en herinrichting 
van openbare voorzieningen, gebruik-
makend van de berekening van de tra-
ditionele grondexploitatie. Kosten voor 
bovenwijkse voorzieningen komen niet 
voor rekening van gebiedseigenaren. 

2.  De bijdrage wordt niet afhankelijk ge-
steld van de daadwerkelijk gemaakte 
projectkosten, maar wordt gerelateerd 
aan de waardestijging van de grond, door 
bijvoorbeeld voor elk nutpunt  een per-
centage van 2% van de inbrengwaarde in 
rekening te brengen. 

Kosten voor grondverwerving vallen weg in 
stedelijke herverkaveling, maar wel moet 
in de fase van het ruilplan de ingebrachte 
waarde worden verrekend met de toege-
deelde waarde (via een ‘lijst der geldelijke 
regelingen’). In het ruilplan en de daarmee 
samenhangende lijst der geldelijke rege-

lingen, wordt alleen de grondcomponent 
verrekend. Uitruil van het vastgoed moet 
plaats vinden op basis van anterieure over-
eenkomsten, waarin tevens de verrekening 
van het vastgoed wordt meegenomen. Een 
eigenaar krijgt in het ruilplan in principe 
dezelfde omvang of waarde van het inge-
brachte grondeigendom terug tenzij hij zelf 
onder- of overbedeeld wil worden. In de 
simulatie werd de verkeerswaarde van de 
grond gebruikt om de grondexploitatie te 
kunnen berekenen. 

Bij stedelijke herverkaveling wordt finan-
cieel een ander uitgangspunt gekozen om 
de kosten te verdelen dan bij traditionele 
gebiedsontwikkeling. De totale grondwaar-
destijging van het gebied wordt gebruikt 
om het ruilproces en openbare voorzienin-
gen te bekostigen. Na het ruilproces, de her-
verkaveling, heeft de eigenaar een ontwik-
kelrecht gekregen op een toebedeeld stuk 
grond (ontwikkelplot) dat nog niet bouwrijp 
is gemaakt. De eigenaar is vervolgens zelf 

FigUUr 3  ▶   fASERINg VAN gEbIEdSoNTwIkkELINg MET 
INzET VAN STEdELIjkE hERVERkAVELINg

rUilplaN
INPUT: gETAxEERdE gRoNd EN VASTgoEd
ACTIVITEITEN: ToEdELEN wENSEN, RUILEN, oVER- oNdERbEdELINg
oUTPUT: NIEUwE VERkAVELINg (oNTwIkkELPLoTS) EN LgR

groNDExploitatiE
INPUT: NIEUwE VERkAVELINg, LgR
ACTIVITEITEN: SANEREN, SLoPEN, boUwRIjPMAkEN, oPENbAAR gEbIEd
oUTPUT: oPENbAAR gEbIEd EN boUwgRoNd

vaStgoEDExploitatiE
INPUT: boUwgRoNd EN AANkooP VASTgoEddEEL UIT RUILPLAN
ACTIVITEITEN: boUwEN VASTgoEd (PER EIgENAAR, PER oNTwIkkELPLoT)
oUTPUT: gEboUwEN

bEhEEr
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verantwoordelijk voor de grond- en vast-
goedexploitatie (zie figuur 3). Het ontwik-
kelrecht bestaat uit een beschrijving in het 
ruilplan van de bestemming, het program-
ma en de grove stedenbouwkundige eisen 
van de plot.

In de simulatie zijn de drie ontwerpvarian-
ten nader uitgewerkt en ‘doorgerekend’. Om-
wille van de beschikbare ruimte in het artikel 
geven we hier slechts de uitkomsten voor de 
planvariant ‘Maximaal uitgeefbaar’ (figuur 
4). De resultaten op hoofdlijnen van alle drie 
de varianten zijn samengevat in tabel 1.

Belangrijkste toedelingsprincipes en veran-
deringen in ruimtegebruik:
-  minimaliseren openbare ruimte;
-  spoorzone uitgeefbaar door NS of ge-

meente;

-	 	parkeervoorziening	 P+R	 en	 fietsenstal-
ling onder de grond zo dicht mogelijk bij 
voetgangerstunnel;

-  particulier bedrijf X blijft voorlopig zitten. 
Een eventuele verkoop biedt kansen voor 
een ontwikkelaar om bij de entree nieuw 
vastgoed te ontwikkelen mogelijk in com-
binatie	met	een		P+R	parkeergarage;

-  een aantal particulieren moet wijken 
voor de plannen ten westen van de 
ovatonde. Zij krijgen percelen terug aan 
de noordzijde van het plan.

In de planvariant ‘Maximaal uitgeefbaar’ 
wordt 30% van het totaal grondoppervlak 
‘uitgeruild’ tussen eigenaren. Het planre-
sultaat is € 2,8 miljoen positief. In het kader 
van de stedelijke herverkaveling dient een 
bedrag van € 6,7 miljoen aan kosten te wor-
den verdeeld tussen de eigenaren. Dit komt 

FigUUr 4  ▶   INbRENg, ToEdELINg EN gERUILdE PERCELEN VARIANT 
‘MAxIMAAL UITgEEfbAAR’

INbRENg ToEdELINg gERUILdE PERCELEN
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38%

14%

48%

0%

inbreng eigendommen
sloop
openbare ruimte
plankosten

neer op een bijdrage per m2 in te brengen 
gebied van € 56.

Stap 3: Resultaten en verwachtingen 
De laatste stap in de simulatie betrof een 
terugkoppeling van de ruimtelijke en fi -
nanciële resultaten en een draagvlakpeiling 
onder de nagespeelde eigenaren. Voor een 
samenvatting van resultaten en onderlinge 
vergelijking van de planvarianten, zie tabel 1. 
Met betrekking tot het bereiken van doelen 
voor ruimtelijke kwaliteit zijn de conclu-
sies als volgt samen te vatten. Ieder van de 
drie varianten verwezenlijkt een aantal van 
de doelen in de gebiedsagenda, maar niet 
alle tegelijk. Een volledige match van de 
gebiedsagenda met individuele voorkeuren 
van eigenaren viel niet te maken binnen 
het tijdbestek van de simulatie. In een wer-
kelijk project zou een voorkeursvariant tot 
stand komen via een serie van individuele 
onderhandelingen met eigenaren en col-
lectieve bijeenkomsten waarin gezamen-
lijk zou worden gesproken over benodigde 
aanpassingen van het stedenbouwkundige 
ontwerp en het oplossen van ruimtelijke 
confl icten. 
Financieel levert de variant ‘Maximaal uit-
geefbaar’ verreweg het beste resultaat op. 
Hierin wordt de vereiste waardesprong be-

