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ESSAY

Het Zwitserlevengevoel is ook niet alles
door prof. mr. Friso de Zeeuw

D

it themanummer over gebiedsontwikkeling kijkt ruimschoots
over de grens. Dat is zinvol, omdat
wij, in ons land, de neiging hebben alleen
onze eigen situatie en werkwijzen in ogenschouw te nemen. Nu de vaderlandse vastgoedwereld en gebiedsontwikkeling sinds
september 2008 in crisis verkeren, kan een
internationale oriëntatie geen kwaad.
In dit essay artikel wil ik een paar van internationale observaties delen. Ik winkel daarbij vrijpostig en selectief in de artikelen die
elders in dit nummer te vinden zijn.
De ruimtelijk-economische ontwikkeling
is de belangrijkste bepaler voor gebiedsontwikkeling. In alle westerse landen bevordert de kenniseconomie concentratie van
meerwaardecreatie, economische activiteit,
werkgelegenheid en mensen in bepaalde
stedelijke agglomeraties. Het resulteert in
opwaartse druk op de grond- en vastgoedprijzen (wonen, retail, bedrijfsruimten).
Dit maakt het mogelijk om de hoge kosten
en risico’s van binnenstedelijke transities
(aankoop vastgoed, uitplaatsen bedrijven,
bodemsanering, omleggen infrastructuur,
lange procedures) goed maken met de prijzen van de eindproducten. Waar de economische ontwikkeling terugvalt, stort ook de
vastgoedmarkt in en is van gebiedsontwikkeling geen sprake meer. Detroit is daar een
extreem voorbeeld van.
De aantrekkelijkheid van stedelijke agglomeraties wordt bepaald door de economische structuur, bereikbaarheid en de
qualitiy of life (prettige woongelegenheid,
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veiligheid, publieke voorzieningen, recreatiemogelijkheden en cultuur).
In Zürich bij voorbeeld heeft men de economische wind in de rug en de stad scoort
al jaren in de top van de steden met de
beste levenskwaliteit. Ideale condities voor
gebiedsontwikkeling, zou je denken. De
Europa Allee, bij het Hauptbahnhof, is de
grootste gebiedsontwikkeling van Zürich,
met een imponerend gemengd programma
van kantoren, onderwijsvoorzieningen, retail, gastronomie en wonen. KCAP (Kees
Christiaanse) kreeg de opdracht voor het
maken van een stedenbouwkundig masterplan voor het gebied waar zich onder meer
het postsorteerkantoor en een spoorwegemplacement bevonden. Daarbinnen gaat
de internationale architectuur-elite aan de
gang, met Frank Gery, Chippendale, CruzOrtiz, Zaha Hadid, Herzog & De Meuron.
Wordt het straks een prettig verblijfgebied
met zoveel architectonisch geweld? En
komt de context, geschiedenis en de eigenheid van het gebied tot zijn recht? Ik heb de
grootste twijfel.
Een ander voorbeeld. Hamburg mag zich
verheugen in een niet aflatende stroom Nederlandse bezoekers. Terecht, want in deze
welvarende stad is veel te beleven binnen
ons vakgebied, met HafenCity als Luilekkerland. Ook hier drukt de internationale
architectuurelite een zwaar stempel op het
nieuwe stadsdeel. Het roept dezelfde vragen
op als in Zürich. Daarnaast experimenteert
het stadsbestuur in het binnengebied met
de uitgifte van opties voor kleine kavels om
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De vaderlandse vastgoedcrisis veroorzaakt
veel onzekerheid en verwarring. Dat lokt
meest uiteenlopende voorstellen uit om
weer op te krabbelen; veelal onder het motto ’alles moet anders’. Een ervan is om de
herontwikkelingsfase (investering) te verknopen met de beheerfase (de exploitatie).
Om zo te komen tot integrale gebiedsexploitatie. De focus richt zich op het beleggerperspectief. Gebiedsfondsen ziet men
als bijpassende financieringsconstructie.
De promotors van ’gebiedsontwikkeling
3.0’ zien ook kansen voor toetreding van
nieuwe partijen in gebiedsontwikkeling.
Kandidaten zijn onder meer: de sectoren
zorg, energie en zelfs afvalverwerking. Het
Londense King’s Cross dient als internationaal praktijkvoorbeeld voor dit perspectief.
Mij lijkt dit een onwaarschijnlijk, uiterst

onderzoek

Aan de andere kant van het spectrum bevinden zich stedelijke agglomeraties die
een prachtige economische toekomst achter zich hebben. Ik noemde Detroit al als
extreem voorbeeld met een beroerde economie, een overweldigende leegstand, onveiligheid en nauwelijks openbaar vervoer. Een
stad die zich na een spectaculaire economische teruggang behoorlijk heeft weten op
te werken is Liverpool. Hoe de locale overheid en markt daarbij samenwerken dwingt
bewondering af, met het winkelcentrum
Liverpool One als onbetwist paradepaardje.
Hier geen ingewikkelde, op architectuur gefixeerde competities, maar een doordachte
tender van de gemeente die een marktpartij met lange adem en dito visie kiest.

Een ding staat centraal: hoe krijgen wij de
koopkracht van de mensen weer terug naar
het centrum. Dat gezamenlijke doel stimuleerde de lotsverbondenheid tussen marktpartij en overheid. Tegen deze achtergrond
beschouw ik hard core concessiemodellen
als kansloos voor complexe gebiedsontwikkeling. Juist in moeilijke tijden werken
strikt gescheiden verantwoordelijkheden en
risico’s niet.
Interessante, vernieuwende samenwerkingsvormen voor stedelijke gebiedsontwikkeling spelen hier op in. We kunnen ze
waarschijnlijk eerder vinden in steden die
niet in de top van de kenniseconomie acteren. Neem Rotterdam. Men heeft er nog
wel last van overtrokken ambities maar de
manier waarop het stadsbestuur in Central
District, Merwehavens-Vierhavens en Hart
van Zuid zoekt naar krachtenbundeling
met locale vastgoedbezitters, locale ondernemers, ontwikkelaars en beleggers getuigt
van realiteitszin èn ambitie. Op basis van
een kwalitatief publiek programma van
randvoorwaarden, krijgen marktpartijen de
ruimte voor een marktgerichte aanpak. Het
lijkt op de Liverpoolse werkwijze.
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de ’verscheidenheid’ te bevorderen. Resultaat: een logistieke bende en een chaotisch totaalbeeld. Bij nadere beschouwing
treden andere verschijnselen aan het licht.
Ontwikkelings- en bouwtijden zijn lang,
de prijs-kwalteitsverhouding verslechtert,
vraagtekens zijn de plaatsen bij de marktgerichtheid en efficiency. Afwerking en detaillering van gebouwen en openbare ruimte
laten te wensen over. Dat laatste is overigens is in Zürich niet het geval. De Zwitsers doen hun naam eer aan en verslappen
op dit aspect niet. Zelfs anti-duiven-pinnen
worden mee-ontworpen en zorgvuldig gematerialiseerd. Maar meer in het algemeen
herkennen wij natuurlijk de Nederlandse
praktijk van voor de crisis.
Conclusie: waar optimale (economische)
randvoorwaarden voor stedelijke gebiedsontwikkeling gelden, rukt de internationale
architectuurelite op. Het valt, denk ik, te
verklaren uit de culturele voorkeur van beslissers bij overheid, markt en ontwerpers.
In de tweede plaats verliest gebiedsontwikkeling aan procesmatige, vraaggerichte en
bouwtechnische scherpte; slordigheid grijpt
om zich heen. Tenminste voor een deel is
dit verklaren uit gemankeerde marktwerking.

risicovol en complex perspectief. Wat dat
laatste betreft is de Amsterdamse Zuidas
een mooi voorbeeld waarin de verknoping
van publiek en privaat in de investering
bijna onontwarbaar bleek. DBFMO-achtige
contracten zijn in beginsel toepasbaar op
redelijk eenduidige producten als wegen
en gebouwen, maar zelden op meervoudige
gebiedsontwikkeling. Het impliciete pleidooi tot branchevervaging is mijn tweede
kritiekpunt. De vastgoedavonturen van - onder meer - zorginstelling Phladelphia liepen
uit op een faillissement. De stoomboot De
Rotterdam is een voorbeeld van een branchevreemde activiteit van een woningcorporatie, uitmondend in een financieel fiasco.
En kijk nog eens hoe het stadsverwarmingsbedrijven financieel is vergaan; een drama.
Natuurlijk gaan bij voorbeeld energie en water een grotere rol in gebiedsontwikkeling
spelen; zij kunnen optreden als ’waardemakers’. Ook het neerhalen van de schotten
binnen de gemeente tussen ontwikkeling
en beheer kan tot kostenbesparing leiden.
Maar compleet nieuwe ’verdienmodellen’?
Vergeet het, het is voodoo.
Laten we stedelijke gebiedsontwikkeling
internationaal blijven onderzoeken, ook al
blijft het local business bij uitstek. Steden in
een economisch lastige positie zijn daarbij
minstens even interessant als agglomeraties waar het Zwitserlevengevoel je omarmt.

Over de auteur
Prof. mr. Friso de Zeeuw is directeur
Nieuwe Markten Bouwfonds Ontwikkeling en praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft.
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Nieuwe samenwerkingsvormen
bij gebiedsontwikkeling
De wijze waarop publiek-private samenwerking in de Nederlandse gebiedsontwik-

thema: gebiedsontwikkeling

LES UIT HET SCALA-ARREST

kelingspraktijk jarenlang is vormgegeven volstaat niet langer. In toenemende mate
wordt duidelijk dat het (Europese) aanbestedingsrecht verschillende elementen
van deze samenwerking doorkruist. De tijd lijkt daarmee aangebroken voor de ontwikkeling van een samenwerkingsmodel ‘nieuwe stijl’.
door prof. dr. ir. Arjan.G. Bregman

Het bouwclaimmodel
Een volgend model, dat meestal onder de
noemer PPS wordt gebracht, is het bouwclaimmodel. Hierbij verplichten de private
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Traditionele modellen
Bij de grondexploitatie zijn in de eerste
plaats twee klassieke modellen te onderscheiden waarbij sprake is van een min of
meer traditionele rolverdeling. Het eerste
model is het model van de actieve gemeentelijke grondpolitiek. Daarbij verwerft de gemeente de voor uitvoering van een project
benodigde gronden, mogelijk (mede) met
gebruikmaking van het gemeentelijke voorkeursrecht en haar onteigeningsbevoegdheid, maakt deze gronden bouw- en woonrijp en geeft de bouwrijpe kavels vervolgens
uit. Binnen de (eigen) publiekrechtelijke
randvoorwaarden heeft de gemeente grote

vrijheid bij het inrichten van de grondexploitatie. De planontwikkeling en -uitwerking heeft de gemeente geheel in eigen
hand. Indien en voor zover het grondexploitatieresultaat positief is, komt dit geheel
ten goede aan de gemeente. Daartegenover
staat dat uiteraard ook alle risico’s - voor zover niet afgedekt door subsidies - voor rekening van de gemeente komen.
Het tweede model is dat van de zelfrealisering door de grondeigenaar van het bestemmingsplan. Hierbij heeft een private partij
de betreffende grond in bezit en voert voor
eigen rekening en risico een bestemmingsplan uit. Het is gebruikelijk dat de gemeente en de grondeigenaar een zogenaamde
anterieure overeenkomst sluiten, op grond
waarvan het gemeentelijke kostenverhaal
en de gemeentelijke regie worden verzekerd.

onderzoek

G

edurende de afgelopen decennia heeft publiek-private samenwerking bij gebiedsontwikkeling
een hoge vlucht genomen. Overheden en
marktpartijen hebben elkaar nu eenmaal
nodig bij gebiedsontwikkeling. De brede
samenwerkingspraktijk heeft feitelijk de
volgende vijf grondexploitatiemodellen opgeleverd:

partijen die gronden hebben verworven zich
om deze tegen een vaste prijs per vierkante
meter aan de gemeente over te dragen, in
ruil waarvoor de marktpartijen te zijner tijd
een bepaald aantal bouwrijpe kavels krijgt
toebedeeld. Het grondexploitatierisico berust in dit samenwerkingsmodel - net zoals
bij actieve grondpolitiek - in beginsel volledig bij de gemeente. De grondverwerving
is voor het overige, evenals het bouw- en
woonrijp maken, een gemeentelijke zaak.
Anders dan bij het traditionele model van
de gemeentelijke grondexploitatie, is bij het
bouwclaimmodel echter geen mogelijkheid
om de bouwrijpe kavels aan te bieden aan
wie de gemeente maar wil. De grondeigenaren hebben immers een exclusief recht op
levering van een bepaald aantal van deze kavels, doorgaans naar rato van hun oorspronkelijk ingenomen grondpositie.
Het joint-venturemodel
Als een ‘echt’ PPS-model geldt het joint
venture-model, waarbij gemeente en
marktpartij(en) gezamenlijk een grondexploitatiemaatschappij (meestal afgekort tot
GEM) oprichten, waaraan de gronden binnen het plangebied (in economische eigendom) worden overgedragen. Deze onderneming is vaak ook verantwoordelijk voor
het bouw- en woonrijp maken en voor de
gronduitgifte en draagt daarmee in feite het
karakter van een geprivatiseerd grondbedrijf
op locatie-niveau. Het grondexploitatierisico
wordt in dit samenwerkingsmodel verdeeld
tussen gemeente en marktpartijen in de
verhouding waarin deze partijen participeren in de GEM (meestal 50/50). Behalve dat
de GEM een centrale rol bij de grondproductie inneemt, doet de GEM in de regel
ook voorstellen voor de nadere uitwerking
van de plannen voor de locatie.
Het concessiemodel
Het laatste model is het concessiemodel,
waarbij de private partijen de beschikking
krijgen over alle gronden op een locatie
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(door zelf te verwerven van oorspronkelijke
eigenaren en/of verkoop van deze gronden
door de gemeente aan de marktpartij). Het
bouw- en woonrijp maken gebeurt vervolgens voor eigen rekening en risico van de
marktpartij. Daarmee onderscheidt het
concessiemodel zich van de voorgaande
twee modellen. De gemeente beperkt zich
wat betreft de inrichting van de locatie tot
het vaststellen van een programma van eisen, waaraan de marktpartij bij de ontwikkeling gebonden is. Overigens vertoont
het concessiemodel verwantschap met de
traditionele private locatieontwikkeling,
waarin een exploitatie-overeenkomst tussen gemeente en exploitant wordt gesloten.
Belangrijk verschil is dat bij zelfrealisering
het openbaar gebied in een aantal situaties
door de gemeente wordt ingericht en dat de
private partij daarvoor een bijdrage moet
betalen, terwijl bij het concessiemodel de
inrichting van het openbaar gebied - binnen
de door de gemeente te stellen kwalitatieve
randvoorwaarden - een zaak is van de private partijen.
Problemen vanuit aanbestedingsrecht
Vooral in gevallen waarin is gekozen voor
het joint-venturemodel en voor het concessiemodel, beperken investeringen van
marktpartijen zich bij gebiedsontwikkeling
niet tot woningbouw en commercieel vastgoed, maar investeren zij ook in grondexploitaties en zijn zij betrokken bij de overkoepelende planvorming bij ruimtelijke
veranderingsprocessen en participeren zij
actief in het projectmanagement dat zich
doorgaans over de integrale gebiedsontwikkeling uitstrekt. Ook voor het ontwikkelen
van vastgoed met een publieke functie hebben marktpartijen belangstelling.
Als gevolg van een aantal arresten van het
Europese Hof gedurende het afgelopen decennium is de ruimte voor overheden en
marktpartijen om die samenwerkingsvorm
te kiezen waarvan zij van oordeel zijn dat
die het beste past bij de kenmerken van het
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Aanbestedingsplicht
Niet alleen als gevolg van de ingrijpend gewijzigde marktsituatie, in het bijzonder wat
betreft de financieringsmogelijkheden van
marktpartijen staat het joint-venture- en
concessiedoel onder druk, ook de actuele
inzichten in de reikwijdte van het aanbestedingsrecht staan dus in de weg aan het
voortzetten van publiek-private samenwerking middels het joint-venturemodel en het
concessiemodel.
In projecten waar sprake is van aanbestedingsplichtige activiteiten in het kader van
de grondexploitatie en de marktpartijen
niet op voorhand een zelfrealisatierecht ten
aanzien van deze activiteiten hebben, moet
de gemeente de betreffende opdrachten

onderzoek

Arresten Europese Hof
Het arrest Commissie/Frankrijk2 maakte
duidelijk dat van het doorleggen van de aanbestedingsactiviteit alleen sprake kan zijn,
indien de partij aan wie wordt doorgelegd
een zelfrealisatierecht heeft ten aanzien van
het betreffende publieke werk.
Gevolg van deze arresten van het Europese
Hof is dat het aan marktpartijen zonder
voorafgaande Europese aanbesteding overlaten van de opdrachten waarvan de kosten het toepasselijke drempelbedrag van
momenteel € 4.845.000 overschrijden, in
strijd is met het Europese aanbestedingsrecht. Hetzelfde geldt overigens voor opdrachten waarmee een lager bedrag, maar
wel een vaststaand grensoverschrijdend belang is gemoeid.
Voor in het bijzonder het joint-venturemodel en het concessiemodel is dit in de praktijk problematisch. Kenmerk van beide modellen is immers dat de activiteiten in het
kader van de grondexploitatie - het bouwen woonrijp maken, de inrichting van het
openbaar gebied - aan een GEM c.q. aan
een marktpartij worden overgelaten en dat
de GEM c.q. de marktpartij ook een belangrijk aandeel heeft in de planuitwerking en
in het projectmanagement. Alleen indien
de marktpartij bij het aangaan van de samenwerking reeds een zelfrealisatierecht
had ten aanzien van genoemde activiteiten,
is het doorleggen van de aanbestedingsac-

tiviteit - en daarmee van het prijsrisico ten
aanzien van de uitvoering van bedoelde activiteiten - in Europeesrechtelijk perspectief
toegestaan.
In alle andere gevallen moet de overheid doorgaans de gemeente - zelf tot aanbesteding van dergelijke activiteiten overgaan.
Opdrachten in het kader van de planuitwerking die mede betrekking hebben op
genoemde activiteiten en opdrachten op het
gebied van het projectmanagement ten aanzien van de grondexploitatie en waarvan de
kosten het drempelbedrag overschrijden,
kunnen onder geen enkele omstandigheid
worden doorgelegd. Het drempelbedrag
voor diensten ligt sinds 1 januari 2010 overigens op € 193.000.
Veel lopende contracten in het kader van
gebiedsontwikkeling kunnen, gelet op de
actuele inzichten van de reikwijdte van het
Europese aanbestedinsgrecht, de toets der
Europeesrechtelijke kritiek niet doorstaan.
Mede gelet op de inmiddels in werking getreden Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijn aanbesteden (Wira) is het
zaak om bij nieuwe afspraken bij gebiedsontwikkeling de actuele inzichten in de
reikwijdte van het aanbestedingsrecht in
acht te nemen.
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project en de door partijen gewenste verdeling van taken, kosten, opbrengsten en risico’s, fors ingeperkt.
Een belangrijke les voor de Nederlandse
praktijk van gebiedsontwikkeling volgde
uit het Scala-arrest1: grondeigendom bij een
marktpartij kan niet betekenen dat deze
marktpartij op die grond openbare werken
mag (laten) realiseren, indien de realisatie
daarvan gelet op het karakter van het werk
moet worden aanbesteed. Wel mag de aanbestedingsactiviteit aan deze marktpartij
worden doorgelegd.

