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Thema ‘Gebiedsontwikkeling: instrumenten, prijsvorming en onderhandeling’
door prof dr. Erwin van der Krabben

B

esluitvorming over gebiedsontwikkeling en infrastructuurinvesteringen
is haast per definitie een complex
proces. Vaak zijn er met de gebiedsontwikkeling grote investeringen gemoeid, zijn
er veel partijen bij betrokken die ieder hun
eigen, niet zelden conflicterende belangen
hebben en zijn er veel onzekerheden over
bijvoorbeeld de ruimtebehoefte van de beoogde gebruikers, de politieke besluitvorming over het project en het rendement op
de investering. Dit roept vragen op. Bijvoorbeeld: hoe kan de besluitvorming over dit
soort ruimtelijke investeringen worden verbeterd; welke factoren zijn van invloed op
het verloop van onderhandelingen tussen
stakeholders in gebiedsontwikkeling; hoe
vindt prijsvorming over grond en vastgoed,
als onderdeel van het proces van gebiedsontwikkeling plaats; kunnen nieuwe strategieën en instrumenten voor gebiedsontwikkeling bijdragen aan het verbeteren van de
uitkomsten van gebiedsontwikkelingsprocessen? De problemen die in de afgelopen
jaren onder invloed van economische en
financiële crisis zijn ontstaan hebben de
noodzaak om deze vragen te beantwoorden
alleen maar groter gemaakt (Van der Krabben, 2011).
In het Institute for Management Research
(IMR) aan de Radboud Universiteit Nijmegen richt een groep van zo’n vijftien vastgoed- en planologische onderzoekers zich
op het beantwoorden van dit soort onderzoeksvragen. De betrokken onderzoekers
combineren kwalitatief case study onder-

zoek naar processen van gebiedsontwikkeling met kwantitatief onderzoek naar onder
meer prijsvorming en factoren die van invloed zijn op de waardeontwikkeling van
vastgoed en met meer experimenteel onderzoek naar nut en noodzaak van nieuwe strategieën en instrumenten voor gebiedsontwikkeling en de wijze waarop de uitkomsten
van onderhandelingen over investeringen
in gebiedsontwikkeling kunnen worden
beïnvloed. In de decision labs van het IMR
worden deskundigen die werkzaam zijn in
de praktijk van gebiedsontwikkeling uitgenodigd om deel te nemen aan simulaties
van bijvoorbeeld onderhandelingen over
investeringen in gebiedsontwikkeling. Een
groot deel van dat onderzoek vindt plaats in
zogenaamde tweede en derde geldstroom
onderzoeksprojecten (onder meer NWO en
de programma’s ‘Kennis voor Krachtige Steden’, ‘Kennis voor Klimaat’, ‘Urban Regions
in the Delta’ en ‘Duurzame Bereikbaarheid
Randstad’). Daarin wordt niet alleen intensief samengewerkt met onderzoekers van
andere Nederlandse universiteiten, maar
ook met overheden en marktpartijen die
actief zijn in de praktijk van gebiedsontwikkeling. Een deel van dit onderzoek is ook internationaal georiënteerd. Onderzoek naar
het Duitse model van Baulandumlegung
(stedelijke herverkaveling) en het Amerikaanse instrument van Tax Increment Financing zijn daar voorbeelden van. Samen
met ministeries, provincies, gemeenten,
het kadaster, adviesbureaus, onderzoeksinstituten en andere universiteiten werken we
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Van der Stoep et al. presenteren de resultaten
van een experiment waarin is onderzocht of
stedelijke herverkaveling als strategie voor
gebiedsontwikkeling een bruikbare strategie zou kunnen zijn voor de transformatie
van een stationsgebied. Het rijk denkt momenteel na over de invoering van een wettelijke regeling stedelijke herverkaveling,
min of meer vergelijkbaar met de agrarische ruilverkaveling als onderdeel van de
Wet Inrichting Landelijk Gebied. Het experiment laat vooral zien wie welke rollen zou
moeten spelen in het proces van stedelijke
herverkaveling, hoe het proces gevoerd zou
kunnen worden en welke ‘winsten’ er behaald kunnen worden met deze strategie
in vergelijking met traditionele strategieën
voor gebiedsontwikkeling.

service

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

onderzoek

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

voeging van instituties als onafhankelijke
variabelen in het model.

thema: gebiedsontwikkeling nader verklaard

aan experimenten om de haalbaarheid van
die buitenlandse instrumenten in de Nederlandse context te onderzoeken.
In dit nummer van Real Estate Research
Quarterly zijn vier artikelen opgenomen van
onderzoek dat voortkomt uit dit onderzoeksprogramma. Het artikel van Ploegmakers &
De Vor gaat in op de vraag hoe gemeenten
in Nederland de uitgifteprijzen voor bouwgrond op bedrijventerreinen vaststellen. De
grondmarkt voor bedrijventerreinen is een
bijzondere markt, omdat deze bijna geheel
wordt gedomineerd door gemeenten. Van
eerder voornamelijk kwalitatief onderzoek
is bekend dat, anders dan bijvoorbeeld op
de grondmarkt voor woningbouw (residuele waardebepaling), uitgifteprijzen voor
bedrijventerreinen worden bepaald aan de
hand van de zogenaamde comparatieve methode. In het artikel wordt met behulp van
technieken uit de ruimtelijke statistiek onderzocht in hoeverre er, als gevolg van het
gebruik van die vergelijkende methodiek, al
dan niet sprake is van ruimtelijke samenhang en afhankelijkheid in uitgifteprijzen.

Referenties
-V
 an der Krabben, E. (2011) Gebiedsontwikkeling in zorgelijke
tijden. Kan de Nederlandse ruimtelijke ordening zichzelf nog
wel bedruipen? Radboud Universiteit, Inaugurele rede.
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EEN EMPiRISCH ONDERZOEK

De hoogte van prijzen voor
bedrijfskavels
Verscheidene studies hebben de afgelopen jaren onderzocht op welke wijze prijzen
voor bouwgrond op bedrijventerreinen tot stand komen. Veelal werd gebruik gemaakt van kwalitatieve methoden waarbij gemeenten, de belangrijkste aanbieders
van grond in deze markt, werden ondervraagd. Daarentegen wordt in het onderhavige onderzoek getracht om grondprijzen te verklaren met behulp van technieken
uit de ruimtelijke statistiek. Uit de analyses blijkt dat er sprake is van ruimtelijke
afhankelijkheid in grondprijzen wat er op wijst dat gemeenten vraagprijzen baseren
op de prijzen die buurgemeenten vragen. Daarmee bevestigen de resultaten de
belangrijkste conclusies uit de eerdere kwalitatieve onderzoeken.
door Huub Ploegmakers MSc en dr. Friso de Vor

N

u de vastgoedcrisis voortduurt
gaan binnen diverse gemeenten
stemmen op om grondprijzen op
bedrijventerreinen te verlagen1. Dit staat
in schril contrast met de situatie enkele jaren terug: toen werd juist gepleit voor een
grondprijsverhoging omdat gemeenten2
(te) lage grondprijzen voor de bouwgrond
op bedrijventerreinen zouden vragen (zie
Taskforce (her)ontwikkeling bedrijventerreinen (THB), 2008; Van Dinteren, 2008;
Bestuurlijke Werkgroep Uitvoeringsstrategie (her)ontwikkeling Bedrijventerreinen
(BWU), 2009). Verschillende studies hadden afgelopen jaren dan ook als thema op
welke wijze prijzen tot stand komen in de
markt voor bouwgrond op bedrijventerreinen. De meeste studies waren gebaseerd op
vragenlijsten en gesprekken met gemeenten. Meestal ging het daarbij om één of en-

kele gemeenten (zie bijvoorbeeld Segeren,
Needham, & Groen, 2005; Delforterie, Okkema, & Bousema, 2010), maar er zijn uitzonderingen zoals de grootschalige studie
van het Planbureau voor de Leefomgeving
(PBL, 2009). De conclusie van deze studies
is steevast dezelfde: gemeenten hanteren
de zogenaamde comparatieve (vergelijkende) methode. Bij deze methode wordt de
grondprijs vastgesteld op basis van de gehanteerde prijzen op bedrijventerreinen in
de directe omgeving. Met andere woorden:
gemeenten baseren grondprijzen op de prijzen die buurgemeenten vragen. Daarmee
verschilt de prijsvorming in de markt voor
grond op bedrijventerreinen van andere
vastgoedsegmenten waar grondprijzen
worden berekend op basis van de residuele
grondwaardemethode.
Daarbij worden opbrengsten van het vast-
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Kwantitatieve modellen
De meeste onderzoeken die vastgoedwaarden trachten te verklaren, maken gebruik
van de hedonische prijs theorie (zie bijvoorbeeld Van de Minne en Francke (2012) in
een eerdere uitgave van dit tijdschrift). Deze
theorie wordt veelvuldig toegepast in studies die de waarde van woningen trachten
te verklaren en in mindere mate ook voor
onderzoeken naar de waarde van commercieel vastgoed, bouwgrond en grond in agrarisch gebruik. De hedonische prijs theorie
is gebaseerd op de veronderstelling dat vastgoed beschouwd kan worden als een bundel
van kenmerken en dat gebruikers impliciete waarden toekennen aan de verschillende
kenmerken van het vastgoed (Rosen, 1974).
Hedonische modellen worden uitgevoerd
met behulp van een multipele regressieanalyse waarbij het verband wordt geschat tussen de waarde van het vastgoed - uitgedrukt
als huurprijs, verkoopprijs of vraagprijs - en
verschillende onafhankelijke variabelen
(kenmerken van het vastgoed). Regressieanalyses maken echter enkel statistische
verbanden tussen een onafhankelijke variabele en de afhankelijke variabele inzichtelijk en dus geen oorzakelijke (causale).
Alleen op basis van a priori veronderstellingen kan een gevonden verband worden
geïnterpreteerd als een oorzakelijk verband.
Dit soort a priori veronderstellingen kunnen echter nauwelijks ontleend worden aan
de hedonische prijs theorie. De theorie zegt
namelijk vrijwel niets over welke kenmerken nu precies relevant zijn voor de waarde van vastgoed (Mason & Quigley, 1996;
Malpezzi, 2003).
Het zal dan ook bevreemden dat er tot op
heden nauwelijks studies zijn uitgevoerd

onderzoek

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

−	Is er sprake van ruimtelijke afhankelijkheid in de grondprijzen die gemeenten
vragen voor bedrijventerreinen?
−	Heeft de mate van onderlinge concurrentie tussen gemeenten invloed op de
grondprijzen?

thema: gebiedsontwikkeling nader verklaard

goed verminderd met de stichtingskosten
van het vastgoed. Door het gebruik van de
comparatieve methode zullen de gehanteerde grondprijzen in gemeenten die aan elkaar grenzen waarschijnlijk meer op elkaar
lijken dan in gemeenten die niet aan elkaar
grenzen; er is sprake van ruimtelijke samenhang en afhankelijkheid. Tot op heden
is echter nog geen empirisch onderzoek bekend waarin getoetst is of deze ruimtelijke
afhankelijkheid aanwezig is in gegevens
over gehanteerde grondprijzen. Een aantal
recente studies heeft weliswaar met behulp
van empirische gegevens over grondprijzen
onderzocht in hoeverre er ruimte is tussen
de gehanteerde prijzen en prijzen die via
de residuele rekenmethode zijn berekend
(Geuting & Hendriks, 2008; Delforterie et
al., 2010; Hendriks, Kuijl, & Uitzetter, 2011),
maar er wordt geen inzicht verschaft hoe
de gehanteerde prijzen nu precies tot stand
zijn gekomen.
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waarbij vragers en aanbieders van vastgoed
zijn bevraagd of geobserveerd met het doel
om voorafgaand aan de hedonische prijsanalyse te bepalen welke kenmerken relevant zijn voor de waarde van het vastgoed
en welke informatie gebruikt wordt bij de
waardebepaling (Maclennan, 2012). Traditioneel wordt de keuze voor de kenmerken,
die opgenomen worden in het hedonische
model, gebaseerd op eerdere empirische
studies en statistische verificatie (het kenmerk heeft het verwachte teken en is significant). Maar als vragers en aanbieders
van vastgoed slechts een beperkt aantal
kenmerken in ogenschouw nemen (Kain &
Quigley, 1970), hoe kunnen dan tot dertig
kenmerken een significante invloed uitoefenen in het hedonische model? (Maclennan,
2012, p. 18). In dit artikel wordt wel gebruik
gemaakt van studies waarin gemeenten zijn
bevraagd naar de wijze waarop zij de waarde
van de grond bepalen. De eerder aangehaalde kwalitatieve onderzoeken vormen namelijk de leidraad voor een regressiemodel.
Zichtlocaties
Uit de studie van Delforterie et al. (2010)
blijkt dat gemeenten in de regio ArnhemNijmegen op basis van een (beperkt) aantal
kenmerken differentiaties aanbrengen in de
prijzen die zijn bepaald via de comparatieve
methode. Deze differentiaties hebben allereerst betrekking op het type bedrijventerrein. Voor hoogwaardige bedrijventerreinen
worden andere prijzen gevraagd dan voor
gemengde bedrijventerreinen. Ten tweede
worden hogere prijzen gerekend voor zichtlocaties (over het algemeen heeft een goede
ontsluiting op infrastructuur een positieve
invloed). Ten derde speelt de ligging van
het bedrijventerrein ten opzichte van stedelijke centra een belangrijke rol. Prijzen zijn
hoger in de grote steden, die als de meest
aantrekkelijke vestigingslocatie worden beschouwd, en nemen af naarmate de afstand
tot deze gebieden groter wordt. Voorts hebben eerdere studies al vastgesteld dat er

grote verschillen bestaan tussen regio’s.
Gemeenten in regio’s waar sprake is van
schaarste hebben namelijk ontdekt dat zij
hogere prijzen kunnen vragen (Segeren et
al., 2005). Hierbij moet niet alleen gedacht
worden aan gemeenten in de Randstad en
het Groene Hart maar ook bij gemeenten in
de provincies Noord-Brabant en Gelderland
is het besef doorgedrongen dat zij hogere
prijzen kunnen vragen (Louw et al., 2009).
Methode
Om te toetsen of ruimtelijke samenhang en
afhankelijkheid aanwezig is in grondprijzen
op bedrijventerrein is nagegaan in hoeverre
er sprake is van ruimtelijke autocorrelatie.
Er is sprake van ruimtelijke autocorrelatie
wanneer een score op een indicator in een
bepaalde regio samenhangt met het ruimtelijk gewogen gemiddelde van de scores
in de overige regio’s (zie Anselin, 1988; De
Dominicis, Florax, & De Groot, 2008). De
analyse voor dit artikel bestond uit twee
stappen. Voor de eerste stap is met behulp
van een regressieanalyse per gemeente een
score berekend om de prijsverschillen tussen gemeenten inzichtelijk te maken. De afhankelijke variabele in het regressiemodel
is de vraagprijs op individuele bedrijventerreinen. Per gemeente is een dichotome
variabele opgenomen die de waarde 1 heeft
als het bedrijventerrein in de desbetreffende gemeente is gelegen en 0 indien dit
niet het geval is (dummy variabele). Voor de
gemeente Almere is geen dummy variabele
opgenomen (referentiecategorie) en de parameters voor de dummy variabelen voor
de overige gemeenten moeten beschouwd
worden als prijsverschillen ten opzichte van
Almere.3 Een regressiemodel had de voorkeur boven het berekenen van het rekenkundig gemiddelde van alle grondprijzen
binnen een bepaalde gemeente. Zodoende
kan namelijk gecorrigeerd worden voor de
kenmerken van de bouwgrond waarvan gemeenten hebben aangegeven dat zij deze
meenemen in de bepaling van de waarde
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Niet voor alle gemeenten zijn gegevens over
grondprijzen beschikbaar omdat zij in de
periode 1997-2008 geen bouwgrond hebben aangeboden. Voorts is voor een aantal
bedrijventerreinen waar bouwgrond werd
aangeboden geen grondprijs bekend. Soms
stellen gemeenten de gegevens niet ter beschikking omdat zij er van uitgaan dat dit
de onderhandelingspositie ten opzichte
van ondernemers of projectontwikkelaars
zou kunnen schaden (ARCADIS & Groep,
2009). Overigens blijkt uit het onderzoek
van Segeren et al. (2005, p. 132) dat er in de

service

Hierbij is X de gemiddelde score in de omliggende gemeenten4, Z een aantal additionele kenmerken waaronder de mate van onderlinge concurrentie met buurgemeenten
en de mate van stedelijkheid, ρ de parameter die het effect van de gemiddelde score
in de omliggende gemeenten op de afhankelijke variabele weergeeft, β de parameterschattingen van de additionele kenmerken
van elke individuele gemeente i.
Om na te kunnen gaan of er sprake is van
ruimtelijke afhankelijkheid in grondprijzen
is gebruik gemaakt van gegevens uit IBIS

onderzoek

ρi = Xiρi + Ziβi + εi

(Integraal Bedrijventerreinen Informatie
Systeem). Dit is een landsdekkend databestand dat gegevens bevat over alle bedrijventerreinen in Nederland5. Het IBIS publiceert
de prijzen per vierkante meter uitgeefbare
bouwgrond op bedrijventerreinen. Het is
van belang om op te merken dat dit niet de
werkelijke transactieprijzen betreft maar
vraagprijzen. Daar deze analyse zich juist
richt op de vraag hoe gemeenten de vraagprijzen voor bouwgrond bepalen wordt dit
niet als problematisch beschouwd. Omdat
de prijzen op een terrein kunnen verschillen worden zowel minimale als maximale
vraagprijzen per vierkante meter geregistreerd in IBIS. In dit artikel worden alleen
de resultaten voor de maximum prijzen gepresenteerd en de analyse beperkt zich tot
alle bedrijventerreinen in de periode 19972008 waar door gemeenten tenminste één
perceel werd aangeboden dat reeds ontsloten en bouwrijp gemaakt was en daarmee
direct gereed was voor uitgifte (terstond
uitgeefbare kavels). Bouwgrond voor bedrijven kan worden verkocht of in erfpacht
uitgegeven (dit komt met name voor bij haventerreinen). In IBIS wordt dan ook een
onderscheid gemaakt naar soort prijs voor
de grond: verkoop- en/of erfpachtprijs. In
principe is de gevraagde verkoopprijs gehanteerd, maar wanneer deze niet beschikbaar was is de prijs op basis van erfpacht
gebruikt.