reikt en zijn de te verdelen kosten voor de 
planvorming en de openbare voorzieningen 
het laagst. De variant ‘maximaal uitgeef-
baar’ is tevens de variant die het minst com-
plex is, omdat in deze variant het minste 
oppervlak wordt geruild en het aantal eige-
naren dat grond in de ruiling inbrengt het 
kleinste is. 
In een draagvlakpeiling onder de nagespeel-
de eigenaren is gemeten of er voldoende 
draagvlak zou zijn om één of meerdere va-
rianten uit te voeren. Aan geen van de va-
rianten werd volledige medewerking door 
alle eigenaren gegeven. Uit de draagvlakpei-
ling en de collectieve wenszitting bleek dat 
men weliswaar veel waarde hechtte aan ver-
betering van de kwaliteit van de openbare 
ruimte, maar uiteindelijk kreeg deze variant 
de minste voorkeur. Dit valt grotendeels te 
verklaren doordat deze variant leidt tot een 
hoge eigenarenbijdrage aan het project en 
verplaatsingen die confl icteren met indivi-
dueel geuite wensen voor het eigen eigen-
dom. De variant ‘Maximaal uitgeefbaar’ le-
vert de meeste bereidheid tot deelname op. 
Dit valt te verklaren doordat de investerin-
gen voor eigenaren het laagst zijn en voor 
de eigenaren met de grootste belangen in 
vastgoedontwikkeling de meeste waardestij-
ging opleveren. Een belangrijke belemme-

• TRADITIONELE GRONDEXPLOITATIE
	 •	kosten	€	10,8	mln
	 •	opbrengsten	€	15,8	mln
	 •	renteverlies	€	2,2	mln
 • overschot €	2,8	mln

• STEDELIJKE HERVERKAVELING
	 •	te	verdelen	kosten	€6,7	mln
	 •	per	m2	in	te	brengen	gebied	is	dit	een	bijdrage	van	€	56,00

FigUUr 5  ▶   VARIANT UITgEEfbAAR
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tabEl 1  ▶  SAMENVATTINg RESULTATEN VAN dE VARIANTEN

ring voor het geven van een ‘ja’ in varianten 
was de onzekerheid over het te verwachten 
rendement per individuele eigenaar terwijl 
men zeker kon zijn van veel kosten en tijds-
investering. Voor particulieren was het aan-
trekkelijker om af te wachten en zich even-
tueel te laten uitkopen. 

Stedelijke herverkaveling als oplossing?
De vraag die centraal staat in dit artikel is of 
en onder welke voorwaarden stedelijke her-
verkaveling een oplossing kan bieden voor 
problemen met gangbare stedelijke heront-
wikkeling. Problemen werden samengevat 
als de hoge grondverwervingskosten in 

gangbare gebiedsontwikkeling en het pro-
bleem dat de kosten en risico’s door één of 
enkele partijen gedragen zouden moeten 
worden terwijl meerdere partijen profiteren 
van de waardestijging. Het alternatief, een 
organische ontwikkelstrategie, zou leiden 
tot een suboptimale transformatie van het 
gebied. 
De simulatie bevestigt dat, onder bepaalde 
voorwaarden, stedelijke herverkaveling 
voordelen kan bieden ten opzichte van 
gangbare gebiedsontwikkeling en een orga-
nische ontwikkelingstrategie. Aangetoond 
is dat er ten opzichte van een organische 
ontwikkelstrategie ruimtelijke voordelen 

variant 1 ‘maximaal 
uitgeefbaar’

variant 2 ‘optimaal 
verkeer’

variant 3 ‘ruimte voor 
groen en verblijf ’

Uitgeruild 
oppervlak 
en betrokken 
eigenaren

30% 36% 42%

Doelbereik 
collectieve 
ambities 
ruimtegebruik

plus: 
•	 	ruimte	voor	nieuw	

vastgoed rondom 
entree en in 
spoorzone

plus: 
•	 	ruimte	voor	optimale	

verkeersafwikkeling 

plus:
•	 	collectieve	ambitie	

voor hoogwaardig 
groen en een 
hoogwaardige 
stationsplein 

Min: 
•	 	agenda	t.a.v.	groen	en	

verblijfskwaliteit
•	 	toename	verkeer	door	

wijk

Min: 
•	 	beperking	hoge	kwaliteit	

zuidelijke spoorzone 
door verplaatsing 
particulier winkel/
opslagbedrijf hiernaar 
toe

Min:
•	 	toename	verkeer	door	

de wijk

Kosten en 
opbrengsten

•	 	positieve	grondex-
ploitatie gebiedsni-
veau + 2,8 mio

•	 	laagste	te	verdelen	
projectkosten 6,7 mio

•	 	laagste	gemiddelde	
projectbijdrage per 
eigenaar: 56,- / m2 

•	 	negatieve	grondexploita-
tie op gebiedsniveau – 
9,2 mio

•	 	hogere	te	verdelen	
projectkosten 7,5 mio

•		 	hogere	gemiddelde	
projectbijdrage per 
eigenaar: 63,- / m2

•	 	negatieve	grondexploi-
tatie op gebiedsniveau 
-25 mio

•	 	hoogste	te	verdelen	
projectkosten: 11,2 
mio

•	 	hoogste	gemiddelde	
projectbijdrage per 
eigenaar: 94,- / m2
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behaald kunnen worden, maar dit is af-
hankelijk van de specifieke context van 
de onderhandeling (transformatieopgave, 
gebied en eigenaren). In deze casus werd 
duidelijk dat er weinig kans bestaat dat de 
stedenbouwkundige ontwikkelingsvisie van 
de gemeente met huidige eigenaren via een 
vrijwillige herverkaveling gerealiseerd kan 
worden. Er moeten hoe dan ook compro-
missen worden gesloten die leiden tot een 
wijziging van het ontwerp. 