zelf aanbesteden. Aanbestedingsplichtige
diensten in het kader van de planvorming
en van het projectmanagement dienen per
definitie door de overheid te worden aanbesteed. Het joint-venture en concessiemodel
worden zo behoorlijk uitgekleed en verliezen daardoor veel van hun aantrekkelijkheid.
Hoe nu verder met PPS?
Dit kan in de eerste plaats door te kiezen
voor het meer traditionele bouwclaimmodel. In dat model worden door marktpartijen verworven gronden aan de gemeente
overgedragen en wordt bij deze overdracht
tevens overeengekomen dat na het bouwen woonrijp maken door de gemeente, de
markpartijen in aanmerking zullen komen
voor de koop van een bepaald aantal bouwrijpe kavels waarop zij voor eigen rekening
en risico vastgoed kunnen realiseren. In de
prijs van de bouwrijpe kavels verdisconteert
de gemeente de kosten van de uitvoering
van de aanbestedingsplichtige opdrachten.
Dit betekent wel dat de gemeente wordt
belast met de aanbesteding van bedoelde
opdrachten en ook het daarmee verbonden
prijsrisico zal dragen. In veel projecten zal
juist dat laatste door de gemeente als ongewenst worden gezien. Voor die gevallen zie
ik vooral ruimte voor het concessiemodel
nieuwe stijl.
In het concessiemodel nieuwe stijl worden
alle gronden die nodig zijn voor de gebiedsontwikkeling overgedragen aan de marktpartij (of een consortium van marktpartijen) met wie de gemeente samenwerkt.
Een belangrijk verschil met het ‘klassieke
concessiemodel’ is echter dat de opdrachtverlening met betrekking tot de aanbestedingsplichtige opdrachten voor werken
en diensten niet langer bij de ‘concessiehouder’ berust, maar bij de publieke partij, doorgaans de gemeente. Het eenmaal
ingerichte openbaar gebied wordt door de
marktpartij (fasegewijs) aan de gemeente
overgedragen. Middels een anterieure
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overeenkomst tussen de marktpartij en
de gemeente worden de werkelijke kosten
die gemoeid zijn met het uitvoeren van de
aanbestedingsplichtige opdrachten vervolgens op de marktpartij afgewenteld. De risicoverdeling en het financiële resultaat zijn
dan hetzelfde als bij het ‘klassieke concessiemodel’ waarbij het met de aanbesteding
verbonden prijsrisico middels het doorleggen van de aanbestedingsactiviteit direct bij
de marktpartij terechtkomt.
Private gebiedsontwikkeling
Over de toepassing van het concessiemodel
nieuwe stijl wordt inmiddels bij verschillende gebiedsontwikkelingen nagedacht.
Op de vastgoedbeurs PROVADA werd informatie gegeven over het gebied Merwehaven-Vierhavens, dat onderdeel uitmaakt
van de gebiedsontwikkeling Stadshavens te
Rotterdam. Een folder over de ontwikkeling
van het gebied maakt gewag van een ‘gefaseerde concessieaanpak’. Ook op andere
plaatsen merkt ondergetekende een actuele voorkeur op voor wat ook zou kunnen
worden genoemd ‘private gebiedsontwikkeling’, waarbij de overheid zich concentreert
op de inhoudelijke randvoorwaarden. Het
maken van een structuurvisie als bedoeld
in de Wro is hierbij een eerste goede stap
van overheden. Bij de gebiedsontwikkeling
Stadshavens wordt die stap gezet en is een
concept-structuurvisie gereed.
Overigens is in geval van (veel) privaat
grondbezit in een te ontwikkelen gebied
ook een combinatie van bouwclaim en concessie denkbaar: marktpartijen leveren hun
gronden in en krijgen tegelijk (op een andere plek binnen het te ontwikkelen gebied)
een recht op levering van (evenmin bouwrijpe) gronden, ten aanzien waarvan zij –
binnen de grenzen van het aanbestedingsrecht – verantwoordelijk worden voor zowel
de grond- als vastgoedexploitatie. Ook over
toepassing van dit model wordt momenteel
nagedacht.

misch belang bij het vastgoed (bijvoorbeeld omdat het een openbare bestemming
heeft), er wordt een bouwplicht opgelegd
en de overheid stelt eisen die verder gaan
dan publiekrechtelijk mogelijk zou zijn.
De Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011 is
kosteloos verkrijgbaar bij het Ministerie van
I&M en tevens gratis te downloaden.
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Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011
Hoewel het joint-venturemodel nieuwe stijl
en het concessiemodel nieuwe stijl daarin
niet als zodanig worden benoemd, zijn de
in dit artikel aangegeven actuele inzichten
in de reikwijdte van het aanbestedingsrecht
uitgebreider beschreven in de op 31 maart
2011 verschenen Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011, de opvolger van de Reiswijzer
Gebiedsontwikkeling 2009. In de nieuwe
Reiswijzer is ook de meest actuele jurisprudentie verwerkt met betrekking tot de
betekenis van het aanbestedingsrecht voor
het aanbesteden van vastgoed. Kort gezegd
komt deze jurisprudentie (met name het
Müller-arrest3) erop neer dat de realisatie
van woningbouw en commercieel vastgoed
alleen aanbestedingsplichtig is indien cumulatief wordt voldaan drie voorwaarden:
de overheid heeft een rechtsreeks econo-

Over de auteur
Prof. dr. ir. Arjan Bregman is Hoogleraar
Gebiedsontwikkeling aan de Universiteit van Amsterdam en tevens verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht
(IBR) te Den Haag. Ook is hij directeur
van Bregman Advisering B.V.
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Voetnoten
1	HvJEG 12 juli 2001, (Ordine degli Architetti e.a., bekend als Scala), C 399/98.
2	HvJEG 20 oktober 2005, (Commissie/Frankrijk), C 264/03.
3	HvJEU 25 maart 2010 Helmut Müller GmbH tegen Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, C-451/08.
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NIEUWE PERSPECTIEVEN

Gebiedsontwikkeling als
een community of practice
Het is voor gebiedsontwikkeling een tijd van reflectie. Zoals uit vele media – en ook dit
nummer van Real Estate Research Quarterly – valt op te maken, is de aandacht voor
gebiedsontwikkeling groot. Niet zelden gaat het over ‘structurele veranderingen’ en
‘nieuwe verdienmodellen’. Maar als we gebiedsontwikkeling structureel willen veranderen en er nieuwe verdienmodellen voor willen bedenken, moeten we gebiedsontwikkeling eerst beter leren begrijpen. In dit korte artikel neem ik een voorschot op een nog
nader uit te werken argument dat gebiedsontwikkeling het beste kan worden gezien als
een community of practice. Het gaat hier om een perspectief dat zeer productief kan zijn
voor ons begrip van wat gebiedsontwikkeling was, wat het vandaag de dag is, en wat
het zou kunnen zijn. Een korte introductie.
door dr. ir. Tom Daamen

D

e maatschappelijke aandacht voor
gebiedsontwikkeling in Nederland is
momenteel groot. Duizenden mensen met vele verschillende achtergronden en
kennisspecialisaties houden zich er dagelijks
in woord en geschrift mee bezig. Dat de aandacht zo breed is heeft op een abstract niveau
wellicht te maken met de verwachting dat steden een cruciale rol zullen spelen gaan in het
creëren van economische, sociale, en technologische vernieuwingen die ons moeten helpen de huidige crises te overwinnen1). Maar
het heeft zeker ook te maken met de belangen
van mensen en organisaties die zich bezighouden met concrete projecten; soms om de
continuïteit van hun werk en inkomen zeker
te stellen, maar vaker omdat ze passie hebben
voor wat ze iedere dag doen en maken.
Er wordt door professionals in gebiedsontwikkeling onderling veel gesproken over de actu-
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ele situatie in ‘het vak’ en gefilosofeerd over
haar toekomst.
De actuele situatie
Als universitair docent bij de TU Delft en onderwijsmanager van de post-initiële opleiding
Master City Developer (MCD) voer ik regelmatig zeer interessante en kritische gesprekken
met mensen die net (gaan) beginnen of al vele
jaren ervaring hebben in de gebiedsontwikkelingspraktijk. Het laatste jaar zijn ‘nieuwe
rollen’, ‘nieuwe strategieën’, en ‘nieuwe competenties’ vaak het onderwerp van discussie,
hetgeen we met de MCD o.a. in een reeks
seminars verder hebben willen uitdiepen2).
Maar naast de discussies en reflecties waar
ikzelf en mijn collega’s bij betrokken zijn is
er het afgelopen jaar een veelheid aan initiatieven (congressen, seminars, beurzen, excursies, studiedagen) geweest met ‘gebiedsont-
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• Mutuality of engagement, oftewel het vermogen om met andere leden om te gaan en
op natuurlijke wijze reageren op hun handelingen, waardoor een wederkerige relatie
ontstaat die de basis is voor iedere herkenbare
deelname;
• Accountability to the enterprise, oftewel het
vermogen om datgene waar een gemeenschap
zich mee bezig houdt (hier: gebiedsontwikkeling) zo goed te begrijpen dat er ook een zekere verantwoordelijkheid voor gedragen wordt
en er aan haar doelen en continuïteit kan worden bijgedragen; en tenslotte
• Negotiability of the repertoire, oftewel het
vermogen om in de praktijk mee te doen en
gebruik te maken van de ‘regels van het spel’.

onderzoek

Een praktijkgemeenschap
Wat zich in Nederland volgens mij aftekent
is een zogenaamde community of practice: een
gemeenschap van mensen die op informele
doch nadrukkelijke wijze met de gebiedsontwikkeling verbonden zijn. Zo’n gemeenschap
is niet duidelijk af te bakenen. De mensen
die er lid van zijn hebben zeer uiteenlopende
achtergronden en vertegenwoordigen tal van
disciplines en belangen, of het nu gaat om
ambtenaren, ondernemers, wetenschappers
of gewone burgers. Daarom moet gebiedsontwikkeling ook eerder een praktijkgemeenschap dan een vakgebied, discipline, of wetenschapsdomein genoemd worden. Het idee
van een praktijkgemeenschap past bovendien
veel beter bij de complexe realiteit van de
hedendaagse netwerksamenleving, waarin

vooruitgang en innovatie wordt gekenmerkt
door interdisciplinariteit, creativiteit, flexibiliteit en constante reflectie. De vele formele en
informele relaties die rondom ieder actueel
gebiedsontwikkelingsproject ontstaan worden
zo bezien niet als een beheersingsprobleem
ervaren (een klassieke managementneiging),
maar als een mogelijkheid om het project met
kennis uit de gemeenschap te verrijken en
verder te brengen.
Het idee van een community of practice is van
alle tijden. Volgens Etienne Wenger (1998;
2000), een gezaghebbend auteur en onderzoeker op dit terrein, zijn zij een integraal deel
van ons leven. Ieder die zich even afvraagt tot
welke gemeenschap(pen) hij of zij behoort zal
deze vrij snel kunnen benoemen, hoewel er
in de dagelijkse praktijk zelden expliciet wordt
gesproken over een ‘gemeenschap’ en wie er
al dan niet ‘lid’ van is (van young urban professional tot voetballiefhebber tot gebiedsontwikkelaar). Desondanks maken we voor ons
gevoel soms een belangrijk deel uit van deze
impliciete gemeenschappen, terwijl we ons bij
anderen slechts zijdelings betrokken wanen.
Dat wil echter niet zeggen dat iedere gemeenschap een lidmaatschap zomaar accepteert; er
moet sprake zijn van een zekere wederkerigheid. Een bevoegd lidmaatschap vraagt volgens Wenger (1998: 137) dan ook om:
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wikkeling’ als het centrale thema. Ook op het
internet zijn er veel bezochte sites (zoals www.
ruimtevolk.nl en www.gebiedsontwikkeling.
nu) en fora (zoals op linkedin) te vinden waarmee kennis over gebiedsontwikkeling wordt
geproduceerd en verspreid. Via twitter delen
vele vakidioten terwijl u dit leest hun laatste
praktijkervaringen.
Naast onderwijs en andere vormen van kennisoverdracht is er op het terrein van onderzoek omtrent gebiedsontwikkeling ook veel
aan de hand. In april 2010 aanvaardde Arjan
Bregman zijn hoogleraarschap Gebiedsontwikkeling aan de Universiteit van Amsterdam,
en afgelopen juni deed Erwin van der Krabben hetzelfde aan de Radboud Universiteit in
Nijmegen.3) De Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling van Friso de Zeeuw in Delft gaat
daarnaast al zijn zesde jaar in, wat zowel de
maatschappelijke als de wetenschappelijke
relevantie van het fenomeen gebiedsontwikkeling onderstreept. Een en ander betekent
per saldo dat er ook binnen universiteiten en
andere kennisinstituten veel mensen zijn die
zich, soms in combinatie met een rol in de
beroepspraktijk, met dit fenomeen bezig houden. Hogescholen mogen daarin ook al lang
niet meer onbenoemd blijven.

Dit vraagt ten eerste om voldoende (directe of
indirecte) historisch besef van die praktijk, zodat de regels van het spel op waarde geschat
kunnen worden. Maar het vraagt ook om de
individuele kracht en de steun van anderen
om bepaalde regels ter discussie te stellen of
zelfs te herzien.
Wellicht is het interessant om aan de hand
van deze criteria eens na te gaan of, en in hoeverre, u als lezer deel uitmaakt van de praktijkgemeenschap rond gebiedsontwikkeling.
Leren als kernactiviteit
Er zijn drie belangrijke aanleidingen om het
idee van gebiedsontwikkeling als praktijkgemeenschap de komende tijd nader te doordenken en uit te werken. Ten eerste sluit het
idee aan bij het wetenschappelijke beeld van
een dynamische, steeds verder evoluerende
praktijk (zie bijvoorbeeld Healey, 2010). Deze
dynamische manier van kijken biedt namelijk
verklaringen voor het feit dat veranderingen
in deze praktijk niet schoksgewijs plaatsvinden maar geleidelijk en in elkaars verlengde.
Gebiedsontwikkeling 1.0, 2.0 en 3.0 zijn in dat
licht (zie ook de bijdrage van Gert Joost Peek)
snapshots van een estafette op het moment
dat de stok wordt overgedragen. Dit wijst ons
dus op een zekere padafhankelijkheid: de
ontstaansgeschiedenis van gebiedsontwikkeling heeft implicaties voor haar toekomst. Bestaande regels, werkwijzen en instrumenten
worden niet gemakkelijk verlaten, waardoor
innovatieve manieren van werken niet snel
worden herkend: vaak worden zij omschreven
in voor de praktijk herkenbare termen waardoor vernieuwingen mogelijk worden geremd
(iemand zin in een joint venture light, misschien?). Structurele veranderingen in gebiedsontwikkeling impliceren onder andere
het ontwerpen van een nieuwe vocabulaire,
hetgeen het belang van creativiteit en reflectie
nog eens onderstreept.
De tweede aanleiding om gebiedsontwikkeling als praktijkgemeenschap te zien heeft
een meer empirische basis. Gedurende mijn
promotieonderzoek naar de strategieën achter
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grote internationale waterfrontontwikkelingen (Daamen, 2010) ben ik er achter gekomen
dat ‘leren’ een strategische kernactiviteit is die
in de praktijk van gebiedsontwikkeling vaak
onderbelicht blijft. Strategieën (of onderdelen ervan) worden niet alleen ontworpen en
geïmplementeerd, ze ontstaan ook gedurende
het proces van implementatie doordat er ingespeeld moet worden op nieuwe inzichten
en onvoorziene omstandigheden. Om met dat
laatste, emergente deel van strategievorming
effectief om te gaan is het vermogen om te
leren cruciaal (zie bijvoorbeeld Mintzberg,
2007). Open staan voor nieuwe ideeën en
inzichten, in contact staan met je maatschappelijke omgeving, en de bereidheid om eigen
veronderstellingen en modus operandi waar
nodig te herzien blijken belangrijke eigenschappen van de succesvolle gebiedsontwikkelaar.
Wenger (2000) stelt dat leren een kernactiviteit is in iedere praktijkgemeenschap, en dat
dit grote betekenis heeft voor 1) de individuen
daarbinnen, 2) de gemeenschap als geheel, en
3) voor de organisaties die op deze gemeenschap aangesloten zijn. De derde reden waarom gebiedsontwikkeling als praktijkgemeenschap moet worden gezien is dan ook dat het
past bij de hierboven geschetste actuele situatie van interactie en kruisbestuivingen. Voor
het individu is leren dan namelijk een kwestie
van participeren in en het actief bijdragen aan
de praktijk. Voor de gemeenschap als geheel
staat leren gelijk aan het uitwerken verfijnen
van die praktijk, en het aantrekken van nieuwe
generaties van leden. En voor organisaties betekent leren dat het duurzame verbindingen
met de gemeenschap moet aangaan waardoor
het haar kennis op peil houdt en op een effectieve en waardevolle manier kan opereren.
Ten slotte
De manier waarop de praktijk van gebiedsontwikkeling zich op dit moment in Nederland
ontwikkelt sluiten goed aan op de kenmerken
van een community of practice zoals die in de
literatuur beschreven staan. De drie niveaus

tie en deze waar mogelijk uit te bouwen. Gebiedsontwikkelaars moeten zowel binnen als
buiten hun organisatie kunnen reflecteren
op en discussiëren over hun werk. Alleen zo
kunnen zij de relaties, inzichten en creativiteit
opbouwen om de toekomst van de organisatie
en hun gemeenschap vorm te geven.
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waarop leren in de huidige praktijk van gebiedsontwikkeling plaatsvindt (individueel,
collectief, en binnen organisaties) is zeer herkenbaar, en onderzoek bevestigt dat leren een
onderbelichte maar cruciale eigenschap is van
mensen en organisaties die zich met gebiedsontwikkeling bezig willen (blijven) houden.
Het is daarom interessant om het idee van gebiedsontwikkeling als praktijkgemeenschap
nader uit te werken en de implicaties ervan
te onderzoeken. Wetenschappers en professionals weten elkaar binnen iedere succesvolle
community of practice goed aan te vullen en
op kritische wijze scherp te houden. Gebiedsontwikkeling lijkt hierin goed op weg te zijn,
maar veel organisaties (overheden, ontwikkelaars, corporaties, maar ook hieraan gerelateerde ontwikkelingsmaatschappijen) hebben
het momenteel zwaar. Aan hen het advies om
damage control niet ten koste te laten gaan
van het lerende vermogen van de organisa-
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Voetnoten:
1	Zoals te lezen in recente bestsellers als Owen (2009), Florida (2010) en Glaeser (2011).
2	Het afgelopen jaar heeft de Master City Developer-opleiding drie seminars gehouden. Kijk voor de verslagen op www.
mastercitydeveloper.nl of www.gebiedsontwikkeling.nu.
3	Hoewel zijn leerstoel het label ‘vastgoed- en locatieontwikkeling’ heeft meegekregen, sprak Van der Krabben in zijn oratie
vooral over gebiedsontwikkeling.
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NIEUWE REALITEIT

Van disciplinair raamwerk
naar denkraam
Het zijn turbulente tijden voor gebiedsontwikkeling. Oude werkwijzen zijn vastgelopen en nieuwe aanpakken zijn nog in ontwikkeling. ‘Gouden tijden voor voodoopriesters’, volgens praktijkhoogleraar De Zeeuw. Hij waarschuwt voor allerlei
paradigmawisselingen die worden geopperd, en wijst erop dat we de traditionele
rollen van ontwikkelaar, belegger en financier niet zomaar mogen wegdenken (De
Zeeuw, 2011).
door dr. ir. Gert-Joost Peek MRICS

E

en reeks van publicaties heeft inmiddels het licht gezien waarin acties
(Praktijkleerstoel, 2011), verdienmogelijkheden (Van Rooy, 2011) en principes
(Puylaert en Werksma, 2011) al dan niet
voorzien van praktijkvoorbeelden worden
opgesomd om richting te geven aan gebiedsontwikkeling in de nieuwe realiteit.
Veel van deze aanbevelingen zijn generiek
van aard of zoomen juist in op een bepaald
specifiek aspect. Zo ontstaat als vanzelf het
beeld van een bonte verzameling van rijpe
en groene gedachten; soms gericht op het
bieden van nieuw houvast voor wegzakkende projecten, soms op het zetten van een
stip op de horizon als lonkend perspectief,
vaak ingrijpend op een onderdeel van het
gebiedsontwikkelingsproces en zelden een
gehele afbeelding gevend hiervan.
Dit artikel poogt orde in de wirwar van vernieuwing te scheppen en heeft tot doel inzicht te geven in en richting te geven aan
het ontwikkelingspad van de aanpak van
gebiedsontwikkeling. Het vertrekpunt voor
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de beschrijving van de verandering in de
aanpak is een disciplinair raamwerk aan
de hand waarvan al enige jaren het vak gebiedsontwikkeling wordt gedoceerd aan de
Amsterdam School of Real Estate (ASRE)
en de Master City Developer (MCD). Tevens
wordt gebruik gemaakt van drie buitenlandse casussen om stadia in de verandering
van gebiedsontwikkeling te illustreren, te
weten Hamburg HafenCity, 22@Barcelona
en King’s Cross in Londen.
Deze drie casussen zijn majeure en toonaangevende complexe binnenstedelijke
gebiedsontwikkelingen in Europa. Zij bieden de mogelijkheid om onderdelen van
aanpakken aan te wijzen die wij nog niet
of nauwelijks toegepast zien in de Nederlandse praktijk. Zo kunnen we vooruit kijken naar mogelijke uitwerkingen van een
toekomstige aanpak.
De - aan de hand van het disciplinaire
raamwerk - beschreven veranderingen in
de aanpak van gebiedsontwikkeling bieden

Londen King’s Cross

- 155 ha.
- 10 kilometer waterfront
- Voegt 40% toe aan binnenstad
- Totale investering ± € 8,6
miljard

- 198,2 ha. (115 bouwblokken)
- Totale investering ± € 12
miljard

- 27,2 ha.
- 20 historische gebouwen en
bouwwerken
- 1 km kade
- Totale investering ± € 2 miljard