thema: gebiedsontwikkeling nader verklaard

van de grond (type terrein en de ontsluiting
van het terrein).
Voor deze scores wordt nagegaan of er sprake is van (statistisch significante) clustering
van hoge en lage waarden van grondprijzen.
Daartoe zijn de zogenaamde ‘Local Indicators of Spatial Association’ berekend (zie
Anselin (1995) en De Dominicis et al. (2008)
voor een beschrijving van deze toets). Deze
toets geeft echter geen eenduidig antwoord
op de vraag of de waargenomen ruimtelijke
patronen inderdaad het gevolg zijn van het
feit dat gemeenten de grondprijs baseren
op de prijzen die gemeenten in de directe
omgeving hanteren. Het is namelijk ook
mogelijk dat de patronen ontstaan doordat
naburige gemeenten nagenoeg identiek
zijn wat betreft de andere kenmerken die
van invloed zijn op de prijs. In de tweede
stap van het onderzoek wordt getracht deze
vraag modelmatig te beantwoorden door in
een regressieanalyse als verklarende variabele de (ruimtelijk vertraagde) grondprijzen
in omliggende gemeenten op te nemen
(een spatial lag model, zie Anselin (1988)).
Voor de onderhavige analyse is het volgende
model geschat waarbij de scores die in de
eerste stap per gemeente zijn berekend de
afhankelijke variabele vormden:

Real Estate Research Quarterly | juni 2013 | 9

PNL13-RERQ2-006-PLOEGMAKERS.indd 9

11-06-13 12:25

praktijk niet vaak over de prijs wordt onderhandeld. Wij gaan er van uit dat deze ontbrekende gegevens de analyses van de mate
van ruimtelijke afhankelijkheid nauwelijks
beïnvloeden omdat gemeenten - net als vragers van grond - zelf ook gebruik maken van
IBIS om de regionale markt te monitoren
(Segeren et al., 2005; ARCADIS & Groep,
2009). Naburige gemeenten zullen hoogstwaarschijnlijk dus ook niet kunnen beschikken over de ontbrekende prijsinformatie.
IBIS registreert ook informatie over het type
bedrijventerrein. Er worden vijf typen terreinen onderscheiden: bedrijventerreinen
voor zware industrie, zeehaventerreinen,
gemengde bedrijventerreinen, hoogwaardige bedrijvenparken en distributieparken.
Deze classificatie is gehanteerd in de analyses. Zeehavens worden overigens niet meegenomen in de analyse: bouwgrond wordt
hier vaak aangeboden door Havenschappen en de gegevens over deze terreinen
zijn onbetrouwbaar (Beckers, Schuur, &
Traa, 2012). Om de bereikbaarheid van het
bedrijventerrein te bepalen is gebruik gemaakt van gegevens van ABF Research Real
Estate Monitor. Daarbij is een onderscheid
gemaakt tussen bereikbaarheid per spoor
en bereikbaarheid over de weg.
IBIS is ook gebruikt om te bepalen in hoeverre een gemeente concurreert met omliggende gemeenten bij het aanbieden van
bouwgrond. Deze variabele is gedefinieerd
als het marktaandeel: het aanbod terstond
uitgeefbare kavels in een bepaalde gemeente ten opzichte van het totale aanbod
in de regio (de regio is gedefinieerd als de
gemeente in kwestie en de aangrenzende
gemeenten). Hoge scores voor deze variabele impliceren dat een gemeente vrijwel
alle grond die wordt aangeboden in de regio
zelf in handen heeft en dus dat de gemeente
vrijwel geen concurrentie ondervindt. Daarnaast wordt een variabele opgenomen die
de mate van schaarste in de regio meet:
de totale voorraad aan terstond uitgeefbare

kavels als aandeel van de kavels die reeds
zijn uitgegeven in de regio. Beide variabelen zijn berekend door het gemiddelde te
nemen over de periode 1997-2008. Daar
gemeenten aangeven dat zij hogere prijzen
vragen in stedelijke gebieden zijn op basis
van informatie van het CBS dummy’s opgenomen indien een gemeente is gelegen
in een grootstedelijke agglomeratie dan
wel in een stadsgewest. Aan het CBS is ook
een enigszins vergelijkbare variabele ontleend die de stedelijkheid van de gemeente
weergeeft (omgevingsadressendichtheid).
Er is voorts gecontroleerd voor het feit dat
gemeenten in sommige provincies ontdekt
hebben dat zij hogere prijzen kunnen vragen door provinciedummy’s op te nemen in
het model.6
Empirische resultaten
In Figuur 1 wordt een eerste indruk van de
prijsverschillen tussen gemeenten gegeven
door de parameterschattingen voor de gemeentedummy’s op een geografische kaart
af te beelden. De indeling van de kaart is gebaseerd op kwartielen die elk 25% van het
totaal aantal gemeenten bevatten waarbij
de gemeenten geordend zijn op basis van
de hoogte van de grondprijzen. Uit Figuur
1 blijkt een sterke ruimtelijke clustering van
grondprijzen. Gemeenten met hoge grondprijzen worden met name aangetroffen in
de Randstad en de Gelderse Vallei. Uit de
kaart blijkt eveneens dat gemeenten met
lage grondprijzen vooral gesitueerd zijn in
de drie noordelijke provincies en Zeeland.
In Figuur 2 worden de ‘Local Indicators
of Spatial Association’ op de kaart weergegeven. De kaart aan de linkerzijde laat alle
waarden zien en de kaart aan de rechterzijde beperkt zich tot die gemeenten met een
significante waarde voor deze toetsgrootheid. De resultaten wijken niet veel af van
het beeld uit Figuur 1. Clusters met hoge
waarden - dat wil zeggen: gemeenten met
bovengemiddelde grondprijzen die omge-

10 | juni 2013 | Real Estate Research Quarterly

PNL13-RERQ2-006-PLOEGMAKERS.indd 10

11-06-13 12:25

GRONDPRIJSVERSCHILLEN
GEEN DATA BESCHIKBAAR
4, 14 - 5,3 3
5,34 - 5,7 4
5,75 - 6,1 8

0

25

5 0 KILOMETERS

6,19 - 7 ,1 8

tingen voor de gemeentedummy’s uit de regressieanalyse, niet het rekenkundig gemiddelde van alle vraagprijzen
van bedrijventerrein binnen de gemeente in kwestie.

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

service

ven worden door gemeenten met eveneens
bovengemiddelde grondprijzen - zijn met
name te vinden in de Randstad en de Gelderse Vallei (aangeduid als hoog-hoog in de
legenda). Gemeenten die een benedengemiddelde grondprijs vragen met gemeenten met een eveneens benedengemiddelde
grondprijs als buren komen met name voor
in de noordelijke provincies, Zeeland en
Limburg (geclassificeerd als laag-laag). Wat
verder opvalt is dat er nauwelijks significante clusters zijn waar sprake is van negatieve
ruimtelijke autocorrelatie: gemeenten met
een bovengemiddelde grondprijs die omgeven worden door gemeenten met benedengemiddelde grondprijzen en omgekeerd,

De resultaten van de regressieanalyse worden gepresenteerd in Tabel 1. Hieruit blijkt
dat de parameter ρ die het effect van de gemiddelde score in de omliggende gemeenten op de afhankelijke variabelen weergeeft
positief en sterk significant is. Dit bevestigt
dat er sprake is van ruimtelijke afhankelijkheid in grondprijzen op bedrijventerreinen.
De hoge positieve waarde voor de parameter suggereert dat de prijzen die gemeenten
vragen sterk beïnvloed worden door de prijzen die aangrenzende gemeenten vragen.
De tekens van de parameters die de mate
van verstedelijking bepalen zijn in lijn met
de verwachtingen, alhoewel de meesten
niet significant zijn. Er is geen bewijs dat
gemeenten hogere prijzen vragen wanneer
zij een groot aandeel van het regionale aanbod zelf aanbieden (en omgekeerd). Dit impliceert dat de mate van concurrentie nauwelijks een rol speelt bij het bepalen van
de grondprijzen. Ook de maatstaf waarmee
gecontroleerd is voor de mate van schaarste
heeft geen significante invloed op de grondprijzen. Uit de analyse blijkt wel dat in provincies waar de druk op de ruimte groter is
de grondprijzen hoger liggen (deze resultaten zijn niet gepresenteerd).

onderzoek

De waarden in de legenda betreffen de parameterschat-

respectievelijk aangeduid als hoog-laag en
laag-hoog.

thema: gebiedsontwikkeling nader verklaard

Figuur 1 ▶	
Prijsverschillen
tussen gemeenten
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Figuur 2 ▶ Weergave van de ‘Local Indicators of Spatial Association’

LOCAL INDICATORS OF SPATIAL ASSOCIATION
LOCAL INDICATORS OF SPATIAL ASSOCIATION

LAAG - LAAG

LAAG- LAAG

LAAG -HOOG

LAAG- HOOG
HOOG - LAAG

GEEN DATA BESCHIKBAAR
NIET SIGNIFICANT

GEEN DATA BESCHIKBAAR

0

25

5 0 KILOMETERS

HOOG HOOG
-

HOOG - LAAG

0

25

5 0 KILOMETERS

HOOG - HOOG

Op de kaart aan de rechterzijde worden alleen waarden weergegeven
die significant zijn (gemeenten met niet-significante waarden zijn lichtgrijs).

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

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

Gemiddelde score in buurgemeenten (ρ)
Constante
Omgevingsadressendichtheid
Grootstedelijke agglomeratie (0/1)
Stadsgewest (0/1)
Marktaandeel
Mate van schaarste
Aantal observaties
Adjusted R²

0,313***
0,988
0,065*
0,047
0,066*
0,104
-0,501
359
0,851

Noot: *** Significant op 1% niveau; ** Significant op 5% niveau; * Significant op 10% niveau.

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

Over de auteurs
Huub Ploegmakers MSc. is als promovendus verbonden aan het Institute for
Management Research, Radboud Universiteit Nijmegen.
Dr. Friso de Vor is vakcoördinator gebieds- en vastgoedontwikkeling en onderzoek aan de Amsterdam School of
Real Estate.

service

Op basis van de analyses die in het kader
van dit artikel zijn uitgevoerd kan niet vastgesteld worden of grondprijzen voor bedrijventerreinen te laag zijn, maar wel is
getoetst of een hogere mate van concurrentie inderdaad leidt tot lagere grondprijzen
(en omgekeerd). Daarbij is de concurrentie
die een bepaalde gemeente ondervindt gemeten op basis van het marktaandeel. Een
gemeente die slechts een klein aandeel van
het totale aanbod aan bouwgrond in de regio in handen heeft moet immers concurreren met een groot aantal andere gemeenten. De resultaten laten zien dat de mate
van concurrentie die een bepaalde gemeente
ondervindt op zichzelf geen significante

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

onderzoek

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

thema: gebiedsontwikkeling nader verklaard

Tabel 1 ▶ Resultaten van het spatial lag model
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VOETNOTen
1 Z
 ie bijvoorbeeld de gemeente Deurne (2012). In een aantal andere gemeenten zijn recentelijk de prijzen voor grond op bedrijventerreinen reeds verlaagd (Gemeente Delfzijl, 2013; Gemeente Oldebroek, 2013; Gemeente Zederik, 2013).
2 Gemeenten zijn de belangrijkste aanbieders van grond in deze markt: in de periode 1997-2008 werd 78,5% van alle bouwgrond op
bedrijventerreinen (exclusief zeehavens) aangeboden door gemeenten.
3 Dummy’s met negatieve parameterschattingen duiden op gemeenten waar ceteris paribus de grondprijzen lager zijn dan in Almere
en dummy’s met positieve parameterschattingen duiden op gemeenten waar ceteris paribus de grondprijzen juist hoger zijn.
4 Dit gemiddelde is berekend op basis van de volgende gewichtenmatrix ωi,j waarbij ωi,j = 1 als de gemeenten een gezamenlijke grens
delen en ωi,j = 0 indien dit niet het geval is. Hierdoor worden alleen de scores in buurgemeenten meegenomen bij het berekenen
van de gemiddelde waarde. Voor spatial lag modellen wordt de schattingsprocedure van maximum likelihood gebruikt.
5 IBIS hanteert de volgende definitie van een bedrijventerrein: “een terrein dat vanwege zijn bestemming geschikt is voor gebruik
door handel, nijverheid, commerciële dienstverlening en industrie” (ARCADIS & Groep, 2009, p. 7). Onder deze beschrijving vallen
ook bedrijventerreinen die gedeeltelijk bestemd en geschikt zijn voor kantoorfuncties. IBIS inventariseert alleen bedrijventerreinen
die groter zijn dan één hectare bruto en grond voor uitgifte beschikbaar hebben, of op termijn krijgen, of volledig uitgegeven zijn
(ARCADIS & Groep, 2009).
6 Daarnaast is gecontroleerd voor het aandeel van de beroepsbevolking ten opzichte van de totale bevolking, het aandeel werkgelegenheid in commerciële dienstverlening en nijverheid en energievoorziening en het aantal industriële banen dat bereikbaar is in 30
minuten.
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Eigendomsrechten

Een institutionele analyse
van agrarische grondprijzen
In dit artikel worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar grondprijzen, gebaseerd op 215 kadastrale akten van agrarische grondtransacties. Het
gebruik van kadastrale akten als bron voor grondprijsonderzoek is nieuw en biedt
de mogelijkheid om naast fysieke perceelskenmerken ook institutionele perceelsen transactiekenmerken in een verklarend grondprijsmodel op te nemen. De analyse ondersteunt de hypothese dat een institutioneel-economische benadering van
grondprijsonderzoek de heterogeniteit van transacties significant vergroot en daarmee een additionele bron is voor de verklaring van (agrarische) grondprijzen.
door drs. Alexander Woestenburg en prof. dr. Erwin van der Krabben

I

nzicht in grondwaarden en -prijzen
wordt doorgaans verkregen via statistische analyses van omvangrijke datasets
van transactieprijzen of getaxeerde grondwaarden. Een veel gebruikte methode hiervoor is de hedonische prijsanalyse. Deze
methodiek maakt gebruik van het heterogene karakter van grond. De totale waarde
van een perceel is opgebouwd uit de partiële
waarden die door de koper worden toegekend aan de verschillende karakteristieken
van de grond (Rosen, 1974). De waarde van
een perceel wordt vervolgens verklaard door
de specifieke kenmerken die het perceel
heeft; de totale waarde is de optelsom van
alle deelwaarden.
Om het inzicht in de waarde van grond te
verhogen, is in het verleden in de wetenschappelijke literatuur steeds getracht om
het scala aan aspecten waarop percelen
grond van elkaar kunnen verschillen, uit
te breiden. Hoe genuanceerder een totale
waarde is op te delen in deelwaarden, hoe