Wettelijke regeling
Verder is het aannemelijk dat er inderdaad 
onder voorwaarden mogelijkheden zijn om 
financiële voordelen te behalen. De kosten 
voor grondverwerving vallen weg en er zijn 
minder rentekosten. Dit in combinatie met 
het genereren van voldoende waardestijging 
en het reduceren van kosten voor openbare 
ruimte, leverde in één van de planvarianten 
een positief financieel resultaat op voor de 
gebiedsexploitatie. Natuurlijk moet het in 
de werkelijkheid blijken hoe individuele ei-
genaren die afwegingen maken en kon met 
de simulatie slechts een benadering van die 
werkelijkheid worden gegeven. Bovendien 
zou in een verdere onderhandeling gespro-
ken moeten worden over de kosten die in 
rekening gebracht worden. Bij het opstellen 
van de gebiedsagenda dient hier al overeen-
stemming over bereikt te worden.
Stedelijke herverkaveling is niet het ei van 
Columbus voor alle (financiële) problemen 
in gebiedsontwikkeling. Het kan worden 
opgevat als een model dat privaat-private 
samenwerking in gebiedsontwikkeling on-
dersteunt, vooral in gebieden waarin de 
transformatieopgave wordt ingegeven en 
gedragen door eigenaren zelf, en waar dus 
een collectieve gevoelde urgentie bestaat. Er 
schuilt een gevaar in denken dat stedelijke 
herverkaveling een verdienmodel is waarbij 
de gecreëerde meerwaarde de kosten voor 
de totale gebiedsontwikkeling kan dekken. 
Enerzijds moet eerst maar blijken of de 
waardestijging gerealiseerd wordt en ander-

zijds dienen maatregelen in een gebiedsont-
wikkeling vaak ook gebiedsoverschrijdende 
belangen en zou het vreemd zijn om al deze 
kosten in rekening te brengen bij het gebied.  
Hoewel uit de casus blijkt dat stedelijke 
herverkaveling inderdaad mogelijkheden 
biedt om een aantal problemen in gebieds-
ontwikkeling te voorkomen, zijn er nog veel 
vraagtekens rondom het verkrijgen van be-
reidheid tot medewerking van alle beoogde 
eigenaren. Voor een vrijwillig project zou-
den alle eigenaren van de benodigde per-
celen moeten deelnemen. Een wettelijke 
regeling herverkaveling kan uitkomst bie-
den. Een dergelijke regeling biedt keuze tot 
verplaatsing binnen of buiten het gebied of 
een financiële compensatie. Een wettelijke 
regeling als stok achter de deur zou partijen 
ertoe kunnen bewegen om uiteindelijk toch 
deel te nemen aan een herverkaveling bij 
overeenkomst, als inzicht geboden kan wor-
den in wat voor de betreffende eigenaar de 
uitkomst zal zijn bij een wettelijke herver-
kaveling. Een dergelijke constructie, waarin 
een meerderheid deelname van een kleine 
minderheid kan afdwingen, wordt reeds 
gebruikt in de Experimentenwet Bedrijven 
Investering Zones. We vermoeden overi-
gens dat een proces van stedelijke herver-
kaveling vooral goed zou kunnen werken in 
een gebied met voornamelijk commerciële 
vastgoedpartijen als eigenaren. Een waar-
destijging van het onroerend goed is voor 
commerciële partijen interessanter dan voor 
kleine particulieren. Een hogere boekwaar-
de levert voor deze laatsten namelijk niet 
direct een financieel voordeel op. 

beperkingen van het onderzoek 
De simulatie betrof een eerste praktijkoe-
fening met stedelijke herverkaveling in het 
kader van het nationaal proefprogramma. 
De resultaten van de simulatie zijn nog niet 
gevalideerd en dienen daarom met de no-
dige voorzichtigheid te worden beoordeeld. 
Met deze opzet van het onderzoek zijn 
desondanks betekenisvolle hypothesen ge-
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voEtNotEN

1		Dit	artikel	is	gebaseerd	op	onderzoek	dat	wordt	uitgevoerd	in	het	project	‘Delta	Oost’,	onderdeel	van	het	NWO	Verdus	

programma ‘Urban Regions in the delta’.

2		In	de	Duitse	Umlegung	wordt	dit	getoetst	door	de	waarde	van	de	grond	voorafgaand	aan	herverkaveling	te	vergelijken	

met de waarde van de grond na de herverkaveling. bij de waarde na herverkaveling gaat het dan om de waarde van de 

grond die niet tot het openbaar gebied behoort. Aangezien het openbaar gebied bij herverkaveling doorgaans in opper-

vlakte toeneemt, is er sprake van minder oppervlakte die meetelt bij de waardeberekening, maar met een hogere waarde 

per m2. Als de totale waarde na herverkaveling lager is dan voor herverkaveling, mag het plan niet worden uitgevoerd.
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genereerd. De opgedane inzichten dienen 
nader te worden bezien in samenhang met 
de resultaten van een aantal andere pilots 
die elders in Nederland in het kader van 
het proefprogramma momenteel worden 
uitgevoerd. Op deze wijze kunnen onder-
zoeksresultaten worden gegeneraliseerd en 
gevalideerd. 
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Na de aandacht voor de kantorenleeg-
stand komt er ook steeds meer aan-
dacht voor de leegstand van win-

kels. Alhoewel het leegstandspercentage 
minder dan de helft van kantoren bedraagt 
(bijna 8% om bijna 16%), loopt de leeg-
stand op en lijkt de leegstandsproblematiek 
een meer structureel karakter te krijgen, 
mede door nieuwe vormen van winkelen 
zoals online winkelen. Dit heeft verschil-
lende gevolgen. Zo is de nieuwbouw van 
winkelvastgoed goeddeels stilgevallen en 
bestaande winkelgebieden lopen het risico 
in een neerwaartse spiraal van verloedering 
te raken. Maar ook op macroniveau zijn er 
gevolgen. Institutionele beleggers halen la-
gere rendementen, hetgeen indirect weer 
gevolgen heeft voor verzekerden, pensioen-
gerechtigden en pensioenbetalers. Hoge 
rendementen en relatief lage risico´s zijn 
de afgelopen jaren juist een reden geweest 
voor beleggers om in winkelvastgoed te in-
vesteren. Kortom, winkelleegstand is een 
belangrijk thema.