Totale toevoeging 2,32 mlj.
m² BVO

Totale toevoeging 4 mlj.
m² BVO

Totale toevoeging 0,74 mlj.
m2 BVO

- 5.800 woningen voor
12.000 bewoners
- 45.000 arbeidsplaatsen
- Kantoren, winkels,
gastronomie, cultuur en
leisure
- 27 ha. parken, pleinen en
promenades

- Toevoeging 114.000 m²
groene ruimte
- Toevoeging 145.000 m²
voorzieningen

- 50 nieuwe gebouwen
- 10 nieuwe publieke ruimten
- Totaal 11 ha (40% ) nieuwe
openbare ruimte
- Kantoren 455.000 m² BVO
- 1.950 woningen (195.000 m² BVO)
- Winkels 46.000 m² BVO
- Hotel 47.000 m² BVO
- Voorzieningen 75.000 m² BVO
- Leisure 29.000 m² BVO

Kerngegevens programma casussen

Methode
Vanuit een wetenschappelijk methodisch
perspectief bekeken, handelt het hier om

toekomstonderzoek. We zijn op zoek naar
een toekomstige aanpak voor gebiedsontwikkeling en realiseren ons dat we de huidige werkwijze niet kunnen voortzetten, maar
dat we er hoe dan ook op zullen voortbouwen. In een recent rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
wordt gesteld dat een dergelijk vertrekpunt
recht doet aan ‘het uitgangspunt van moderne praktijken van toekomstverkenning
dat de toekomst open, maar niet leeg is: de
onzekere toekomst kan worden beïnvloed,
maar wat mogelijk is, wordt ingeperkt door
de schaduwen die heden en verleden vooruitwerpen’(Van Asselt et al., 2010: 61). We
balanceren hier tussen een verrassingsvrije

Real Estate Research Quarterly | augustus 2011 | 17

service

samen met de voorbeelden van vernieuwende elementen uit de drie casussen de
mogelijkheid een gestructureerde visie op
de toekomst van gebiedsontwikkeling te
beschrijven. Natuurlijk is hier enige wilsuiting in het spel; het vooruitkijken naar de
toekomst is geen waardevrije activiteit. Er is
voor gekozen om daar waar normatieve uitgangspunten nodig zijn, uit te gaan van een
streven naar duurzame kwaliteit, dat wil
zeggen gericht op behoud en verbetering
van welzijn op een lange termijn.

onderzoek
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Hamburg HafenCity

toekomst, een ‘extended present’ gebaseerd
op historische patronen en trends, en een
onzekere toekomst, die wordt bepaald door
keuzes en de mogelijkheden tot verandering (ibidem). De huidige stand van zaken,
die gekenmerkt wordt door onder andere
historische hoge leegstand op de kantorenmarkt, navenante pieken in aanbod op
de huizenmarkten, tekorten op gemeentelijke grondexploitaties en een grote bezuinigingsopgave voor overheid (zie verder: Van
Rooy, 2011: 8; Puylaert en Werksma, 2011:
4), biedt enerzijds genoeg voorwaarden om
te komen tot een trendbreuk in de aanpak
van gebiedsontwikkeling. Anderzijds zullen
bestaande posities van partijen, ingesleten
patronen van handelen en een natuurlijke
weerstand tegen verandering zorgen voor
een bepaalde mate van continuïteit.
Intellectuele hulpmiddelen
De gehanteerde onderzoeksmethode probeert zowel ruimte te scheppen voor de
verrassingsvrije als voor de onzekere toekomst. Verleden, heden en toekomst van
gebiedsontwikkeling worden beschreven
aan de hand van drie ideaaltypen, te weten
gebiedsontwikkeling 1.0, 2.0 en 3.0. Ideaaltypen zijn intellectuele hulpmiddelen, maar
geen empirische weergave van de werkelijkheid (Van Steenbergen, 2003: 16). De ideaaltypen ontstaan door bepaalde wijzen van
handelen per discipline te accentueren en
andere, minder kenmerkende elementen
weg te laten (vergelijk Zijderveld, 1988: 45).
Zo zijn we in staat de essenties van de aanpakken te vatten en daarmee tevens de essentiële verschillen en zodoende de ontwikkeling te duiden. We zijn overigens in het
vastgoed goed bekend met ideaaltypen, zij
het dan in ruimtelijke zin; denk maar eens
aan woningtypen als de portiek- of galerijflat of de doorzonwoning, die de essentie
van een hele reeks van mogelijke uitwerkingen samenvatten.
De drie ideaaltypen worden beschreven
aan de hand van vijf kerndisciplines van
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gebiedsontwikkeling en geïllustreerd met
voorbeelden uit de praktijk. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van de drie toonaangevende buitenlandse casussen. Deze buitenlandse casussen illustreren niet alleen de
aanpak van verleden en heden, maar bieden
ook praktische illustraties voor het te construeren derde ideaaltype gebiedsontwikkeling 3.0. Dit voorkomt luchtfietserij. Voor
gebiedsontwikkeling 3.0 is gekozen voor
het neerzetten van één normatief, wenselijk toekomstbeeld. Van Asselt (2010: 75-76)
noemt deze methode ‘backcasting’ - letterlijk ‘looking back from the future’ (met verwijzing naar: Quist, 2007: 11). Backcasting
heeft een nadrukkelijke self-fulfilling ambitie. Het doel is om handelen te stimuleren waarmee het wenselijke toekomstbeeld
wordt verwezenlijkt. Backcasting kan nuttig
zijn als dominante trends een deel zijn van
het probleem en er grote behoefte is aan
verandering. Dit onderzoek beperkt zich tot
het bepalen van het wensbeeld en gaat niet
zover om een roadmap naar die toekomst
uit te stippelen (met verwijzing naar: Robinson, 2003).
Het construeren van het derde ideaaltype
vraagt om een normatief uitgangspunt. Dit
kan als volgt worden geëxpliciteerd. De toekomstige gebiedsontwikkeling is duurzaam.
De economisch, sociale en ecologische lange termijnprestatie van de ontwikkeling is
de gezamenlijke maatstaf voor het succes.
De één prevaleert niet boven de ander. Op
deze manier levert sturen op duurzaamheid
geen teruggang in levenskwaliteit, maar een
nieuwe richting waarin de levenskwaliteit
juist verder toeneemt in harmonie met de
omgeving. Om dit te bereiken moeten we
sturen op de stromen die door het gebied
gaan, zoals brandstof en voedsel (energie),
water, afval, informatie, goederen en mensen. Dit met als doel 1: schaarse bronnen,
zoals die van fossiele brandstoffen, minder
te benutten en te vervangen door bronnen
die in overvloed aanwezig zijn, zoals die van

Deze vijf werkvelden vormen, tezamen met
een fasering in vier fasen, het disciplinaire
raamwerk voor gebiedsontwikkeling. Het
resultaat van de initiatieffase is de definitie
van de gezamenlijke doelstellingen van de
ontwikkeling. De haalbaarheidsfase resulteert in de definitie van projectresultaten,
zodat deze in de realisatiefase kunnen worden gerealiseerd en in de beheerfase in beheer kunnen worden genomen.
Gebiedsontwikkeling 1.0
Het eerste ideaaltype betreft de gebiedsontwikkeling van voor de crisis. Kenmerken
zijn een grote schaal en veel ambities, gedreven door een aanbodgestuurde markt.
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De vijf disciplinaire werkvelden van gebiedsontwikkeling zijn (Peek en Franzen,
2009):
1. Publiek-privaat: publiek-private samenwerking. Het gaat erom belanghebbenden te verbinden aan de opgave en via
contractvorming, waarbij bevoegdheden, verantwoordelijkheden, risico’s,
kosten en opbrengsten onder de betrokkenen worden verdeeld, te komen tot
een stabiele basis voor de ontwikkeling.
2.	Grond: grondverwerving en -bestemming. De mate waarin een integrale
aanpak van een gebied als geheel mogelijk is, wordt grotendeels bepaald door
de verwervingsmogelijkheden en het

onderzoek

Disciplinair raamwerk
Gebiedsontwikkeling is een jong vakgebied.
Het wordt veelal bedreven door projectontwikkelaars, maar is veel omvattender dan
projectontwikkeling dat zich tot het enkele
of cluster van gebouwen of bouwwerken beperkt. Gebiedsontwikkeling handelt op een
hoger schaalniveau, waarin deze objecten
in samenhang met hun directe omgeving
worden gerealiseerd. Gebiedsontwikkeling
verenigt een aantal disciplines. Deze zijn af
te leiden van kernaspecten van projectontwikkeling.

bestemmingsplan. Het instrumentarium hiervoor ligt grotendeels in handen
van de lokale overheid.
3. Financiën: financiële regie en risicomanagement. Deze hebben een centrale
positie in het schema waar kosten en
opbrengsten uitgezet in de tijd bij elkaar
komen. Het komt hier niet alleen aan
op gedegen rekenwerk, maar vooral ook
op het bereiken van overeenstemming
over verwachtingen en inschattingen,
waarbij iedere betrokkene zal sturen op
zijn eigen resultaatratio’s. De kans dat
een (financieel) resultaat daadwerkelijk
behaald wordt, is onderwerp van het risicomanagement. Risico’s kunnen worden gedeeld en verdeeld op basis van de
mate van beïnvloedbaarheid.
4.	Ontwerp: stedebouwkundig ontwerp.
Deze activiteiten zijn erop gericht een
ruimtelijk kader te scheppen waarbinnen individuele gebouwen en bouwwerken in samenhang kunnen worden
ontworpen.
5. Imago: branding. Deze activiteit is gericht op het beïnvloeden van het imago
van het gebied. Middels branding kunnen de kernwaarden van het gebied
worden gecommuniceerd nog voordat
dit is gerealiseerd.

thema: gebiedsontwikkeling

herwinbare energie, en 2: benuttingprocessen die nadelige effecten opleveren, zoals
CO2 uitstoot, te vervangen door benuttingprocessen die deze effecten niet kennen
of zelf positieve externaliteiten opleveren,
zoals het delen van informatie. Belangrijk
aangrijpingspunt voor deze veranderingen
is de wijze waarop we transacties aangaan.
Deze dient te veranderen. Eenmalige en
eenzijdige transacties dienen te worden vervangen door terugkerende en wederkerige
transacties. Deze stellen ons in staat om
stromen cyclisch te maken, zoals bijvoorbeeld de cradle-to-cradle filosofie beoogd,
en stromen te koppelen, zodat bijvoorbeeld
reststromen kunnen worden benut.

De ontwikkeling is gericht op het realiseren
van winst op grond en opstalontwikkeling
en het samenwerkings- en financieel model
houdt daarmee op aan het einde van realisatiefase. De beheer- of exploitatiefase blijft
veelal buiten beeld en wordt overgelaten
aan de nieuwe eigenaren, zoals vastgoedbeleggers, en de beheerorganisatie van de
gemeente.
Veel gebiedsontwikkelingen die nu in de
problemen zijn, hebben een opzet die
kenmerken van de 1.0 aanpak bevat. Voorbeelden zijn Overhoeks in Amsterdam en
Binckhorst en Scheveningen Haven in Den

Haag. Van de drie buitenlandse casussen
bevat met name Hamburg HafenCity 1.0
kenmerken. De stadstaat Hamburg heeft
het eigendom van nagenoeg alle gronden in
het plangebied en richt een publieke onderneming, HafenCity GmbH, op ter ontwikkeling van het gebied. Voor het centrumgebied, Überseequartier, wordt gekozen voor
samenwerking met een consortium met
het oog op een integrale ontwikkeling. Onderdeel van de plannen voor HafenCity zijn
een aantal landmarks die door hun functie
en bijzondere architectuur moeten zorgen
voor publiciteit en nieuwe bezoekers naar

Hamburg HafenCity
Publiek-private samenwerking

Grondverwerving en -bestemming

Branding

De ontwikkeling van het hart van
HafenCity , het 7,9 ha. grootte
Überseequartier, wordt in een
consessie uitgegeven. Na een uitgebreide tender winnen SNS Property Finance, ING Real Estate
Development en Groβ + partner
met een multifunctioneel plan in
twee fasen dat 16 nieuwe gebouwen bevat en ongeveer € 950 mlj.
aan investeringen vergt. Het
enorme investeringsvolume en
de start van de bouw net voor het
uitbreken van de crisis maken het
onwaarschijnlijk dat het consortium de tweede fase in aanbouw
zal nemen.

In 1998 wordt HafenCity Hamburg
GmbH verantwoordelijk voor het
fonds waarin de stadstaat haar
grondeigendom heeft ondergebracht. Het gaat om 63% van het
totaal grondoppervlak. In de tien
opvolgende jaren wordt het publieke grondbezit uitgebreid tot
90%. Verkoop van deze gronden
dienen grotendeels de kosten te
dekken van de publieke investeringen in het gebied, zoals bouw- en
woonrijpmaken, infrastructuur en
apparaatskosten.

HafenCity kent een aantal indrukwekkende landmark-projecten
van bijzondere architectuur, waaronder de Elbphilharmonie die
wordt gerealiseerd bovenop een
oud pakhuis naar ontwerp van
Herzog & De Meuron en een science centre naar ontwerp van
Rem Koolhaas.

Voor gebiedsontwikkeling 1.0 kenmerkende elementen
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vorm niet crisisbestendig gebleken. Sturen
op grond- en opstal- ontwikkelwinsten in
combinatie met grootschaligheid en bijbehorende langdurige ontwikkeltermijnen en
grote investeringen leidt bij tegenvallende
afzet en dalende prijzen ertoe dat de afspraken - en dan met name over de prijs en het
tempo van afname van bouwrijpe gronden
- tussen publieke en private partijen niet
meer marktconform zijn. Soms leidt dat tot

22@Barcelona

Publiek-private samenwerking, grondverwerving en
-bestemming, financiële regie en risicomanagement

Grondverwerving en -bestemming, financiële
regie en risicomanagement

Aan de Dalmannkai en Sandtorkai is een gemengd
woon- en werkmilieu ontstaan. Om dit goed te laten
aansluiten bij de vraag en niet enkel bekende en
meest winstgevende ontwikkelingen te laten plaatsvinden heeft HafenCity GmbH grondopties uitgegeven. De optie geeft voor 1,5 jaar het alleenrecht tot
koop van de kavel voor een vaste prijs, waarna de
bouw na 4 weken moet starten. Deze optie verlaagt
het ontwikkelrisico en stelt daarmee niet professionele partijen in staat een bouwplan te ontwikkelen.
Zo wordt het investeringspotentieel en de verscheidenheid vergroot en kunnen investeringen worden
gecoördineerd.

In 2001 verandert Barcelona City Council het gebruik
van 115 private bouwblokken van industrieel (22a)
naar services (22@), waardoor het vastgoed in waarde stijgt. Ook mag er worden verdicht, wat herontwikkeling bijzonder lucratief maakt. Dit heeft ertoe
geleid dat ongeveer 70% van het gebied is herontwikkeld. In ruil voor iedere ‘planning permit’ krijgt de
stad beschikking over 30% van de grond of een overeenkomend bedrag in cash. Tevens ontvangt de stad
een ontwikkelheffing van € 80 per m2 ontwikkelde
grond. De grond en bedragen worden overgedragen
aan de publieke onderneming 22@BCN, die deze in
het 22@Barcelona gebied herinvesteert door het realiseren van 4.000 sociale huurwoningen, voorzieningen voor de kenniseconomie (incubators, telecommunicatie, studentenhuisvesting en R&D centra) en
groene ruimte.

onderzoek

Hamburg HafenCity
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het gebied moeten trekken. Ook 22@Barcelona en King’s Cross maken gebruik van
de werking van landmarks, respectievelijk
de Torre Agbar en het gerenoveerde St. Pancras Station met de langste Champagnebar
ter wereld, alleen maken deze iconische
gebouwen geen deel uit van de gebiedsontwikkeling en zijn ze reeds voorafgaande eraan gerealiseerd.
Gebiedsontwikkeling 1.0 is in zijn ultieme

service

Voor gebiedsontwikkeling 2.0 kenmerkende elementen
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het ontbinden van de vooraf zo duurzaam
geachte publiek-private samenwerkingen
tussen gemeenten en de grote vastgoedontwikkelaars. Maar vaker nog houdt men
elkaar stevig vast. De gemeente weet immers dat zij de afgesproken grondwaarden
nimmer meer zal kunnen contracteren en
private partijen houden vast aan hun ontwikkelrecht, wetende dat wanneer zij de
overeenkomst opzeggen, zij hun met moeite verkregen positie volledig verspelen.
Gebiedsontwikkeling 2.0
Het tweede ideaaltype betreft de gebiedsontwikkeling van na de crisis. Kenmerken zijn
een schaalverkleining en organische groei.
De ontwikkeling is gericht op het faciliteren
van initiatieven die voortkomen uit het huidige gebruik van het gebied of die (tijdelijke)
exploitatie van leegstaand vastgoed mogelijk
maakt. Het vertrouwen dat opbrengsten op
de lange termijn investeringen nu rechtvaardigen is grotendeels verdwenen. Er
wordt gestuurd op de opbrengsten die het
gebied nu kan genereren en probeert huidige eigenaren te bewegen hun bezit anders
aan te wenden bij gebrek aan professionele
vastgoedpartijen met voldoende financiële
slagkracht.
Veel gebiedsontwikkelingen die nu in de
problemen zijn, hebben hun 1.0 aanpak omgeturnd in een 2.0 aanpak. Voorbeelden zijn
Binckhorst in Den Haag (zie: Ernsten, 2010).
Van de drie buitenlandse casussen bevatten Hamburg HafenCity en 22@Barcelona
goede voorbeelden van gebiedontwikkeling
2.0. In beide gevallen worden niet-professionele vastgoedeigenaren en -gebruikers gestimuleerd om zelf te gaan ontwikkelingen.
In Barcelona komt de gebiedsontwikkeling
zelfs grotendeels tot stand zonder dat de
stad grond verwerft.
Gebiedsontwikkeling 3.0
Hoewel een 2.0 aanpak kansen biedt om
gebiedsontwikkelingen door de crisis heen
te helpen, zien we niet hoe deze aanpak
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de ambities van integraliteit en duurzame
kwaliteit kan realiseren. Deze vergen een
aanpak die meer grootschalige ingrepen
kan omvatten en weer kansen biedt op
substantiële publiek-private samenwerkingen. Een dergelijke toekomstige aanpak
noemen we gebiedsontwikkeling 3.0. Dit
derde ideaaltype vormt het wenselijke toekomstbeeld. Kenmerken zijn het verbreden
van de ontwikkelingsopgave van vastgoed
naar nevengeschikte waardeketens en een
oriëntatie op de toekomstige beheer- en exploitatiefase. De voor de aanbodgestuurde
gebiedsontwikkeling 1.0 kenmerkende
eenmalige vastgoedwinsten uit eenzijdige
transacties worden vervangen door terugkerende opbrengsten uit exploitatie en wederkerige transacties waarbij de afnemer
ook producent kan zijn, zoals bijvoorbeeld
bij lokale opwekking van duurzame energie.
Het wordt zo makkelijker om allerlei stromen die door het gebied gaan te koppelen
en te sluiten, wanneer deze onderdeel uitmaken van de verbrede gebiedsontwikkelingsopgave. Tevens komen hiermee ook
nieuwe partijen, bijvoorbeeld uit de wereld
van infrastructuur en energie, in beeld die
mogelijk andere verdienmodellen hanteren
en een grotere financiële armslag hebben
dan de van gebiedsontwikkeling 1.0 bekende
vastgoedontwikkelaars.
In een aantal gebiedsontwikkelingen zijn
reeds elementen van een 3.0 aanpak te
vinden. Zo is de business-case in Greenport Venlo verbreed met energie en is de
ontwikkeling A4 Zone-West een pilot in
het onderzoek ‘verzakelijking’(SADC en
BCI, 2010), waar gekeken wordt naar de
mogelijkheid van vroegtijdige participatie
van vastgoedbeleggers en wordt tevens onderzocht of er mogelijkheden zijn voor het
oprichten van een gebiedsfonds. Steeds vaker worden ook Energy Service Companies
(ESCo’s) opgericht. Dit zijn lokale energie
energiebedrijven die het mogelijk maken
de energievoorziening van een bepaalde
verzameling van gebruikers als een apart

alwaar men extra investeringen doet in de
infrastructuur.
De financiering van gebiedsontwikkeling 3.0
Aansluitend bij het thema van deze uitgave
wordt stilgestaan bij de financiering van de
toekomstige gebiedsontwikkeling. Clark et
al. (2009) geeft een overzicht van financieringsmogelijkheden voor investeringen in
stedelijke ontwikkeling na de crisis. Deze
heeft als resultaat gehad dat zowel aan private als aan publieke zijde de mogelijkheden sterk zijn beperkt. Private actoren zijn
genoodzaakt meer eigen vermogen in te
brengen en publieke actoren zullen vaker
een beroep moeten doen op nationale en
Europese subsidies en leningen.

