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Verkoop van corporatiewoningen
en de rol van private equity
door Drs. Jeroen M. Lokerse MSRE MRICS

I

n 1851 werd in Amsterdam de eerste
Nederlandse woningbouwvereniging
opgericht. De Vereeniging ten behoeve
der Arbeidersklasse te Amsterdam (VAK).
Twintig Amsterdamse notabelen legden
ieder Fl. 2.000 in waarop zij maximaal 3%
rente zouden ontvangen. Een duidelijke filantropische doelstelling.
De verkoop van de woningportefeuille van
Vestia heeft een andere doelstelling. Vestia
gaat zich richten op haar kerntaken in de
regio´s Rijnmond en Haaglanden. Wellicht
is het ook de bedoeling om een zo hoog
mogelijke verkoopopbrengst te realiseren.
Anders waren de te verkopen complexen
natuurlijk tegen bedrijfswaarde aan andere
corporaties aangeboden. Zij draaien immers indirect op voor € 700 mio aan schulden van Vestia.
De afgelopen maanden worden wij veelvuldig benaderd door buitenlandse beleggers
die in Nederland willen investeren. In kantoren, maar ook in woningen en winkels.
Buitenlandse beleggers die geïnteresseerd
zijn in Nederlandse woningen hebben we
niet eerder gezien. Dat is ook eenvoudig te
verklaren. De historische rendementen op
Nederlandse huurwoningen waren simpelweg voor buitenlandse beleggers te laag.
Alleen door middel van uitponding konden
Nederlandse beleggers in woningen interessante rendementen realiseren. Waarom
is dat nu dan wel mogelijk?
De huizenprijzen zijn de afgelopen jaren
fors gedaald. Daarbij komt nog de moei-

zame financieringsmarkt voor beleggers
in vastgoed. Doordat nieuwbouw de afgelopen jaren vrijwel heeft stilgestaan en de
economie en woningmarkt uit een dal blijken te klimmen ontstaat een extra interessant instapmoment voor toetreders tot deze
markt. Er is eigenlijk sprake van een markt
die volledig uit balans is, maar waar wel
vooruitzichten zijn op herstel. En dat is het
moment waarop private equity bedrijven
massaal geïnteresseerd raken. Bij voorkeur
een grote portefeuille met een forse liquiditeitspremie omdat er maar weinig partijen
zijn met voldoende schaalgrootte. We hebben dat eerder gezien in de kantorenmarkt
en nu is deze interesse ook aanwezig op de
woningmarkt.
Het is geen geheim dat private equity investeringen doet in markten en gebieden
waar de hoogste rendementen te realiseren
zijn, door bijvoorbeeld marktfalen. Het is
in ieder geval geen indicatie dat de markt
gezond is of dat er interesse is in het langjarig investeren in betaalbare huurwoningen.
Waarom hebben beleggers met een veel
hogere rendementseis meer geld over voor
de verhuurde woningen dan de corporaties
zelf of dan institutionele beleggers?
Wellicht is het mogelijk om de woningen te
exploiteren tegen lagere exploitatielasten.
En daarnaast natuurlijk het verhogen van
de inkomstenstroom door het realiseren
van forse huurverhogingen en eventueel
uitponding. Het belangrijkste argument is
waarschijnlijk dat deze partijen inschatten
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den van de beste koper (per complex) en
een goede timing zijn echter minstens zo
belangrijk voor het realiseren van de hoogste opbrengst. Private equity heeft dan ook
een belangrijke rol bij de huidige ontwikkelingen op de woningmarkt. Al is het maar
doordat we nog beter nadenken over de
kansen en risico´s van de huidige situatie
op de woningmarkt. Als corporatie zou ik
me voorlopig vooral richten op optimalisatie: Een efficiëntere exploitatie, uitponding
waar gewenst en eventueel selectieve complexgewijze verkoop. Tenzij natuurlijk op
dit moment grootschalige verkoop de enige
mogelijkheid is, dan is het prettig dat er private equity partijen zijn.