Voor leegstand van winkelvastgoed base-
ren velen zich op de leegstandscijfers van 
Locatus. Locatus construeert de leegstands-

cijfers voor detailhandel op basis van de 
brondata die ter plaatse worden verzameld. 
Hierbij worden een aantal aannames ge-
daan en vuistregels gehanteerd. Als op basis 
van dezelfde dataset leegstand wordt geme-
ten door winkelpanden in de tijd te volgen, 
dan zien de leegstandscijfers er anders uit. 
De methode die Locatus hanteert zorgt er-
voor dat de leegstand in de detailhandel 
structureel wordt onderschat (zie figuur 1). 
Het verschil is in 2013 opgelopen tot bijna 
een procentpunt, wat neerkomt op bijna 
300.000 m2 winkelvloeroppervlak (wvo). 
Op regionaal niveau zijn de afwijkingen van 
de leegstandspercentages soms nog groter. 
In dit artikel laten we zien hoe die verschil-
len ontstaan en betogen dat de door ons 
gehanteerde methode preferent is, zeker bij 
een toename van de leegstand en wanneer 
leegstand op een laag schaalniveau wordt 
gemeten. Daarbij biedt de geïntroduceerde 
methode ook mogelijkheden tot diepgaan-
dere analyses, zoals van de leegstandsduur.

Leegstand gemeten
Locatus registreert in Nederland het winkel-
vastgoed op basis van eigen waarnemingen. 
Data worden verzameld op het niveau van 

METEN IS WETEN 

Leegstand detailhandel herbezien1 

Steeds meer winkels staan leeg. Dit artikel laat zien dat het leegstandsprobleem 

(nog) groter is dan tot nu toe werd gedacht. 8% van detailhandelsvestingen staat 

leeg, 300.000 m² meer dan tot nu toe becijferd. Daarnaast laat de analyse zien dat 

het aandeel structurele leegstand toeneemt. 

door Frank van Dongen MSc., dr. Edwin Buitelaar, ing. Marnix Breedijk
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Vuistregelmethode
Locatus baseert de leegstand binnen de detailhandel op twee vuistregels. Ten eerste 
gaat Locatus uit van een verhouding tussen leegstaande detailhandels- en niet-detail-
handelspanden van 1 op 1. Ten tweede wordt er vanuit gegaan dat leegstaande panden 
in de detailhandel twee keer groot zijn dan panden in de categorie niet-detailhandel. Op 
basis van deze vuistregels hanteert Locatus de volgende leegstandsformules: 

Op 1 april 2013 is het aantal vierkante meter leegstand geschat op 3.124.890 vierkan-
te meter. Het totaal aantal vierkante meter in de detailhandel (in gebruik) bedraagt 
27.942.271. De berekening ziet er als volgt uit:

Longitudinale methode
Doordat Locatus zijn bestand opbouwt op het niveau van de individuele winkelpan-
den en deze een unieke ID toekent, is het mogelijk om de panden in de tijd te volgen. 
Zodoende kan voor een leegstaand pand achterhaald worden of er in het verleden een 
verkooppunt in de detailhandel gevestigd was. In de praktijk blijkt dat het type verkoop-
punt in een pand na de leegstand slechts zeer sporadisch wijzigt van detailhandel naar 
niet-detailhandel (of vice versa). Daarom kan in onze ogen een pand dat voorafgaand 
aan de leegstand in gebruik was als verkooppunt binnen de detailhandel logischerwijs 
toegeschreven worden aan de leegstand binnen de detailhandel2. Op deze wijze kan 
het overgrote deel van de leegstand toegekend worden aan of de detailhandel of de 
niet-detailhandel. Er blijft dan nog wel een restcategorie (onbepaald) over, die ongeveer 
19 procent van de leegstand (in 2013) bedraagt. Dit zijn panden die leegstaand aan de 
voorraad zijn toegevoegd (aanvangsleegstand) én panden die gedurende de gehele ons 
beschikbare reeks leveringen leeg hebben gestaan en waarvan dus onbekend is of er 
voorgaand aan de leegstand een verkooppunt binnen de detailhandel of niet-detailhan-
del was gevestigd. Om de leegstand van deze restcategorie toe te kennen aan de detail-
handel of niet-detailhandel wordt de verhouding tussen beide populaties van leegstand 
als verdeelsleutel gehanteerd. Uiteindelijk kan zo de omvang van de leegstand binnen 

* 3.124.890

27.942.271 +      * 3.124.8902
3

2
3leegstand Detailhandel (wvo) = = 6,94%

* Totale leegstand

Detailhandel (In Gebruik) +      * Totale Leegstand2
3

2
3leegstand Detailhandel (wvo) = 

* Totale leegstand

Detailhandel (In Gebruik) +      * Totale Leegstand1
2

1
2leegstand Detailhandel (panden) =
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individuele verkooppunten (vkp) en hebben 
betrekking op het winkelvloeroppervlak, de 
branchering, een aantal locatiekenmerken 
en het aantal passanten. Locatus maakt 
onderscheid tussen detailhandel en niet-
detailhandel. Onder de laatste categorie val-
len de branches automotive, brandstoffen 
(met name tankstations), horeca, cultuur, 
ontspanning, verhuur, ambacht, financiële 
instellingen (zoals banken) en particuliere 
dienstverlening (zoals reisbureaus). Veel or-
ganisaties waaronder gemeenten en winkel-
ketens maken gebruik van deze informatie. 
Het databestand is landsdekkend en kent 
een hoog detailniveau. Het is daarmee een 
onmisbare databron voor eenieder die meer 
inzicht wil krijgen in de winkelmarkt.

Naast in gebruik zijnde winkelpanden 
registreert Locatus ook leegstaande win-
kelpanden. Dit zijn (leegstaande) panden 
waarvan het redelijkerwijs de verwachting 
is dat er een verkooppunt in de detailhan-
del, horeca of consumentgerichte dienstver-
lening (beide niet-detailhandel) zal (terug)
komen. Voor panden binnen een winkelge-
bied betekent dit concreet dat het pand als 
verkooppunt in gebruik was óf het pand als 
verkooppunt te koop of te huur staat. Voor 
panden buiten winkelgebieden gelden bei-
de voorwaarden. 