Londen King’s Cross

Financiële regie en risicomanagement,
stedebouwkundig ontwerp

Publiek-private samenwerking,
financiële regie en risicomanagement

De ontwikkelheffing van € 80 per m2 ontwikkelde
grond die de stad ontvangt, wordt gebruikt voor het
realiseren van het 22@Barcelona ‘Special Infrastructures Plan’. Onderdelen hiervan zijn een tramroute,
stadsverwarming en een excellente telecommunicatie infrastructuur. Onder belangrijke kruispunten zijn
manshoge tunnels voor de doorvoer van allerlei kabels aangelegd. Al deze investeringen zijn gebaseerd
op de visie dat investeren in infrastructuur essentieel
is voor de transformatie van het gebied naar een
‘knowledge-based economy’.

De MUSCo is verantwoordelijk voor de voorziening
van elektriciteit, water, afvalwater, glasvezel, gas en
stadsverwarming voor een periode van 11 jaar overeenkomend met de nog verwachte resterende bouwtijd. De MUSCo vervangt alle traditionele nutsbedrijven door één enkele entiteit, wat leidt tot een simpele
contractstructuur voor het project en optimale samenwerking. Een stadsverwarmingsnet, enkele kleine energiecentrales, en diverse vormen van lokale
opwekking van duurzame energie maken onderdeel
uit van de MUSCo, waarvan het eigendom en de exploitatie inmiddels is aanbesteed.

onderzoek
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geheel te beschouwen. Door de energievoorziening in een gebied als eenheid te managen is winst te behalen, zowel in termen van
geld als van milieu. De bijdragen van een
ESCo aan duurzame gebiedsontwikkeling
komen voort uit de volgende voordelen die
deze organisatievorm biedt: gezamenlijke
inkoop, koppelen van gebruik en zo pieken
en dalen wegnemen, koppelen van gebruik
en productie van duurzame energie die lokaal wordt opgewekt en koppelen van kasstromen aan het gebied. De 3.0 aanpak kan
goed worden geïllustreerd aan de hand van
de casus Londen King’s Cross, waar een
ESCo of beter een Multi Utilities Service
Company (MUSCo) onderdeel uitmaakt van
de gebiedsontwikkeling, en 22@Barcelona,

service

Voor gebiedsontwikkeling 3.0 kenmerkende elementen
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Het hier gepresenteerde toekomstbeeld van
gebiedsontwikkeling verlegt de focus van
ontwikkeling, via het huidige gebruik van
het gebied, naar het toekomstige gebruik.
Het gaat in financiële termen niet meer om
eenmalige winsten of cashmanagement,
maar om het creëren van randvoorwaarden
voor een terugkerend rendement. Leidende
partijen in gebiedsontwikkeling dienen de
overwegend gevolgde rolbenadering van ontwikkelaar te verlaten en zich meer en meer
op te stellen als beheerder en vooral belegger.
Investeringen leveren een lange termijn rendement op, dat echter niet alleen afkomstig
is uit vastgoedontwikkeling, maar ook uit
de aanleg van infrastructuur voor mobiliteit, informatie, water, afval en energie. De
synergievoordelen van gebiedsontwikkeling
beperken zich niet alleen tot schaalvoordelen
– het beïnvloeden van de omgeving van een
project- of ketenintegratie- het betrekken van
de exploitatie van het gebied bij de ontwikkelopgave -, maar zijn daarnaast vooral gelegen
in ketendifferentiatie.
Financieringsvormen die goed aansluiten
bij deze ontwikkeling zijn bijvoorbeeld gebiedsfondsen, waarin grond- en opstalontwikkeling en de daaropvolgende vastgoedexploitatie worden gekoppeld aan de aanleg
en exploitatie van (nuts)voorzieningen en
(parkmanagement)diensten. Ook valt te denken aan vormen van erfpacht met verplichte
gezamenlijke afname van diensten of het
oprichten van een ESCo of MUSCo waarmee
schaal- en belastingvoordelen kunnen worden geboekt aangaande afname en productie

van duurzame energie. Naast kansen op een
meer duurzame en financierbare gebiedsontwikkeling, kent de 3.0 aanpak ook risico’s.
Want hoewel de risico’s van afzet en integrale
kwaliteit door het verbreden van het verdienmodel wellicht minder groot zijn, vraagt de
aanpak om samenwerking tussen partijen
die elkaar niet of nauwelijks kennen en ook
niet bekend zijn met de gebiedsontwikkelingsopgave van 1.0 en 2.0. Maar ook met de
bekende vastgoedpartijen is gebleken dat samenwerken lastig is. Niet voor niets wordt samenwerken, en alle daaraan verwante zachte
elementen, als dé kritische succesfactor voor
gebiedsontwikkeling beschouwd (Hobma,
2011). Gebiedsontwikkeling 3.0 vraagt om een
vergrote inzet op ‘leren samenwerken’. Dit
kan het best worden geoefend in de praktijk
en daarmee vraagt het geschetste toekomstperspectief pilot-projecten of proeftuinen,
niet alleen voor technische innovaties, maar
vooral voor de oude en nieuwe partijen om
elkaars ideeën, werkwijzen en waarden goed
te leren kennen.
Ten slotte
Dit artikel heeft tot doel inzicht te geven in en
richting te geven aan het ontwikkelingspad
van de aanpak van gebiedsontwikkeling. Het
inzicht is verkregen door de veranderingen
te duiden met behulp van een disciplinair
raamwerk aan de hand waarvan drie ideaaltypen zijn onderscheiden, die zijn geïllustreerd
aan de hand van onderdelen van drie toonaangevende buitenlandse casussen. Voor het
laatste toekomstige ideaaltype, gebiedsont-

Ideaaltype	Focus	Financiële	Rolbena-	Synergie	Risico
		
focus
dering
GBO 1.0	Ontwikkeling	Winst	Ontwikkelaar
GBO 2.0
Huidig
Cashmanage-	Beheerder
gebruik
ment		
GBO 3.0	Toekomstig
Rendement	Belegger
gebruik			
Kenmerken business modellen gebiedsontwikkeling
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Schaalvoordelen	Afzet
KeteninteIntegrale
gratie
kwaliteit
Ketendif-	Nieuwe afhanferentiatie
kelijkheden

Dit vergt van de gevestigde orde in gebiedsontwikkelingsland een grote slag in kennis
en kunde en de bereidheid tot het opgeven
van bestaande posities en aangaan van nieuwe samenwerkingen. Het zijn deze veranderingen die de gevestigde orde wellicht zo
behoudend stemt. Om te komen tot daadwerkelijke duurzame gebiedsontwikkeling is het
de hoogste tijd om deze veranderingen als
uitdagingen te gaan benaderen.

onderzoek
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Hoewel het disciplinaire raamwerk zijn oorsprong vindt in de projectontwikkeling, laat
dit artikel zien dat dit raamwerk eveneens
geschikt is om te fungeren als een denkraam
voor het formuleren van een toekomstige

aanpak van gebiedsontwikkeling die meer
los komt te staan van vastgoedontwikkeling.
Veel van gebiedsontwikkeling 3.0 bouwt
voort op bestaande werkwijzen. De belangrijkste koerswijzigingen lijken:
1.	het toenemend belang van het beleggersen huisvestingsmanagementperspectief
- gebiedsontwikkeling wordt gebiedsexploitatie – waarmee een directe koppeling
ontstaat tussen de ontwikkelingsopgave
en voorraadvraagstukken; en
2.	het toetreden van nieuwe actoren uit
andere bedrijfstakken om koppelingen
te kunnen maken met nevengeschikte
waardeketens en de duurzaamheidprestatie daadwerkelijk te verhogen.

thema: gebiedsontwikkeling

wikkeling 3.0, is rekening gehouden met een
fundamentele verandering ter faveure van
duurzame kwaliteit. Dit vergt een verbreding
van de gebiedsontwikkelingsopgave met aan
vastgoed nevengeschikte waardeketens en
een rendementgedreven in plaats van een
winstgedreven verdienmodel.
Wanneer we deze inzichten toepassen op
een huidige praktijk dan is voor een gebiedsontwikkeling een volgend pad te voorzien.
Stel een ontwikkelaar heeft een ontwikkelovereenkomst met een gemeente voor een
binnenstedelijke locatie met als basis een
grondprijs gebaseerd op een uitgebreid programma van wonen, werken en winkelen,
waar op dit moment geen marktvraag meer
voor is. Er is echter een grote maatschappelijke instelling die zich wel in het gebied wil
vestigen. Dit biedt kansen voor de gebiedsontwikkeling in termen van programmamix
en levendigheid, die de locatie op termijn
aantrekkelijker maken voor het oorspronkelijke programma. De instelling is niet in
staat de afgesproken grondprijs te betalen
en laat bovendien elders vastgoed achter.
Wil men deze kans benutten dan dienen
de gemeente en de ontwikkelaar hun nietmarktconforme contractafspraken open te
breken, af te boeken en de grondprijs bij te
stellen. Tevens dient men open te staan voor
een verbinding tussen de gebiedsontwikkeling met de herontwikkelingsopgave van het
achter te laten vastgoed. De gebiedsontwikkelingopgave wordt zodoende verweven met
de managementopgaven van de maatschappelijk vastgoedvoorraad in de gemeente en
het vastgoedbezit van de instelling. Hiermee
komen financiële structuren zoals fondsvorming en het betrekken van nevengeschikte
waardeketens zoals energie in beeld als deel
van de mogelijke oplossing.
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Wat kan Rotterdam-Den Haag leren
van Amerikaanse metropolen
De stedelijke attractiviteit van metropoolregio’s hangt voor een belangrijk deel af

thema: gebiedsontwikkeling

STEDELIJKE ATTRACTIVITEIT

van de aanwezige economische structuur, de bereikbaarheid en het leefklimaat. Dit
artikel geeft inzicht in stedelijke attractiviteit van twee Amerikaanse metropolen
– Chicago en Detroit – en trekt een vergelijking met de kersverse Metropoolregio
Rotterdam-Den Haag. Belangrijkste les uit deze vergelijking is dat een diversiteit
aan investeringen in gerichte stedelijke projecten van fundamenteel belang zijn
voor een sterke concurrentiepositie van metropolen.
door dr. Peter Pol en ir. Erwin W.T.M. Heurkens

Kenniseconomie en stedelijke ontwikkeling
Om een concurrerende regio met kennisintensieve activiteiten te ontwikkelen en te
behouden moet een aantal kennisfunda-
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Het belangrijkste gezamenlijke doel van metropoolvorming is de economische competitiviteit en stedelijke attractiviteit van de regio
te vergroten ten opzichte van andere Europese regio’s. De maatregelen die genomen
dienen te worden staan op dit moment nog

voornamelijk in beleid geschreven. Niettemin zijn er al eerste initiatieven die direct
uit de samenwerking voortvloeien zoals de
naamsverandering Rotterdam The Hague
Airport, en de Randstad Rail. Maar wat is
er nu nodig voor een concurrerende metropoolvorming? Wat zijn de do’s and don’ts
voor Rotterdam-Den Haag om een stedelijk
attractieve metropool te worden? Daarvoor
zoeken we in dit artikel naar aanknopingspunten uit Chicago en Detroit, Amerikaanse
metropolen in de relatieve nabijheid van elkaar, maar met zeer uiteenlopende keuzes
en resultaten in economische en ruimtelijke
planning. Beide steden werden bezocht in
het kader van de MCD (Master City Developer) Kennisnetwerk Studiereis in april 2011.

onderzoek

O

nlangs besloten de colleges van
Rotterdam en Den Haag de samenwerking in de Metropoolregio
Rotterdam-Den Haag te intensiveren (Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, 2010).
Dit initiatief wordt ondersteund door Minister Donner. Meerdere redenen liggen ten
grondslag aan de stedelijke regiovorming,
waarbij de toenemende economische samenhang van de regio wel de belangrijkste
is. Maar ook het failliet van de Randstad als
ruimtelijk en bestuurlijk functionerende
eenheid en de urgentie van sociaaleconomische problematiek dragen bij aan het initiatief.

aantrekkelijk vestigingsklimaat bieden voor
bedrijven en mensen. Een goede stedelijke
attractiviteit is grotendeels te danken aan
de aanwezigheid van, en diversiteit in deze
fundamenten. De belangrijkste voorwaarden liggen in een diverse, flexibele en onderscheidende economische structuur, een
efficiënte multimodale bereikbaarheid en
aanbod van een prettig recreatief en cultureel leefklimaat.
De Amerikaanse voorbeelden in Chicago
(‘growing city’) en Detroit (‘shrinking city’)
bieden een goede spiegel voor RotterdamDen Haag omdat ze twee uitersten van stedelijke attractiviteit belichamen. RotterdamDen Haag heeft gezien de economische
(groei)motieven voor de recente metropoolvorming de nadrukkelijke keuze gemaakt
dat krimp een ongewenste toekomst is. Men
kiest daarbij bewust voor oplossingen die gericht zijn een versterking van samenhang op
regionale schaal. Gericht inzicht bieden in
de ruimtelijke keuzes die gemaakt zijn om
stedelijke attractiviteit te ondersteunen of te

menten goed op orde zijn: de kennisbasis,
de economische structuur, quality of life, bereikbaarheid, stedelijke diversiteit, stedelijke
schaal en ‘maatschappelijk evenwicht’ (Van
den Berg et al., 2005). Wanneer stedelijke
regio’s deze fundamenten voldoende en in
samenhang weten te ontwikkelen en te onderhouden leggen zij een stevige basis voor
duurzame economische groei. In dit artikel
beoordelen we drie stedelijke regio’s aan de
hand van drie kennisfundamenten: economische structuur, bereikbaarheid en quality
of life (Figuur 1), Deze fundamenten zijn gebaseerd op de theorie van het ‘kennishuis’
(zie Van den Berg et al., 2005) welke getest
is in vergelijkend onderzoek (Van den Berg
et al., 2008) in verschillende Europese regio’s.
De kennishuis theorie bouwt op het principe
van economische competitiviteit van stedelijke regio’s. Deze kan versterkt worden door
gerichte ruimtelijke investeringen in stedelijke ontwikkelingen. Steden en metropolen
vormen een competitief podium als ze een

figuur 1 ▶ S
 tedelijke attractiviteit en drie noodzakelijke fundamenteN

Bewerking van Figuur 1.1 uit Van den Berg et al., 2005, p.16
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QUALITY OF LIFE

BEREIKBAARHEID

ECONOMISCHE
STRUCTUUR

STEDELIJKE
ATTRACTIVITEIT

Vergelijkenderwijs
Om een gevoel te krijgen bij het schaalniveau van de stedelijke regio’s Chicago,
Detroit en Rotterdam-Den Haag is Tabel 1
opgenomen. Het inwoneraantal in de (centrum)steden en metropoolregio is een indicatie van de mogelijke vraag naar ruimtelijke investeringen, maar geeft ook aan welk
aanbod aan kennis er potentieel aanwezig
is. Opvallend in de vergelijking is dat de metropool Rotterdam-Den Haag qua inwonersaantal vooral op metropoolregio niveau achterloopt bij haar Amerikaanse voorbeelden.
Bij Detroit en Chicago is sprake van een
sterke mate van urban sprawl, terwijl in de
metropool Rotterdam-Den Haag de helft van
het totaal aantal inwoners in de stad woont.
Een ander belangrijk gegeven is dat ruimtelijk gezien Chicago en Detroit centrische
metropolen zijn en Rotterdam-Den Haag
een polycentrische metropool. Het verschil

Chicago
Economische structuur. Chicago heeft een
brede economische basis. Enerzijds is dit
het grootste industriële centrum van Amerika, daarnaast is Chicago het centrum van
de Amerikaanse vee- en graanhandel. Ook
kent Chicago een zeer groot financieel zakencentrum; de stad wordt op dit gebied als
negende in de wereld gekwalificeerd (Grosveld, 2004). Chicago heeft 15 zelfstandige
universiteiten, waaronder de Northwestern
University en de Universiteit van Chicago.
Bij de economische wetenschappen is de
Chicago School een begrip (o.a. Milton
Friedman). Ook op academisch gebied
scoort Chicago een negende plaats mondiaal (Grosveld, 2004).
Bereikbaarheid. Chicago ligt zeer strategisch
in de netwerken voor auto, luchtvaart en
spoorwegen. In de 19e eeuw toen vrijwel alle

Stad
2,7 M (2010)
0,7M (2010)
0,6M - 0,5M (2010)

Metropool regio
9,0M (2010)
5,7M (2010)
2,2M (2010)

Bron: Wikipedia
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tabel 1 ▶ A
 antal inwoners van Chicago, Detroit en Rotterdam-Den Haag
Chicago
Detroit
Rotterdam-Den Haag

onderzoek

in schaalgrootte van de Amerikaanse metropolen met de Nederlandse is een niet te verwaarlozen factor in de economische competitiviteit. Ook in de kennishuis theorie wordt
stedelijke schaal als belangrijk fundament
aangemerkt. De ambitie van Rotterdam-Den
Haag is niet om te concurreren op volume
maar op kwaliteit, waarbij andere Europese
stedelijke regio’s van vergelijkbare grootte
(o.a. Antwerpen, Lille, Hamburg) in beeld
komen. Om een stabiele metropoolregio te
worden kan echter wel geleerd worden van
de principes en strategieën van succesvolle
of minder geslaagde metropoolvorming in
de Amerikaanse voorbeelden.
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ondermijnen kunnen ervoor zorgen dat Rotterdam-Den Haag het ‘gewenste’ pad tot stedelijk aantrekkelijke metropool kan volgen.
Dit artikel is gebaseerd op een kwalitatief
onderzoek waarbij methoden als literatuuronderzoek, verschillende ‘site visits’ en
rondleidingen, en gevoerde gesprekken met
diverse professionals ter plaatse gebruikt
zijn. Op basis van geconstateerde ontwikkelingen worden mogelijke lessen voor de metropoolvorming Rotterdam-Den Haag voor
de komende jaren geformuleerd. Om structurele vergelijking mogelijk te maken wordt
elke metropool geanalyseerd op basis van de
drie beschreven kennisfundamenten.

figuur 2 ▶ Chicago Millenium Park

copyright Erwin Heurkens

goederenvervoer per spoor ging, was Chicago een belangrijke spoorweghub voor vervoer naar het westen. O’Hare international
airport is één van de drukste luchthavens ter
wereld. Chicago had het grootste openbaar
vervoersnetwerk van de VS. Het heeft een
goed functionerend metrosysteem en een
bijzondere ‘loop’ downtown. Sinds 1920s
heeft Chicago ‘downtown’ een dubbel maaiveld voor afzonderlijke vervoerstromen.
Hierdoor is de interne bereikbaarheid gegeven de relatief hoge dichtheden van de binnenstad aanmerkelijk versterkt. Deze hoge
dichtheid is bovendien gecombineerd met
een aantrekkelijke openbare ruimte.
Quality of life. In Chicago is sprake van een
relatief hoge quality of life. Op cultureel gebied scoort de stad hoog, in het bijzonder
op het gebied van symfonische muziek en
opera. Het wereldberoemde Millenium Park
(Figuur 2) met Frank Gehry’s Arts Center is nu de openbare publiekstrekker van
Chicago geworden. Bovendien heeft het
park de stad weer verbonden met Lake Michigan, en de vastgoedinvesteringen meer
geconcentreerd aan de rand van het meer.
Qua natuur(recreatie) heeft Chicago geen
uitgesproken kwaliteiten, bosrijke gebieden
bijvoorbeeld liggen op minimaal een uur rijden van het centrum. De stad heeft wel grote
plannen om te investeren in duurzaamheid,
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onder andere in een elektrisch autonetwerk
en het verplicht vergroenen van daken van
nieuwbouw.
Stedelijke ontwikkeling. Chicago heeft te maken met een relatief grote sprawl. De binnenstad is qua bevolking 3% gekrompen in
het laatste decennium, terwijl de suburbs
groeien. Dit heeft ertoe geleidt dat in een
ring om het centrum huizenleegstand is
gekenmerkt door een geringe bebouwingsdichtheid. Hackworth (2007) verklaart de
leemte in deze ‘inner suburbs’ door het stedelijke investeringpatroon dat gericht is op
downtown en suburbs. Vele voornamelijk
blanke mensen hebben daarom deze wijken verlaten voor de veilige suburbs wat het
‘maatschappelijk evenwicht’ (zie kennishuis
theorie) in gevaar brengt. Ondanks de sloop
van ‘vertical slums’ en de ontwikkeling van
eensgezinswoningen in deze zone, heeft
er geen strategische stedelijke herontwikkeling in deze gebieden plaatsgevonden.
Het gebrek aan investeringen in deze zone
vormt een potentieel gevaar voor de stedelijke attractiviteit van Chicago. In de publicatie Chicago Metropolis 2020 (Johnson, 2001)
wordt echter ingegaan op mogelijke fysieke,
economische, sociale en ecologische oplossingen en ambities voor de toekomst van de
Metropool. De publieke organisatie Chicago
Metropolitan Agency for Planning ziet toe
op de coördinatie en uitvoering van stedelijke projecten te versterking van de regio.
Detroit
Economische structuur. Detroit is het klassieke voorbeeld van een monotone economie
die de stad letterlijk ten gronde heeft gericht.
Detroit was in grote mate afhankelijk van de
autoindustrie. Drie grote automerken zijn
verbonden aan de economische geschiedenis van Detroit: GM, Chrysler en Ford. Met
de snelle groei van de auto in de eerste helft
van de 20e eeuw was Detroit ook in grote
bloei; de stad groeide stormachtig. Verschillende ‘auto plants’ lagen in een soort ketting
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figuur 3 ▶ D
 etroit ‘no man’s land’

copyright Erwin Heurkens

Quality of life. In Detroit is zeer goed zichtbaar wat (on)veiligheid voor stedelijke ontwikkeling betekent. Sinds de grote rassenrellen van 1967 en – mede daardoor – het
vertrek van veel bewoners naar de suburbs
wordt een groot deel van Detroit als relatief
onveilig ervaren. De prijzen van woningen
in de nabijheid van het centrum, de onveilige inner suburbs, liggen extreem laag. Terwijl in het redelijk veilige downtown huizenprijzen relatief hoog liggen. De suburb outer
bewoners komen vrijwel niet meer in de
stad Detroit, behalve voor culturele functies,
aangezien de meeste functies (betere woningen, banen, winkels, scholen, universiteiten) ook daar aanwezig zijn. Downtown is
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Bereikbaarheid. Detroit heeft een zeer uitgebreid autowegnetwerk, alles is gericht op
het faciliteren van de auto. Het openbaarvervoerssysteem bestaat nog slechts uit busvervoer, en een people-mover in het centrum,
met een zeer beperkte actieradius en bezettingsgraad. Glaeser (2011) benadrukt dat
de investering in de people-mover destijds
puur fysiek was, waarbij de economische
onderbouwing (vraag) en het functionele
nut (aanbod) volledig ontbrak. In het verleden hebben de autofabrikanten de ontwikkeling van een goed openbaar-vervoersnetwerk tegengewerkt. Buiten het centrum ligt

nog het oude in verval geraakte Michigan
Central Station; een majestueus gebouw is
gesloten in 1988 als gevolg van toegenomen
auto- en vliegtuigmijlen, maar ook door de
afname van de bevolking. Er zijn nog geen
plannen om dit station te heropenen. Detroit blijft voor haar bereikbaarheid voor het
grootste deel autoafhankelijk.