onderzoek

Over de auteur

service

dat ze over 3-5 jaar de portefeuilles met een
significante waardestijging kunnen verkopen of via een succesvolle beursgang het
eigen vermogen kunnen afbouwen.
In plaats van het interesseren van private
equity kan men ook kiezen om alle energie
te steken in het interesseren van Nederlandse en internationale institutionele beleggers.
Nu zijn veel instituten met name gericht op
verjonging van de woningportefeuille en
hebben een focus op groeigebieden. Als de
instituten hun interesse verbreden en ook
interesse hebben in andere locaties en bestaande woningen, dan kan veel corporatiebezit interessant zijn. Volgens mij een uitgelezen kans voor een instituut om met een
afwijkend investeringsprofiel gericht op renovatie en upgrading met duurzaamheid en
betaalbaarheid als speerpunten succesvol te
zijn. En natuurlijk uitponding om het rendement te optimaliseren, want dat maakt de
Nederlandse woningmarkt uniek.
Als een corporatie zich weer moet gaan
richten op haar core business in de eigen
regio dan is er wellicht ook een tussenfase
mogelijk waarbij de portefeuille geoptimaliseerd wordt voordat hij wordt afgestoten.
Bijvoorbeeld door de (op termijn) te verkopen woningen in een separate entiteit en
buiten het publieke bestel te plaatsen. Het
lijkt mij voor een bank bijzonder interessant om deze woningen tegen de bedrijfswaarde van een corporatie te financieren.
Door de lage loan-to-value is sprake van
een laag risicoprofiel waardoor ook de parameters van hypothekenportefeuille van
de bank verbeteren. Door de marktfinanciering wordt het acute financiële knelpunt
van een corporatie wellicht opgelost en kan
op termijn de optimale verkoopopbrengst
worden gerealiseerd. Een bijkomend voordeel is dat dan wellicht het overheidsbeleid
is uitgekristalliseerd.
De basis van elke goede verkoopstrategie is
een optimale voorbereiding. Daarbij hoort
dat historische en toekomstige netto cashflows per project inzichtelijk zijn. Het vin-

Drs. Jeroen M. Lokerse MSRE MRICS
is Managing Partner Netherlands bij
Cushman & Wakefield
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INLEIDING

Toegepast vastgoedonderzoek

I

n aanloop naar deze uitgave had de
redactie een duidelijk doel voor ogen:
RERQ als podium voor resultaten van
vastgoedonderzoek aan Hogescholen. Met
de introductie van de Bachelor-Master
structuur zijn het afgelopen decennium op
tal van Hogescholen lectoren aangesteld.
Op terreinen als maatschappelijk vastgoed,
facility management, vastgoedexploitatie en
-ontwikkeling worden interessante onderzoeksprogramma’s ontwikkeld en binnen
een zogenaamde kenniskring ten uitvoer
gebracht. Het onderzoek aan Hogescholen
kent een sterke link met het gedoceerde onderwijs en de beroepspraktijk en is daarom
per definitie toegepast. Niet voor niets worden Hogescholen ook wel Universities of
Applied Science genoemd. Eigenlijk zou je
kunnen stellen dat onderzoek wat zijn weg
vindt in de vastgoedsector doorgaans toegepast is. Immers, steeds weer gaat het om
een vertaling van kennis en methodologie
uit uiteenlopende wetenschappelijke disciplines naar bruikbare inzichten, producten
en methoden voor de vastgoedsector. Het is
dus niet de toevoeging ‘toegepast’ wat het
onderzoek aan Hogescholen onderscheidt
van dat aan Universiteiten. Beter is het onderzoek aan Hogescholen aan te duiden als
praktijkgericht omdat het sterker geworteld
is in de beroepspraktijk. Hierin schuilt het
gevaar dat de resultaten van praktijkgericht
onderzoek te veel betrekking hebben op één
situatie of locatie.
Onder aanvoering van Cees-Jan Pen, lector
Brainport aan de Fontys Hogeschool, zijn
we op zoek gegaan naar onderzoek van
Hogescholen dat juist een bredere toepassing kent. Onder de noemer ‘strategieën
voor de bestaande vastgoedvoorraad’ hebben we lectoren uitgenodigd kennis te de-