Op basis van deze data berekent Locatus 
sinds een aantal jaren een leegstandsvari-
abele voor winkelpanden binnen de detail-

de detailhandel worden bepaald, zowel wat betreft het aantal panden als de totale leeg-
stand in vierkante meters. In formulevorm:

Vervolgens kan op basis van de totale leegstand binnen de detailhandel het leegstands-
percentage worden berekend met onderstaande formule:

Op basis van bovenstaande methode kan voor 1 april 2013 komt het aantal vierkante 
meter leegstand binnen de Detailhandel uit op 2.363.194. Het aantal vierkante meter in 
de detailhandel (in gebruik) bedraagt 27.942.271. Dit levert een leegstandspercentage 
op van:

Leegstand Detailhandel = Leegstand Detailhandel (bekend) + Leegstand opbepaald*
Leegstand Detailhandel (bekend)

Leegstand Detailhandel (bekend) + Leegstand Niet-Detailhandel (bekend)

Leegstand Detailhandel 

In gebruik Detailhandel + Leegstand Detailhandel

2.363.194 

27.942.271 + 2.363.194

Leegstandpercentage Detailhandel =

Leegstand Detailhandel (wvo) = = 7,80%
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handel (zie ook ABF Research & Locatus 
2012). Deze moet worden geconstrueerd 
omdat Locatus leegstaande winkelpanden 
vanwege de leegstand niet kan toedelen aan 
detailhandel of niet-detailhandel. Hierbij 
hanteert Locatus een tweetal vuistregels. 
Ten eerste gaat Locatus uit van een verhou-
ding tussen leegstaande detailhandels- en 
niet-detailhandelspanden van 1 op 1. Ten 
tweede wordt er vanuit gegaan uit dat leeg-
staande panden in de detailhandel twee 
keer zo groot zijn. Als alternatief voor deze 
vuistregelmethode stellen wij een longitu-
dinale methode voor. Indien in een leeg-
staand pand voordien een verkooppunt bin-
nen de detailhandel was gevestigd dan kan 
deze leegstand aan de detailhandel worden 
toegekend. Op deze wijze kan het overgrote 
deel van de leegstand worden toegekend 

aan of de detailhandel of de niet-detailhan-
del, waardoor vervolgens een leegstands-
cijfer voor de detailhandel kan worden be-
rekend. Het kader geeft een uitgebreidere 
toelichting op beide methoden.

Wat is de meerwaarde?
Het leegstandspercentage binnen de de-
tailhandel op 1 april 2013 op basis van de 
vuistregelmethode bedraagt 6,94%. De lon-
gitudinale methode levert een leegstands-
percentage op van 7,8%, een verschil van 
0,86 procentpunt, wat neerkomt op bijna 
300.000 m2 wvo3. Op pandniveau is het 
verschil nog groter: 1,84 procentpunt, ofte-
wel een verschil van ruim 2000 leegstaande 
panden. Kortom, een aanzienlijk verschil in 
leegstand. Het verschil tussen de vuistre-
gelmethode en de longitudinale methode 

Figuur 1  ▶   AANDEEL LEEGSTAND VAN DETAILHANDEL NAAr METHODE

BRon: LocatuS, BEwERking autEuRS
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Figuur 2  ▶    AANDEEL LEEGSTAND DETAILHANDEL VOLGENS LONGITUDINALE  
rEkENMETHODE TEN OpZIcHTE VAN VUISTrEGELMETHODE, 2013

wordt verder zichtbaar in figuur 1.
Maar belangrijker nog, de aannames die 
Locatus doet kunnen problematischer wor-
den als de leegstand toeneemt, een ont-
wikkeling die in de nabije toekomst niet 
ondenkbeeldig is. Immers, dan kunnen de 

verhoudingsgetallen tussen detailhandel 
en niet-detailhandel nog verder verschui-
ven. Tabel 1 laat zien dat de verhoudingen 
verschillen van de vuistregel die Locatus 
hanteert en dat deze ook aan verandering 
onderhevig zijn. De verhouding tussen de 

TabeL 1  ▶   VErHOUDING TUSSEN LEEGSTAND NIET-DETAILHANDEL EN  
DETAILHANDEL IN AANTALLEN EN OppErVLAkTE (2004-2013)4

JAAr AANTAL pANDEN WINkELVLOErOppErVLAk (M2)

Vuistregel Locatus 1 : 1 1 : 2
2004 1 : 2,05 1 : 3,37
2005 1 : 2,00 1 : 3,75
2006 1 : 1,95 1 : 3,73
2007 1 : 1,92 1 : 3,36
2008 1 : 1,86 1 : 3,17
2009 1 : 1,80 1 : 3,37
2010 1 : 1,68 1 : 2,76
2011 1 : 1,76 1 : 2,80
2012 1 : 1,75 1 : 2,83
2013 1 : 1,87 1 : 3,10

BRon: LocatuS, BEwERking autEuRS
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PEILDATUM: 1 APRIL 2013

VERSCHIL LEEGSTAND WINKELVLOER-
OPPERVLAKTE T.O.V. VUISTREGEL-
METHODE IN PROCENTPUNTEN

BRon: LocatuS, BEwERking autEuRS
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leegstand in niet-detailhandel en detailhan-
del gemeten in aantal panden ligt over de 
jaren gemiddeld op 1:2, terwijl Locatus hier-
voor als vuistregel de verhouding 1:1 han-
teert. De verhouding voor leegstand geme-
ten in vierkante meter wvo ligt gemiddeld 
op 1:3, daar waar Locatus als vuistregel 1:2 
hanteert.
Daarnaast zien we dat de verhoudingen 
tussen leegstand van detailhandel en niet-
detailhandel regionaal sterk kunnen ver-
schillen, en daarmee nog sterker af kunnen 
wijken van de vuistregel. Naarmate het geo-
grafische schaalniveau lager ligt worden de 
vuistregels minder bruikbaar. In figuur 2 
zien we het verschil in procentpunten tus-
sen de longitudinale en de vuistregelme-
thode. 

Tot slot biedt de gecreëerde longitudinale 
dataset mogelijkheden om inzicht te krij-
gen in de aard van de leegstand. Immers, op 
deze manier is bekend hoe lang een pand 

leegstaat. Figuur 3 laat de verdeling naar 
type leegstand zien door de jaren heen. We 
maken onderscheid in aanvangs- en frictie-
leegstand (maximaal één jaar), langdurige 
leegstand (tussen één en drie jaar) en struc-
turele leegstand (drie of meer achtereenvol-
gende jaren) (Van Gool et al. 2007). Hierbij 
valt op dat alle drie de vormen van leegstand 
de afgelopen jaren zijn toegenomen. Meest 
zorgelijk is natuurlijk de toename van de 
structurele leegstand. De verhoudingen 
tussen de drie categorieën zijn tot de crisis 
min of meer constant, daarna nemen de 
aandelen van de structurele en langdurige 
leegstand toe.