onderzoek

door de stad verspreid en voorzagen 30.000
mensen van werk. De tweede helft van de
20e eeuw liet echter een achteruitgang van
de stad zien, door de toegenomen concurrentie van Japanse automerken. De kwetsbaarheid van de auto-industrie afhankelijke
economische structuur is de stad duur komen te staan. Op dit moment is Detroit er
niet in geslaagd om nieuwe stuwende economische activiteiten te ontwikkelen.

er ook nauwelijks geïnvesteerd in openbare
functies zoals parken. Detroit heeft ook nauwelijks iets te bieden qua natuur(recreatie),
hier ligt wellicht een kans op binnenstedelijk vlak. Het geschetste beeld leidt ertoe dat
er op het gebied van quality of life nauwelijks reden is tot optimisme.
Stedelijke ontwikkeling. Detroit kenmerkt
zich door een relatief kleine hoogbouwzone
in het centrum en daaromheen woonwijken
met vrijstaande woningen met een relatief
lage dichtheid. De economische terugval
sinds de jaren vijftig heeft zich vertaald in
een fysiek-ruimtelijke terugval met een
groot aantal verpauperde woningen en gesloten wijkvoorzieningen en bedrijfspanden
in de inner suburb zone (Figuur 3). Kleine
initiatieven van stedelijke projecten worden
ingezet om het tij te keren, zoals de Recovery Park met stadslandbouw en de revitalisering van de Eastern Market. De overall
tendens is echter nog steeds negatief: het
aantal inwoners van de stad is nog altijd dalende. Het tij lijkt slechts gekeerd te kunnen
worden bij een echte substantiële economische renaissance, waarbij krachtige economische vernieuwing het mogelijk maakt
om weer te investeren in quality of life en
bereikbaarheid. Detroit lijkt zelf echter niet
meer in staat om een dergelijk krachtig herstel aan te zwengelen, en is afhankelijk van
de federale overheid. Momenteel werkt de
lokale overheid aan het Detroit Works Plan
om stedelijke strategieën voor de toekomst
te formuleren.
Economische structuur. Het rapport Agenda
2010-2014 (Metropoolregio Rotterdam-Den
Haag, 2010) laat zien dat de regio met 17%
van de bevolking ruim 20% van het nationaal inkomen verdient. De economische
kracht van deze metropool is de diversiteit
aan stedelijk economieën. De regio Rotterdam (incl. Drechtsteden) is gespecialiseerd
in havengerelateerde bedrijvigheid met de
haven als mainport. De regio Den Haag
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richt zich op de justitiële zakelijkheid en
overheidsinstellingen. Verder profileert
Leiden zich in bioscience en Delft in (delta)
technologie. De Westlandse glastuinbouw
kan gezien worden als regionale economische motor, en er zijn drie gerenommeerde
universiteiten. De economische verbindingen tussen de steden zijn in de laatste decennia steeds meer toegenomen, waardoor
de onderlinge economische afhankelijkheid
en complementariteit vergroot is.
Bereikbaarheid. De bereikbaarheid van de
Metropoolregio Rotterdam-Den Haag laat
een divers beeld zien. Alle kernsteden kennen een sterk openbaar vervoer netwerk met
trams en bussen, en in totaal ligt er 78km
aan metro en lightrail (Randstadrail) in de
regio. De bereikbaarheid tussen de centra in
de metropool wordt voornamelijk verzorgd
door de (hoogfrequente) trein. Uit onderzoek blijkt dat mensen bereid zijn dagelijks
te pendelen als de reistijd niet groter dan 1,5
uur is (Schafer & Victor, 1997; Pol, 2002).
Tussen een aantal plekken in de metropoolregio voldoet het ov-netwerk al aan deze
reistijd per openbaar vervoer. De bereikbaarheid per auto laat een ander beeld zien. De
steden op zichzelf kennen een fijnmazig wegennet, maar de autobereikbaarheid is zelf
gezien de dagelijkse files in de buurt van en
in het bijzonder tussen Den Haag en Rotterdam niet optimaal.
Quality of life. De Metropoolregio RotterdamDen Haag kent een grote diversiteit aan
functies, bebouwing en landschap die kan
bijdragen aan de aantrekkelijkheid ervan. Er
is een interessante variëteit aan (historische)
stedelijke centra met aantrekkelijke culturele voorzieningen, stedelijk en industrieel
erfgoed en architectuur. De kuststrook biedt
vele mogelijkheden voor water- en natuurrecreatie. Het natuurgebied Delfland tussen
Delft en Rotterdam fungeert al als recreatieplek en kan een prominente rol spelen als
‘central park’ voor de Metropoolregio. Van-

Welke richting voor Rotterdam-Den Haag
Op basis van de uitkomsten van gesprekken
met betrokken stedelijke professionals in
Amerika en Rotterdam-Den Haag en bovenstaande kwalitatieve beschrijving is de samenvattende Tabel 2 opgesteld. Deze geeft
weer hoe de drie onderzochte metropoolregio’s op dit moment scoren op de door ons
onderzochte fundamenten van stedelijke
attractiviteit economische structuur, bereikbaarheid en quality of life.
De tabel laat de grote verschillen zien tussen
Chicago en Detroit, en geeft tevens de ‘middenpositie’ van Rotterdam-Den Haag als

figuur 4 ▶ R
 otterdam Centraal Station
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Stedelijke ontwikkeling. In de jaren 90 en
begin van de 21ste eeuw hebben er diverse
grootschalige gebiedsontwikkelingen plaatsgevonden in de regio. Talrijke VINEX-uitbreidingswijken zoals Ypenburg en Nesselande zijn bijna voltooid, centrumstedelijke
(internationaal georiënteerde) projecten zoals Rotterdam Centraal District (Figuur 4) en
Den Haag Centraal zijn in uitvoering, voormalige industriegebieden zoals Binckhorst
en Stadshavens zijn potentiële locaties voor
organische stadsontwikkeling, universitaire
campusontwikkelingen in Delft en Rotterdam worden aantrekkelijker voor hoogopgeleiden, en de 2e Maasvlakte is in aanleg.
Er is een periode aangebroken waarin voorlopig vermoedelijk geen grootschalige ste-

delijke gebieden ontwikkeld zullen worden.
Er blijven echter grote sociaal-economische
verschillen zichtbaar in de regio, waar zich
16 van de 40 (voormalige) Vogelaarwijken
met een relatief grote sociale problematiek
bevinden. De lokale concentratie hiervan
vormt een potentieel risico voor leegstand,
verval, criminaliteit, werkloosheid en onveilige wijken.

thema: gebiedsontwikkeling

uit veel metropolen, zoals Parijs en Londen,
duurt het lang om echt in het groen te arriveren. De (potentiële) kracht van RotterdamDen Haag is dat deze afstanden nooit groot
zijn. Dit maakt de regio toeristisch aantrekkelijk, maar draagt ook bij aan een hoger gepercipieerde quality of life.

service
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metropoolregio aan. De vraag of RotterdamDen Haag als metropoolregio groeit in de
richting van Chicago (stedelijk aantrekkelijk
en economisch sterk) of Detroit (stedelijk
onaantrekkelijk en economische zwak) is
een zeer wezenlijke.
Ondanks dat de Amerikaanse context anders is dan de Nederlandse context kunnen we enkele algemene lessen trekken uit
de beschrijving. Deze laat zien dat de basis
voor een attractieve metropoolregio samenhangt met een goede balans tussen de drie
(onderzochte) fundamenten. Er blijkt een
afhankelijkheid te zijn tussen economische
structuur, bereikbaarheid en quality of life.
Investeringen in de fundamenten door middel van een diversiteit aan ‘stedelijke’ projecten op regionaal (metropolitaan) niveau
kan deze relatie deels verstevigen. Daarbij
kan een strategische agenda voor de metropoolregio helpen om de stedelijke attractiviteit voor bedrijven en mensen te verhogen
en daarmee de concurrentiepositie ten opzichte van vergelijkbare metropoolregio’s te
vergroten.
We benoemen in dit verband een drietal
aandachtspunten voor het verhogen van de
stedelijke attractiviteit van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag gebaseerd op de
lessen uit Chicago en Detroit:
1.	Economische diversiteit & transitievermogen
Chicago’s diversiteit aan economische sectoren lijkt een belangrijke voorwaarde te zijn
voor een stuwende economie. Ook heeft
deze metropool een transitie ondergaan tot

international zakencentrum die gebaseerd
is op regionale handelsbasis voor vee en
graan. De Detroit-casus laat in extremo zien
wat het gebrek aan voldoende stuwende economie en afhankelijkheid van een bepaalde
economische sector betekent voor de stad,
het heeft haar ‘transitievermogen’ ondermijnd. Transities en innovaties zijn in de
huidige kenniseconomie van groot belang,
kenniscreatie en -toepassing dienen van
hoog niveau te zijn om concurrerend te blijven (Van den Berg et al., 2005).
Rotterdam-Den Haag lijkt op het eerste gezicht behoorlijk economisch divers te zijn.
Dat is het voordeel van de recente samenwerking. Van groot belang zal zijn om voldoende nieuwe economische activiteiten
te kunnen ontwikkelen die verbonden zijn
aan de regionale economische basis en regionale kenniscentra. Vernieuwende clusters
in ontwikkeling, zoals life sciences (Leiden)
en deltatechnologie (Delft/Rotterdam), zullen dan ook van toenemend belang zijn. Een
manier om dit te bereiken is om nieuwe
(vraaggerelateerde en exportgeoriënteerde)
kennisintensieve activiteiten toe te voegen
en om doelgerichte samenwerking tussen
overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen te versterken.
2.	Multi-modaal vervoersnetwerk voor interne en externe bereikbaarheid
Chicago lijkt zeer goed doordrongen te zijn
van de noodzaak van een goede mobiliteit voor
het functioneren van de metropool. Het heeft
geïnvesteerd in een multi-modaal vervoersnetwerk met gerichte uitbreiding van toe-

tabel 2 ▶ S
 tedelijke attractiviteit van de drie stedelijke gebieden
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Belangrijkste les
De vraag of Rotterdam-Den Haag in de
toekomst een succesvolle metropool wordt
zoals Chicago, of dat het ‘spookbeeld’ van
Detroit opdoemt, is niet eenvoudig te beantwoorden. Wat beide Amerikaanse voorbeelden laten zien is dat drie fundamenten voor stedelijke attractiviteit nauw met
elkaar verbonden zijn. Zo heeft de private
(en publieke) sturing op het vergroten van
de auto-economie in Detroit geresulteerd in
investeringen in autobereikbaarheid en niet
in andere vervoersmodaliteiten, wat ook
weer gevolgen had voor de leefkwaliteit. In
Chicago heeft men ingezet op diverse eco-

onderzoek

3.	Quality of Life op cultureel, recreatief en
woongebied.
In Chicago is er een divers aanbod aan culturele functies zoals musea en architectuur,
recreatieve mogelijkheden in de vorm van
parken en waterfront-recreatie, en een diversiteit en mix van woongebieden. Ook zet
de overheid zich in voor de verbetering van
het leefklimaat door groene initiatieven te
stimuleren. Detroit echter kent nauwelijks
iets van dit alles door een gebrek aan (draagvlak voor) investeringen in de quality of life.
Opvallend in beide steden zijn de geringe
investeringen in en stedelijke strategie voor
de ‘inner suburbs’, de zone tussen het centrum en buitenwijken, welke resulteren in
onveilige gebieden met veel leegstand een
hoge sociaal-economische problematiek.

De metropoolregio Rotterdam-Den Haag
heeft verschillende troeven in handen, waaronder aantrekkelijke binnensteden met
een gevarieerd cultureel aanbod, aanwezig
groen en open gebieden en een aantrekkelijke kuststrook. De regio kent qua quality
of life wel aandachtspunten. Het zal voor de
structurele aantrekkelijkheid van de regio
van groot belang zijn om de open tussenruimtes (in het bijzonder Midden Delfland)
te beschermen en meer in te richten als
recreatief gebied. Ook zal er blijvende aandacht moeten zijn voor een goed evenwicht
tussen de gewenste bereikbaarheid van de
logistieke ports (greenport en haven) en de
woonkwaliteit en recreatiemogelijkheden.
Qua woonkwaliteit zal er vooral voor gewaakt moeten worden voor te veel investeringsfocus op centrumgebieden en buitenwijken. Het zijn vooral de tussengebieden
met veelal achterstandswijken waar gericht
sociaalfysiek geïnvesteerd moet blijven
worden om welvaartsverschillen binnen de
centrumsteden onder controle te houden.
Daarnaast is de ontwikkeling van betaalbare
woningen voor kenniswerkers in centrumstedelijke gebieden cruciaal om deze hoogopgeleiden vast te houden in de stad. Een
mix van functies in de nabijheid van deze
gebieden lijkt daarbij een goede ontwikkelstrategie.
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gangswegen, metronet, luchthavenverbindingen en scheiding van centrumstedelijke
vervoersstromen. Dit leidt ertoe dat Chicago
zowel intern als extern bereikbaar is en blijft.
Detroit laat zien dat de focus op de auto funest is voor de bereikbaarheid; het openbaar
vervoer is daarmee verdwenen en voorlopig
ook niet terug te verwachten door de hoge
investeringen die ermee gepaard gaan zonder voldoende vraag.
Voor een goed functionerende sociaaleconomische metropoolregio lijkt het voor
Rotterdam-Den Haag in eerste instantie
van groot belang dat het openbaar vervoersnetwerk op orde is; er dient een betrouwbaar
en hoog frequent vervoer tussen de stadscentra in de regio te zijn. In de metropoolregio zijn stappen in de goede richting gezet
met in het bijzonder Randstadrail; maar verdere uitbouw van het netwerk is wenselijk.
In die zin lijkt is de toekomst van de RijnGouwelijn zeer belangrijk. Daarnaast moet
er in de auto-infrastructuur een inhaalslag
gepleegd worden. Filegevoelige autowegverbindingen tussen Rotterdam en Den Haag
zullen verbeterd moeten worden om de onderlinge economische complementariteit
beter te kunnen benutten.

nomische structuren en wordt ook gericht
gewerkt aan de quality of life voor kenniswerkers en multi-modale bereikbaarheid.
Ondanks de verschillen in fysieke verschijningsvorm, de Amerikaanse centrische versus polycentrische metropool, lijkt de inzet
op economische diversiteit de belangrijkste
les voor Rotterdam-Den Haag.
Zeker in de huidige economisch zware tijden is het aan te bevelen om ruimtelijke
investeringen tegelijk te focussen op het
realiseren van verbeteringen in minstens
twee, en waar maar mogelijk drie fundamenten van stedelijke attractiviteit. Die
basisgedachte zou geïncorporeerd moeten
worden in ruimtelijke investeringsafwegingen voor een stedelijk attractieve metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Wellicht dat een
strategisch coördinerende metropolitane

autoriteit zoals in Chicago kan helpen om
metropoolvorming in de Zuidvleugel werkelijkheid te laten worden. Maar het is de vraag
of dat überhaupt mogelijk is in Nederland.
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Public & private leadership
in urban development
What the public and private roles should be is one of the main issues in contem-
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SUSTAINABLE COLLABORATION

porary urban development. This paper builds upon findings from internationaloriented Master and PhD studies at the TU Delft. It advocates for adaptive public
leadership on a strategic level, and calls for committed private leadership on a
tactical level. We argue that – when applied with conscious – both public and private leadership hold great potential to sustainable collaboration in Dutch urban
development.
by Erwin W.T.M. Heurkens MSc. and Sjoerd P. Louwaars MSc.

development projects. Daamen (2010) argues that “governments have found themselves not above but between the other actors concerned, signifying a definite shift in
their power to enforce and regulate particular land-uses and planning activities.”
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Hence, in contemporary Dutch development practice it is apparent that these actors are searching for new relationships and
roles. Under the current Cabinet, central
government has started to make a new step
in decentralizing planning powers to local
government. Public actors are in the midst
of prioritizing their development output,
focussing on more strategic developments
that will secure the well-being and growth
of cities. But without the necessary public
financial means and available land these
ambitions seem hard to accomplish without
substantive contributions by the market.

onderzoek

T

his study addresses public and private actors in their (collaborative) efforts in effectively and efficiently realizing urban development. The relationship
between public and private actors in Dutch
urban development practice has shifted
gradually since the 1980s, particularly after
2000. The global financial crisis of 2008
has made the debate even more significant
and pressing. The transition from public
sector-led towards more private sector-led
urban development must be seen in the
light of the acceptance of neoliberal principles throughout the European continent
(see Giddens, 1998; Hall & Soskice, 2001)
and subsequently Dutch society and spatial
planning (see Brouwer & Moerman, 2005;
Van der Cammen & De Klerk, 2003; Boelens et al., 2006). As a result of this trend,
the private sector (and community groups)
gradually gained more influence in urban

However, contemporary developers face the
infeasibility of their plans; having difficulties in getting projects financed and experiencing a drop in demand. These trends result in a development impasse, in addition,
it amplifies the mutual dependence of public and private actors. As a reaction to this
development deadlock, changes in planning
laws, organizational structures, and financial models are proposed.
While these initiatives help to get development projects starting again they largely fail
to bridge policies and organizational arrangements to the actual implementation level
of managing projects. Klijn (2008) already
argued about the importance of management as a crucial direct way to influence
development outcomes. Therefore, we advocate for a fundamental review of thinking
about development from a management
perspective. We construct our argument by
explaining how public and private actors
can manage urban development projects
more consciously and effectively. This paper builds upon findings from international-oriented Master and PhD studies at the
TU Delft. The selected cases are examples
of urban projects that aim to promote the
competitiveness of the city or region – aspiring to create added value in socioeconomic
terms.
Theory & Methodology
To create an understanding of how actors
manage projects we first need to establish
our view of management. Here we follow
De Leeuw (2002) who argues that management can be seen as ‘any form of influencing’. This means that all kinds of actions
and instruments can be used to achieve certain objectives attributed to actors. First, he
distinguishes three important dimensions
in the management of a project; uncertainty, unpredictability and ambiguity. Secondly,
he supports the contingency theory which
argues that “there is no universally effective
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way of managing - the appropriate way to
manage is dependent on the circumstances” (Black & Porter, 2000). As an example,
contextual factors like the political or economical situation or even a planning culture partially influence the way actors can
manage development projects. Finally in
De Leeuw’s view management is based on
three dominant aspects of administrating
a project; achieving objectives with people,
steering a course, and problem solving and
designing solutions. Both studies by Louwaars (2011) and Heurkens (2011) are based
on the management concept presented
above, and the aims of both researches are
similar; to provide insight how actors can
influence urban development with more
consciousness and effectiveness.
However, in these studies slightly different
subjects and levels of analysis are applied.
In the research conducted by Louwaars the
management of development projects by
public actors is studied on a strategic-tactical level, while in the research conducted by
Heurkens the management of development
projects by both public and private actors is
studied on a tactical-operational level. In order to bridge the gap between these studies,
we introduce the more holistic concept of
leadership. Here, leadership is defined as
“the process of organizational influence in
which the aim is to enlist the aid and support of stakeholders, focussing on the successful integration of available resources
within the internal and external environment for the attainment of goals” (Louwaars, 2011). Thus, leadership can be seen as
the collection of management possibilities
that are used either by public or private actors to influence development outcomes.
Here, the main question is how public and
private actors can most effectively ‘lead’ urban development projects in accordance to
the changed circumstances described in the
introduction.