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

16 | juni 2013 | Real Estate Research Quarterly

PNL13-RERQ2-016-WOESTENBURG.indd 16

11-06-13 12:26

service

Inzicht in de prijsvorming
Het vergroten van inzicht in de totstandkoming van agrarische grondprijzen door de
relatie te leggen tussen hedonische prijsliteratuur en institutioneel-economische
inzichten is niet enkel in het belang van de
wetenschap. Een groot deel van de grond in
Nederland is in agrarisch gebruik. Agrarische grond is daarmee een belangrijk productiemiddel. Inzicht in de prijsvorming
is daarom essentieel. Daarnaast is er een
sterke wisselwerking tussen de agrarische
grondmarkt en andere grondmarkten,
aangezien agrarische grond gemakkelijk
getransformeerd kan worden voor andere
vormen van ruimtegebruik. Een laatste reden waarom dit onderzoek relevant is voor
de praktijk ligt in de relatie (of het verschil)
tussen transactieprijzen en de waarde van
grond. Reflecteert de transactieprijs de werkelijke waarde van de grond? Een institutioneel-economische benadering van grondprijzen zet vraagtekens bij het gebruik van
transactieprijzen als een zuivere reflectie
van de waarde van de grond. Deze notie zou
ook in breder verband consequenties kunnen hebben voor de data die overheden gebruiken bij het vaststellen van de waarde van
vastgoed voor fiscale doeleinden.
In het vervolg van dit artikel wordt allereerst
kort ingegaan op de aspecten van de institutioneel-economische benadering die bij de
analyse van de agrarische grondtransacties
leidend zijn geweest. Vervolgens wordt een
korte beschrijving gegeven van de dataset.
In de resultatensectie wordt achtereenvol-

onderzoek

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

een institutioneel economische invalshoek
de heterogeniteit tussen transacties, teneinde de grondprijs beter te kunnen verklaren. De twee vragen die hierbij leidend zijn
geweest, zijn: op welke institutioneel-economische aspecten, te vinden in de kadastrale
overdrachtsakten, verschillen grondtransacties van elkaar? En in hoeverre verklaren die
institutioneel-economische variabelen de
grondprijs?

thema: gebiedsontwikkeling nader verklaard

tutioneel economische hypothesen nog de
empirische toets (Ball, 1990). Een institutioneel economische benadering bij de analyse
van grond- en vastgoedmarkten zoekt de
verklaring voor grondprijzen en grondprijspatronen niet hoofdzakelijk in de fysieke
kenmerken van de grond, maar daarnaast
ook in de kenmerken van transacties en het
marktproces (Needham, Segeren & Buitelaar, 2010). De markt voor agrarische grond
is, net als veel andere markten geen volkomen markt (Needham & De Kam, 2004). In
onvolkomen markten ontstaan formele en
informele instituties als ‘smeerolie’ voor het
systeem. Lai en Hung (2008) betogen dat
we juist naar die instituties moeten kijken
om de marktuitkomsten, zoals agrarische
grondprijzen, beter te kunnen begrijpen.
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gens ingegaan op het beschrijvende deel
van de analyse en het institutionele grondprijsmodel dat aan de hand van de dataset
is gemaakt. In de conclusie worden de twee
hoofdvragen beantwoord. Afgesloten wordt
met een korte discussie van de gebruikte
methodiek.
Theoretische achtergrond
Waarom kijken we eigenlijk naar instituties
om marktuitkomsten beter te begrijpen?
Via welke mechanismen oefenen zij hun
prijsinvloed uit? Binnen de (nieuw) institutioneel economische stroming wordt uitgegaan van de hypothese dat de vraag- en
aanbodfuncties van een bepaald goed worden beïnvloed door formele en informele
regels. Deze formele en informele regels
bepalen de structuur waarbinnen de transactie plaatsvindt. De actoren worden verondersteld rationeel binnen deze structuur te
handelen (Needham & Segeren, 2005). De
formele en informele regels zijn in de loop
van de tijd ontstaan om bestaande fricties
in markten, veroorzaakt door onvolledige
informatievoorziening, bounded rationality
en opportunisme te verminderen (Williamson, 2000; North, 1990; Guy & Henneberry,
2002; Buitelaar, 2004). Deze fricties veroorzaken inefficiënties in markten. Deze inefficiënties kosten geld: de transactiekosten
van een systeem. De formele en informele
regels helpen, idealiter, deze transactiekosten te verlagen4.
Er zijn twee belangrijke categorieën instituties; instituties die een invloed hebben op
wat precies onderdeel is van een transactie
en instituties de van invloed zijn op hoe de
transactie plaatsvindt (Needham, Segeren
& Buitelaar, 2010). Het gaat bij de eerste
categorie om formele en informele regels
rondom het concept ‘eigendomsrechten’. De
tweede categorie bevat instituties die vorm
geven aan het begrip ‘governance structuur’.
De transactie van grond, in principe van elk
product, kan worden beschouwd als een

overdracht van de rechten en plichten die
op de grond van toepassing zijn. Deze rechten en plichten hebben invloed op de wijze
waarop de (nieuwe) eigenaar invulling kan
geven aan het eigendom. Het volledige eigendomsrecht is hoofdzakelijk opgebouwd
uit drie partiële rechten: het gebruiksrecht
van de grond, het recht om inkomen te
verkrijgen uit de grond en het recht om de
grond weer te verkopen (Buitelaar & Segeren, 2011). De rechten en plichten die in een
transactie overgedragen worden van de verkoper op de koper bepalen hetgeen wordt
verhandeld in het transactieproces. Transacties verschillen daarmee niet alleen in de
fysieke kenmerken van de grond, maar ook
in de institutionele perceelskenmerken.
Formele en informele regels vormen daarmee een bron van heterogeniteit die bij de
analyse van prijsvorming van grond meegenomen zou moeten worden. Grondtransacties vinden bovendien soms plaats in een
setting die in de institutionele economische
literatuur wordt aangeduid als een netwerk
of een hiërarchie. In tegenstelling tot bij een
markt is in een netwerk of een hiërarchie
niet (uitsluitend) de prijs het coördinerende
mechanisme maar respectievelijk vertrouwen en regelgeving (Needham & De Kam,
2004). Deze coördinerende mechanismen
worden verondersteld ook een prijseffect te
hebben.
Methodiek en beschrijving van de database
Voor dit onderzoek hebben we gebruik
gemaakt van kadastrale akten van grondtransacties. Binnen drie regio’s (Nijmegen,
Zwolle en Venlo) is een gestratificeerde
steekproef getrokken van agrarische transacties uit de periode 1998-2008. De strata
zijn gebaseerd op een categorisering die het
Kadaster aanhoudt met betrekking tot het
verwachte toekomstige gebruik van de grond
(natuur, agrarisch, stedelijk). Per combinatie
van regio en stratum zijn 50 transacties geanalyseerd resulterend in een totaal van 450
transacties. Akten waarin ofwel de prijs, de
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Categorieën institutionele variabelen

Invloed op wat onderw- Rechten
erp is van
en plichten
de transactie

Aantal
variabelen
Aan het perceel
verbonden
Transactiespecifiek
vanuit aanvullende
afspraken

Aanvullende bepalingen
Invloed op de transactiecontext

Juridisch
Relationeel

Totaal

8

119(215)

18

74(215)

16

119(215)

8

126(215)

13

59(215)

63

194(215)

het type koper opgenomen (zie bijvoorbeeld
Perry & Robison, 2001) en informatie over
het doel van de transactie5. In het tweede
model worden daarnaast ook de institutionele variabelen opgenomen die gevonden
zijn in de kadastrale akten.
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Analyse en uitkomsten
Kadastrale akten bevatten gedetailleerde informatie over het verhandelde product. Uit
de analyse van de agrarische grondmarkten
in de regio’s Nijmegen, Zwolle en Venlo
blijkt dat het in veel gevallen niet simpelweg gaat om de overdracht van het volledige
eigendom van de grond. Figuur 1 geeft een
overzicht van het aantal formele en informele regels en afspraken dat in de dataset is
gevonden. De ‘instituties’ zijn ingedeeld in
twee hoofdcategorieën: het onderwerp van
de transactie en de transactiecontext. Deze
twee hoofdcategorieën zijn onder te verdelen in een aantal subcategorieën die hieronder nader besproken worden6.
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transactiedatum, de oppervlakte of een beschrijving van het huidige gebruik ontbrak,
zijn niet in de analyse opgenomen. Daarnaast zijn transacties van grond én vastgoed
uit de dataset verwijderd om zuiver bij de
prijs van grond te blijven.
De uiteindelijke analyse is uitgevoerd met
215 transacties. De doelstelling van de analyse was tweeledig. Enerzijds het verkrijgen
van inzicht in de variëteit van agrarische
grondtransacties door een institutioneeleconomische benadering toe te passen op
deze grondtransacties, anderzijds te kijken
in hoeverre de eventueel vergrote institutionele variëteit daadwerkelijk extra verklaringskracht heeft. Voor de eerste doelstelling
hebben we gebruik gemaakt van beschrijvende statistiek. Ten behoeve van de tweede
doelstelling zijn twee dubbel logaritmische
regressiemodellen opgesteld die de agrarische grondprijs per hectare verklaren in de
regio’s Zwolle, Nijmegen en Venlo voor de
periode van 1998-2008. In het eerste model worden conventionele verklarende variabelen opgenomen, variabelen die vaker in
hedonische grondprijsstudies zijn gebruikt.
In dit conventionele model zijn naast de fysieke karakteristieken van het perceel ook

Komen voor
in x-aantal
transacties
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Figuur 1 ▶ Beschrijvende analyse dataset

Institutionele kenmerken
In de akten zijn allereerst de rechten en
plichten te vinden die onderdeel zijn van de
transactie. Het gaat om rechten en plichten
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die verbonden zijn aan het verhandelde perceel. In totaal gaat het in deze steekproef,
naast de overdracht van het volledige eigendom van de grond om acht typen verschillende beperkende of verruimende rechten
en plichten die tezamen in 119 transacties
voorkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om
erfdienstbaarheden, pachtcontracten of
kwalitatieve bedingen. Daarnaast bieden
contracten ruimte om specifieke wensen
van de kopers of verkopers die tijdens de onderhandelingen naar voren zijn gekomen,
op te nemen. Uit deze aanvullende afspraken vloeien in veel gevallen ook rechten en
plichten voort. In deze dataset komen uit de
aanvullende afspraken in totaal 18 verschillende rechten en plichten voort die in 74
transacties voorkomen.
Aanvullende bepalingen
Het kan bijvoorbeeld gaan om een bouwclaim, een voorkeursrecht op de resterende
percelen van de verkoper of afspraken over
het voortgezet gebruik. Tenslotte worden in
contracten vaak aanvullende bepalingen opgenomen die niet direct betrekking hebben
op verhandelde rechten en plichten. In de
dataset zijn we 16 verschillende aanvullende
bepalingen tegengekomen die in 119 transacties voorkwamen. Aanvullende bepalingen
kunnen gaan over de toezegging dat er een
bodemonderzoek is uitgevoerd, dat een deel
van de koopsom in de vorm van uitgestelde
betaling of lening zal worden voldaan of dat
er sprake is van een meerwaardeclausule.
De tweede hoofdcategorie betreft factoren
die van invloed kunnen zijn op de transactiecontext. Het gaat hier om formele of informele regels die mogelijk invloed hebben
op het mechanisme dat de transactie coördineert. In een ‘netwerktransactie’ wordt
bijvoorbeeld de relatie tussen de actoren
van belang geacht. In een ‘hiërarchische
transactie’ speelt de wet- en regelgeving
een belangrijke coördinerende rol. Uiteraard manifesteert wet- en regelgeving zich
op verschillende schaalniveaus en valt elke

transactie op enigerlei wijze altijd onder een
juridisch regime. In dit onderzoek hebben
we de wet- en regelgeving bekeken die in
de kadastrale akten naar voren is gekomen.
In de transacties in de steekproef van dit
onderzoek is sprake van acht soorten juridische variabelen / juridische regimes die
in totaal in 126 transacties aanwezig zijn.
Voorbeelden hiervan zijn transacties die
onder de Wet Voorkeursrecht Gemeenten
vallen of binnen een procedure in het kader
van de Onteigeningswet. Ook hebben we de
transacties die vrijgesteld zijn van betaling
van overdrachtsbelasting onder deze categorie geschaard. Een tweede groep transactiekenmerken wordt gevormd door de relaties tussen de verschillende actoren. In de
dataset zijn 13 verschillende soorten relaties
gevonden, aanwezig in 59 transacties. Het
gaat om transacties in familiaire kring, maar
ook om A-B-C-transacties of bijvoorbeeld
om transacties waarin de bestaande pachter
de koper is, of de verkoper na de overdracht
pachter wordt.
Figuur 1 laat ten slotte zien dat in totaal 63
verschillende vormen van instituties zijn
gevonden in maar liefst 194 van de 215 kadastrale akten. Dat betekent niet alleen dat
we op basis van deze uitkomst kunnen concluderen dat de institutioneel-economische
benadering een grote bron van heterogeniteit en potentiële prijsverklaring opent, het
laat ook zien dat slechts in 21 gevallen (9,8%
van de steekproef) sprake is van een zuivere
markttransactie, in zijn traditionele betekenis, zonder aanvullende institutionele kenmerken.
Verklarende modellen
Om daadwerkelijk een antwoord te kunnen
geven op de vraag of de agrarische grondprijs beter verklaard kan worden door naast
de karakteristieken van de grond ook te kijken naar de institutionele perceels- en transactiekenmerken, is op basis van de dataset
een tweetal grondprijsmodellen gemaakt. In
het eerste model wordt de agrarische grond-
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tie als [FAMILIETRANSACTIE] gecodeerd
als de achternamen van koper en verkoper
overeen kwamen of als het, een enkele keer,
expliciet vermeld werd. Het gebruik van de
achternamen is niet waterdicht.
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Vergelijking modellen
Figuur 3 geeft de uitkomsten weer van de
twee agrarische grondprijsmodellen die op
basis van de dataset gemaakt zijn. Het eerste
verklaart de variatie in agrarische grondprijzen in de regio’s Zwolle, Nijmegen en Venlo
op basis van een aantal variabelen die in de
internationele grondprijsliteratuur vaker
gebruikt worden. Dit eerste ‘conventionele’
model heeft een verklaringskracht van 51%.
Het tweede model bevat ook de formele
en informele afspraken en regels die in de
kadastrale akten gevonden zijn. De verklaringskracht van dit model is aanzienlijk
hoger dan het eerste model en ligt op 62%.
Een tiental institutionele variabelen is significant in het model8. We bespreken deze
variabelen. De coëfficiënten van de dummyvariabelen kunnen worden geïnterpreteerd
als de procentuele prijsverandering ten opzichte van de referentiecategorie.
Bij de perceelsgebonden rechten en plichten
zijn twee variabelen significant. Allereerst
zien we een lagere prijs in de gevallen dat
de eigenaar van een perceel verplicht is om
langjarig herinrichtingsrente te betalen. Het
gaat om een bedrag dat de kosten dekt voor
ruilverkavelingen die in het verleden plaats
hebben gevonden. De lagere prijs is logisch,
aangezien aan het eigendom van het perceel
een extra verplichting is toegevoegd. Als een
perceel inclusief pachtcontract wordt verkocht, wordt een lagere prijs betaald. Dit is
een logische en in de literatuur bekende uitkomst. Het volledig eigendom is namelijk
ingeperkt . Overigens wordt voor deze inperking normaalgesproken een jaarlijkse vergoeding betaald. Bij de transactiegebonden
rechten en plichten zien we een significant
hogere prijs als er sprake is van voortgezet
gebruik door de verkoper. Dat is in zekere
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prijs verklaard aan de hand van conventionele hedonische grondprijsvariabelen. Dit
model wordt aangevuld met karakteristieken van de kopende partij. In de internationale grondprijsliteratuur wordt deze categorie variabelen de laatste jaren steeds vaker
gebruikt. In het tweede model zijn de institutionele variabelen toegevoegd. Omdat 63
extra verklarende variabelen teveel zou zijn
voor een model dat gebruik maakt van 215
cases, en omdat een groot aantal van de variabelen slechts 2 tot 5 keer voorkomt in de gehele dataset, is er voor gekozen om alleen de
variabelen op te nemen die 7 keer of vaker
voorkomen. In figuur 2 zijn de variabelen
van beide modellen beschreven.
De variabelen komen allen uit de kadastrale akten. Het is helaas niet mogelijk gebleken (vanwege herschikking van perceelnummers) om de verhandelde percelen
te koppelen aan GIS-bestanden. Daardoor
ontbreken enkele gebruikelijke variabelen
in hedonische grondprijsanalyses als ‘bodemkwaliteit’ en ‘afstand tot het dichtstbijzijnde centrum’. Voor de beschrijving
van de perceelskenmerken zijn we daarom
aangewezen geweest op de beschrijving in
de kadastrale akten. Deze geeft een gedetailleerde beschrijving van het huidige gebruik.
Deze is in het model opgenomen. Daarnaast
wordt in veel gevallen het doel van de transactie uitdrukkelijk genoemd. Voor het expliciet gemaakte transactiedoel zijn variabelen
opgenomen7. Als het doel niet expliciet genoemd is in de akte is de transactie onder
‘overig’ geplaatst. De meeste variabelen
spreken voor zich. Twee variabelen hebben
nadere uitleg nodig. Als een grondtransactie onderdeel is geweest van een grotere
transactie (grond en vastgoed of kavelruil)
hebben we die uit de dataset gehaald als uit
de totaalprijs de grondprijs niet te herleiden
was. Indien de waarde van een specifiek perceel expliciet getaxeerd is geweest hebben
we dat perceel wel opgenomen in de database en gecodeerd als [GROTERE TRANSACTIE]. Ten tweede hebben we een transac-
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Figuur 2 ▶ Beschrijving variabelen
Soort variabele

Minimum

Maxi- Gemidmum delde

Standaard
deviatie

Frequentie

Model

Continue

3,76

5,81

4,6402

,39086

1+2

-1,60

1,84

,1918

,64515

1+2

Onafhankelijke variabele
LOG PRIJS PER Ha. IN €
Afhankelijke variabelen
Oppervlakte
LOG TOTALE OPPERVLAKE
IN HA.