len. De belangstelling voor dit thema was
groot, getuige het grote aantal inzendingen
van samenvattingen. Het strakke tijdspad
heeft er voor deze uitgave in geresulteerd
dat we slechts twee artikelen afkomstig van
Hogescholen aan u kunnen presenteren.
De eerste bijdrage is van Jesse Weltevreden
(lector Online Ondernemen aan de Hogeschool van Amsterdam) en zijn co-auteurs.
Hij deed een interessant onderzoek naar
de vraag naar fysieke winkelruimte onder
zogenaamde ‘pure players’, ofwel internetretailers. Ondanks zijn voorbehouden, kunnen we de conclusies als een positief geluid
zien voor de winkelsector die kampt met
een toenemende leegstand. Maar liefst 24%
van de webwinkels zou interesse hebben in
een fysieke winkel! Maar het daadwerkelijk
faciliteren van deze nieuwe spelers vraagt
om een andere houding van traditionele
stakeholders. En juist dit is het onderwerp
van de tweede bijdrage afkomstig van Hogescholen. Bart de Zwart en Jos Janssen (Fontys Hogeschool) geven een interessante inkijk in de verschuivende rol van de publieke
professional bij de aanpak van leegstand.
Hoewel de oogst van Hogeschool onderzoek nog mager toont, denken we met onze
gerichte oproep deuren te hebben geopend.
In volgende uitgaven hopen we u werk van
Saxion Hogeschool en Hanze Hogeschool
te mogen presenteren.

Over de auteur
Dr. ir. ing. Ingrid Janssen, Associate
Professor Real Estate Management
(TIAS School for Business and Society)
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Van bedreiging naar kans

De behoefte van webwinkels aan
(tijdelijke) winkelruimte
In onderzoek naar de gevolgen van het internet voor winkelvastgoed werden
webwinkels tot op heden vooral gezien als medeveroorzakers van de groeiende
winkelleegstand. Onder webwinkels is echter ook sprake van behoefte aan (tijdelijke) winkelruimte. Daarmee zijn webwinkels niet alleen een oorzaak van, maar ook
één van de oplossingen voor de winkelleegstand in Nederland. Het vraagt echter
visie, ondernemerschap en samenwerking van vastgoedpartijen, overheid en ondernemers om dit potentieel te benutten.
door dr. Jesse Weltevreden, drs. John Bardoel en Brechtje Schildkamp MSc

ende behoefte aan winkelruimte. Daarbij
gaat het niet alleen om het openen van
permanente winkels, maar ook om nieuwe
(tijdelijke) winkelconcepten als pop-up
stores en shop-in-shops. Maar in hoeverre
hebben webwinkels nu behoefte aan een
permanente winkel, pop-up store1 of shopin-shop2, welke vestigingslocaties zijn voor
hen interessant, welke vestigingsfactoren
spelen een rol, en in hoeverre kunnen webwinkels bijdragen aan het terugdringen
van de groeiende leegstand in winkelgebieden? Op deze vragen wordt in dit artikel
een antwoord gegeven.

service

De afgelopen vijftien jaar is in de wetenschappelijke literatuur vooral aandacht
besteed aan de transformatie van fysieke
retailers tot multichannel retailers en de effecten hiervan voor winkelvastgoed (zie o.a.
Burt & Sparks, 2003; Currah, 2002; Dixon
& Marston, 2002; Worzala & McCarthy,
2001; Worzala et al., 2002; Weltevreden &
Boschma, 2008). En ook in meer recente
studies wordt primair over online winkelen en webwinkels gesproken als factoren