sons from different places. Furthermore,
these cases span across different time periods which eliminates the threat of only drawing time-dependent conclusions. Thus,
both choices provide opportunities to draw
more generic conclusions on public and
private leadership.

figuur 1 ▶ Public Leadership Styles Model
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Public leadership
An assessment of academic literature (John
& Cole, 1999; Virtanen & van ‘t Verlaat,
1999; Burges & Carmona, 2009) has provided a theoretical model of public leadership
styles (Louwaars, 2011). In the following the
model will be referred to leadership roles, it
is presented in figure 1. The model provides
a typology of leadership roles along the lines
of two elementary axes: (1) the continuum
between reactive and proactive public actors
focusing on the willingness to invest, take
risks and responsibilities; (2) the difference
between public actors that adopt more directive top-down methods and those that
adopt more interactive bottom-up approach. The two axes delineate four public lea-
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Both studies use qualitative case study methodology to collect, analyze, and compare
research data. Miles & Huberman (1994)
argue that case studies emphasize a detailed contextual analysis of a limited number
of conditions and their relationships. The
methods used to collect data are literature
reviews, document reviews, interviews and
field work, which enables us to triangulate
the data as different sources are used to collect them. There is a significant international component to both researches, with the
aim to understand how public and private
actors manage projects in different contexts. The research of Louwaars contains
two international cases and one Dutch case,
while the research of Heurkens contains
twelve Dutch and three international cases.
This paper provides an in-depth description
of the following cases: Rotterdam Central
District, Paris Rive Gauche, Liverpool One
and Seattle South Lake Union. The main
criterion for selecting strategic mixed-use
development projects in different countries
is that they hold a variety of potential les-
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figuur 2 ▶ Public Leadership in Paris Rive Gauche
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dership roles in developing urban projects:
Regulator, Implementer, Collaborator, and
Enabler. Figure 1 shows the public leadership styles model.
Paris Rive Gauche
During the realization of Paris Rive Gauche, SEMAPA is regarded the main public
actor. SEMAPA was established in 1985 to
align the interest of various public entities,
in particular those of the City of Paris and
the SNCF. The initial leadership role predominantly focussed on executing public initiatives from a directing perspective. The economic crisis at the end of the 1980s and a
competition for tenants with the La Défense
development made public investments necessary. This resulted in the development
of the French National Library which was
completed in 1997. Due to a lack of community involvement during the first period
SEMAPA was forced to develop a system of
active public involvement. After 1997 the
academic program was increased, additional social housing and extra investments
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in public space were made. These public investments are considered an enhancement
to the public authority’s efforts to develop
Paris Rive Gauche. Despite the incorporation of the communal opinion, the regulatory culture and the proactive development
of a public program did not result in a major shift in SEMAPA’s leadership role. Only
recently a shift has occurred, as a result of
the global financial crisis a reactive approach was taken. This in turn leads to greater
involvement and proactive leadership behaviour by market actors. Figure 2 shows the
shifts in public leadership role observed in
the Paris Rive Gauche development.
The public leadership style of SEMAPA
in realizing Rive Gauche has clearly affected the cooperative process of the development. Success factors are the alignment
of dispersed public interests, decisiveness
by local authorities and a development
framework that allows for organic phasing.
Market initiatives are facilitated by a set of
development principles which were distin-

The public leadership style of the City of
Rotterdam in realizing the Central District
development has affected the project in
every successive round. Changing circumstances set the scenery for a change in leadership role. The second round was a direct
consequence of the first round. From a visionary and ambitious project the develop-

figuur 3 ▶ Public Leadership in Rotterdam Central District
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Rotterdam Central District
The combined municipal authorities of
Rotterdam (dS+V, GW and OBR) are jointly
considered the main public actor in the
Rotterdam Central District case. It is interesting to observe that the management
principal (gedelegeerd opdrachtgever) has
shifted several times throughout the realization of the Central District, having great
consequences for the public leadership role.
During the first round (1997 - 2001) the Urban Planning Department (dS+V) in Rotterdam focused on a high quality urban plan.
In addition, the focus was predominantly
on a collaborative approach with grand
players which resulted in a Public Private
Partnership. During the second round
(2001 - 2006) the Public Works Department
(GW) chose a more pragmatic attitude with
a highly technical focus. This had far rea-

ching consequences for the development of
the Central Station – neglecting the urban
area component. During the period with
minimal collaboration, many technical aspects were tackled and the responsibilities
for the project were clearly divided. In the
third round (2006 - present), which is still
underway, the Rotterdam Development
Company (OBR) is focusing on facilitating
and enabling initiatives that come from the
market. Drawing up a consensus based vision for the area and actively involving locally oriented market stakeholders. Figure
3 shows the shifts in public leadership observed in the Rotterdam Central District
project.
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guished by SEMAPA during the late 1980s.
These spatial principles provide guidance
and consistency without creating an endstate, inflexible goal.
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ment was brought down to earth during the
second round, this was done by introducing
a high dose of pragmatism. The third round
is characterized by a more collaborative leadership style, which can be regarded as a
logical consequence of a period of a deterministic mind-set. Making the development
feasible involves the manipulation of a complex web of numerous interrelated physical
and social variables. The case study of the
Rotterdam Central District has reaffirmed
that collaboration between public, private
and community actors has become indispensible. New forms of collaboration, such
as the new ‘het Watertorenberaad’ initiative,
brings with it new ways for both public and
private actors to cohesively influence the
outcome of an urban development.
Private leadership
The cases presented above show that local
authorities no longer solely determine the
outcome of urban developments. We argue that a changed public leadership style
towards a more interacting role implies
that collaboration with private (and civic)
actors must be sought to effectively implement urban development. Moreover, it
implies that the role of private actors also
changes. Therefore, the ongoing PhD research of Heurkens (2011) focuses on private sector-led urban development projects
(see Heurkens, 2010). In this type of projects ‘developers take the lead in managing
development projects by using a broad set
of private management tools and activities
throughout the entire life cycle of development, while public actors mainly facilitate
projects by using public management tools
to influence project outcomes’. Thus, from
a management point of view, both tools and
activities can be seen as ways for both actors
to influence urban development outcomes.
The model presented in figure 4 gives a
comprehensive view of the different management possibilities that can be used by
public and private actors.
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Public tools can be used to influence development, for which we follow Adams &
Tiesdell (2010), who argue that planners
in a market-oriented environment are already operating as market actors themselves. In their view public bodies heavily
rely on market investment, with the result
that planners should effectively use tools
at their disposal to implement public planning policies through projects. They argue
that local authorities can use different sets
of planning tools to influence the market
which are categorized in; shaping, regulating, stimulating and capacity building instruments. By using these tools consciously
and strategically public bodies can secure
public objectives, while incorporating those
of others. It furthermore helps to create the
necessary conditions for private actors, namely flexibility and certainty. Hence, private
management tools refer to the resources
needed to realize projects; land, capital and
knowledge. In a private sector-led development; these tools are attributed to developers, or local authorities provide them to
developers, as they do not have the capacity
to use them for development.
Furthermore, projects can be influenced by
conducting different management activities. The activities undertaken by actors in
the development process are means to influence the outcome of development. These
activities can either be undertaken by public
or private actors, and are categorized as initiating, designing, realizing and operating.
For instance, by performing the activity of
operating the public space after delivery
(based on ownership), actors gain influence
over the objectives related to this space at
earlier stages of the development process.
Moreover, there is a category of activities
that is a representation of the interaction
between public and private actors; negotiating, decision-making and communicating. By performing these activities actors
influence each other and thereby the final

Liverpool One
For several years Liverpool as a city lacked
substantial investment by the market and
had dropped to a 17th place as retail destination in the UK while it once ranked 5th.
A large inner city car park area was considered by the council as the strategic development opportunity to attract market investment and to economically, physically, and
socially revive the city again. The municipality wrote a tender with a public brief containing only general development objectives
and requirements. Hereby, they framed the
development in such a way that developers
had both enough certainty and flexibility to

come up with a proposed design. The developer Grosvenor was chosen as a preferred
development partner. In stead of a scheme,
a good track record, financial liquidity, and
foremost the ability to collaborate and development vision were the most important
selection criteria. Hence, the only formal
relationship for collaboration between public and private actors was a development
agreement stating organizational, financial
and legal rules. But mostly, this development evolved around a ‘joint-up’ informal
partnership between the actors. Also the
role of the local authority in aligning political interests has been crucial for the project;
they proactively involved Council members
in the development process by organizing
meetings.
But foremost, the leading role of developer
Grosvenor has been crucial to this massive
42 acres £600 million retail-led mixed-use
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figuur 4 ▶ Public & Private Management Tools and Activities
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results. These more ‘soft’ management activities have often been overlooked in urban
planning and development literature. However, they can be crucial for development
outcomes as they ask for certain competencies of people.

DESIGNING

REALIZING

INITIATING

OPERATING

COMMUNIKNOWLEDGE

LAND

PRIVATE TOOLS

CATING
DECISIONMAKING

PUBLIC & PRIVATE ACTIVITIES

Real Estate Research Quarterly | augustus 2011 | 43

service

CAPITAL

NEGOTIATING

urban regeneration project. Under their
responsibility but in close day-to-day collaboration with the municipality and other
stakeholders, they designed a masterplan
by commissioning 25 architects resulting
in a visually appealing area. Here it is important to understand that the developer
did not own any land prior to development,
but acquired it from local landlords. The
enormous expenses of land assembling and
a tight 4 year realization period were only
feasible through the long-term development commitment by Grosvenor. They effectively hold a 250 year land-lease from the
local authority and operate as shared real
estate investor. Furthermore, as they operate the public space, they are able to secure
the development’s spatial quality level and
thereby rental cash flows. The only problem
here seems that in economic difficult times
demand would not have been as certain, for
which Grosvenor in future projects propo-

ses a clear phasing according to demand
thereby de-risking the development. Nevertheless, as a result of Liverpool One, the
city has moved back up to 5th place in UK’s
retail rankings and put the city back on the
map for investment. Figure 5 shows how
the different management tools and activities are used by the actors in Liverpool One.
Seattle South Lake Union
South Lake Union is an ongoing strategic
300 acres multi-billion dollar mixed-use
urban development project located nearby
Seattle’s Downtown. The project dates back
to the 1990s when citizens voted against a
proposed park and redevelopment of this
once thriving warehouse district. However, development interest for the area had
sprung and developer Vulcan Real Estate
started to acquire land. In the years that followed, Vulcan established a development
strategy for the area on the basis of the Ci-

figuur 5 ▶ Public & Private Management in Liverpool One
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Conclusions
Research has shown that the leadership
role of a public development authority can
be a means for public actors to influence
a development outcome (Louwaars, 2011).
Increasing awareness of the impact of public leadership holds great potential. Adams
and Tiesdell (2010) suggest that planners
already serve as market actors, shaping,
regulating, and stimulating market activity. But, crucially, planners do not always
see themselves playing this role, and are
neither always aware of their leadership potential. The change that is required is not
for public actors to become virtuous urban
leaders, but rather to develop a conscious
that their behaviour can influence, redirect
and facilitate the development of urban
projects. The challenge is to deal with historically evolved public structures that are
currently in place, which have proved to be
hard to change fundamentally. Therefore
the adoption of adaptive leadership might
require a renaissance within development
authorities, breaking with a more traditional ‘static’ organizational structure. The city
of Rotterdam has taken up the challenge to
reassess their role, i.e. leadership style, within the urban development process. In the
midst of organizational change, the city of
Rotterdam is actively exploring new forms
of cooperation with public, private and community stakeholders.
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In terms of private leadership both the UK
and US case show that private sector-led urban development can result in developers
partially taking on several responsibilities
often undertaken by local authorities in
the Netherlands. A private leadership role
seems to become effective once it is ac-

onderzoek

The role of the local authority merely involves securing that the area develops comprehensively. Therefore, they issued a neighbourhood plan and a design framework,
establishing the general outlines for development. The process of amending these
plans is characterized by extensive public
inquiries for which the public planners proactively involved local communities to create consensus. Hence, private development
in the US is regulated by land-use zoning
and building permits. A zoning code for an
area includes general formalized requirements such as limits to density and height.
In this case, the local authority is considering an ‘up zoning’ which involves allowing
higher buildings in return for developer
contributions to be allocated for public use.
These contributions can be delivered onsite by the developer or off-site by putting
it into a fund for affordable housing. Also,
public land was sold to Vulcan under the
condition to fund a public park which has
been delivered. Thus, through the South
Lake Union project, the local authority compensates their own lack of capital for public
uses with private funding. Also, the local
authority attracted State and federal funds
for the Streetcar’s public transport system,

which is substantially funded by the local
business community and developer Vulcan.
Figure 6 shows how the different management tools and activities are used by the actors in Seattle South Lake Union.
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ty’s comprehensive plan, indicating that the
area had the potential to develop towards
a strong mixed-use bio-tech-oriented community. The implementation of this strategy by Vulcan has evolved through two phases. First, Vulcan focused on creating the
interest of the market by pre-investing and
developing real estate useable for several tenants and acquiring land for development
from these profits. Second, since 2000, the
strategy focuses on securing tenants before
construction. But moreover, the developer
holds the vision that redeveloping innercity areas require an area to develop organically, in accordance to changing insights,
demands and wishes which simultaneously
de-risks projects.

figuur 6 ▶ Public & Private Management in Seattle South Lake Union
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companied by a long-term economic, social
and physical commitment with strategic
projects. This role can be followed by several strategies including; a) extending the
business model horizon beyond completion
of the project, b) developing on actual demand by phasing development; c) creating
some kind of ownership and thereby an
incentive for value creation, and d) involving local communities and incorporating
their objectives throughout the process to
secure support for development. The notion that more freedom also creates more
responsibilities should be adopted intrinsically in developers’ attitudes. This however,
does not imply that public actors can not
influence development outcomes; the cases
clearly indicate that local authorities have
management possibilities to secure a comprehensive development without running
development risks themselves. But, a crucial issue here is the ability of local authorities to provide enough flexibility and at the
same time certainty for developers, giving
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them enough freedom to act. At least the cases have shown that once general public objectives – instead of detailed requirements
– are put into place, extensive collaboration
between public, private and civic groups
took place to determine the final objectives
of the project, resulting in several positive
development effects.
Hence, public authorities need to become
aware of the fact that regulation also brings
with it a high set of expectations and responsibilities. The historic focus on development control under current conditions
needs to be replaced by some degree of
uncertainty, adapting to the circumstances
and thus not solely working towards a fixed
end-state. Contemporary urban development cannot be considered a linear process;
it is better to be compared with a process
of product innovation. The added value is
attained through the evolutionary process
of interactions. Louwaars’ study argues that
adaptive and conscious public leadership

roles found throughout the cases which can
be fulfilled in a changing urban development practice.

About the authors
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is the means for public actors to influence
development outcomes. In turn this requires a change in behaviour by private actors.
Heurkens’ study argues for committed private leadership that involves taken on several activities that sometimes lie beyond the
horizon and scope of the development project itself. However, empirical evidence also
has indicated that there is no one best way
for public or private actors to lead strategic
development projects; as we stated before,
the most effective leadership depends on
the specific project circumstances. Nevertheless, this research has provided some insights into more generic effective leadership

Erwin W.T.M. Heurkens MSc. and S.P.
Louwaars MSc.
Both authors carried out their research
at the Department of Real Estate &
Housing, Faculty of Architecture, Delft
University of Technology.
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ONDERZOEK FINANCIËLE HAALBAARHEID

Duurzame maatregelen op
herstructureringslocaties
Gebiedsontwikkelingen in Nederland vinden de laatste jaren vaker plaats binnen
bestaand stedelijk gebied in relatie tot uitleglocaties. Ruimtelijke projecten op binnenstedelijke locaties staan echter om een aantal redenen financieel onder druk.
Tegelijkertijd zijn de ambities van gemeenten op het gebied van duurzaamheid torenhoog, terwijl de haalbaarheid onzeker lijkt. Uit onderzoek blijkt dat de toepassing van duurzame maatregelen bij gebiedsontwikkeling tot op een zekere hoogte
financieel haalbaar is (Meijer, 2011). Bovendien zijn er creatieve oplossingen te bedenken die de haalbaarheid positief kunnen beïnvloeden.
door Rick Meijer MSc

D

e financiële haalbaarheid van binnenstedelijke gebiedsontwikkeling
staat de laatste jaren onder druk
(Van der Krabben & Van Dinteren, 2008).
Dit komt allereerst doordat er bij dit soort
projecten over het algemeen hogere verwervingskosten zijn door het grote aantal
grondeigenaren en de restwaarde van bestaand vastgoed dat aangekocht moet worden. Daarnaast kan er sprake zijn van een
transformatielocatie van bijvoorbeeld een
voormalig bedrijventerrein, waardoor er
hoge meerkosten kunnen zijn om te slopen en bouwrijp te maken. Tevens zijn binnenstedelijke ontwikkelingen gemiddeld
genomen zowel financieel, ruimtelijk en
juridisch complexer dan ontwikkelingen op
uitleglocaties. Tegenover dit gegeven staat
dat het rijk streeft naar binnenstedelijke
ontwikkeling, door erop aan te dringen minimaal 40% van de bouwopgave binnen be-
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staand stedelijk gebied te realiseren (Ministerie van VROM, 2006). Parallel aan deze
ontwikkeling streven gemeenten naar een
duurzame samenleving, waarbij gebiedsontwikkeling een belangrijke rol vervult om
dit tot stand te brengen. Bijna elke gemeente heeft wel een bepaalde duurzame ambitie
vastgelegd in het collegeakkoord. Maar in
hoeverre is het financieel gezien mogelijk
om projecten die al sterk onder druk staan
nog eens extra te ‘belasten’ met duurzame
maatregelen?
Er lijkt inmiddels consensus te zijn ontstaan over de noodzaak tot duurzame gebiedsontwikkeling (Rakhorst, 2008). De
VROM-Raad noemt in haar publicatie
‘duurzame verstedelijking’ (2010) de volgende definitie:
“duurzame verstedelijking is een type verstedelijking dat lang meegaat, doordat het in staat

onderzoek

Deze definitie biedt handvatten om met
behulp van een methode als bijvoorbeeld
de Kapitalenbenadering invulling te geven
aan duurzame gebiedsontwikkeling. Het is
namelijk van belang dat alle aspecten van
duurzame gebiedsontwikkeling in één benadering worden meegenomen, en er niet
alleen op onderdelen ‘gescoord’ wordt (De
Zeeuw, 2011). De ‘tienkamp’ voor duurzame gebiedsontwikkeling geeft ook aan dat
juist het scoren op losse onderdelen voor
conflicten tussen ‘planet’ en ‘profit’ leidt.
De Kapitalenbenadering gaat uit van drie
verschillende kapitalen om welvaart in uit
te drukken: sociaal-cultureel kapitaal, economisch kapitaal en ecologisch kapitaal
(VROM-Raad, 2010). Elk kapitaal is vervolgens weer opgebouwd uit een aantal
voorraden waardoor het kapitaal gevormd
wordt (zie figuur 1). Doordat de omvang
van de voorraden per hoofd van de bevolking te bepalen is, kan dit een afwegingskader zijn voor duurzame gebiedsontwikkeling. Dit gebeurt door per kapitaalvoorraad

indicatoren te ontwikkelen. Uitgangspunt
is vervolgens dat als gevolg van een ruimtelijke ontwikkeling de totale kapitaalvoorraden gelijk blijven of groeien.
Ondanks de scheiding in kapitalen en voorraden in deze methode zal er toch een moment zijn waarop een afweging tussen verschillende kapitalen of voorraden gevraagd
wordt. Is het bijvoorbeeld duurzaam om
een plangebied zo nauwkeurig mogelijk te
verkavelen op basis van de situering op de
zon, zodat maximaal gebruik gemaakt kan
worden van zonne-energie? Het andere
uiterste zou namelijk kunnen zijn om het
plangebied economisch efficiënt in te richten waardoor meer geld beschikbaar komt
voor andere duurzame maatregelen. Dergelijke afwegingen zijn per definitie subjectief en valt op basis van een algemene
typering van duurzame gebiedsontwikkeling dan ook niet te maken.
Over het algemeen wordt aangenomen dat
duurzame maatregelen een hogere meerinvestering vergen (Rakhorst, 2008). Dit
wordt veroorzaakt door een hogere initiële
investering, terwijl een groot gedeelte van
het rendement pas op lange termijn te behalen valt. Een investering in een warmtepomp is bijvoorbeeld pas rendabel op het
moment dat de besparing op de energiekosten hoger wordt dan het investerings-
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is te voldoen aan actuele en toekomstige eisen,
zonder belemmeringen voor toekomstige generaties. Het gaat daarbij nadrukkelijk niet
alleen om milieueisen, maar ook om economische en sociaal-culturele eisen in een onderlinge afweging”