Continue

Regio
ZWOLLE (referentie)

Dichotoom

84

1+2

NIJMEGEN

Dichotoom

52

1+2

VENLO

Dichotoom

79

1+2

Dichotoom

36

1+2

Jaar van transactie
1998 (referentie)
1999

Dichotoom

49

1+2

2000

Dichotoom

55

1+2

2001_2002

Dichotoom

34

1+2

2003_2004

Dichotoom

16

1+2

2005_2006

Dichotoom

9

1+2

2007_2008

Dichotoom

16

1+2

Huidig gebruik
NATUUR

Dichotoom

5

1+2

AKKERBOUW (referentie)

Dichotoom

119

1+2

GRASLAND

Dichotoom

102

1+2

KAS

Dichotoom

3

1+2

OVERIG

Dichotoom

9

1+2

Doel van de transactie
NATUUR

Dichotoom

15

1+2

AGRARISCH (referentie)

Dichotoom

97

1+2

STEDELIJKEONTWIKKELING

Dichotoom

47

1+2

OVERIG

Dichotoom

53

1+2

Dichotoom

59

1+2

Karakteristieken koper
PARTICULIER
AGRARIËR (referentie)

Dichotoom

59

1+2

VASTGOEDPARTIJ

Dichotoom

27

1+2

GEMEENTE

Dichotoom

29

1+2
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Minimum

Maxi- Gemidmum delde

Standaard
deviatie

Frequentie

Model

RIJKSOVERHEID

Dichotoom

29

1+2

OVERIG

Dichotoom

12

1+2

BELEMMERINGENWET
PRIVAATRECHT

Dichotoom

48

2

ERFDIENSTBAARHEID /
OPSTALRECHT

Dichotoom

44

2

ERFDIENSTBAARHEID
TEN BATE VAN EEN
PERCEEL

Dichotoom

30

2

VERPLICHTING TOT HET
BETALEN VAN HERINRICHTINGSRENTE

Dichotoom

19

2

Grondgebonden rechten/
plichten

Dichotoom

18

2

Dichotoom

15

2

INCLUSIEF PRODUCTIEQUOTA

Dichotoom

12

2

VOORTGEZETGEBRUIK

Dichotoom

26

2

AANVULLENDE KOSTEN
BIJ KOPER

Dichotoom

19

2

KOPER ZEGT MEDEWERKING TOE

Dichotoom

12

2

INCLUSIEF
SCHADELOOSSTELLINGEN

Dichotoom

8

2

VERKOPER ZEGT MEDEWERKING TOE

Dichotoom

7

2

VOORKEURSRECHTEN BIJ
VERKOPER

Dichotoom

7

2

BODEMONDERZOEK
UITGEVOERD

Dichotoom

61

2

HERBEREKENING PRIJS
BIJ VERKEERD OPGEMETEN OPPERVLAKTE

Dichotoom

33

2

MEERWAARDECLAUSULE

Dichotoom

18

2

ONDERDEEL VAN EEN
GROTERE TRANSACTIE

Dichotoom

18

2

Transactiegebonden rechten/
plichten

onderzoek

JACHTRECHT
PACHTRECHT
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Soort variabele

Aanvullende bepalingen
service
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Soort variabele

Minimum

Maxi- Gemidmum delde

Standaard
deviatie

Frequentie

Model

(DEEL) KOOPSOM IS
GELDLENING

Dichotoom

9

2

VERVUILING AANWEZIG

Dichotoom

8

2

ZAKELIJKELASTEN PAS
VOLGEND JAAR OVER OP
KOPER

Dichotoom

8

2

VRIJSTELLING VAN OVERDRACHTBELASTING

Dichotoom

88

2

ONDERDEEL VAN EEN
LANDINRICHTINGSPLAN

Dichotoom

26

2

WET VOORKEURSRECHT
GEMEENTEN

Dichotoom

18

2

SPRAKE VAN EEN
BOETEBEDING

Dichotoom

11

2

FAMILIETRANSACTIE

Dichotoom

28

2

VERKOPER WORDT
PACHTER

Dichotoom

13

2

PACHTER WORDT EIGENAAR

Dichotoom

12

2

A-B-C-TRANSACTIE

Dichotoom

8

2

Transactiecontext juridisch

Transactiecontext relationeel

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

een bodemonderzoek zekerheid verschaft
omtrent de kwaliteit van het verkochte. Deze
zekerheid wordt gewaardeerd. Een andere
verklaring voor de hogere prijs kan liggen in
de kostenverdeling voor de gemaakte kosten
voor het onderzoek. In de kadastrale akten
zijn hierover geen gegevens beschikbaar,
dus daar valt weinig over te zeggen. Ten
tweede zien we een hogere prijs als wordt
vastgelegd dat er een herberekening van de
prijs plaatsvindt als bij nameting blijkt dat
de opgegeven oppervlakte niet klopt. Ook
hier zou het zekerheidsargument een rol
kunnen spelen. Waarschijnlijker is echter
dat dit soort afspraken wordt gemaakt als de
grond gebruikt zal worden voor andere doeleinden dan agrarisch gebruik. De positieve
prijsinvloed die dat met zich meebrengt,
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Model 1 – conventionele hedonische
variabelen
B

B

Significantie

,000

4,359

,000

-,083

,019**

-,054

,142

,117
,151
,270
,180
,125
,366

,067*
,016**
,000***
,066*
,276
,000***

,091
,183
,264
,137
,130
,373

,122
,002***
,000***
,143
,239
,000***

,160
-,023

,012**
,727

,153
,000

,015**
,998

-,244
-,074
,325
,189

,087*
,143
,051*
,060*

-,298
-,067
,346
,213

,027**
,161
,050*
,019**

,014
,330
-,010

,881
,000***
,859

-,058
,199
-,034

,558
,012**
,521

-,046
,267
,284
,002
,181

,423
,008***
,001***
,980
,069*

,059
,300
,223
-,061
,094

,341
,005***
,013**
,486
,328

,037
,061
,021

,442
,217
,710

-,152

,018**

,011

,886

service

BELEMMERINGENWET PRIVAATRECHT
OPSTALRECHT / ERFDIENSTBAARHEID
ERFDIENSTBAARHEID TEN BATE VAN EEN
PERCEEL
VERPLICHTING TOT HET BETALEN VAN
BEHERINRICHTINGSRENTE
JACHTRECHT

Significantie

4,360

onderzoek

(Constant)
Oppervlakte
LOG TOTALE OPPERVLAKTE IN HA.
Jaar van transactie (ref.1998)
1999
2000
2001_2002
2003_2004
2005_2006
2007_2008
Regio (ref. Zwolle)
NIJMEGEN
VENLO
Huidig gebruik (ref. akkerbouw)
NATUUR
GRASLAND
KAS
OVERIG
Doel van de transactie (ref. agrarisch)
NATUUR
STEDELIJKE ONTWIKKELING
OVERIG
Karakteristieken van de koper (ref. afrariër)
PARTICULIER
VASTGOED
GEMEENTE
RIJKSOVERHEID
OVERIG
Grondgebonden rechten/plichten

Model 2 - institutionele variabelen
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Figuur 3 ▶ 	Verklarende agrarische grondprijsmodellen
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Model 1 – conventionele hedonische
variabelen
B

Significantie

PACHTRECHT
INCLUSIEF PRODUCTIEQUOTA
Transactiegebonden rechten/plichten
VOORTGEZETGEBRUIK
AANVULLENDE KOSTEN BIJ KOPER
KOPER ZEGT MEDEWERKING TOE
INCLUSIEF SCHADELOOSSTELLINGEN
VERKOPER ZEGT MEDEWERKING TOE
VOORKEURSRECHTEN BIJ VERKOPER
Aanvullende bepalingen
BODEMONDERZOEK UITGEVOERD
HERBEREKENING PRIJS BIJ VERKEERD
OPGEMETEN OPPERVLAKTE
MEERWAARDECLAUSULE
ONDERDEEL VAN GROTERE TRANSACTIE
(DEEL) KOOPSOM WORDT LENING
VERVUILING AANWEZIG
ZAKELIJKE LASTEN PAS VOLGEND JAAR
OVER OP KOPER
Transactiecontext juridisch
VRIJSTELLING OVERDRACHTBELASTING
ONDERDEEL VAN EEN LANDINRICHTINGSPLAN
WET VOORKEURSRECHT GEMEENTEN
SPRAKE VAN BOETEBEDING
Transactiecontext relationeel
FAMILIETRANSACTIE
A-B-C-TRANACTIE
PACHTER WORDT EIGENAAR
VERKOPER WORDT PACHTER
Verklaringskracht model (adjusted R2)

0,509

,000***

Model 2 - institutionele variabelen
B

Significantie

-,157
-,070

,052*
,400

,156
,047
,031
-,055
-,084
-,085

,014**
,546
,728
,625
,538
,447

,100
,090

,084*
,099*

-,063
-,138
,195
-,006
-,229

,425
,083*
,069*
,952
,020**

,048
-,035

,302
,560

,034
,151

,686
,147

-,170
-,073
-,357
-,112

,009***
,496
,000***
,261

0,623

,000***

Afhankelijke variabele: Log prijs per hectare. Significantieniveau *** 0,99; ** 0,95 *0,90

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

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

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

Dit onderzoek laat zien dat we deze rol serieus moeten nemen. Niet in de laatste
plaats omdat het gaat om een aanzienlijke
hoeveelheid formele en informele regels. De
institutioneel-economische invalshoek bij
onderzoek naar grondprijzen is tijdrovend,
maar dat betekent niet dat we de invloed van
instituties bij de totstandkoming van prijzen
mogen negeren.
We zijn ons overigens bewust van enkele
tekortkomingen in de analyse. Vanwege
de arbeidsintensieve analyse van de kadas-

onderzoek

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

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

thema: gebiedsontwikkeling nader verklaard

tijd zou in dat geval verwacht mogen worden
dat een kavelruil de ruimtelijke samenhang
van de percelen van een eigenaar aanzienlijk
verbetert, wat tot uitdrukking zou kunnen
komen in een hogere waarde. Ten vierde
zien we een lagere prijs als de koopsom een
lening wordt. Er zijn twee mogelijke verklaringen voor deze uitkomst. De eerste is
dat de verkoper verdient aan deze leenconstructie en daardoor een initieel lagere verkoopprijs accepteert. Een tweede verklaring
is waarschijnlijker. Deze constructie komt
waarschijnlijk vaak voor bij mensen die elkaar kennen en vertrouwen. De lagere prijs
wordt verklaard door het netwerkkarakter
van de transactie. Ten vijfde zien we een lagere prijs als de verkoper de zakelijke lasten
van het lopende jaar niet verrekent met de
koper. Deze uitkomst is contra-intuïtief. Een
goede verklaring hiervoor ontbreekt.
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trale akten hebben we de analyse gebaseerd
op een relatief klein aantal transacties. Dat
terwijl de variëteit tussen de cases door de
analyse is toegenomen. Deze combinatie
maakt de analyse in zekere mate kwetsbaar
en zorgt er ook voor dat er geen ruimte
was voor geavanceerdere analyses, waarin
we bijvoorbeeld deelmarkten en interactievariabelen konden gebruiken. We hebben
daarnaast een simpel model gebruikt om de
meerwaarde te laten zien van de toevoeging
van institutionele variabelen. Vanwege dit
doel heeft de nadruk van de analyse niet gelegen op het maken van een hedonisch prijsmodel waarin rekening is gehouden met
alle laatste wetenschappelijke inzichten op
het gebied van grondprijsvorming. Het eerste prijsmodel dat we hebben benoemd als
‘conventioneel’ model doet daarmee geen
recht aan de stand van zaken in de internationale literatuur. Aan het eerste prijsmodel
kunnen dan ook moeilijk conclusies verbonden worden. Voor het doel van deze studie is
dat echter van minder belang. Het gevaar is
echter wel dat door het feit dat het ‘conventionele’ model zo te simplificeren een aantal institutionele variabelen het effect meet
van weggelaten variabelen die eigenlijk in

het ‘conventionele’ model hadden moeten
worden opgenomen. We hebben deze hypothese al besproken bij de variabele [HERBEREKENING]. Dit gevaar hangt nauw samen
met het feit dat de verschillende deelmarkten in deze analyse niet uit elkaar gehaald
zijn (Kostov, 2010). Per deelmarkt kan de
appreciatiefunctie van institutionele variabelen namelijk significant anders zijn.
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Prof.dr. Erwin van der Krabben is hoogleraar Vastgoed- en locatieontwikkeling
aan de Radboud Universiteit Nijmegen
en Professor of Real Estate aan de University of Ulster, Belfast (VK).

VOETNOTen
1	Dit geldt overigens in mindere mate voor de empirische studies naar andere vormen van vastgoed, zoals bijvoorbeeld de huizenmarkt
(zie bijvoorbeeld Sirmans, Macpherson & Zietz (2005) voor een overzicht).
2	Deze methode wordt toegepast in het promotieonderzoek van Alexander Woestenburg dat naar verwachting eind 2014 afgerond zal
zijn.
3	De auteurs danken Arno Segeren en Barrie Needham voor het ter beschikking stellen van deze akten.
4	Overigens wordt het idee breed gedragen dat er verschillende redenen aan te wijzen zijn waarom instituties niet noodzakelijkerwijs
bijdragen aan een efficiëntere markt (zie bijvoorbeeld North, 1990 en Williamson, 2000).
5	Het doel van de transactie zou ook als institutionele variabele gezien kunnen worden. Wij hebben het als conventionele variabele
benoemd omdat veel hedonische prijsanalyses duidelijk onderscheid maken tussen submarkten.
6	De indeling van instituties in subcategorieën is niet altijd even vanzelfsprekend. Dat heeft hoofdzakelijk te maken met het feit dat veel
aanvullende afspraken een uniek karakter hebben. Ten diensten van het onderzoek is toch geprobeerd om op basis van de literatuur en
inschattingen van de auteurs tot een categorisering te komen die passend is bij de onderzoeksresultaten.
7	Deze doelen wijken af van de strata die gebruikt worden door het Kadaster. Wij hebben ervoor gekozen daarom niet de strata maar de
expliciete doelen als proxy van het toekomstige gebruik op te nemen.
8	We hebben de robuustheid van dit model gecheckt door een derde model te maken waarin we van de institutionele variabelen enkel
de significante variabelen hebben opgenomen. De variabelen [HERBEREKENING] en [LENING] zijn in dat model niet meer significant.
De overige variabelen behouden hun significantie. In dit derde model wordt de verklaringskracht geoptimaliseerd. Het heeft een verklaringskracht van 64%.
9	In het licht van de doelstelling en de conclusie van dit artikel mag voorzichtig aangenomen worden dat de waarnemingen in de drie
regio’s representatief zijn voor de Nederlandse agrarische grondmarkt. De mogelijkheden om gebruik te maken van de contractuele
vrijheid is namelijk niet regionaal bepaald. Daarnaast zijn ook de rechten en plichten en de juridische transactiecontext op nationaal
niveau geborgd. 
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EEN SPELTHEORETISCHE BENADERING

Onderhandelen over value capturing1
In veel landen is de financiering van publieke infrastructuur onderwerp van discussie. Het debat heeft betrekking op de problemen voor overheden, die in het
algemeen slechts over beperkte middelen voor de financiering van infrastructuur
beschikken, om de gewenste infrastructuur te realiseren. De financiering van infrastructuur vindt grotendeels plaats op basis van belastinginkomsten. Afhankelijk
van wet- en regelgeving vindt er daarnaast aanvullend soms kostenverhaal of value
capturing plaats.
door Ary D. Samsura en prof. dr. Erwin van der Krabben