onderzoek

A

l twee decennia stellen beleidsmakers, vastgoedeigenaren, winkeliers en wetenschappers zich de
vraag wat de gevolgen van het internet zijn
voor de detailhandel, winkelvastgoed en
winkelgebieden. Ten tijde van de opkomst
van het commerciële internet voorspelden
vele futuristen dat deze procesinnovatie
zou leiden tot de teloorgang van steden en
winkelgebieden (o.a. Cairncross, 1995; Negroponte, 1995; Mitchell, 1995). Ondanks
de sterke groei van het online winkelen
en de toenemende concurrentie van webwinkels, zijn winkelgebieden vandaag de
dag nog niet overbodig geworden. Wel is
het afgelopen decennium in Nederland en
andere Europese landen sprake van een
sterke afname van het aantal winkels in
de branches met een hoog aandeel internetverkopen (Wrigley & Dolega, 2011; Weltevreden, 2012). Daarmee is het internet
één van de factoren die voor een groeiende
leegstand in winkelgebieden zorgt (Weltevreden, 2012). Recent heeft zich echter ook
een tegengestelde trend gemanifesteerd:
onder webwinkels is sprake van een groei-
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die een negatieve invloed kunnen hebben
op de behoefte aan commercieel vastgoed
in winkelgebieden (o.a. Doherty & EllisChadwick, 2010; Wrigley & Dolega, 2011;
RREEF Real Estate, 2012; Weltevreden,
2012). Naar de behoefte van webwinkels
aan (tijdelijk) winkelvastgoed is nog nauwelijks onderzoek gedaan. Een recent onderzoek van de Royal Mail Group is de enige empirische studie die de onderzoekers
hebben kunnen vinden. Hieruit bleek, dat
ongeveer 16% van de kleine en middelgrote webwinkels in het Verenigd Koninkrijk
van plan is om in 2014 een eigen winkel of
shop-in-shop te openen (Royal Mail Group,
2014). Wel zijn er enkele wetenschappelijke studies verschenen naar de voorkeuren
van consumenten ten aanzien van pop-up
stores (o.a. Kim et al., 2010; Niehm et al.,
2006; Ryu, 2011). Studies die de behoeften
van webwinkels aan verschillende soorten
(tijdelijke) winkels gedetailleerd in kaart
brengen, zijn voor zover de onderzoekers
hebben kunnen achterhalen nog niet eerder uitgevoerd.
Onderzoek
Om vast te stellen wat de vestigingsvoorkeuren van webwinkels zijn, is gebruik
gemaakt van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek3. Op basis van het adressenbestand van de Kamer van Koophandel
zijn in november 2013 4.029 webwinkels
gebeld met de vraag om deel te nemen aan
een online enquête. Tevens werd tijdens
dit telefonische vooronderzoek bepaald of
respondenten tot de doelgroep behoorden:
bedrijven die na 1994 gestart zijn als ‘pure
player’4. In totaal hebben 356 webwinkeliers
de online enquête volledig ingevuld5, wat
overeenkomt met een respons van 8,8%.
Verder zijn tien interviews gehouden met
webwinkeliers, intermediairs voor pop-up
stores en ondernemers met een shop-inshop concept. Het doel van de interviews
was enerzijds om de online enquête verder
aan te scherpen en anderzijds ter verdie-