Discussie
We pleiten voor een methode die winkel-
panden in de tijd volgt. Hierdoor wordt 
leegstand redelijk nauwkeurig gemeten in 
plaats van geschat op basis van vuistregels5. 
Dit voordeel is extra van belang wanneer de 
leegstand toeneemt, omdat de vuistregels 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Figuur 3  ▶   LEEGSTAND DETAILHANDEL UITGESpLITST NAAr TypE
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ertoe kunnen leiden dat de onderschatting 
van de leegstand binnen de detailhandel 
toeneemt. Ook maakt deze methode het 
mogelijk om leegstand op een heel laag 
schaalniveau (buurt- of gemeenteniveau) in 
beeld te brengen, daar waar dat met de vuist-
regelmethode niet meer verantwoord is. Tot 
slot kunnen we op basis van de data meer 
inzicht krijgen in de aard van de leegstand: 
aanvangs- of frictieleegstand versus langdu-
rige en structurele leegstand. Kortom, de 
data van Locatus bieden mogelijkheden om 
leegstand accurater en met meer diepgang 
te meten dan tot op heden is gebeurd. 

OVer De auTeurs
Dr. edwin buitelaar is programmaleider 
bij het planbureau voor de Leefomge-
ving en research fellow bij de Amster-
dam School of real Estate. Frank van 
Dongen Msc en ing. Marnix breedijk 
zijn werkzaam als onderzoeker bij het 
planbureau voor de Leefomgeving.

LiTeraTuur

-  ABF research & Locatus (2012), Winkelleegstand 2012. Delft: ABF research. 

-  Evers, D., D. kooiman & E. van der krabben (2011), ‘Toekomst van de Nederlandse detailhandelsstructuur: een verkenning van de drijvende 

krachten’, in real Estate research Quarterly, april: 1-11.

-  Gool, p. van, et al. (2007). Onroerend goed als belegging. Groningen: Noordhoff Uitgevers. 

VOeTnOTen

1  Met dank aan David Evers, Hans van Amsterdam (beiden pBL), Gert-Jan Slob en Arjan kluin (beiden Locatus) voor hun commentaar 
op een eerdere versie van deze tekst. Uiteraard is het eindresultaat de verantwoordelijkheid van de auteurs.

2  Dit wil uiteraard niet zeggen dat een dergelijk pand niet voor andere publiekgerichte functies zoals horeca, cultuur, dienstverlening, of 
als kantoor of woning kan worden aangewend. Een leegstaand pand binnen de detailhandel is niet tot in de eeuwigheid voorbestemd 
voor detailhandel. Om die reden haalt Locatus leegstaande panden na verloop van tijd ook uit het bestand.

3  Locatus geeft zelf terecht aan dat dit een verdelingskwestie is (Vastgoedmarkt 22 april 2013). Die andere verdeling resulteert erin dat 
Locatus (onterecht) 300.000 vierkante meter toerekent aan de niet-detailhandel. Maar doordat Locatus alleen leegstandspercentages 
binnen de detailhandel publiceert, is er wel degelijk sprake van een onderschatting van die percentages.

4  Deze verhoudingen zijn gebaseerd op basis van de leegstaande panden waarvan bekend is dat er voorheen een verkooppunt gevestigd 
zat (al dan niet binnen de detailhandel), dus exclusief de restcategorie.

5  Overigens houdt Locatus vast aan de vuistregelmethode in verband met de vergelijkbaarheid met eerder geleverde leegstandspercen-
tages.
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Door de financiële en economische crisis is 
in Nederland momenteel veel discussie rond-
om en aandacht voor de waarde van vastgoed-
taxaties. Niet alleen daar waar het gaat om het 
waarderen van de stenen, maar ook bij het 
taxeren van vastgoedleningportefeuilles, zijn 
de onzekerheden en dus de risico’s groter ge-
worden. Bij meerdere partijen is er een roep 
om meer transparantie, uniforme kaders en 
begrippen, gevalideerde taxaties en geborgde 
waarderingsprocessen. 
Leek enkele jaren terug - met een gestaag 
stijgende markt - taxeren nog  een fluitje van 
een cent, nu praten we over een totaal ander 
marktbeeld, waarin referenties schaars zijn 
en taxaties een heel ander gewicht hebben 
gekregen in de communicatie met allerlei 
belanghouders en hun adviseurs. Taxeren is 
niet meer alleen een spel tussen opdracht-
gever en opdrachtnemer: de markt moet 
erop kunnen vertrouwen dat taxaties goed 
en frequent worden uitgevoerd en dat een 
goed gefundeerde taxatierapportage een 
hoge informatieve waarde heeft. De finan-
ciële toezichthouders DNB en AFM zitten 
nu als een bok op de haverkist en voeren de 
druk merkbaar op. Er moet een kwaliteits-
sprong worden gemaakt, er moet frequen-
ter worden getaxeerd en beter worden ge-
rapporteerd. Conclusies en aanbevelingen 

moeten niet alleen goed zijn gemotiveerd, 
maar de informatie moet ook relevant zijn 
voor de gebruiker. 
Real Estate Research Quarterly is benieuwd 
naar de zin en onzin rondom taxaties. Wan-
neer is een taxatie als ‘goed’ of ‘fout’ te kwa-
lificeren? Hoe kunnen wij de kwaliteit van 
taxaties verbeteren? Hoe kunnen we taxaties 
valideren?  Waar begint en eindigt de aanspra-
kelijkheid van de taxateur? Wat is er nodig 
voor meer transparantie? (Hoe) kunnen we in 
de toekomst luchtbellen door taxaties voorko-
men? Hoe kan het toezicht op taxaties worden 
verbeterd? Waaraan moet een Nederlandse 
beroepsorganisatie van taxateurs  voldoen? 
Wij verwelkomen iedere bijdrage die de (Ne-
derlandse) vastgoedprofessional inzicht biedt 
rondom de reële waarde van taxeren.  

Dit themanummer wordt mede begeleid 
door prof. dr. Tom Berkhout MRE MRICS en 
drs. Bart Louw. Auteurs die een bijdrage wil-
len leveren kunnen voor  3 oktober  een korte 
opzet van het artikel inzenden. Het concept 
artikel dien uiterlijk  30 oktober  en het de-
finitieve artikel dient uiterlijk 13 november 
binnen te zijn.