V

alue capturing kan worden gedefinieerd als een proces waarin een gedeelte van de extra vastgoedwaarde
die ontstaat als gevolg van de aanleg van
publieke infrastructuur, bestemmingswijziging of een andere overheidsbeslissing
door de overheid wordt verhaald op de eigenaar van dat vastgoed en gebruikt voor
het realiseren van publieke doelen (Brown
& Smolka, 1997). Er zijn veel internationale studies uitgevoerd naar instrumenten
voor value capturing (zie bijvoorbeeld RICS
Policy Unit, 2004) en naar de effecten van
publieke infrastructuurinvesteringen op
grond- en vastgoedwaarden (vooral het effect van de verbetering van openbaar vervoer). Veel minder is bekend over de wijze
waarop onderhandelingen en besluitvorming over value capturing en bijdragen van
private partijen aan publieke infrastructuur
plaatsvindt. Alhoewel studies uitwijzen dat
er vaak sprake is van een positief effect van
bereikbaarheid op grond- en vastgoedwaarden en projectontwikkelaars en vastgoedeigenaren dus baat kunnen hebben bij de

aanleg van nieuwe infrastructuur wil dat
nog niet zeggen dat zij ook willen bijdragen
aan de kosten er van.
Een van de problemen bij value capturing
is dat het vaak moeilijk is om vast te stellen
welk deel van de vastgoedwaarde nu precies
is toe te schrijven aan de verbeterde bereikbaarheid. Daarnaast ontbreekt het vaak aan
een wettelijke ‘stok achter de deur’ om value
capturing of kostenverhaal af te dwingen
(Higginson, 1999; Gihring, 2001). In Nederland kennen we sinds 2008 een wettelijke regeling voor kostenverhaal, maar niet
voor value capturing. Uitgangspunt voor
kostenverhaal zijn de kosten die de overheid maakt voor de aanleg van bijvoorbeeld
infrastructuur: een projectontwikkelaar kan
worden verplicht om bij te dragen aan die
kosten. Uitgangspunt voor value capturing
is de waardevermeerdering die het gevolg is
van de aanleg van publieke infrastructuur
of een bestemmingswijziging. De Nederlandse overheid heeft, net zomin als in de
meeste andere landen, geen mogelijkheid
om (een deel van) die waardevermeerdering
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In hoofdstuk ‘Speltheorie’ volgt eerst een
toelichting en een discussie van de veronderstelde meerwaarde van een speltheoretische analyse. In hoofdstuk ‘Modelleren
van value capturing’ bespreken we enkele
hypothesen over de mogelijkheden voor value capturing en wordt een speltheoretisch
model ontworpen waarmee die hypothesen
theoretisch geanalyseerd kunnen worden.
In hoofdstuk ‘Discussie: toepasbaarheid
van speltheorie in onderzoek naar locatie- en vastgoedontwikkeling’ worden de
resultaten van die speltheoretische modellering van de onderhandelingsprocessen
gepresenteerd. Tevens geven we de resultaten van een empirisch onderzoek onder
praktijkdeskundigen, waarmee de betrouwbaarheid van de uitkomsten van de modellering kan worden getoetst. Het artikel sluit
af met een aantal conclusies over de meerwaarde van speltheorie.

onderzoek
service

Speltheorie
Speltheorie is een wiskundige benadering
waarmee sociale interacties kunnen worden
bestudeerd (Myerson, 1991). Onderwerp
van studie zijn situaties waarin collectieve
besluitvorming plaatsvindt waarbij er sprake is van conflicterende voorkeuren van de
stakeholders. Onderlinge afhankelijkheid
tussen die stakeholders met conflicterende
voorkeuren vormt een belangrijk element
van de theorie. Het impliceert dat de uitkomst van het spel nooit door één actor kan
worden bepaald en dat de uitkomst moet
worden beschouwd als een collectief besluit. Het gevolg is dat elke actor zal proberen vast te stellen wat de strategie kan zijn
van de andere actoren en dat hij vervolgens
zijn eigen keuze voor een strategie zal baseren op wat hij verwacht dat de anderen zullen doen. Alleen op die manier kan hij/zij
de verwachte waarde van de uitkomst voor
zichzelf optimaliseren.
Een andere belangrijke notie in speltheorie is de veronderstelde rationaliteit van de
individuele spelers, waardoor kan worden

t h e m a : B o u w e n va s t g o e d : c r i s i s e n p e r s p e c t i e v e n

af te romen, puur vanwege het feit dat het
eigendom in waarde vermeerdert. Die waardevermeerdering komt aan de eigenaar toe.
Natuurlijk leidt het kostenverhaal er toe dat
de waardevermeerdering voor een deel naar
de overheid gaat, maar in de praktijk kan
het dus voorkomen dat de waardevermeerdering groter is dan de kosten die worden
verhaald.
Ondanks het feit dat value capturing niet
afdwingbaar is, is het wel degelijk voorstelbaar dat een private partij bereid is om vrijwillig bij te dragen aan de financiering van
de infrastructuur. Die private partij kan immers baat hebben bij de aanleg van die infrastructuur. In de Nederlandse context zou
het dan kunnen gaan om een bijdrage van
een private partij die de wettelijk bepaalde
omvang van het kostenverhaal overstijgt.
Afhankelijk van de context heeft de overheid in theorie ook een onderhandelingspositie: zij kan afzien van de aanleg van
de infrastructuur als de private partij die
er baat bij heeft niet wenst bij te dragen.2
In deze situaties kan er dus sprake zijn van
een bepaalde mate van afhankelijkheid tussen de publieke en private stakeholders:
de overheid kan de beoogde infrastructuur
alleen aanleggen met een bijdrage van de
private partij, terwijl de private partij alleen
winstgevend vastgoed kan ontwikkelen als
de beoogde infrastructuur wordt aangelegd.
In dit artikel verkennen we theoretisch de
interactie en onderlinge afhankelijkheid
tussen de publieke en private actoren over
value capturing. Daarbij maken we gebruik
van concepten en inzichten uit de speltheorie. Het artikel heeft twee gerelateerde doelstellingen. In de eerste plaats beogen we
het inzicht in de onderlinge afhankelijkheid
van betrokken partijen in value capturing te
vergroten. In de tweede plaats onderzoeken
we de meerwaarde van de toepassing van
speltheorie voor het analyseren van onderhandelings- en besluitvormingsprocessen
over ruimtelijke investeringen in het algemeen en value capturing in het bijzonder.
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verondersteld dat zij altijd zullen proberen
hun verwachte nut te optimaliseren. Daarmee geeft speltheorie een simulatie van een
abstractie van individuele overwegingen om
tot een besluit te komen. Het gevolg is dat
er vaak sprake is van een zogenaamde nietcoöperatieve situatie waarin spelers competitie voeren met elkaar en onafhankelijk van
elkaar besluiten nemen terwijl de uitkomsten van hun strategieën wel degelijk afhankelijk zijn van elkaar.3
Besluitvorming
Voor een spel moeten er op z’n minst drie
aspecten zijn ingevuld (Colman, 1999): de
spelers, hun strategieën en de opbrengsten
(payoffs). De spelers zijn diegenen die het
besluit nemen. In dit artikel gaat het om
de actoren bij de overheid en marktpartijen
die betrokken zijn bij de besluitvorming
over value capturing. Een strategie wordt
gedefinieerd als een complete set van acties waarmee de speler bepaalt waar hij in
verschillende situaties binnen het spel voor
kiest. Iedere speler neemt zijn eigen beslissing, maar de uitkomst van die keuze is
deels afhankelijk van wat de andere spelers
doen. Tenslotte kan de opbrengst van het spel
worden gedefinieerd als de hoeveelheid nut
die telkens voor iedere speler ontstaat bij
elke mogelijke uitkomst van het spel (die
samenhangt met de gekozen strategie van
iedere individuele speler). Een uitkomst
die door een individuele speler hoger wordt
gewaardeerd (op basis van zijn voorkeuren)
heeft voor die speler een hogere opbrengst
dan een uitkomst die minder aansluit bij
zijn voorkeuren. Die waardering kan voor
elke speler verschillend zijn, waardoor er
dus ook conflicten tussen spelers kunnen
ontstaan. Er moet dus onderscheid gemaakt
worden tussen opbrengst (individueel; de
mate waarin een speler een uitkomst waardeert) en uitkomst (het besluit dat collectief
is genomen door de spelers in het spel). Uitgangspunt is dat iedere speler probeert voor
zichzelf een zo hoog mogelijke opbrengst

te realiseren. De ‘spellen’ uit de speltheorie kunnen op verschillende manieren
gestructureerd worden: in zogenaamde
‘strategische vorm’ met een matrix (besluitvormingsboom) die alle mogelijke opbrengsten bij alle mogelijke strategieën van iedere speler weergeeft, en als de oplossing van
een wiskundige formule. Het meest prominente concept hiervan is het zogenaamde
Nash Equilibrium. Technisch gesproken kan
het Nash equilibrium worden gedefinieerd
als een bepaalde combinatie van strategieën
van de verschillende spelers waarbij er voor
geen enkele speler nog de intentie bestaat
om af te wijken van die strategie, er van uitgaande dat de andere spelers zich ook aan
hun gekozen strategie zullen houden (Osborne, 2004). Het is mogelijk dat zich in
één spel meerdere Nash equilibriums voordoen of dat er geen equilibrium ontstaat. In
het geval van meerdere evenwichtssituaties
kan de speler dus kiezen voor verschillende
strategieën.
Modelleren van value capturing
In dit artikel ontwerpen we een ‘spel’ om
daarmee strategieën voor value capturing te
analyseren. Toepassen van value capturing
is in essentie de uitkomst van een overeenkomst tussen stakeholders in een gebiedsontwikkeling om bij te dragen aan de kosten
van de aanleg van publieke infrastructuur.
Die overeenkomst kan worden gezien als het
resultaat van collectieve acties of besluitvorming. Met speltheorie kunnen we onderzoeken hoe dat proces van collectieve besluitvorming tot stand komt. Bij het ontwerp van
het spel gaan we er van uit dat elke speler
handelt vanuit eigen belang. Alhoewel iedere
speler zelf voor zijn strategie kiest, hangt de
uitkomst en dus opbrengst van die strategie
mede af van de strategieën die de andere
spelers kiezen. Elke speler moet dus rekening houden met de verwachting over wat
de andere spelers gaan doen. Wat betreft de
extra vastgoedwaarde die kan worden afgeroomd en die het gevolg is van de aanleg van
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van de vastgoedwaarde met de factor ρ. Dat
betekent dat als het bezit van projectontwikkelaar P1 een initiële waarde heeft van x, de
aanleg van de infrastructuur hem een extra waarde geeft van ρx, hetgeen een totale
waarde of opbrengst (payoff) geeft van x +
ρx oftewel x(1 + ρ). Bij een initiële waarde
van y zal op vergelijkbare wijze voor projectontwikkelaar P2 als gevolg van de aanleg
van de infrastructuur een totale opbrengst
ontstaan van y + ρy oftewel y(1 + ρ). Voor
P1 en P2 zijn er twee strategieën denkbaar,
namelijk om bij te dragen of om niet bij te
dragen aan de kosten van de infrastructuur.
De gemeente heeft ook twee opties, namelijk om de infrastructuur aan te leggen of de
infrastructuur niet aan te leggen. Value capturing kan alleen maar plaatsvinden als de
projectontwikkelaars er mee instemmen de
extra vastgoedwaarde, respectielijk ρx en py,
bij te dragen en als de gemeente besluit om
de infrastructuur aan te leggen, met andere
woorden de strategie {bijdragen, bijdragen,
infrastructuur aanleggen}.
We kunnen nu uitgaan van twee verschillende situaties waarin value capturing zich
kan voordoen:
(a)	De gemeente kan de infrastructuur niet
aanleggen als de projectontwikkelaars
niet vooraf instemmen met een financiële bijdrage.
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de nieuwe infrastructuur nemen we aan dat
deze exact kan worden vastgesteld en dat er
geen discussie over is. We nemen verder ook
aan dat duidelijk is in welk gebied er extra
vastgoedwaarde ontstaat en welke partijen
(i.c. projectontwikkelaars) baat hebben van
de nieuwe infrastructuur. De extra vastgoedwaarde die ontstaat is vanuit het perspectief van de gemeente (die de infrastructuur
aanlegt) substantieel: als de gemeente er
niet over zou kunnen beschikken, dan zou
er voor de gemeente een financieel tekort
ontstaan in de exploitatie. De projectontwikkelaars houden de extra vastgoedwaarde
uiteraard liever in eigen zak, maar als value
capturing plaats zou vinden, dan leidt dat
voor hen niet tot onoverkomelijke financiële
problemen. Tenslotte nemen we aan dat er
geen wetgeving is die value capturing kan
afdwingen. Of value capturing al dan niet
plaatsvindt is dus het resultaat van strategische besluiten genomen door de betrokken
spelers.
We veronderstellen een situatie met drie
spelers: een gemeente en twee projectontwikkelaars. De gemeente (G) legt de
infrastructuur aan en creëert daarmee de
meerwaarde; de projectontwikkelaars (P)
ontvangen de baten in de vorm van extra
vastgoedwaarde. Veronderstel dat de aanleg
van infrastructuur zorgt voor een toename

figuur 1 ▶ Value capturing spel voor situatie (a)
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figuur 2 ▶ Value capturing spel voor situatie (b)

Gemeente
Aanleggen

Proj.
Ontwik.
1

Bijdragen
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2

Niet
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Proj.
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2
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x, y, 0
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x, y, 0

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

x, y, 0

(b)	De gemeente zal de infrastructuur ook
zonder instemming van de projectontwikkelaars vooraf toch aanleggen, maar
verwacht c.q. hoopt nog steeds op een
bijdrage van de projectontwikkelaars
achteraf.
Twee speltheoretische modellen gebaseerd
op een ‘payoff matrix’ kunnen nu worden
opgesteld (Fig. 1 en 2).
Het Nash equilibrium voor beide spellen
kan worden vastgesteld door voor elke speler na te gaan wat de beste strategie / reactie
zou zijn. In situatie (a) is er alleen sprake
van een Nash equilibrium in de {niet bijdragen, niet bijdragen, niet aanleggen} strategie.
Dit betekent dat de strategie om niet bij
te dragen voor de projectontwikkelaars de
strategie is die door alle ontwikkelaars gekozen zou moeten worden, terwijl het voor de
gemeente het beste is om de infrastructuur
niet aan te leggen. Met andere woorden, in
situatie (a) is value capturing niet de optimale strategie. In situatie (b) zijn er twee Nash
equilibria, namelijk {niet bijdragen, niet bijdragen, aanleggen} en {niet bijdragen, niet
bijdragen, niet aanleggen}. Vergelijkbaar met
situatie (a) is het ook hier onwaarschijnlijk
dat value capturing plaatsvindt, omdat beide
evenwichten betrekking hebben op een situatie waarin beide projectontwikkelaars niet
bijdragen aan de infrastructuurkosten. Met

andere woorden, het spel leidt niet tot een
Nash equilibrium met value capturing en
we kunnen vaststellen dat value capturing
in praktisch alle situaties onwaarschijnlijk
is, omdat het geen hogere opbrengst geeft
aan de projectontwikkelaars.
Stel dat we nu toch een Nash equilibrium
willen in relatie tot een strategie die wel
value capturing mogelijk maakt, dan kunnen we twee alternatieven in beschouwing
nemen. De eerste optie is om de opbrengst
voor projectontwikkelaars wanneer ze kiezen voor bijdragen zodanig te verhogen dat
het de opbrengst van een strategie om niet
bij te dragen overstijgt. De andere optie is
natuurlijk om de opbrengst van de strategie
niet bijdragen voor de projectontwikkelaars
zodanig te verlagen opdat het minder wordt
dan de opbrengst van de strategie bijdragen. De eerste optie is mogelijk door voor
de projectontwikkelaars een extra incentive
of opbrengst in te bouwen wanneer ze besluiten bij te dragen. De tweede optie kan
worden ingevuld door een straf op te leggen aan projectontwikkelaars wanneer ze
er voor kiezen niet bij te dragen, terwijl de
gemeente wel besluit om de infrastructuur
aan te leggen. Die opgelegde straf uit zich
dan weer als een extra opbrengst voor de gemeente. We kunnen nu opnieuw twee spellen ontwerpen. In het eerste spel wordt een
extra incentive voor de projectontwikkelaars
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figuur 3 ▶	
Value capturing spel met aanvullende incentives voor
situatie (a)
Gemeente
Aanleggen

Proj.
Ontwik.
1

Bijdragen
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Niet
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2
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x, y, 0
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x, y,0
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niet bij te dragen. Stel dat deze straf wordt
aangegeven met φ; dit geeft een bepaald
aandeel in de totale extra vastgoedwaarde
als gevolg van de infrastructuuraanleg
weer. Als P1 weigert bij te dragen aan de
infrastructuurkosten, dan ontvangt hij een
opbrengst van x(1 + ρ)(1 – φ), terwijl de gemeente dan een opbrengst heeft van φ x(1
+ ρ). Voor P2 doet zich hetzelfde voor. Om
er zeker van te zijn dat de opbrengst voor
de projectontwikkelaars hoger is indien hij
bijdraagt aan de aanleg van de infrastructuur (nadat de gemeente heeft besloten
het aan te leggen), moet de omvang van de
straf zijn: φ > 1 - 1
+ρ
1

onderzoek

ingebouwd. Deze geven we aan met π; π
moet dan hoger zijn dan de extra vastgoedwaarde als gevolg van de infrastructuuraanleg. Voor P1 π > ρx en voor P2 π > ρy. Figuren 3 en 4 geven de opbrengstenmatrix voor
respectievelijk de situaties (a) en (b ).
In beide spellen vinden we een Nash equilibrium bij twee strategieën: {bijdragen, bijdragen, aanleggen}, waarmee er dus sprake
zou zijn van value capturing, en {niet bijdragen, niet bijdragen, niet aanleggen}, waarbij value capturing onwaarschijnlijk is.
We ontwerpen tenslotte nog een spel waarbij een straf voor de projectontwikkelaars
wordt geïntroduceerd als ze er voor kiezen

figuur 4 ▶	
Value capturing spel met aanvullende incentives voor
situatie (b)
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figuur 5 ▶	
Value capturing spel met aanvullende incentives voor
situatie (a)
Gemeente
Aanleggen
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Door een straf te introduceren wordt het
onderscheid tussen situatie (a) en (b) irrelevant. We hebben dus maar één spel ontworpen (fig. 5).
In dit spel is er maar één Nash equilibrium:
de {bijdragen, bijdragen, aanleggen} strategie.
Dat betekent natuurlijk dat value capturing
de enige strategie voor de stakeholders is
om te kiezen. We kunnen hier uit afleiden
dat het manipuleren van de opbrengsten
structuur kan helpen om het Nash equilibrium te verschuiven naar de gewenste uitkomst van het spel.
Discussie: toepasbaarheid van speltheorie in
onderzoek naar locatie- en vastgoedontwikkeling
De vraag is of de hier toegepaste modellering van onderhandelingsprocessen met
behulp van speltheorie een bijdrage kan
leveren aan het beter begrijpen van collectieve besluitvorming in de complexe realiteit van locatie- en vastgoedontwikkeling.
Vanuit dit perspectief hebben we een survey
uitgevoerd onder Nederlandse vastgoedprofessionals, om te onderzoeken in hoeverre
de strategieën van die professionals overeenkomen met de resultaten van de speltheorie.