Figuur 1 ▶ v
 oorraden en kapitalen uit de Kapitalenbenadering,
VROM-Raad 2010
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bedrag (ervan uitgaande dat het geen extra
onderhoudskosten oplevert). Dit ligt ergens
rond de 20 jaar. Het probleem van dit soort
berekeningen is dat deze sterk afhankelijk
zijn van de energieprijsontwikkeling, aangezien een hogere energieprijs een hogere
besparing per jaar oplevert. Prognoses omtrent de lange termijn energieprijsontwikkeling lopen echter sterk uiteen, waardoor
de terugverdientijd lastig in te schatten is.
Door de meerinvestering van duurzame
maatregelen komen de grond- en vastgoedexploitaties op binnenstedelijke herstructureringslocaties dan ook verder onder druk
te staan. Bovendien vloeit met de huidige
exploitatieberekeningen een gedeelte van
de duurzame opbrengsten weg vanwege
de ‘split-incentive’ problematiek. Dit wil
zeggen dat de investerende partij niet de
partij is die de opbrengsten genereert. Het
traditionele bouw- en planningsproces dat
we in Nederland kennen is er namelijk niet
op ingericht om een koppeling te maken
tussen de ontwikkel- en bouwfase van een
gebied met de gebruiksfase (VROM-Raad,
2010). Vaak is er sprake van een knip tussen
de grond-, vastgoed- en beheersexploitatie.
Daarnaast is een gedeelte van de opbrengsten niet in geld uit te drukken omdat het
om maatschappelijke opbrengsten gaat. Er
ontbreekt namelijk een ‘level playing field’
voor externe effecten. Door deze kenmerken komt duurzame gebiedsontwikkeling
in Nederland tot op heden dan ook maar
moeilijk van de grond. Terwijl gemeenten
wedijveren over de hoogst duurzame ambities blijft de financiële onderbouwing vaak
afwezig.
Financiële haalbaarheid
Partijen wijzen elkaar aan als het gaat om
de vraag wie er (financiële) verantwoordelijkheid moet nemen bij de totstandkoming
van duurzame projecten. Desalniettemin
blijkt uit de masterthesis ‘financiële haalbaarheid van duurzame gebiedsontwikkeling’ (Meijer, 2011) dat duurzame maatre-

50 | augustus 2011 | Real Estate Research Quarterly

gelen bij binnenstedelijke herstructurering
tot op een zekere hoogte financieel haalbaar
kunnen zijn. In een planeconomisch experiment is de financiële haalbaarheid op
drie ambitieniveau’s van duurzaamheid
(mainstream duurzaam, onderscheidend
duurzaam en hoog niveau van duurzaamheid) bij gebiedsontwikkeling voor een bestaand project getoetst. Aan de exploitaties
zijn op alle ambitieniveau’s meerkosten
en -opbrengsten van duurzaamheid toegevoegd. Het project bestaat uit de realisatie
van 105 woningen en herontwikkeling van
de openbare ruimte, waarbij zowel huur- als
koopwoningen worden gerealiseerd in verschillende prijsklassen1.
Op elk ambitieniveau is een pakket aan
meerkosten samengesteld, gericht op de
(her)inrichting van de openbare ruimte
in de grondexploitatie en op een scala aan
duurzame onderdelen in de vastgoedexploitatie. In de grondexploitatie is een percentage meerkosten doorberekend voor de
(her)inrichting van de openbare ruimte van
respectievelijk 20%, 40% en 60% op de
verschillende ambitieniveau`s.
Voor de duurzame investeringen in de vastgoedexploitatie is in het onderzoek gebruik
gemaakt van GPR-Gebouw, een methode
om de meerkosten van duurzaamheid bij
gebouwen uit te drukken (W/E Adviseurs
& bbn adviseurs, 2010). De volgende meerkosten in grond- en vastgoedexploitatie zijn
gehanteerd:
Mainstream Duurzaam
Ambitieniveau Mainstream Duurzaam betreft maatregelen die tegenwoordig steeds
meer als standaard worden ervaren, maar
nog niet als zodanig voorkomen in de referentiewoning van het SenterNovem2.
De meerkosten van duurzame maatregelen in de grondexploitatie bedragen circa
€ 235.000. De meerkosten van duurzame
maatregelen in de vastgoedexploitatie bedragen circa € 335.000.

Real Estate Research Quarterly | augustus 2011 | 51

service

Resultaten
Tegenover een samengesteld pakket aan
meerkosten in de grond- en vastgoedexploitatie is de opbrengstenfactor energiebesparing gezet. Het bedrag dat overbleef is
uitgedrukt als ‘restinvestering’. Dit bedrag
bevat dus het benodigde investeringsniveau
voor de duurzame maatregelen, op basis
van een exploitatietijd van het gebied van
50 jaar, waar de levensduurverlenging en
de positievere waardeontwikkeling van het
vastgoed nog niet in zijn meegenomen. De
resultaten zijn weergegeven in figuur 2.
De resultaten van het experiment laten zien
dat duurzame investeringen in de grond- en
vastgoedexploitatie afgezet over een exploitatietijd van 50 jaar rendabel kunnen zijn.
Op ambitieniveau Mainstream Duurzaam
levert de toepassing van duurzame maatregelen zelfs extra geld op (circa € 190.000
op projectniveau), wat duidt op een kortere
terugverdientijd dan 50 jaar. Hierin zit voor
een belangrijk deel de verdiencapaciteit van
duurzame maatregelen, aangezien relatief goedkope maatregelen een behoorlijke
energiebesparing teweeg kunnen brengen.
Voor Onderscheidend Duurzaam geldt
dat er een relatief kleine meerinvestering
gevergd is (circa € 150.000 op projectniveau). Het hoogste niveau van duurzaam-

onderzoek

Hoog niveau van Duurzaamheid
Dit ambitieniveau bestaat uit verregaande
maatregelen die een optimalisering van het
gebouwconcept bewerkstelligen voor wat
betreft duurzaamheid. De meerkosten in de
grondexploitatie bedragen circa € 690.000.
De meerkosten in de vastgoedexploitatie bedragen circa € 1.652.000.
Ten aanzien van het rendement van duurzame investeringen zijn er drie invloedrijke opbrengstfactoren te onderscheiden:
lagere energielasten voor de gebruiker door
minder energieverbruik, langere levensduur van het vastgoed en een positievere
waardeontwikkeling van het vastgoed (Rakhorst, 2008). Van deze drie factoren is alleen besparing op de energiekosten in het
rekenmodel meegenomen. Een langere levensduur van het vastgoed kon niet worden
meegenomen, omdat er teveel aannames
gedaan moesten worden die niet onderbouwd konden worden. Zo was het rekenmodel qua kostensamenstelling ingesteld
op een levensduur van 50 jaar (vaste exploitatietijd voor sociale huurwoningen volgens
het Waarborgfonds Sociale Woningbouw).
Om met langere levensduur te rekenen zou
daarom een totaal andere kostenonderbouwing benodigd zijn, die binnen de beschikbare tijd voor het onderzoek niet te maken
viel. Voor de opbrengstfactor positievere
waardeontwikkeling gaat een zelfde argumentatie op, omdat er aannames moeten
worden gedaan over de langere levensduur
die erg moeilijk te onderbouwen zijn. Ook
deze opbrengstenfactor is daarom noodgedwongen buiten beschouwing gelaten in

het onderzoek. Voor energiebesparing geldt
dat er gerekend is met een aanname uit
GPR-Gebouw, passend bij de kostensamenstelling uit de vastgoedexploitatie. Hierin
wordt uitgegaan van energiebesparing van
de duurzamere woning, afgezet tegen een
standaard woning. Gerekend wordt met een
gasprijs van € 0,65 per m³, een vastrecht
van € 25 per jaar en een elektriciteitsprijs
van € 0,22 per KwH (W/E Adviseurs & bbn
adviseurs, 2010). Hiermee zit de berekening
aan de veilige kant, omdat deze nog geen rekening houdt met energieprijsstijging in de
toekomst, wat gezien de ontwikkeling van
de energieprijzen de afgelopen jaren wel te
verwachten valt.
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Onderscheidend Duurzaam
Onderscheidend Duurzaam bestaat uit
maatregelen die in zijn geheel of op enkele
onderdelen (bijvoorbeeld energie of water)
onderscheidend zijn ten opzichte van Mainstream Duurzaam. De meerkosten in de
grondexploitatie bedragen circa € 460.000.
De meerkosten in de vastgoedexploitatie bedragen € 746.000.

Figuur 2 ▶ Resultaten experiment: restinvestering op projectniveau
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heid vergt echter een forse meerinvestering
(circa € 1.015.000 op projectniveau). Bij de
interpretatie van dit resultaat moet worden
overwogen dat er slechts één opbrengstenfactor is meegenomen. Wanneer de ander
benoemde opbrengsten ook meegenomen
zouden kunnen worden, zou dit een positieve invloed hebben op het resultaat en zou
de benodigde restinvestering dus lager zijn.
‘Slimme Constructies’
Toch blijkt uit de resultaten dat het volledig verduurzamen van een project (hoog
niveau van duurzaamheid) om een hoge
meerinvestering vraagt die op basis van de
opbrengst van duurzame maatregelen niet
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te dichten is. Aangezien het hoogste niveau
van duurzaamheid om een forse meerinvestering vraagt die op basis van de huidige
rekenmethodiek bij gebiedsontwikkeling
nog niet rond te krijgen lijkt, is er in het
onderzoek tevens gekeken naar mogelijke
‘slimme constructies’ (Meijer, 2011). Dit zijn
constructies waarbij er wordt getracht de
initiële kosten van duurzame maatregelen
met de opbrengsten in de beheerexploitatie te verbinden. Met deze constructies
(een vorm van value capturing) kunnen
partijen het gezamenlijk belang van duurzame maatregelen achterhalen en er beide
van profiteren. De belangrijkste partijen ten
aanzien van binnenstedelijke herstructure-

Waardecreatie
Een tweede onderzochte constructie is
waardecreatie. Hiermee wordt getracht het
maatschappelijke rendement van een investering in kaart te brengen en/of te benutten. Dit is voornamelijk van toepassing op
woningcorporaties en gemeenten, omdat
deze partijen een onrendabele investering
kunnen overwegen vanuit hun publieke

Figuur 3 ▶ effectenarena van de SEV
ENERGIEMAATREGELEN

CORPORATIE

INTERVENTIE

INVESTEERDER

HR-GLAS AANBRENGEN

BETERE KWALITEIT WONINGEN

A

onderzoek

Het gebiedsfonds
Met het opzetten van een gebiedsfonds
kunnen geldstromen gekoppeld worden,
waardoor deze voor langere tijd aan een gebied gecommitteerd zijn. De investerende
partijen en de profiterende partijen komen
op deze manier samen en er kan een vorm
van verevening tussen beide plaatsvinden.
Deze verevening kan worden ingezet om de
initiële investering mogelijk te maken. De
basis van een dergelijk revolverend fonds is
dat een gemeente tegen gunstige voorwaarden leent om het fonds van startkapitaal
te voorzien, waarna partijen op basis van
voorwaarden en spelregels kunnen lenen

uit dit fonds. Wanneer op termijn genoeg
afdrachten en rente worden gegenereerd,
kan het fonds zichzelf bedruipen. Op dit
moment stellen enkele gemeenten dergelijke duurzaamheidsleningen ook al voor
particuliere woningeigenaren ter beschikking (SVN, 2010). Zo biedt bijvoorbeeld de
gemeente Ede naast een subsidie voor energiebesparende maatregelen ook een duurzaamheidslening aan. Particulieren kunnen daarmee tegen gunstige voorwaarden
een lening afsluiten waarmee duurzame
maatregelen aan de woning gefinancierd
kunnen worden.
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ring in deze casus zijn beschouwd en daaraan gekoppeld zijn enkele constructies verkend. De betrokken partijen in dit project
zijn de gemeente, de woningbouwcorporatie en de eindgebruiker. De verschillende
constructies die beschreven zijn, betreffen
het gebiedsfonds, waardecreatie en het
‘energiebedrijfmodel’.

CORPORATIE

EFFECTEN

INCASSEERDER

HR-KETEL

GEZOND LEVEN

BEWONER

VOORLICHTING

LAGER ENERGIEVERBRUIK

‘DE MAATSCHAPPIJ’

ISOLATIE

WOONLASTEN
ECOLOGISCHE FOOTPRINT
WOONGENOT
B. Lagere netto-woonlasten zorgen voor minder
incasso-kosten (nb: wel hogere kale huurprijs,
waardoor corporatie groter bedrag moet innen...)
C. Lagere woonlasten leveren een besparing op voor
bewoners
D. Co2-reductie

www.effectenarena.nl
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A1. Woningen van een hogere kwaliteit hebben een
hogere vastgoedwaarde en zijn langer te
exploiteren
A2. Woningen van een hogere kwaliteit zorgen voor
minder klachten, minder mutatie(kosten) en
minder leegstand(door betere verhuurbaarheid)

taakstelling. Er zijn verschillende methoden
die zich richten op waardecreatie, waarbij
de positieve maatschappelijke opbrengsten
van duurzame maatregelen tot uiting kunnen komen. De ‘wijken van waarde’ methode gaat bijvoorbeeld in op alle aspecten die
een maatregel teweeg brengt, zowel financieel als maatschappelijk en sociaal. Wanneer
het mogelijk is om bijvoorbeeld een waarde
te geven aan een verminderde werkloosheid
in een wijk als gevolg van een investering
in reïntegratietrajecten, kan dit bij de investeringsbeslissing van een gemeente worden
meegenomen. Daarnaast bestaat de ‘effectenarena’ SEV als methode, waarbij de relatie tussen investeringen, maatregelen en
effecten beschreven wordt. Hiermee vormt
het een afwegingskader om bijvoorbeeld
negatief rendement te verantwoorden, wanneer er grote maatschappelijke effecten
worden bereikt. Het brengt namelijk integraal alle gevolgen van een investering voor
alle partijen in beeld (zie figuur 3).
Het nadeel van deze methoden is dat er
geen ‘cash flow’ gecreëerd lijkt te worden.
Dit geldt in ieder geval voor de effectenarena, omdat bij ‘wijken van waarde’ wellicht
een geldstroom vrijgemaakt kan worden in
de vorm van besparingen op beheerbudgetten van gemeenten. Toch zullen deze
rekenmethodieken slechts kunnen dienen
als instrument om een (onrendabele) investeringsbeslissing te verantwoorden. Dit zou
voor gemeenten en corporaties desalniettemin een waardevol hulpmiddel kunnen
zijn, maar marktpartijen zullen over het
algemeen niet bereid zijn onrendabel te investeren in duurzame maatregelen.
Energiebedrijfmodel
Een laatste constructie waar in het onderzoek naar gekeken is, betreft het energiebedrijfmodel. Energiebedrijven richten zich
steeds meer op duurzame gebiedsontwikkeling3, waarbij integrale energieconcepten volgens een outputgerichte benadering
worden aangeboden (Meijer, 2011). In ruil
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voor een risicovolle investering in de exploitatie van duurzame energie, sluit het energiebedrijf een leveringsovereenkomst voor
ongeveer 15 jaar af. Met de bijdrage van het
energiebedrijf kan vervolgens (een gedeelte van) de onrendabele top van duurzame
maatregelen mede gefinancierd worden.
Een kritische kanttekening bij deze methode is de vraag of een gemeente een dergelijke leveringsovereenkomst af zou mogen
sluiten namens de toekomstige gebruiker.
Deze verliest namelijk zijn vrijheid om een
energieleverancier te selecteren. Bovendien
is het de vraag of en welke prijsafspraken er
in dergelijke overeenkomsten opgenomen
kunnen/mogen worden.
Conclusie
Duurzame maatregelen bij binnenstedelijke herstructurering zijn tot op een zekere
hoogte financieel haalbaar. Wanneer een
slim pakket aan duurzame maatregelen
wordt gekozen, zijn er voornamelijk dankzij energiebesparing rendabele duurzame
maatregelen aan de grond- en vastgoedexploitatie toe te voegen. Wanneer partijen die
betrokken zijn bij de grond- en vastgoedexploitatie elkaar sneller opzoeken om gezamenlijk op zoek te gaan naar de winst van
duurzame maatregelen (zowel financieel
als maatschappelijk), valt er een aanzienlijke duurzaamheidswinst te behalen. Een
lange termijn betrokkenheid en nieuwe samenwerkingsvormen zijn echter wel noodzakelijk om de ‘knip’ in de exploitaties te
overkomen. Wanneer de ambities ten aanzien van duurzaamheid echter hoger zijn,
blijken er aanzienlijke tekorten in de exploitaties te ontstaan. ‘Slimme constructies’
kunnen hier wellicht een positieve bijdrage
aan leveren, maar brengen in sommige gevallen ook nadelige randvoorwaarden met
zich mee. Nader onderzoek naar deze en
andere ‘slimme constructies’ zal moeten
uitwijzen of er door middel van dergelijke
constructies een rendabele businesscase
is op te stellen voor dit ambitieniveau. Bo-
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2	SenterNovem is een voormalig agentschap van het Ministerie van Economische Zaken, dat voor de toetsing van energie-
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Voetnoten
1	In verband met gebruik van vertrouwelijke data blijft de naam en ligging van het project achterwege
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vendien moeten deze ‘slimme constructies’
hun werking in de praktijk nog bewijzen.
Daarnaast is nader onderzoek gewenst naar
de validiteit van de behaalde resultaten bij
andere ruimtelijke ontwikkelingsprojecten,
aangezien hier alleen naar woningbouwontwikkeling is gekeken.

prestaties van nieuwbouwwoningen referentiewoningen heeft opgesteld (qua bouwkundige kenmerken)
3	In het onderzoek is Eneco onderzocht, maar daaruit kwam naar voren dat ook andere energiebedrijven zich meer en
meer toeleggen op duurzame gebiedsontwikkeling
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DE NASH ONDERHANDELINGSOPLOSSING

Onzekerheid bij een vroegtijdige
samenwerking
Sinds de kredietcrisis is een projectontwikkelaar nóg meer gebaat bij vroegtijdige
afzet, deze kan worden gerealiseerd door al in de haalbaarheidsfase een samenwerking aan te gaan met een vastgoedbelegger. Daarnaast dwingen de verhevigde
eisen van financiering de ontwikkelaar tot een ander businessmodel; als risicodragende ‘ketenregisseur’ zullen de risico’s transparant moeten worden besproken.
Ook de binnenstedelijke herontwikkelingsopgave zal steeds vaker gaan leiden tot
samenwerking tussen ontwikkelaar en vastgoedeigenaren.
door ing. Jac. Huijsmans MSRE