ping en illustratie van de kwantitatieve onderzoeksresultaten. De semigestructureerde interviews zijn afgenomen in de periode
september 2013 tot en met februari 2014 en
duurden gemiddeld 50 minuten. Tot slot is
aan zestien stakeholders/deskundigen zoals brancheorganisaties, vastgoedeigenaren
en experts gevraagd om naar aanleiding van
de onderzoeksresultaten hun visie te geven
op de behoefte van webwinkels aan (tijdelijke) winkelruimte.
Interesse in (tijdelijke) winkelruimte
Circa een derde (32%) van alle webwinkels
heeft geen interesse in het openen van een
(tijdelijke) winkel6. Veel webwinkels kiezen
er bewust voor om alleen online actief te
zijn. Daarnaast worden ook vaak kostenargumenten als ‘huurprijzen zijn te hoog’
en ‘onvoldoende geld voor de benodigde
investering’ genoemd om geen (tijdelijke)
winkel te openen. Verder heeft 24% van
de webwinkels interesse in het openen
van (tijdelijke) winkel, maar hier nog niet
serieus over nagedacht. Een vergelijkbaar
aandeel van de webwinkels heeft niet alleen interesse om naast online ook offline
actief te worden, maar heeft dit ook al serieus overwogen. Voor vastgoedeigenaren
is dit de meest interessante groep webwinkels. Tot slot heeft 15% van alle webwinkels
momenteel een (tijdelijke) fysieke winkel
en 6% heeft deze in het verleden gehad. De
belangrijkste redenen waarom webwinkels
een (tijdelijke) winkel geopend hebben of
dit (serieus) overwegen zijn: extra omzet genereren, klanten producten laten ervaren en
de naamsbekendheid van het bedrijf vergroten. Een van de geïnterviewde bemiddelaars
in tijdelijk winkelvastgoed illustreerde dit
op de volgende wijze: “De meeste webwinkels
willen een fysieke winkel om gewoon te verkopen of voor naamsbekendheid. Een van de webwinkels zei expliciet: dan heb je een webwinkel
gebouwd en hoe vinden consumenten je dan?
Als je niet zoveel van marketing weet, dan
wordt je website niet gevonden. Met een fysieke
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winkel weten mensen dat je bestaat”. Kijkend
naar de verschillende winkelconcepten dan
heeft 16% van de webwinkels een permanente eigen winkel (gehad) en heeft 13% serieuze interesse om deze te openen (figuur
1). Verder heeft 1% van de ondervraagde
webwinkels een pop-up store (gehad) en
heeft 8% serieus overwogen om een popup store te openen. Tot slot heeft 8% van
de webwinkels een shop-in-shop (gehad) en
is 9% serieus geïnteresseerd in dit concept.
Bij een shop-in-shop gaat de voorkeur van
webwinkels het vaakst uit naar schapruimte
in een winkel die complementaire producten van meerdere (online) ondernemers
verkoopt. Het aandeel webwinkels dat geïnteresseerd is in een bepaald winkelconcept,
maar hier nog niet serieus over heeft nagedacht bedraagt 19% voor permanente winkels, 27% voor pop-up stores en 30% voor
shop-in-shops.

figuur 1 ▶ Interesse van webwinkeliers in een permanente eigen
winkel, pop-up store en shop-in-shop, in %, 2013 (N=356)
100 %

onderzoek

Voorkeur voor winkelgebieden
Webwinkeliers openen een (tijdelijke) win-

kel bij voorkeur in een centraal winkelgebied; vooral stads- en dorpscentra met meer
dan 100 winkels worden interessant gevonden (figuur 2). Ondersteunende winkelgebieden en perifere detailhandelslocaties
zijn minder aantrekkelijk voor webwinkels
om een (tijdelijke) winkel te openen. En ook
bedrijventerreinen worden slechts door een
minderheid van de webwinkeliers gezien
als een interessante vestigingslocatie voor
een (tijdelijke) winkel. Of zoals een van de
geïnterviewde webwinkeliers het verwoordde: “Toen we de optie voor een fysieke winkel
overwogen, hadden we niet veel over omgevingsvoorwaarden nagedacht. Het moest in ieder
geval in het centrum zijn, niet op een industrieterrein of aan de buitenrand van de stad,
omdat in het centrum veel mensen komen”. De
relatief grote voorkeur van webwinkels voor
stads- en dorpscentra met minder dan 400
winkels is bijzonder interessant, aangezien
deze winkelgebieden van alle winkellocaties
in Nederland gemiddeld het hoogste leegstandspercentage hebben (Locatus, 2014).
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ling zijn op de bedrijfsactiviteiten die hier al
plaatsvinden. Voor veel pop-up initiatieven
en shop-in-shop concepten is zichtbaarheid
en een grote passantenstroom belangrijk,
wat de relatief grote voorkeur voor grote
binnensteden kan verklaren. Daar komt
bij dat het openen van een pop-up store of
shop-in-shop doorgaans aanzienlijk goedkoper en minder risicovol in financiële zin
is, dan het openen van een permanente eigen winkel op dergelijke locaties.