Met behulp van de survey hebben we het
besluitvormingsgedrag van projectontwikkelaars geanalyseerd met betrekking tot
value capturing, door hun voorkeuren om
al dan niet bij te dragen aan de financiering
van publieke infrastructuur te toetsen. Om
het realiteitsgehalte te vergroten hebben we
voor wat betreft de omvang van de extra vastgoedwaarde die in aanmerking zou kunnen
komen voor value capturing verwezen naar
de resultaten van een eerdere studie over
het effect van bereikbaarheid op vastgoedwaarde in stationslocaties in Nederland
(Van der Krabben & Needham, 2008). De
respondenten waren daardoor goed geïnformeerd over het feit dat vastgoedwaarde
kan toenemen als gevolg van de verbetering
van de bereikbaarheid van een locatie. Aan
de survey hebben 39 vastgoedprofessionals
meegedaan. We hebben hen gevraagd zich
te verplaatsen in de rol van een projectontwikkelaar en om vervolgens hun voorkeuren kenbaar te maken met betrekking tot
de vijf verschillende beslismomenten die
volgen uit de figuren 1 t/m 5. Tabel 1 bevat
de resultaten van de survey.
De tabel laat zien dat de meeste respondenten er voor kiezen om geen bijdrage te
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Conclusie
Weliswaar is de survey onder vastgoedprofessionals betrekkelijk klein van opzet geweest, maar we kunnen er wel uit af leiden
dat de vastgoedprofessionals dezelfde keuzen maken als door het model wordt voorspeld. We zouden hier dus uit af kunnen
leiden dat het zin heeft om met dit soort
modellen te voorspellen hoe verschillende
stakeholders in locatie- en vastgoedontwikkeling zullen reageren op beslissingen door

anderen. Daarbij moeten we ons bewust
blijven van de vergaande complexiteit van
die werkelijkheid. Zo vindt besluitvorming
in de werkelijkheid natuurlijk vaak plaats in
een dynamische omgeving (in plaats van in
de statische omgeving die het uitgangspunt
was in het model). Bovendien vinden beslissingen door stakeholders vaak niet gelijktijdig plaats (zoals aangenomen in het model),
maar achtereenvolgens. Tenslotte zijn de
speltheoretische modellen in dit artikel gebaseerd op een non-coöperatieve situatie. Dit
blijkt zeker bij spellen met meer dan twee
spelers een probleem te zijn, omdat er geen
rekening kan worden gehouden met de
mogelijkheden voor en invloed van coalitievorming op de uitkomsten. Samenwerking,
consortiumvorming, compromisvorming,
strategieën waarbij de ene partij de andere
partij dreigt iets wel of niet te doen blijven
buiten beschouwing.
Toch denken we dat speltheorie en simulaties met vastgoedprofessionals een bijdrage
kunnen leveren aan het wetenschappelijk
debat over locatie- en vastgoedontwikkeling.
We hebben daar drie argumenten voor. In de
eerste plaats is het wel degelijk mogelijk om
een deel van de complexe werkelijkheid in
het model te brengen. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van een spel in strategische
vorm kan dynamiek worden ingebracht,
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geven in spel 1 en 2 (resp. 12,8 en 10,3%);
value capturing is dan dus niet haalbaar.
Dit resultaat komt overeen met het door
het model voorspelde resultaat. In figuur 1
was bijdragen immers niet de enige ‘beste
strategie’ die kon worden gekozen door de
projectontwikkelaar. Figuur 2 liet zien dat
bijdragen onwaarschijnlijk was. In spel 3, 4
en 5 zien we dat de meeste respondenten
kiezen voor bijdragen; value capturing kan
dan dus plaatsvinden. In spel 3 en 4 zijn
de respondenten bijna gelijkelijk verdeeld
over bijdragen en niet bijdragen. Dit komt
eveneens overeen met de uitkomsten van
de modellering in figuren 3 en 4. In spel
5 kiest tenslotte maar liefst 94,9% van de
respondenten voor bijdragen. Ook dit komt
overeen met de uitkomsten van de modellering in figuur 5.

tabel 1 ▶ Survey uitkomsten

Niet
bijdragen
%

Spel 2

Spel 3

Spel 4

Spel 5

5

4

22

22

37

12,8

10,3

56,4

56,4

94,9

34

35

17

17

2

87,2

89,7

43,6

43,6

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

Tenslotte biedt speltheoretische modellering de mogelijkheid om simulaties uit te
voeren. Door vastgoedprofessionals in een
decision lab te laten participeren in dergelijke simulaties kan speltheorie ook ingezet
worden als ondersteuning van besluitvormingsprocessen.
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voetNOTEn
1	 Dit artikel vormt een bewerking van een Engelstalig artikel dat eerder is verschenen in de Journal of European Real Estate Research:
Samsura, A. & Van der Krabben, E. (2012) Negotiating land and property development: a game theoretical approach to value capturing. Journal of European Real Estate Research, 5 (1), 48-65.
2 	 Het moge duidelijk zijn dat in veel situaties deze onderhandeling niet op deze manier gevoerd wordt, omdat bijvoorbeeld het rijk
beslist over de aanleg van infrastructuur, terwijl onderhandelingen over gebiedsontwikkeling lokaal plaatsvinden. Niettemin doen
zich in gebiedsontwikkelingen vele situaties voor waarin de gemeente en een of meerdere projectontwikkelaars onderhandelen over
investeringen van de overheid in plangerelateerde infrastructuur of plankwaliteit.
3 	 Naast non-coöperatieve spellen kent speltheorie ook coöperatieve spellen. Een spel wordt ‘coöperatief’ genoemd als spelers
bindende afspraken met elkaar maken en ‘niet-coöperatief’ als ze dat niet doen. De veronderstelling is dat de actoren in coöperatieve
spellen in staat zijn een grotere ‘payoff’ te verdienen – m.a.w. een betere uitkomst te bereiken – door een coalitie te vormen.
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EEN SIMULATIE

Stedelijke herverkaveling als aanjager
van stedelijke herontwikkeling1
Crisis, vraaguitval en problemen met bestaande modellen voor gebiedsontwikkeling hebben geleid tot een zoektocht van lokale overheden en de vastgoedsector
naar alternatieve strategieën voor stedelijke (her)ontwikkeling. Vanuit dit perspectief heeft de Rijksoverheid onlangs een nationaal proefprogramma in het leven geroepen om de effectiviteit van stedelijke herverkaveling te toetsen als een mogelijk
nieuw strategisch instrument in stedelijke (her)ontwikkelingsprojecten.
door ir. Hetty van der Stoep, drs. Johan Groot Nibbelink, drs. Michiel Bonke,
prof. dr. Erwin van der Krabben

S

tedelijke herverkaveling betreft het
herverdelen van eigendomsrechten
met als doel het verbeteren en financieren van ruimtelijke inrichting van een
gebied in een situatie waarin de beoogde
ontwikkeling niet past op de huidige eigendomsposities. Na inbreng van eigendommen worden eigendomsrechten naar rato
weer toegewezen aan rechthebbenden, niet
noodzakelijkerwijs zijnde het eigendom
over de oorspronkelijke locatie. Bij aanvang
van een stedelijke herverkaveling wordt
voor alle eigendommen in het gebied de
waarde in het huidige gebruik vastgesteld
(de inbrengwaarde). De waardestijging van
de grond wordt gedeeltelijk gebruikt voor de
kosten van de financiering van de transformatieopgave. Het resterende gedeelte komt
ten goede aan de eigenaren. Stedelijke herverkaveling is een veelgebruikt instrument
zowel in Europese als in Aziatische landen
(Hong & Needham, 2007; Van der Krabben
& Needham, 2008; Chorus, 2012). Verschillende modellen voor herverkaveling, zoals

de Duitse ‘Baulandumlegung’ en het ‘Valenciaanse model’ in Spanje, maar ook de
Nederlandse praktijk van herverkaveling
in het landelijk gebied, worden onder de
loep genomen in het nationale proefprogramma. De specifieke invulling verschilt
per land wat betreft regelgeving, initiatiefnemers, regisseurs, vrijwillige of gedwongen deelname en proces van planvorming.
In Duitsland ligt het initiatief voor de herverkaveling bijvoorbeeld bij de gemeente;
in Spanje wordt stedelijke herverkaveling
juist door private partijen geïnitieerd en
aangestuurd via een zogenoemde ‘urbanisator’. De discussie in Nederland over het
inzetten van het instrument herverkaveling
in binnenstedelijke context is niet nieuw.
Al vanaf de Tweede Wereldoorlog (wederopbouw Rotterdam) worden de mogelijkheden van stedelijke herverkaveling, naar
analogie van de agrarische ruilverkaveling,
als instrument voor stedelijke vernieuwing
in Nederland verkend. Nadat in de rijksnota
Grondbeleid (2001) invoering van het in-
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betreffende pilots te realiseren. Eén van de
pilots betreft het westelijke stationsgebied
Nijmegen. Ten behoeve van deze pilot is
een simulatie van stedelijke herverkaveling van het gebied uitgevoerd. De vraag die
daarbij centraal stond: zou het inzetten van
het instrument stedelijke herverkaveling
voordelen opleveren ten opzichte van gangbare modellen voor gebiedsontwikkeling?
In dit artikel beschrijven we de uitkomsten
van het gedachte-experiment.

service

Op basis van overleg met de gemeente, interviews en een werkbijeenkomst met gebiedspartijen en informatie over de ontwikkeling
van het stationsgebied is een business case
voor de westzijde van het stationsgebied
opgesteld die uitgangspunt was voor de simulatie. Het gebied (zie figuur 1) bestaat uit
bedrijfsruimte (kantoren, winkel, opslag)
aan weerszijden van de beoogde nieuwe
stationsentree, niet-toegankelijk groen en
parkeerterrein direct langs het spoor en

onderzoek

Een simulatie van stedelijke herverkaveling:
Westzijde Nijmegen Station
De transformatieopgave
De ontwikkeling van het stationsgebied in
Nijmegen is een voorbeeld van een complexe gebiedsontwikkeling met diverse
vraagstukken met betrekking tot mobiliteit
en gebiedsontwikkeling. Er ligt een stedenbouwkundige ontwikkelingsvisie met breed
politiek en maatschappelijk draagvlak, maar
er is nu nog grote onzekerheid over de uitvoering en financiering. Vooralsnog zijn
er geen initiatieven vanuit de gemeente en
marktpartijen om te investeren in gebiedsontwikkeling aan de westzijde van het station (de ‘achterzijde’). Er wordt onder andere
gewacht op besluiten over een volwaardige
ontsluiting van het station aan de westzijde.
Andersom worden besluiten over deze infrastructurele investeringen afhankelijk gemaakt van private investeringen in de kwaliteit van het vastgoed en de openbare ruimte
in het westelijke stationsgebied.

thema: gebiedsontwikkeling nader verklaard

strument opnieuw aan de orde werd gesteld
heeft Akro Consult / OTB, in opdracht van
het toenmalige Ministerie van VROM, opnieuw de mogelijkheden verkend (Van der
Putten et al., 2004). Dit onderzoek heeft
opnieuw niet geleid tot nieuwe wetgeving.
De conclusie van de diverse onderzoeken
die nadien nog zijn verschenen (onder
meer Kadaster, 2010) is niettemin dat het
mogelijk en zinvol is een dergelijk instrument in te voeren. Stedelijke herverkaveling kan de financiële uitvoerbaarheid van
complexe herstructureringsopgaven in bestaand stedelijk gebied op twee manieren
verbeteren: 1) Door het uitruilen van grond
is er geen grondverwerving nodig met hoge
verwervingskosten en lange doorlooptijden.
Daarmee wordt de kans op financiering
verhoogd, hoewel onzekerheid over het te
verwachten rendement een blijvend probleem zal vormen voor investeerders 2)
Kosten en baten (waardestijging) van de
gebiedsontwikkeling worden verdeeld over
alle deelnemende eigenaren (Van der Krabben, 2011; Bregman en De Wolff, 2011). Ten
opzichte van de traditionele situatie komen
kosten niet langer voor rekening van vooral
de gemeente, maar voor alle eigenaren die
profiteren van de waardestijging. Stedelijke
herverkaveling lijkt een aantrekkelijke optie
in situaties waarin het merendeel van de
eigenaren in het gebied na transformatie
weer terugkeert in het gebied. Het is vooral
bruikbaar wanneer er sprake is van versnipperd eigendom. Een bijkomend voordeel
van de participatie van eigenaren en gebruikers is het maatschappelijke draagvlak
dat gedurende het proces kan ontstaan voor
het plan.
In het bovengenoemde nationale proefprogramma stedelijke herverkaveling (initiatief
van ministeries BZK en IenM, met medewerking van TU Delft, Radboud Universiteit en Kadaster) wordt momenteel in een
aantal pilots onderzocht in hoeverre stedelijke herverkaveling een bruikbaar instrument zou zijn om de gebiedsopgaven in de
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Figuur 1 ▶	
Studiegebied voor de simulatie stedelijke herverkaveling

rangeerterrein. Aan de spoorzone grenzen
twee woongebieden, deels in eigendom van
een woningcorporatie en deels betreft het
particulier woningbezit. De bedrijfspanden
van de ontwikkelaar en het particuliere winkelbedrijf dienen op middellange termijn
herontwikkeld te worden om ruimte te creëren voor de beoogde stationsentree, voorrij
en rotonde, en om de ruimtelijke kwaliteit
van het gebied te verbeteren. De woongebieden zijn in goede staat. Alle eigenaren in
het gebied zijn op twee manieren gebaat bij
transformatie op de lange termijn. Ten eerste zal de grond in waarde toenemen door
de bouw van een stationsentree en bijbehorende voorzieningen. De bereikbaarheid
van het gebied wordt daarmee verbeterd en
er ontstaat een snelle en veilige verbinding
met het Nijmeegse centrum aan de oostzijde. Ten tweede wordt de kwaliteit van de
openbare ruimte en het bestaande vastgoed

verbeterd hetgeen de aantrekkelijkheid van
het westelijke gebied ten goede komt en
daarmee ook de waarde van het vastgoed.
Uitgangspunten
Uitgangspunt voor de simulatie is een
initiatief van de gemeente om een transformatieproces te starten door een ‘urbanisator’ aan te stellen en op basis van de
stedenbouwkundige ontwikkelingsvisie in
gesprek te gaan met eigenaren in het gebied. De ‘urbanisator’ maakt namens een
op te richten gebiedsontwikkelingsmaatschappij een conceptplan waarin eigendommen worden herverdeeld (‘plan van
toedeling’ of ‘ruilplan’). Dit ruilplan kan
behalve de uitruil van kavels een nieuwe kavelindeling omvatten. De eigenaren dienen
overeenstemming te bereiken over het ruilplan. De oorspronkelijke eigenaren krijgen
eigendomsrechten toegedeeld, in omvang
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Figuur 2 ▶	
Processchema herverkaveling