Z

ij pogen bij deze samenwerkingsvorm een onderhandelingsresultaat te bereiken waarbij er sprake is
van een economisch evenwicht. De juiste
verhouding tussen rendement en risico,
coöperatief gedrag, het vermogen tot communiceren en transparantie tijdens de
onderhandelingen zijn voor het bereiken
van economisch evenwicht een vereiste, zo
bleek uit dit onderzoek.
De wetenschappelijke relevantie van dit
onderzoek is dat een relatief onbekend
terrein voor de vastgoedkunde, dat van de
speltheorie, gebruikt is om de vroegtijdige
samenwerking tussen projectontwikkelaar
en vastgoedbelegger inzichtelijk te maken.
Voor zover bekend zijn er geen empirische
studies gedaan naar samenwerking tussen
deze twee vastgoedpartijen waarbij het onderhandelingsresultaat is getoetst aan de
Nash onderhandelingsoplossing. De speltheorie is een tak van de wiskunde waarin
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het nemen van beslissingen centraal staat.
Met toepassingen in onder andere de economie en sociologie is het een zich snel
ontwikkelend onderdeel van de wetenschap. De speltheorie biedt een raamwerk
waarbinnen (strategische) interactie tussen
‘spelers’ bestudeerd wordt. De Nash onderhandelingsoplossing maakt onderdeel uit
van de coöperatieve variant van deze speltheorie. In het kader hiernaast zijn een aantal begrippen uit de speltheorie met hun definitie uiteengezet om de terminologie van
de speltheorie toegankelijk te maken voor
de lezer die hiermee minder bekend is.
Belangrijkste conclusies
Uit het onderzoek bleek dat een vroegtijdige
samenwerking tussen projectontwikkelaar
en vastgoedbelegger niet automatisch leidt
tot het optimale onderhandelingsresultaat.
Het bleek dat er nog een ander resultaat
bestond waarbij beide spelers gelijktijdig

begrippen

definities

pay off/opbrengst
: rendement (IRR)
speler
: ontwikkelaar of belegger
nut
: voorkeur van een speler
voorkeur van een speler : gewenste rendement /
		 risico verhouding
spelevenwicht/onder- : optimaal onderhandehandelings oplossing		 lingsresultaat met
		 economisch evenwicht
axiomatisch oplossing : oplossing waarbij aan
		 de vooraf vastgestelde
		 condities wordt voldaan
axioma
: conditie/randvoor		 waarde
uitkomst is
: indien geen van de
Pareto optimaal		 andere overeenkomsten
		 tegelijkertijd gunstiger is
		 voor beide spelers
rationeel handelen
: handelen uit eigen
		 belang met maximalisa		 tie van het eigen nut

dat bij de twee onderzochte casestudies, de
samenwerking tussen ontwikkelaar en belegger was vastgelegd in een turn-key overeenkomst.
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In de coöperatieve speltheorie speelt het
vermogen tot communiceren een belangrijke rol als spelers trachten een spelevenwicht te bereiken. Zo ook bij de onderhavige
vroegtijdige samenwerking, het transparant
bespreken wie welke risico’s draagt en welk
rendement past bij het risicoprofiel dat
wordt aangegaan door projectontwikkelaar
en vastgoedbelegger, sluit aan bij de huidige tijdgeest waarbij de projectontwikkelaar
steeds meer optreedt als risicodragende ‘ketenregisseur’.
Naast voornoemde kwalitatieve aspecten
die van belang zijn voor het bereiken van

onderzoek

Uit het onderzoek kwam verder naar voren
dat de projectontwikkelaar de best zekere
uitkomst van zijn tegenspeler verkiest, boven de onzekerheid van het niet eens worden, zijn opbrengst is relatief hoog wanneer
de overeenkomst tot stand komt. Een vastgoedbelegger verkiest daarentegen de best
onzekere uitkomst van zijn tegenspeler boven de zekerheid van het niet eens worden,
zijn opbrengst is dan echter relatief laag.
Deze bevindingen zijn gebaseerd op de stochastische onderhandelingexperimenten
die Harrison in 1987 uitvoerde, waarmee hij
de effecten van de mate van risico aversie
op de Nash onderhandelingsoplossing in
kaart bracht. Opgemerkt dient te worden

Tabel 1 ▶ Speltheoretische begrippen
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beter af zouden zijn, en hiermee was het
onderhandelingsresultaat niet Pareto optimaal. En, als één van de twee partijen met
een andere samenwerkingspartner een beter resultaat had kunnen behalen, dan is er
geen sprake van een onderhandelingsresultaat met economisch evenwicht. De oorzaak
hiervan is terug te vinden in de niet parallel
geschakelde (gezamenlijke) belangen. Hoe
meer er sprake was van een gezamenlijk
belang des te meer droeg dit bij tot een economische evenwicht situatie tussen beide
partijen.
Verder wees het onderzoek uit dat het rationeel handelen van de spelers een belangrijke rol speelde bij het niet bereiken van de
Nash onderhandelingsoplossing, de speler
handelde teveel uit eigen belang en hierdoor was er geen sprake van een optimaal
onderhandelingsresultaat met economisch
evenwicht. Op het moment dat het onderhandelingsresultaat wél Pareto optimaal
was, en dat één van de partijen met een
andere samenwerkingspartner géén beter
resultaat had kunnen behalen, dan was er
wél sprake van een economische evenwichtsituatie. Uit het onderzoek bleek dat deze
twee axioma’s de belangrijkste twee randvoorwaarden waren voor het bereiken van
economisch evenwicht.

Tabel 1 ▶ Nutsfunctie met voorkeuren rendement en risico
risico classificatie

rendement vereist (brandbreedte)

uitkomst analyse
via expert oordeel

rendement vereist

risicoprofiel
classificatie
hoog

score

rendementscenario’s

rendement per
scenario

kans op rendement

dreig pessipunt mistisch

IRR eis
mate van
rendement risicovrij
risico
risico (bandbreedte)
dreig pessi- mid case
aversie 10 jaars
200 premie
punt mis- (bovenk. 100%
rente basispnt.
van
tot
tisch bandbr.)

> 4 - 5 pnt zeer laag

α

mid
case
A
(bandbreedte)

verwacht

rendement
verwachting
mid case
(bovenkant
bandbreedte)

3%

2%

13,5% > 14,5% < 18,5% 3% 5%

18,5%

100% 95%

77,9% - 75,4%

15,1%

3%

2%

9,5% > 11,0% < 14,5% 3% 5%

14,5%

100% 95%

81,1% - 77,9%

12,3%

gemiddeld > 2 - 3 pnt gemiddeld

3%

2%

6,0% > 8,0% < 11,0% 3% 5%

11,0%

100% 95%

85,5% - 81,1%

9,8%

redelijk laag > 1 - 2 pnt hoog

3%

2%

3,0% > 5,5% < 8,0% 3% 5%

8,0%

100% 95%

92,2% - 85,5%

7,5%

3%

2%

0,5% > 5,0% < 5,5% 3% 5%

5,5%

100% 95% 100,0% - 92,2%

5,4%

redelijk hoog > 3 - 4 pnt laag

laag

0 - 1 pnt zeer hoog

een optimaal
onderhandelingsresultaat
met economisch evenwicht heeft dit onderzoek uitgewezen dat ook kwantitatieve
aspecten een belangrijke rol van betekenis
spelen. Het gaat hier om de hoogte van het
rendement en risicoprofiel, waarmee wiskundig gezien de onderhandelingsoplossing kan worden berekend. Hiervoor dienen eerst de voorkeuren van beide spelers
te worden vastgelegd in een nutsfunctie.
Als de voorkeuren niet juist worden vastgelegd dan mag aan de uitkomst van de speltheoretische oplossing geen waarde worden
ontleend. Het is dus zaak om de voorkeuren van de spelers zorgvuldig vast te leggen
in de nutsfunctie, waarmee de verhoudingen tussen risicoprofiel en rendementseis
wordt vastgelegd. Deze nutsfunctie is zodanig opgesteld dat het de speler prikkelt om
risico aan te gaan waarmee aan de speler
die het meeste risico neemt een hoger rendement wordt toegekend. De kans op dit
hogere rendement is wel lager dan diegene
die weinig risico wil nemen, deze speler zal
weliswaar een laag rendement tegemoet
zien maar met meer zekerheid. Aan de
meest risico averse speler zullen gunstige
condities moeten worden geboden door de
tegenspeler die minder risico avers is.
Het onderzoek wijst verder uit dat als partijen een onderhandelingsoplossing willen
bereiken met een economisch evenwicht
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dan dienen er vóóraf condities te worden
gesteld waaraan de onderhandelingoplossing moet voldoen, zowel in kwalitatieve
als in kwantitatieve zin. Deze condities
moeten als voorschrijvend worden gezien
van wat er aan de onderhandelingstafel gebeurt. Mochten partijen in overleg daar niet
toe komen, dan kan een vooraf aan te stellen arbiter een rol van betekenis spelen. Is
uiteindelijk aan alle condities voldaan, dan
is er sprake van een economisch evenwicht
van het onderhandelingsresultaat. Dit is het
principe van een axiomatische oplossing.
Implementatie onderzoek in vastgoedpraktijk
Om betekenis te kunnen geven aan de resultaten van dit onderzoek dienen er een
aantal maatregelen te worden genomen.
Voor vastgoedbedrijven die zich bezig houden met projectontwikkeling of beleggen
in vastgoed en zij snel en adequaat het risicoprofiel van hun project willen vaststellen, dan dient er gewerkt te worden met
een generiek stochastisch risico classificatie
systeem, dat toepasbaar is voor zowel ontwikkelaar als belegger. De risico classificatie kan vervolgens aan een rendementseis
worden gekoppeld via een nutsfunctie, hiervoor kan de nutsfunctie uit dit onderzoek
worden toegepast (zie tabel 1). Randvoorwaarde is wel dat voor de projecten van zowel ontwikkelaar als belegger een uniforme

De kwantitatieve beoordeling heeft betrekking op de hoogte van het risicoprofiel en
het vereiste rendement. Het risicoprofiel
van de twee case studies is verricht via een
twintigtal expert oordelen waarmee evenzoveel risico analyses zijn uitgevoerd om de
hoogte van het risicoprofiel vast te stellen,
hiervoor is de Risk Mapping methode gebruikt. Hoeveel risico er wordt aangegaan
betreft één van de voorkeuren van de spelers en wordt in de nutsfunctie vastgelegd.
De mate van risico, of risico aversie is aan
het vereiste rendement gekoppeld, de nuts-
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Tot slot, bij toepassing in de praktijk dient
men rekenschap te houden met het feit dat
de spelers geneigd zijn hun nut te maximaliseren binnen de vooraf gestelde randvoorwaarde van de nutsfunctie. Echter, het
rendement voor een speler hoeft niet altijd
zo hoog mogelijk te zijn, het kan zijn dat
een speler genoegen neemt met een lager
rendement, zolang de gekozen nutsfunctie

Beschrijving van de onderzoeksmethodiek
In dit onderzoek zijn twee samenwerkingsprojecten van een vroegtijdige samenwerking tussen een projectontwikkelaar (ASR
Vastgoed Ontwikkeling) en vastgoedbelegger (ASR Vastgoed Vermogensbeheer) onderzocht op hun rendementprognose en
risicoprofiel waarmee aangetoond wordt
of een dergelijke samenwerking leidt tot
een optimaal onderhandelingsresultaat
met economisch evenwicht. De onderhandelingsfase voorafgaand aan het sluiten
van de samenwerkingsovereenkomst gaat
gepaard met het nemen van besluiten onder grote onzekerheid, en om deze reden
wordt de samenwerking gezien als een stochastisch onderhandelingsspel. In dit spel
wordt rekening gehouden met de kans op
optreden van risico’s én met de kans op het
behalen van het geprognosticeerde rendement. Het al dan niet bereiken van het optimale onderhandelingsresultaat van de twee
geselecteerde case studies wordt beoordeeld
aan de hand van de Nash onderhandelingsoplossing, een wiskundige benadering die
onderdeel uitmaakt van de coöperatieve
speltheorie. Zoals reeds aangegeven is in
het onderzoek onderscheid gemaakt tussen
een kwantitatieve beoordeling en een kwalitatieve beoordeling.

onderzoek

Om in de praktijk richting te geven aan het
onderhandelingsproces dat moet leiden
tot een optimaal onderhandelingsresultaat
met economisch evenwicht zullen partijen
dus vóóraf de condities moeten stellen aan
de nog te bereiken onderhandelingsoplossing. Waarbij de kwantitatieve condities
zijn vastgelegd in de nutsfunctie en de
kwalitatieve condities de reeds genoemde
twee axioma’s betreffen. Enerzijds Pareto
optimaal (er mag geen ander resultaat bestaan waarbij beide spelers gelijktijdig beter
af zijn) en anderzijds onafhankelijkheid van
onbelangrijke alternatieven (dat één van de
partijen met een andere samenwerkingspartner géén beter resultaat had kunnen behalen). Wordt aan zowel de kwalitatieve als
de kwantitatieve randvoorwaarde voldaan,
dan ligt de axiomatische oplossing in het
verschiet. De partijen moeten zich realiseren dat met puur rationeel gedrag de kans
groot is dat de onderhandelingsoplossing
niet wordt bereikt, dit zou namelijk betekenen dat ze te veel uit eigen belang handelen.
In de speltheorie komt dit neer op het maximaliseren van het eigen nut zonder daarbij
rekening te houden met de voorkeuren van
de tegenspeler. Het gezamenlijk belang van
de samenwerking dient centraal te worden
gesteld en er dient ruimte te zijn voor zogenaamde begrensde rationaliteit.

maar overeenkomt met de werkelijke preferenties van de speler(s).
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Internal Rate of Return (IRR) berekening
wordt toegepast waarbij onderscheid wordt
gemaakt tussen systematische en specifieke
risico’s bij de vaststelling van het risicovrije
rendement en de risico opslag.

functie is zodanig opgesteld dat het de speler prikkelt om (meer) risico aan te gaan
omdat een hogere rendementprognose
hiertegenover staat.
Het rendement van de casestudies is vergelijkbaar gemaakt door de IRR te bepalen
waarbij rekening is gehouden met een risico opslag voor de systematische risico’s,
deze risico opslag komt bovenop het risico
vrije rendement en vormen samen de IRR.
Hierbij wordt ervan uitgegaan dat het vastgoedobject onderdeel uitmaakt van een
ontwikkel- en beleggingsportefeuille van
elk meer dan twintig objecten die niet (volledig) aan elkaar gecorreleerd zijn, waarmee de specifieke risico’s door diversificatie
worden geëlimineerd (Sharpe, 1964).
In de coöperatieve speltheorie kan men via
het gewogen gemiddelde de voorkeuren
van een speler kwantificeren. Het verschil
tussen de twee gewogen gemiddelden van
beide spelers is in dit onderzoek gelijkgesteld aan elkaar door een betaling van een
side payment van speler 1 aan speler 2 (of
andersom) waarmee het spelevenwicht
wordt berekend.
Tot slot, de kwalitatieve beoordeling waarvoor dus de viertal axioma’s die de Nash
onderhandelingsoplossing voorschrijft zijn
toegepast. Deze axioma’s zijn condities die
als voorschrijvend moeten worden gezien
van wat er aan de onderhandelingstafel

gebeurt en waaraan de onderhandelingsoplossing moet voldoen. De twee belangrijkste
axioma’s Pareto optimaal en onafhankelijkheid van onbelangrijke alternatieven betreffen ging voor één casestudie op waarmee er
sprake was van een economisch evenwicht
bij de kwalitatieve beoordeling, een verklaring hiervoor is dat het om een gezamenlijke acquisitie ging. Voor de andere casestudie gingen deze twee axioma’s niet op,
de verklaring moet hier gezocht worden in
het feit dat het hier ging om een herontwikkeling van bestaand eigendom van de belegger, waardoor deze speler minder coöperatief gedrag vertoonde en het ‘spelevenwicht’
niet werd gevonden.
Indien u meer achtergronden van dit onderzoek wilt teruglezen dan kunt een email
sturen naar jac.huysmans@asr.nl of surf
naar www.vastgoedkennis.nl, de site van de
Amsterdam School of Real Estate waar deze
MSRE Master Thesis is te downloaden.

Over de auteur
Ing. Jac. M. Huijsmans MSRE is werkzaam bij ASR Vastgoed Ontwikkeling
als manager van de afdeling Plan- en
Vastgoedeconomie.
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Real Estate Research Quarterly signaleert nieuwe ontwikkelingen in de wetenschapsgebieden die relevant zijn voor de vastgoedmarkt. De uitgave biedt steeds
opnieuw een podium voor onderzoek, analyses en discussies die bijdragen aan de
verdere ontwikkeling van de vastgoedsector.

thema: gebiedsontwikkeling

Call for papers voor december 2011

Voor de editie december 2011 roept de redactie auteurs op rond het thema:

Duurzaam Vastgoed
De redactie daagt academici en praktijkonderzoekers uit artikelen in te sturen die ingaan op de kansen en mogelijkheden van
duurzaam vastgoed. De artikelen moeten zijn
gebaseerd op wetenschappelijk of toegepast
onderzoek.
Auteurs die een bijdrage willen leveren, kunnen voor 1 oktober een korte opzet (abstract)
van artikel inzenden. Het definitieve artikel
dient uiterlijk 13 november 2011 binnen te
zijn bij de redactie.

onderzoek

Duurzaamheid is een ‘gewoon’ woord geworden. Ook in de vastgoedwereld. Toch worstelt
de sector nog met het toepassen van duurzaamheidsprincipes op de gebouwen en gebieden die ze ontwerpt en realiseert. Enerzijds
zijn er normen (bijvoorbeeld t.a.v. energie)
die gehaald moeten worden maar anderzijds
lijken consumenten en gebouwgebruikers
niet veel belangstelling voor duurzaam vastgoed te hebben. De vraag is hoe waardevol
de normen voor een duurzame bouw zijn en
hoe groot de vraag naar duurzame gebouwen
is? Zijn de kansen voor duurzame gebouwen
voor alle typen bouwwerken even groot of zijn
er enkele zeer kansrijke sectoren?
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Internationale Biënnale Leegstand en Herbestemming
3-11 september, Amsterdam-Maastricht
Informatie: www.herbestemming.nl
Symposium Verstedelijkingsstrategie
7 september 2011, Zuidvleugel, Rotterdam
Informatie: www.zuidvleugel.nl/Zuidvleugel/Symposium
Bijeenkomst Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011
21 september 2011, Irenezaal Jaarbeurs, Utrecht
Informatie: www.rostra.nl
Dutch Green Building Week
19-23 september 2011, verschillende steden
Informatie: www.dutchgreenbuildingweek.nl
De Nationale Dubo Dagen
28-29 september 2011, Expo, Houten
Informatie: www.dubodagen.nl
EXPO REAL
4-6 oktober 2011, München
Informatie: www.exporeal.net
10e Nationaal Symposium Woningcorporaties
12 oktober 2011, NBC, Nieuwegein
Informatie: www.symposiumwoningcorporaties.nl
Symposium Duurzaam Erfgoed
12 oktober 2011, De Doelen, Rotterdam
Informatie: www.cultureelerfgoed.nl
CFO Conference
9-10 november 2011, Madrid
Informatie: www.inrev.org
Congres 110 jaar Woningwet
1 november 2011, Het Sieraad, Amsterdam
Informatie: www.nirov.nl
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Het kennisinstituut voor vastgoedkunde
De Amsterdam School of Real Estate (ASRE) biedt een samenhangend
pakket aan hoogwaardige opleidingen voor professionals met 2 tot 5 jaar
werkervaring. Er zijn 3 opleidingsformules afgestemd op een specifieke
opleidingsbehoefte van werkgevers in het werkveld en hun werknemers.
In september 2011 starten de volgende opleidingen:
•   de Masteropleidingen MRE en MSRE
•   de Specialistische opleidingen Investeringsanalyse, Marktanalyse, Beleggingsanalyse, Projectontwikkeling en
Gebiedsontwikkeling
•   de Sectoropleidingen Corporatie & Vastgoed en Winkelmarkt

Bent u niet op zoek naar een opleiding, maar bent u op zoek naar
kennis, breng dan een bezoek aan:
• d
 e grootste vastgoedbibliotheek van Europa in
het Vastgoedinformatiecentrum van de ASRE
• www.vastgoedkennis.nl, de digitale catalogus van
het Vastgoedinformatiecentrum
• www.vastgoedmonitor.nl, kengetallen van de vastgoedmarkt

Amsterdam School of Real Estate
Bezoekadres: Jollemanhof 5, 1019 GW Amsterdam
website:
www.asre.nl
Email:
info@asre.uva.nl
Tel:
020 - 668 11 29

Richtlijnen voor auteurs
Grondslag
Aan artikelen liggen bij voorkeur de resultaten van concreet onderzoek ten grondslag
en bevatten 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 regio’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
afwisseling van langere en kortere artikelen.
De maximale lengte is circa 2000 woorden.
Uitzonderingen kunnen gemaakt worden
voor artikelen van bijvoorbeeld promovendi
met een op onderzoek gebaseerd proefschrift
of een onderwerp dat dieper ingaat op een
bepaald onderwerp. Deze artikelen mogen
3.000 of 4.000 woorden beslaan, zulks ter beoordeling aan de redactie.

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 vakredacteur en een externe referent.
Er is sprake van een tweezijdig blinde beoordeling. Auteurs ontvangen opmerkingen via de
vakredacteur waarna aanpassingen kunnen
plaatsvinden.
Door het artikel aan te bieden aan Real Estate
Research Quarterly verklaart de auteur dat hetzelfde 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
inplannen 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 noemenswaardige inhoudelijke gevolgen, kunnen door de redactie zonder
overleg met de auteur worden aangebracht.

Opbouw
Een artikel is bij voorkeur als volgt opgebouwd:
• een korte, prikkelende inleiding met de belangrijkste conclusies (maximaal 75 woorden)
• een beschrijving van het onderzoek, met accenten op:
• de wetenschappelijke betekenis van het onderzoek,
• de belangrijkste conclusies
• de betekenis van de onderzoeksresultaten
voor de vastgoedpraktijk
• een korte beschrijving van de onderzoeksmethodiek.
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.

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
Illustrator).
• Literatuurverwijzing in APA-stijl (voorbeeld:
Garfinkel, A. (1981) Forms of explanation;
rethinking the questions in social theory. New
Haven: Yale University Press.)
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Voorstellen voor artikelen kunnen digitaal
worden aangeleverd via:
vogon@propertynl.com