Correspondentieadres: 
vogon@propertynl.com 

CALL FOR PAPERS VOOR DECEMBER 2013

Real Estate Research Quarterly (RERQ) signaleert nieuwe ontwikkelingen in de 

wetenschapsgebieden die relevant zijn voor de vastgoedsector: economie, (soci-

ale) geografie, bouwkunde, planologie maar ook bijvoorbeeld bestuurskunde. De 

uitgave biedt een podium voor onderzoek, analyses en discussies die bijdragen 

aan de verdere ontwikkeling van de vastgoedsector. 

Voor de editie van december 2013 roept de redactie auteurs op een bijdrage te 

leveren rond het thema:

De reële waarde van vastgoedtaxaties
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Promovendi 2013
Naam Sectie Promotor(s) Werktitel

Andonov, Alexander Maastricht University Prof.dr. R. Bauer “Pension fund asset allocation 
and performance in public and
private markets”

Arkesteijn, Monique TU Delft/ RE&H/REM Prof. ir. H. de Jonge “Sturen op gemeentelijk 
vastgoed”

Bakker, Iris TU Delft/ RE&H Prof.dr. P. Vink “Productiviteitsoptimalisatie door 
een betere werkomgeving”Dr.ir. D.J.M. van der Voordt

ir. Becker, Ronald Univ. Twente Prof.dr. G. Dewulf “The alignment of school 
buildings on educational 
developments in Dutch Higher 
Education Institutions”

Dr.ir. D.J.M. van der Voordt

Bektas, Esra TU Delft/ RE&H/
DCM

Prof.dr.ir. J.W.F. Wamelink “Design integration / Knowledge 
based integration”

Bortel van, Gerard TU Delft Prof.dr. ir. M.G. Elsinga “Understandingh neighbourhood 
regeneration governance:
the role of housing associations 
in England and The Netherlands”

Prof. dr. D. Mullins

Prof. dr. P.J.Boelhouwer

Boussemaere, Nele TU Delft Prof.dr.ir. J.W.F. Wamelink “Barriers in the Belgian 
construction industry for 
organising public contruction 
projects using DBFM”

Prof.mr.dr. M.A.B. 
Chao-Duivis

Brinksma, Henk TU Delft/HU Prof.dr. ir. V.H. Gruis “Renovating Support and Infill 
housing”

Chegut, Andrea Maastricht University Prof.dr. P. Eichholtz “Innovation in Commercial R.E: 
Supply, Demand and Price 
Dynamics

Choe, Kyungho TU Delft/ RE&H Prof.dr.ir. M.G. Elsinga “The Nature of Housing Regime 
- Housing institutions and 
strategies in social context of 
Korea and The Netherlands”

Prof.dr. P.J. Boelhouwer

Curvelo Magda, 
Flavia

TU Delft/RE&H/REM Prof.ir. H. de Jonge “Campuses in Cities”

Cziscke, Darinka TU Delft/RE&H Prof.dr. ir. V.H. Gruis “Organisational developments 
social housing providers in the 
EU

Prof.  D. Mullins

Dam, van Sonja TU Delft/ RE&H Prof.dr.ir. J.D.M. van Hal “De rol voor interactie in het 
verduurzamen van huishoudens”Prof.dr.ir. J.Z. Brezet

Donoso Gomez, 
Rosa

TU Delft Prof.dr.ir. M.G. Elsinga “Affordable Housing Policy and 
Condominium Tenure in Quito 
and Bogota”Prof.dr. P.J. Boelhouwer

Heemskerk, Mariëtte TU Delft/RE&H Prof.dr.ir.  V.H. Gruis “Samenwerking corporaties en 
andere maatschappelijke 
ondernemingen”

Prof. J. Geurts
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Holtermans, Rogier Maastricht University Prof. dr.  P. Eichholtz “Real Estate Finance”

Jong, de Peter TU Delft/RE&H Prof.dr.ir. J.W.F. Wamelink “High Rise ability”

Koppels, Ph. TU Delft/RE&H Prof.ir. H. de Jonge “Function-Form-Finance-Future”

Kuij, van der Reinier TU Delft/RE&H Prof.dr.ir. V.H. Gruis “Woningcorporaties en 
vastgoedontwikkeling: Fit for 
use?”

Minne, van der Alex UVA/Finance Prof. dr. Marc Francke “Essays on Real Estate Finance”

Prof. dr. Johan Conijn

Mohammadi, 
Saman

TU Delft/ Prof.dr.ir. J.W.F. Wamelink “Evolve to sustain Home 
Humanity”

Nagelkerke, Marijke TU Delft/IBR/RE&H Prof.mr.dr. M.A.B. 
Chao-Duivis

“Aan welke (jur.) voorwaarden 
moet zijn voldaan voor een even-
wichtige toepassing van DBFM - 
contracten in de Ned. Context”

Prof.dr.ir. J.W.F. Wamelink

Overmeeren, Arne TU Delft/RE&H Prof.dr.ir. V.H. Gruis “Gebiedsgericht voorraadbeleid 
van woningcorporaties”

Papadonikolaki, 
Eleni

TU Delft/RE&H BIM Prof.dr.ir. J.W.F. Wamelink “BIM and suply chain intergra-
tion”

Putte, v.d. Herman TU Delft/RE&H REM Prof. ir. H. de Jonge “Predict by Types”

Reedt Dortland, 
Maartje

Univ. Twente/bouw Prof.dr. G. Dewulf “Cure for the future: real options 
approach. An exploratory
study in Dutch healthcareDr. H. Voordijk

Riratanaphong, 
Chaiwat

TU Delft/RE&H REM Prof.ir. H. de Jonge “Performance measurement of 
workplaces change”

Sanders, Fred TU Delft/RE&H Prof.dr.ir. J.D.M. van Hal “Social-Sustainability in 
neighbourhoods, how to achieve 
a win-win performance”

Dr.ir. M.J. van Dorst

Slob, Niel TU Delft/RE&H Prof.dr.ir. J.W.F. Wamelink “Evolve to sustain Home 
Humanity”

Strang, Hugo TU Delft/IBR/RE&H Prof.mr.dr. M.A.B. 
Chao-Duivis

“Legal aspect of supervision + 
coordination in construction 
process”

Vieveen, Maarten TU Delft/RE&H REM Prof. ir. H. de Jonge “Making desicions about energy 
conservation in listed buildings”