initiatief

gebiedsagenda

uitgangspunten herverkaveling

wenszitting
taxatie en waardering

lijst van rechthebbenden

toedelingsvarianten

induviduele toedeling
ruilplan

lijst geldelijke regelingen

grond- en vastgoedexploitatie

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

onderscheiden: urbanisator, Kadaster, gemeente, NS, Prorail, particuliere eigenaar
winkelbedrijf, woningcorporatie, bewonersorganisatie bestaande woongebieden en
projectontwikkelaars 1, 2 en 3.
De simulatie is uitgevoerd in drie stappen:
1.	Gebieds- en projectafbakening, vaststellen deelnemende partijen (rollen), collectief vaststellen van een gebiedsagenda
en individueel uiten van wensen voor het
eigen perceel.
2.	Uitwerking van collectieve en individuele wensen van eigenaren in planalternatieven door de urbanisator, voorzien van
een stedenbouwkundige en financiële
onderbouwing
3.	Draagvlakpeiling

service

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

onderzoek

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

len. Dit scenario werd meegenomen in de
simulatie.
In een collectieve bijeenkomst werden op
basis van in interviews en documentatie
verkregen inzichten over belangen en visies van eigenaren, wensen ingebracht t.a.v.
de toekomstige functies en inrichting van
het gebied. Dit heeft geresulteerd in een
gebiedsagenda (zie kader). Op hoofdlijnen
betreft het gedeeltelijke sloop van bestaande
bedrijfs/kantorenpanden waarmee ruimte
wordt gecreëerd voor de ontsluiting van
de nieuwe stationsentree en nieuwbouw
van panden ten behoeve van een combinatie van functies (wonen, horeca, kantoren,
maatschappelijke functies). Voor de sloop,
nieuwbouw en inrichting van de openbare
ruimte moet de kavelindeling deels worden
gewijzigd.
De individuele wenszitting omvatte een
vraaggesprek tussen de afzonderlijke eigenaren (spelers) en de urbanisator over individuele wensen met betrekking tot het eigen perceel. Dit kon betrekking hebben op
wensen voor verplaatsing binnen of buiten
het gebied, interesse in nieuw eigendom,
aanpassing van de kavelgrens of ontsluiting
van de kavel etc. Daarbij werd ook gespro-

Gebiedsagenda
Wonen: realisatie van ca. 300 starterswoningen; eventueel realisatie van walwoningen in het
spoortalud; mogelijkheid scheppen voor collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO).
Commercieel vastgoed: huidig oppervlak behouden; mogelijkheid voor congres/vergaderruimte of shortstay; beperkte mogelijkheid voor retailfuncties bij voetgangerstunnel.
Infrastructuur: doortrekken voetgangerstunnel; Kiss & Ride voorziening bij stationstunnel; realisatie noord-zuidgerichte fietsverbinding.
Openbare ruimte: groen lint langs spoor; kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte bij uitgang voetgangerstunnel; groene elementen langs belangrijke wegen.
Parkeren: Huidig aantal parkeerplaatsen P+R behouden; ca. 300 parkeerplaatsen voor nieuwe
woningen; voldoende ruimte voor (gedeeltelijk) overdekte fietsenstalling.
Ruimtelijke kwaliteit: verbeteren, uit te werken in beeldkwaliteitsplan.
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•
•

•

•

Financiële onderbouwing
In de simulatie zijn vooralsnog twee financiële componenten meegenomen. Enerzijds de te verwachten totale waardestijging
van het gebied op basis van een traditionele
grondexploitatie. Daarmee werd getoetst of
er voldoende waarde zou worden gecreëerd
in het gebied om de kosten te kunnen dekken. Bij een negatief saldo zouden de kosten voor de gezamenlijke eigenaren te hoog
oplopen.2 Anderzijds werd voor de situatie
met stedelijke herverkaveling uitgerekend
hoe hoog de bijdrage van eigenaren aan de
projectkosten zou zijn – de herverkavelingskosten. Verdeling van deze herverkavelingskosten over de eigenaren vindt plaats op
basis van het ervaren nut van de herverkaveling (analoog aan de agrarische herverkaveling). Elke eigenaar profiteert op verschillende wijze van de nieuwe situatie door een
wijziging van de kavelligging, kavelvorm,
en de ontsluiting.
Dit profijt wordt geschat op basis van drie
factoren: ontsluiting, kavelstructuur en nut
van openbare voorzieningen. Per kavel worden nutpunten toegekend voor deze drie
factoren. Zo wordt een relatief systeem voor
nutsbepaling verkregen.
Voor de bepaling van de hoogte van de

service

Maatregelen die in iedere planvariant terugkomen, omdat deze breed gedragen zijn
en/of noodzakelijk zijn voor de ontsluiting
van de nieuwe stationsentree:
• K+R strook over de Tunnelweg heen
langs de bestaande traverse (wandelroute van P+R naar tunnelweg en perrons.
Hiervoor is een extra overkluizing nodig
om de strook voldoende breed te maken.
Het hoogteverschil tussen de oost- en

•

onderzoek

Stap 2: Planvariantenl
Al snel bleek dat de individuele wensen tegenstrijdigheden bevatten ten opzichte van
elkaar en van de collectieve gebiedsagenda.
Om richting te geven aan het ontwerpen
van het ruilplan heeft de urbanisator vervolgens een drietal verschillende stedenbouwkundige ontwerpscenario’s opgesteld:
1) Maximaal uitgeefbaar:
Dit scenario omvat het maximaliseren van
uit te geven terrein voor nieuwe vastgoedontwikkeling en daarmee het maximaliseren van opbrengsten en minimaliseren van
kosten voor openbare ruimte. Percelen worden zoveel mogelijk toegedeeld aan partijen
met het doel om nieuw vastgoed te ontwikkelen of bestaand vastgoed aan te passen.
2) Optimaal verkeer: gericht op het creëren
van ruimte voor een optimale bereikbaarheid voor verschillende vervoersmodaliteiten en een veilige en voor bewoners acceptabele verkeersafwikkeling.
3) Ruimte voor groen en verblijf: Een parkachtige structuur in de spoorzone voor een
groener karakter van de wijk en een voldoende ruim stationsplein met een hoge
verblijfskwaliteit voor voetgangers.
Op basis van deze scenario’s zijn planvarianten gemaakt waarin de individuele wensen zo goed mogelijk zijn ingepast.

westzijde van het spoor is aanzienlijk en
stelt eisen aan het ontwerp van de nieuwe infrastructuur;
Fietsenstalling grenzend aan de nieuwe
entree;
P+R aan noordkant van de nieuwe entree;
Ovatonde als oplossing voor afwikkeling
van gemotoriseerd verkeer in verschillende richtingen;
Nieuwe hoogwaardige vastgoedontwikkeling op de percelen rondom de stationsentree voor stationsgerelateerde
functies (kantoren, woningen, horeca,
retail etc.);
Aanleg van een ‘snelfietspad’ van noord
naar zuid langs het spoor.

thema: gebiedsontwikkeling nader verklaard

ken over de toekomstperspectieven van
eigenaren in het gebied met als doel een
verkenning van ruimtelijke voorwaarden
om een bedrijf voort te zetten of verder te
kunnen uitbouwen.
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herverkavelingskosten kan er van twee verschillende principes worden uitgegaan:
1.	De bijdrage betreft kosten voor de planvorming en de sloop en herinrichting
van openbare voorzieningen, gebruikmakend van de berekening van de traditionele grondexploitatie. Kosten voor
bovenwijkse voorzieningen komen niet
voor rekening van gebiedseigenaren.
2.	De bijdrage wordt niet afhankelijk gesteld van de daadwerkelijk gemaakte
projectkosten, maar wordt gerelateerd
aan de waardestijging van de grond, door
bijvoorbeeld voor elk nutpunt een percentage van 2% van de inbrengwaarde in
rekening te brengen.
Kosten voor grondverwerving vallen weg in
stedelijke herverkaveling, maar wel moet
in de fase van het ruilplan de ingebrachte
waarde worden verrekend met de toegedeelde waarde (via een ‘lijst der geldelijke
regelingen’). In het ruilplan en de daarmee
samenhangende lijst der geldelijke rege-

lingen, wordt alleen de grondcomponent
verrekend. Uitruil van het vastgoed moet
plaats vinden op basis van anterieure overeenkomsten, waarin tevens de verrekening
van het vastgoed wordt meegenomen. Een
eigenaar krijgt in het ruilplan in principe
dezelfde omvang of waarde van het ingebrachte grondeigendom terug tenzij hij zelf
onder- of overbedeeld wil worden. In de
simulatie werd de verkeerswaarde van de
grond gebruikt om de grondexploitatie te
kunnen berekenen.
Bij stedelijke herverkaveling wordt financieel een ander uitgangspunt gekozen om
de kosten te verdelen dan bij traditionele
gebiedsontwikkeling. De totale grondwaardestijging van het gebied wordt gebruikt
om het ruilproces en openbare voorzieningen te bekostigen. Na het ruilproces, de herverkaveling, heeft de eigenaar een ontwikkelrecht gekregen op een toebedeeld stuk
grond (ontwikkelplot) dat nog niet bouwrijp
is gemaakt. De eigenaar is vervolgens zelf

Figuur 3 ▶	Fasering van gebiedsontwikkeling met
inzet van stedelijke herverkaveling
ruilplan
input: getaxeerde grond en vastgoed
activiteiten: toedelen wensen, ruilen, over- onderbedeling
output: nieuwe verkaveling (ontwikkelplots) en LGR
Grondexploitatie
input: nieuwe verkaveling, LGR
activiteiten: saneren, slopen, bouwrijpmaken, openbaar gebied
output: openbaar gebied EN bouwgrond
vastgoedexploitatie
input: bouwgrond en AANKOOP vastgoeddeel uit ruilplan
activiteiten: bouwen vastgoed (per eigenaar, per ontwikkelplot)
output: gebouwen
beheer
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toedeling

verantwoordelijk voor de grond- en vastgoedexploitatie (zie figuur 3). Het ontwikkelrecht bestaat uit een beschrijving in het
ruilplan van de bestemming, het programma en de grove stedenbouwkundige eisen
van de plot.

Belangrijkste toedelingsprincipes en veranderingen in ruimtegebruik:
-	minimaliseren openbare ruimte;
-	
spoorzone uitgeefbaar door NS of gemeente;

- p
 arkeervoorziening P+R en fietsenstalling onder de grond zo dicht mogelijk bij
voetgangerstunnel;
-	
particulier bedrijf X blijft voorlopig zitten.
Een eventuele verkoop biedt kansen voor
een ontwikkelaar om bij de entree nieuw
vastgoed te ontwikkelen mogelijk in combinatie met een  P+R parkeergarage;
-	
een aantal particulieren moet wijken
voor de plannen ten westen van de
ovatonde. Zij krijgen percelen terug aan
de noordzijde van het plan.
In de planvariant ‘Maximaal uitgeefbaar’
wordt 30% van het totaal grondoppervlak
‘uitgeruild’ tussen eigenaren. Het planresultaat is € 2,8 miljoen positief. In het kader
van de stedelijke herverkaveling dient een
bedrag van € 6,7 miljoen aan kosten te worden verdeeld tussen de eigenaren. Dit komt

service

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

geruilde percelen

onderzoek

inbreng
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Figuur 4 ▶	Inbreng, toedeling en geruilde percelen variant
‘Maximaal Uitgeefbaar’
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neer op een bijdrage per m2 in te brengen
gebied van € 56.
Stap 3: Resultaten en verwachtingen
De laatste stap in de simulatie betrof een
terugkoppeling van de ruimtelijke en financiële resultaten en een draagvlakpeiling
onder de nagespeelde eigenaren. Voor een
samenvatting van resultaten en onderlinge
vergelijking van de planvarianten, zie tabel 1.
Met betrekking tot het bereiken van doelen
voor ruimtelijke kwaliteit zijn de conclusies als volgt samen te vatten. Ieder van de
drie varianten verwezenlijkt een aantal van
de doelen in de gebiedsagenda, maar niet
alle tegelijk. Een volledige match van de
gebiedsagenda met individuele voorkeuren
van eigenaren viel niet te maken binnen
het tijdbestek van de simulatie. In een werkelijk project zou een voorkeursvariant tot
stand komen via een serie van individuele
onderhandelingen met eigenaren en collectieve bijeenkomsten waarin gezamenlijk zou worden gesproken over benodigde
aanpassingen van het stedenbouwkundige
ontwerp en het oplossen van ruimtelijke
conﬂicten.
Financieel levert de variant ‘Maximaal uitgeefbaar’ verreweg het beste resultaat op.
Hierin wordt de vereiste waardesprong be-

reikt en zijn de te verdelen kosten voor de
planvorming en de openbare voorzieningen
het laagst. De variant ‘maximaal uitgeefbaar’ is tevens de variant die het minst complex is, omdat in deze variant het minste
oppervlak wordt geruild en het aantal eigenaren dat grond in de ruiling inbrengt het
kleinste is.
In een draagvlakpeiling onder de nagespeelde eigenaren is gemeten of er voldoende
draagvlak zou zijn om één of meerdere varianten uit te voeren. Aan geen van de varianten werd volledige medewerking door
alle eigenaren gegeven. Uit de draagvlakpeiling en de collectieve wenszitting bleek dat
men weliswaar veel waarde hechtte aan verbetering van de kwaliteit van de openbare
ruimte, maar uiteindelijk kreeg deze variant
de minste voorkeur. Dit valt grotendeels te
verklaren doordat deze variant leidt tot een
hoge eigenarenbijdrage aan het project en
verplaatsingen die conﬂicteren met individueel geuite wensen voor het eigen eigendom. De variant ‘Maximaal uitgeefbaar’ levert de meeste bereidheid tot deelname op.
Dit valt te verklaren doordat de investeringen voor eigenaren het laagst zijn en voor
de eigenaren met de grootste belangen in
vastgoedontwikkeling de meeste waardestijging opleveren. Een belangrijke belemme-

FigUUr 5 ▶ VARIANT UITgEEfbAAR

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

14%

inbreng eigendommen
sloop
openbare ruimte
plankosten

38%
48%

0%

• STEDELIJKE HERVERKAVELING
• te verdelen kosten €6,7 mln
• per m2 in te brengen gebied is dit een bijdrage van € 56,00
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Variant 1 ‘maximaal
uitgeefbaar’

Variant 2 ‘optimaal
verkeer’

Variant 3 ‘ruimte voor
groen en verblijf ’

30%

36%

42%

Doelbereik
collectieve
ambities
ruimtegebruik

Plus:
• ruimte voor nieuw
vastgoed rondom
entree en in
spoorzone

Plus:
• ruimte voor optimale
verkeersafwikkeling

Plus:
• collectieve ambitie
voor hoogwaardig
groen en een
hoogwaardige
stationsplein

Min:
• agenda t.a.v. groen en
verblijfskwaliteit
• toename verkeer door
wijk

Min:
• beperking hoge kwaliteit
zuidelijke spoorzone
door verplaatsing
particulier winkel/
opslagbedrijf hiernaar
toe

Min:
• toename verkeer door
de wijk

• p
 ositieve grondexploitatie gebiedsniveau + 2,8 mio
• laagste te verdelen
projectkosten 6,7 mio
• laagste gemiddelde
projectbijdrage per
eigenaar: 56,- / m2

• n
 egatieve grondexploitatie op gebiedsniveau –
9,2 mio
• hogere te verdelen
projectkosten 7,5 mio
• hogere gemiddelde
projectbijdrage per
eigenaar: 63,- / m2

• n
 egatieve grondexploitatie op gebiedsniveau
-25 mio
• hoogste te verdelen
projectkosten: 11,2
mio
• hoogste gemiddelde
projectbijdrage per
eigenaar: 94,- / m2

Kosten en
opbrengsten

ring voor het geven van een ‘ja’ in varianten
was de onzekerheid over het te verwachten
rendement per individuele eigenaar terwijl
men zeker kon zijn van veel kosten en tijdsinvestering. Voor particulieren was het aantrekkelijker om af te wachten en zich eventueel te laten uitkopen.