Uit figuur 2 blijkt verder dat de vestigingsvoorkeuren van webwinkels ook ‘conceptafhankelijk’ zijn. Zo openen relatief veel webwinkels een pop-up store en shop-in-shop
bij voorkeur in een stadscentrum met meer
dan 400 winkels en een permanente eigen
winkel op een bedrijventerrein of kantorenpark. Een mogelijke verklaring hiervoor is
de afweging die webwinkels moeten maken
tussen klantenpotentieel en (huur)kosten.
Een permanente eigen winkel in een grote
binnenstad kan qua klantpotentieel interessant zijn, maar qua (exploitatie)kosten niet
op te brengen zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een deel van de webwinkels
(27%) een permanente eigen winkel op een
bedrijventerrein of kantoorlocatie zou willen openen, waar de (auto)bereikbaarheid
doorgaans goed is en de huurprijzen en
regeldruk aanzienlijk lager liggen dan in
centrale winkelgebieden. Bovendien is een
deel van de webwinkels (18 %) al gevestigd
op een bedrijventerrein of kantoorlocatie;
voor deze groep kan een winkel een aanvul-

Binnen winkelgebieden geven webwinkels
de voorkeur aan B- en C-locaties voor het
openen van een permanente eigen winkel
(figuur 3). Een pop-up store of shop-in-shop
openen webwinkels het liefst op B- en Alocaties. Een van de geïnterviewde webwinkeliers zei hierover: “Als ik nog een keer een
pop-up store zou openen, zou ik bij de locatie
vooral kijken naar het aantal passanten dat er
loopt. Ik denk dat er veel loop moet zijn, zodat
mensen ook binnenkomen”. Kortom, hoofdwinkelstraten en aanloopstraten (B-locaties)

figuur 2 ▶ Type vestigingslocaties waar webwinkeliers een bepaald
soort fysieke winkel zouden willen openen, in %, 2013*
STADSCENTRUM (> 400 WINKELS) DAT BEZOEKERS
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is op zoek naar een klein winkelpand (figuur
4). Zo heeft 47% van de webwinkels met interesse in een permanente winkel behoefte
aan een pand met een winkelvloeroppervlak
van minder dan 50 vierkante meter. Onder
de webwinkels met interesse in een pop-up
store of shop-in-shop ligt dit aandeel aanzienlijk hoger: respectievelijk 68% en 85%.
De gemiddelde winkelvloeroppervlakbehoefte bedraagt 77 vierkante meter voor een
permanente winkel, 41 vierkante meter voor
een pop-up store en 22 vierkante meter voor
een shop-in-shop8. Een van de geïnterviewde
webwinkeliers verwoordde de behoefte aan
winkelruimte als volgt: “Qua omvang wilden
we een pand van 70 vierkante meter, die oppervlakte hadden wij wel nodig. Je hebt een aardige
omvang nodig om een goede omzet te kunnen
draaien. Ik wilde een echte winkel, met alles erop
en eraan, zoals een goedlopend kassasysteem
en een pinautomaat”. Voor een permanente
eigen winkel en shop-in-shop wil respectievelijk 65% en 79% van de webwinkels niet
meer dan € 110 per vierkante meter per jaar