Warnaar, Arie TU Delft/RE&H Prof.dr.ir. V.H. Gruis “Conditiemeting Technisch 
Beheer”

Werf, van der Eefje TU Delft/RE&H Prof.dr.ir. J.D.M. van Hal “Slim en snel renoveren”

Prof.dr.ir. V.H. Gruis

Zairul Bin Mohd 
Noor

TU Delft/RE&H DCM Prof.dr.ir. J.W.F. Wamelink “The intergration of performance 
economy into flexible
housing in housing industry”Prof.dr.ir. V.H. Gruis

Zwart, van der Johan TU Delft/RE&H REM Prof.ir. H. de Jonge “Real Estate in Health Care”

Dr.ir.  D.J.M.van der Voordt

Naam Sectie Promotor(s) Werktitel
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ag e n d a

ASRE Nascholing 2013 
20 juni 2013, Amsterdam School of Real Estate, Amsterdam
Informatie: www.asre.nl/nascholing

ASRE Talent Seminar
21 juni 2013, Amsterdam School of Real Estate, Amsterdam
Informatie: www.asre.nl/nieuws/agenda/asre-talent-seminar.html 

Privaat initiatief in sociaal wonen, Symposium
27 juni 2013, KIVI NIRIA, Den Haag
Informatie: www.platform31.nl 

ERES Annual Conference
3-6 juni 2013, Wenen, Oostenrijk
Informatie: www.eres.org 

Publiek-Private Allianties
12 september 2013, Haagse Kamers, Den Haag
Informatie: www.vastgoed-instituut.nl

Big Data, ASRE Nascholing 2013 
18 september / 9 oktober / 20 november 2013, 
Amsterdam School of Real Estate, Amsterdam
Informatie:  www.asre.nl/nascholing

Nationaal Wegencongres
26 september 2013, NBC Nieuwegein
Informatie: www.vastgoed-instituut.nl 

Symposium Woningcorporaties
30 oktober 2013, Locatie Beursplein 37, Rotterdam
Informatie: www.sbo.nl 

Open Dag Amsterdam School of Real Estate
7 november 2013, Amsterdam School of Real Estate, Amsterdam
Informatie: www.asre.nl/opendag

Nieuwe Wet- en Regelgeving 2014
21 november 2013, Beatrixtheater Utrecht
Informatie: www.reedbusinessevents.nl 

VOGON-Symposium
14 november 2013, Locatie volgt z.s.m.
Informatie: www.vogon.nl 
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Grondslag
Aan artikelen liggen bij voorkeur de resultaten 
van concreet onderzoek ten grondslag en bevat-
ten goed onderbouwde praktische relevantie/
nieuwswaarde voor de vastgoedsector. Het kan 
zowel gaan om fundamenteel wetenschappelijk 
onderzoek als om toegepast wetenschappelijk 
onderzoek. De resultaten van onderzoek moeten 
breed toepasbaar zijn. Onderzoek dat uitsluitend 
betrekking heeft op individuele locaties of re-
gio’s, past niet in de formule. Daarnaast biedt de 
redactie ruimte voor opiniërende artikelen. Ook 
die vinden echter hun basis in onderzoek.
De redactie streeft naar een aantrekkelijke afwis-
seling van langere en kortere artikelen. De maxi-
male lengte is circa 2000 woorden. Uitzonderin-
gen kunnen gemaakt worden voor artikelen van 
bijvoorbeeld promovendi met een op onderzoek 
gebaseerd proefschrift of een onderwerp dat die-
per ingaat op een bepaald onderwerp. Deze arti-
kelen mogen 3.000 of 4.000 woorden beslaan, 
zulks ter beoordeling aan de redactie.

Opbouw
Een artikel is bij voorkeur als volgt opgebouwd:
-  een korte, prikkelende inleiding met de 

belangrijkste conclusies (maximaal 75 woor-
den)

-  een beschrijving van het onderzoek, met ac-
centen op: 

-  de wetenschappelijke betekenis van het 
onderzoek, 

- de belangrijkste conclusies
-  de betekenis van de onderzoeksresultaten 

voor de vastgoedpraktijk
-  een korte beschrijving van de onderzoeksme-

thodiek.
Het verdient aanbeveling te vermelden op welke 
manier geïnteresseerde lezers kennis kunnen 
nemen van de onderzoeksresultaten.
Auteurs dienen (een selectie van) hun bronnen 
op te nemen.

Procedure
De redactie stelt het op prijs wanneer auteurs een 
outline van hun voorgenomen artikel toezenden. 
Op basis hiervan kan de redactie beoordelen of 
een uitwerking tot een volledig artikel zinvol is. 
Artikelen worden beoordeeld door een vakre-
dacteur en een externe referent. met tenminste 
1 tweezijdige blinde beoordeling. Auteurs ont-
vangen opmerkingen via de vakredacteur waarna 
aanpassingen kunnen plaatsvinden.
Door het artikel aan te bieden aan Real Estate 
Research Quarterly verklaart de auteur dat het-
zelfde niet tegelijkertijd elders ter publicatie 
wordt aangeboden. De uiteindelijke beslissing 
tot plaatsing wordt genomen door de redactie. De 
redactie kan altijd een artikel weigeren of inplan-
nen voor een volgend nummer. De redactie kan 
een artikel, in overleg met de auteur, inkorten of 
wijzigen. Veranderingen in de tekst die slechts 
de leesbaarheid ten goede komen zonder noe-
menswaardige inhoudelijke gevolgen, kunnen 
door de redactie zonder overleg met de auteur 
worden aangebracht. 

Wijze van aanleveren
Voor aanlevering gelden de volgende technische 
richtlijnen:
-  artikelen: als MS Word-bestand
-  gebruikte illustraties (grafieken, tabellen, 

stroomschema’s): separaat aanleveren
-  de onderliggende data voor grafieken: als 

separaat MS Excel-bestand (alleen waarden, 
zonder formules)

-  kaartmateriaal: als EPS-bestand (Adobe Il-
lustrator). 

-  literatuurverwijzing in APA-stijl (voorbeeld: 
Garfinkel, A. (1981) Forms of explanation;

  rethinking the questions in social theory.  
New Haven: Yale University Press.)

Voorstellen voor artikelen kunnen digitaal wor-
den aangeleverd via: vogon@propertynl.com.

Richtlijnen Real Estate Research 
Quarterly voor auteurs
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