service

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

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

onderzoek

Uitgeruild
oppervlak
en betrokken
eigenaren
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tabel 1 ▶ Samenvatting resultaten van de varianten
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behaald kunnen worden, maar dit is afhankelijk van de specifieke context van
de onderhandeling (transformatieopgave,
gebied en eigenaren). In deze casus werd
duidelijk dat er weinig kans bestaat dat de
stedenbouwkundige ontwikkelingsvisie van
de gemeente met huidige eigenaren via een
vrijwillige herverkaveling gerealiseerd kan
worden. Er moeten hoe dan ook compromissen worden gesloten die leiden tot een
wijziging van het ontwerp.
Wettelijke regeling
Verder is het aannemelijk dat er inderdaad
onder voorwaarden mogelijkheden zijn om
financiële voordelen te behalen. De kosten
voor grondverwerving vallen weg en er zijn
minder rentekosten. Dit in combinatie met
het genereren van voldoende waardestijging
en het reduceren van kosten voor openbare
ruimte, leverde in één van de planvarianten
een positief financieel resultaat op voor de
gebiedsexploitatie. Natuurlijk moet het in
de werkelijkheid blijken hoe individuele eigenaren die afwegingen maken en kon met
de simulatie slechts een benadering van die
werkelijkheid worden gegeven. Bovendien
zou in een verdere onderhandeling gesproken moeten worden over de kosten die in
rekening gebracht worden. Bij het opstellen
van de gebiedsagenda dient hier al overeenstemming over bereikt te worden.
Stedelijke herverkaveling is niet het ei van
Columbus voor alle (financiële) problemen
in gebiedsontwikkeling. Het kan worden
opgevat als een model dat privaat-private
samenwerking in gebiedsontwikkeling ondersteunt, vooral in gebieden waarin de
transformatieopgave wordt ingegeven en
gedragen door eigenaren zelf, en waar dus
een collectieve gevoelde urgentie bestaat. Er
schuilt een gevaar in denken dat stedelijke
herverkaveling een verdienmodel is waarbij
de gecreëerde meerwaarde de kosten voor
de totale gebiedsontwikkeling kan dekken.
Enerzijds moet eerst maar blijken of de
waardestijging gerealiseerd wordt en ander-

zijds dienen maatregelen in een gebiedsontwikkeling vaak ook gebiedsoverschrijdende
belangen en zou het vreemd zijn om al deze
kosten in rekening te brengen bij het gebied.
Hoewel uit de casus blijkt dat stedelijke
herverkaveling inderdaad mogelijkheden
biedt om een aantal problemen in gebiedsontwikkeling te voorkomen, zijn er nog veel
vraagtekens rondom het verkrijgen van bereidheid tot medewerking van alle beoogde
eigenaren. Voor een vrijwillig project zouden alle eigenaren van de benodigde percelen moeten deelnemen. Een wettelijke
regeling herverkaveling kan uitkomst bieden. Een dergelijke regeling biedt keuze tot
verplaatsing binnen of buiten het gebied of
een financiële compensatie. Een wettelijke
regeling als stok achter de deur zou partijen
ertoe kunnen bewegen om uiteindelijk toch
deel te nemen aan een herverkaveling bij
overeenkomst, als inzicht geboden kan worden in wat voor de betreffende eigenaar de
uitkomst zal zijn bij een wettelijke herverkaveling. Een dergelijke constructie, waarin
een meerderheid deelname van een kleine
minderheid kan afdwingen, wordt reeds
gebruikt in de Experimentenwet Bedrijven
Investering Zones. We vermoeden overigens dat een proces van stedelijke herverkaveling vooral goed zou kunnen werken in
een gebied met voornamelijk commerciële
vastgoedpartijen als eigenaren. Een waardestijging van het onroerend goed is voor
commerciële partijen interessanter dan voor
kleine particulieren. Een hogere boekwaarde levert voor deze laatsten namelijk niet
direct een financieel voordeel op.
Beperkingen van het onderzoek
De simulatie betrof een eerste praktijkoefening met stedelijke herverkaveling in het
kader van het nationaal proefprogramma.
De resultaten van de simulatie zijn nog niet
gevalideerd en dienen daarom met de nodige voorzichtigheid te worden beoordeeld.
Met deze opzet van het onderzoek zijn
desondanks betekenisvolle hypothesen ge-
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voetNOTEn
1 Dit artikel is gebaseerd op onderzoek dat wordt uitgevoerd in het project ‘Delta Oost’, onderdeel van het NWO Verdus
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genereerd. De opgedane inzichten dienen
nader te worden bezien in samenhang met
de resultaten van een aantal andere pilots
die elders in Nederland in het kader van
het proefprogramma momenteel worden
uitgevoerd. Op deze wijze kunnen onderzoeksresultaten worden gegeneraliseerd en
gevalideerd.

programma ‘Urban Regions in the Delta’.
2 In de Duitse Umlegung wordt dit getoetst door de waarde van de grond voorafgaand aan herverkaveling te vergelijken
met de waarde van de grond na de herverkaveling. Bij de waarde na herverkaveling gaat het dan om de waarde van de
grond die niet tot het openbaar gebied behoort. Aangezien het openbaar gebied bij herverkaveling doorgaans in oppervlakte toeneemt, is er sprake van minder oppervlakte die meetelt bij de waardeberekening, maar met een hogere waarde
per m2. Als de totale waarde na herverkaveling lager is dan voor herverkaveling, mag het plan niet worden uitgevoerd.

onderzoek
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METEN IS WETEN

Leegstand detailhandel herbezien1
Steeds meer winkels staan leeg. Dit artikel laat zien dat het leegstandsprobleem
(nog) groter is dan tot nu toe werd gedacht. 8% van detailhandelsvestingen staat
leeg, 300.000 m² meer dan tot nu toe becijferd. Daarnaast laat de analyse zien dat
het aandeel structurele leegstand toeneemt.
door Frank van Dongen MSc., dr. Edwin Buitelaar, ing. Marnix Breedijk

N

a de aandacht voor de kantorenleegstand komt er ook steeds meer aandacht voor de leegstand van winkels. Alhoewel het leegstandspercentage
minder dan de helft van kantoren bedraagt
(bijna 8% om bijna 16%), loopt de leegstand op en lijkt de leegstandsproblematiek
een meer structureel karakter te krijgen,
mede door nieuwe vormen van winkelen
zoals online winkelen. Dit heeft verschillende gevolgen. Zo is de nieuwbouw van
winkelvastgoed goeddeels stilgevallen en
bestaande winkelgebieden lopen het risico
in een neerwaartse spiraal van verloedering
te raken. Maar ook op macroniveau zijn er
gevolgen. Institutionele beleggers halen lagere rendementen, hetgeen indirect weer
gevolgen heeft voor verzekerden, pensioengerechtigden en pensioenbetalers. Hoge
rendementen en relatief lage risico´s zijn
de afgelopen jaren juist een reden geweest
voor beleggers om in winkelvastgoed te investeren. Kortom, winkelleegstand is een
belangrijk thema.
Voor leegstand van winkelvastgoed baseren velen zich op de leegstandscijfers van
Locatus. Locatus construeert de leegstands-

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

2
3 * Totale leegstand
Detailhandel (In Gebruik) + 2 * Totale Leegstand
3

1
* Totale leegstand
2
leegstand Detailhandel (panden) =
Detailhandel (In Gebruik) + 1 * Totale Leegstand
2
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Vuistregelmethode
Locatus baseert de leegstand binnen de detailhandel op twee vuistregels. Ten eerste
gaat Locatus uit van een verhouding tussen leegstaande detailhandels- en niet-detailhandelspanden van 1 op 1. Ten tweede wordt er vanuit gegaan dat leegstaande panden
in de detailhandel twee keer groot zijn dan panden in de categorie niet-detailhandel. Op
basis van deze vuistregels hanteert Locatus de volgende leegstandsformules:

Op 1 april 2013 is het aantal vierkante meter leegstand geschat op 3.124.890 vierkante meter. Het totaal aantal vierkante meter in de detailhandel (in gebruik) bedraagt
27.942.271. De berekening ziet er als volgt uit:
2
3 * 3.124.890
27.942.271 + 2 * 3.124.890
3

= 6,94%

service

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

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

Leegstand Detailhandel = Leegstand Detailhandel (bekend) + Leegstand opbepaald*
Leegstand Detailhandel (bekend)
Leegstand Detailhandel (bekend) + Leegstand Niet-Detailhandel (bekend)
Vervolgens kan op basis van de totale leegstand binnen de detailhandel het leegstandspercentage worden berekend met onderstaande formule:

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

2.363.194

Leegstand Detailhandel (wvo) =

= 7,80%

27.942.271 + 2.363.194

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

Naast in gebruik zijnde winkelpanden
registreert Locatus ook leegstaande winkelpanden. Dit zijn (leegstaande) panden
waarvan het redelijkerwijs de verwachting
is dat er een verkooppunt in de detailhandel, horeca of consumentgerichte dienstverlening (beide niet-detailhandel) zal (terug)
komen. Voor panden binnen een winkelgebied betekent dit concreet dat het pand als
verkooppunt in gebruik was óf het pand als
verkooppunt te koop of te huur staat. Voor
panden buiten winkelgebieden gelden beide voorwaarden.
Op basis van deze data berekent Locatus
sinds een aantal jaren een leegstandsvariabele voor winkelpanden binnen de detail-
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aan of de detailhandel of de niet-detailhandel, waardoor vervolgens een leegstandscijfer voor de detailhandel kan worden berekend. Het kader geeft een uitgebreidere
toelichting op beide methoden.
Wat is de meerwaarde?
Het leegstandspercentage binnen de detailhandel op 1 april 2013 op basis van de
vuistregelmethode bedraagt 6,94%. De longitudinale methode levert een leegstandspercentage op van 7,8%, een verschil van
0,86 procentpunt, wat neerkomt op bijna
300.000 m2 wvo3. Op pandniveau is het
verschil nog groter: 1,84 procentpunt, oftewel een verschil van ruim 2000 leegstaande
panden. Kortom, een aanzienlijk verschil in
leegstand. Het verschil tussen de vuistregelmethode en de longitudinale methode

thema: gebiedsontwikkeling nader verklaard

handel (zie ook ABF Research & Locatus
2012). Deze moet worden geconstrueerd
omdat Locatus leegstaande winkelpanden
vanwege de leegstand niet kan toedelen aan
detailhandel of niet-detailhandel. Hierbij
hanteert Locatus een tweetal vuistregels.
Ten eerste gaat Locatus uit van een verhouding tussen leegstaande detailhandels- en
niet-detailhandelspanden van 1 op 1. Ten
tweede wordt er vanuit gegaan uit dat leegstaande panden in de detailhandel twee
keer zo groot zijn. Als alternatief voor deze
vuistregelmethode stellen wij een longitudinale methode voor. Indien in een leegstaand pand voordien een verkooppunt binnen de detailhandel was gevestigd dan kan
deze leegstand aan de detailhandel worden
toegekend. Op deze wijze kan het overgrote
deel van de leegstand worden toegekend

Figuur 1 ▶ Aandeel leegstand van detailhandel naar methode
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Tabel 1 ▶ V
 erhouding tussen leegstand niet-detailhandel en
detailhandel in aantallen en oppervlakte (2004-2013)4
Jaar

Vuistregel Locatus
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Aantal panden	

Winkelvloeroppervlak (m2)

1:1
1 : 2,05
1 : 2,00
1 : 1,95
1 : 1,92
1 : 1,86
1 : 1,80
1 : 1,68
1 : 1,76
1 : 1,75
1 : 1,87

1:2
1 : 3,37
1 : 3,75
1 : 3,73
1 : 3,36
1 : 3,17
1 : 3,37
1 : 2,76
1 : 2,80
1 : 2,83
1 : 3,10

Bron: Locatus, bewerking auteurs

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

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

Figuur 2 ▶ Aandeel leegstand detailhandel volgens longitudinale
rekenmethode ten opzichte van vuistregelmethode, 2013
VERSCHIL LEEGSTAND WINKELVLOEROPPERVLAKTE T.O.V. VUISTREGELMETHODE IN PROCENTPUNTEN
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Tot slot biedt de gecreëerde longitudinale
dataset mogelijkheden om inzicht te krijgen in de aard van de leegstand. Immers, op
deze manier is bekend hoe lang een pand

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

thema: gebiedsontwikkeling nader verklaard

leegstand in niet-detailhandel en detailhandel gemeten in aantal panden ligt over de
jaren gemiddeld op 1:2, terwijl Locatus hiervoor als vuistregel de verhouding 1:1 hanteert. De verhouding voor leegstand gemeten in vierkante meter wvo ligt gemiddeld
op 1:3, daar waar Locatus als vuistregel 1:2
hanteert.
Daarnaast zien we dat de verhoudingen
tussen leegstand van detailhandel en nietdetailhandel regionaal sterk kunnen verschillen, en daarmee nog sterker af kunnen
wijken van de vuistregel. Naarmate het geografische schaalniveau lager ligt worden de
vuistregels minder bruikbaar. In figuur 2
zien we het verschil in procentpunten tussen de longitudinale en de vuistregelmethode.

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

Figuur 3 ▶ Leegstand detailhandel uitgesplitst naar type
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ertoe kunnen leiden dat de onderschatting
van de leegstand binnen de detailhandel
toeneemt. Ook maakt deze methode het
mogelijk om leegstand op een heel laag
schaalniveau (buurt- of gemeenteniveau) in
beeld te brengen, daar waar dat met de vuistregelmethode niet meer verantwoord is. Tot
slot kunnen we op basis van de data meer
inzicht krijgen in de aard van de leegstand:
aanvangs- of frictieleegstand versus langdurige en structurele leegstand. Kortom, de
data van Locatus bieden mogelijkheden om
leegstand accurater en met meer diepgang
te meten dan tot op heden is gebeurd.
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voetnoten
1 Met dank aan David Evers, Hans van Amsterdam (beiden PBL), Gert-Jan Slob en Arjan Kluin (beiden Locatus) voor hun commentaar
op een eerdere versie van deze tekst. Uiteraard is het eindresultaat de verantwoordelijkheid van de auteurs.
2 Dit wil uiteraard niet zeggen dat een dergelijk pand niet voor andere publiekgerichte functies zoals horeca, cultuur, dienstverlening, of
als kantoor of woning kan worden aangewend. Een leegstaand pand binnen de detailhandel is niet tot in de eeuwigheid voorbestemd
voor detailhandel. Om die reden haalt Locatus leegstaande panden na verloop van tijd ook uit het bestand.
3 Locatus geeft zelf terecht aan dat dit een verdelingskwestie is (Vastgoedmarkt 22 april 2013). Die andere verdeling resulteert erin dat
Locatus (onterecht) 300.000 vierkante meter toerekent aan de niet-detailhandel. Maar doordat Locatus alleen leegstandspercentages
binnen de detailhandel publiceert, is er wel degelijk sprake van een onderschatting van die percentages.
4 Deze verhoudingen zijn gebaseerd op basis van de leegstaande panden waarvan bekend is dat er voorheen een verkooppunt gevestigd
zat (al dan niet binnen de detailhandel), dus exclusief de restcategorie.
5 Overigens houdt Locatus vast aan de vuistregelmethode in verband met de vergelijkbaarheid met eerder geleverde leegstandspercentages.
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Real Estate Research Quarterly (RERQ) signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
wetenschapsgebieden die relevant zijn voor de vastgoedsector: economie, (sociale) geografie, bouwkunde, planologie maar ook bijvoorbeeld bestuurskunde. De
uitgave biedt een podium voor onderzoek, analyses en discussies die bijdragen
aan de verdere ontwikkeling van de vastgoedsector.
Voor de editie van december 2013 roept de redactie auteurs op een bijdrage te
leveren rond het thema:

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

service

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

onderzoek

Door de financiële en economische crisis is
in Nederland momenteel veel discussie rondom en aandacht voor de waarde van vastgoedtaxaties. Niet alleen daar waar het gaat om het
waarderen van de stenen, maar ook bij het
taxeren van vastgoedleningportefeuilles, zijn
de onzekerheden en dus de risico’s groter geworden. Bij meerdere partijen is er een roep
om meer transparantie, uniforme kaders en
begrippen, gevalideerde taxaties en geborgde
waarderingsprocessen.
Leek enkele jaren terug - met een gestaag
stijgende markt - taxeren nog een fluitje van
een cent, nu praten we over een totaal ander
marktbeeld, waarin referenties schaars zijn
en taxaties een heel ander gewicht hebben
gekregen in de communicatie met allerlei
belanghouders en hun adviseurs. Taxeren is
niet meer alleen een spel tussen opdrachtgever en opdrachtnemer: de markt moet
erop kunnen vertrouwen dat taxaties goed
en frequent worden uitgevoerd en dat een
goed gefundeerde taxatierapportage een
hoge informatieve waarde heeft. De financiële toezichthouders DNB en AFM zitten
nu als een bok op de haverkist en voeren de
druk merkbaar op. Er moet een kwaliteitssprong worden gemaakt, er moet frequenter worden getaxeerd en beter worden gerapporteerd. Conclusies en aanbevelingen
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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.)

service

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.

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. met tenminste
1 tweezijdige 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.

onderzoek

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.
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