Figuur 3 ▶ de voorkeur van webwinkels voor het openen van een bepaald soort fysieke winkel op a-, b- en c-locaties7, in %, 2013
100%
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zijn relatief populaire vestigingslocaties
voor webwinkels. De grote interesse van
webwinkels in locaties buiten de hoofdwinkelstraten biedt perspectieven, aangezien
op B- (10,3%) en C-locaties (15,3%) de winkelleegstand aanzienlijk hoger is dan in de
hoofdwinkelstraten (4,8%) (Locatus, 2014).
Qua vestigingslocatie hechten webwinkeliers vooral belang aan het karakter/de identiteit van de straat, een goede autobereikbaarheid en de aanwezigheid van andere
winkels in de directe omgeving, waaronder
één of meer grote publiekstrekkers. Bij de
keuze voor een winkelpand hechten webwinkels vooral veel waarde aan de mogelijkheid om een pand te kunnen huren, een
pand naar eigen smaak te kunnen inrichten,
de aanwezigheid van opslag- en kantoorruimte, goede laad- en losmogelijkheden en
eigen parkeergelegenheid voor klanten. Het
belang dat webwinkeliers hechten aan bovengenoemde locatie- en pandkenmerken
verschilt enigszins per type winkelconcept.
Een ruime meerderheid van de webwinkels
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betalen. De gemiddelde huur per vierkante
meter per jaar die webwinkels bereid zijn te
betalen bedraagt € 100 voor een permanente
eigen winkel en € 78 voor een shop-in-shop.
Een pop-up store willen webwinkels gemiddeld voor € 303 per week huren.
Oplossing voor winkelleegstand
In hoeverre kunnen webwinkels een bijdrage leveren aan het terugdringen van de
winkelleegstand in Nederland? Gegeven
het feit dat een ruime meerderheid van de
webwinkels geïnteresseerd is in een (tijdelijke) fysieke winkel en Nederland meer
dan 50.000 webwinkels telt9, lijkt de potentie groot, zelfs als enkel gekeken wordt
naar de webwinkels met serieuze interesse in een (tijdelijke) fysieke winkel (24%
van het totaal). Eind 2013 stonden er naar
schatting ruim 1.700 kleine winkelpanden
met een winkelvloeroppervlak van minder
dan 100 vierkante meter leeg in Nederland
(23% van alle beschikbare leegstaande win-

kelpanden). Het gemiddeld vloeroppervlak
van deze kleine winkelpanden bedroeg 71
vierkante meter (NVM Business, 2014).
Daarmee lijkt de vraag van webwinkels naar
hoofdzakelijk kleine winkelpanden (zie figuur 4), het aanbod ruimschoots te overtreffen. Toch is bij deze redenering een drietal
kanttekeningen te plaatsen. Ten eerste, worden in de schattingen van het aantal webwinkels zowel pure players als multichannel
retailers meegenomen. Laatstgenoemden
hebben reeds een of meerdere fysieke winkels en zijn veelal als zodanig begonnen.
Het zijn derhalve de pure players, die nog
geen fysieke winkel hebben, die in potentie
de grootste bijdrage kunnen leveren aan het
terugdringen van de winkelleegstand. Het
aantal pure players in Nederland ligt aanzienlijk lager; volgens schattingen van Weltevreden et al. (2014) zijn dat er tussen de
20.000 en 25.000. Ten tweede, is er sprake
van een ‘mis match’ tussen wat webwinkels
bereid zijn te betalen voor (tijdelijk) winkel-

Figuur 4 ▶ Inschatting van webwinkels van het benodigde aantal
vierkante meters winkelvloeroppervlak naar type winkel, in %, 2013*
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heeft van minder dan € 10.000; slechts 19%
heeft een omzet van meer dan € 50.000 per
jaar (Weltevreden et al., 2014).

service

Op basis van bovengenoemde kanttekeningen zou men de conclusie kunnen trekken
dat de potentie van webwinkels om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van
de winkelleegstand beperkt is. Dat zou echter een te stellige conclusie zijn. Feit is dat
het aantal webwinkels dat niet alleen serieuze interesse heeft in een permanente eigen winkel in een winkelgebied, maar deze
ook kan betalen, relatief klein is. De invloed
hiervan op de winkelleegstand zal derhalve
gering zijn. Echter, shop-in-shops, in het
bijzonder formules die schapruimte aan
ondernemers verhuren, en pop-up stores
zijn wél winkelconcepten die voor het gros
van de webwinkels realiseerbaar zijn. Daar
ligt vooral de potentie. De behoefte van webwinkels aan winkelruimte biedt ook kansen
voor gevestigde winkeliers die steeds meer
moeite hebben om zelfstandig de huur op
te brengen. Door schap- of winkelruimte
aan (online) ondernemers te verhuren, kunnen zij een deel van de eigen (vaste) kosten
financieren. Om dit potentieel te kunnen
benutten, is visie en ondernemerschap van
vastgoedeigenaren,
vastgoedbeheerders
en makelaars noodzakelijk, welke vertaald
wordt in nieuwe diensten, contractvormen,
huurtermijnen en huurtarieven. Vastgoedpartijen moeten zich meer opstellen als
‘een partner’ om webwinkeliers te verleiden zich offline te vestigen, bijvoorbeeld via
flexibele contracten of door te investeren in
ondernemers middels omzetgerelateerde
huur (waarbij een vastgoedeigenaar ook
profiteert als een winkel goed gaat lopen).
Vastgoedpartijen worden bovendien in toenemende mate geconfronteerd met nieuwe
business modellen en samenwerkingsverbanden waarbij verschillende ondernemers
als collectief richting vastgoedeigenaren en
-beheerders optrekken. Dit vraagt ook om
een andere houding. Op lokaal niveau kan

onderzoek

ruimte en wat vastgoedeigenaren vragen
voor hun winkelpanden. Voor de huurprijzen die webwinkeliers gemiddeld willen
betalen voor een permanente eigen winkel,
pop-up store of shop-in-shop worden er in
Nederland maar weinig winkelpanden aangeboden op de locaties die zij prefereren.
Uit de gehouden interviews en de reacties
van stakeholders blijkt, dat deze ‘mis match’
het resultaat is van enerzijds een onrealistisch beeld bij veel webwinkeliers van wat
een (tijdelijke) fysieke winkel kost en anderzijds van structureel (te) hoge huurprijzen.
Daar komt bij dat veel vastgoedeigenaren en
makelaars nog weinig proactief zijn als het
aankomt op het faciliteren van de behoefte
van webwinkels aan (tijdelijke) winkelruimte. Een van de geïnterviewde webwinkeliers
zei hierover: “We waren al enige tijd aan het
kijken voor een tijdelijk pand, maar we kregen
geen respons van makelaars en projectontwikkelaars. Toen ik in 2007, voor de crisis, begon
met zoeken, werd ik keihard uitgelachen. Toen
heb ik het twee à drie jaar later nog eens geprobeerd, maar toen was er nog steeds geen gehoor.
Eind 2012 werd ik opgebeld met de vraag: ‘het
idee dat je toen had, heb je dat nog steeds’? Toen
stonden ze er wel voor open”. Een van de consequenties hiervan is, dat op dit moment
de meerderheid van de webwinkels (59%)
een fysieke winkel niet in een winkelgebied
heeft gevestigd, ondanks de voorkeur voor
winkelgebieden als vestigingslocatie. Een
ander gevolg is, dat er nieuwe intermediairs
op de markt komen die bemiddelen in en
ondersteunen bij de inrichting van tijdelijke winkelruimte. Daarmee voorzien zij in
een groeiende behoefte die vandaag de dag
(nog) onvoldoende wordt opgepakt door
de gevestigde intermediairs (makelaars en
vastgoedbeheerders). Ten derde blijken veel
webwinkels niet succesvol. Uit een recent
onderzoek van Weltevreden et al. onder
pure players blijkt, dat 59% van de webwinkels binnen vier jaar na de oprichting
de bedrijfsactiviteiten staakt. Daar komt bij
dat 49% van de webwinkels een jaaromzet
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een integrale detailhandelsvisie, die enerzijds voldoende ruimte biedt voor nieuwe
winkelconcepten binnen winkelgebieden
en anderzijds de detailhandelsactiviteiten
buiten winkellocaties beperkt, daar ook aan
bijdragen. Aan de basis van een dergelijke
visie dient een goede analyse te liggen van
de identiteit en het karakter van het winkelgebied. Samenwerking tussen vastgoedpartijen, overheid en ondernemers is cruciaal
om ruimte te scheppen voor nieuwe winkelconcepten in winkelgebieden die aansluiten
bij de groeiende behoefte van webwinkels
en andere ondernemers aan winkelruimte
en om het onderscheidend vermogen van
winkellocaties verder te versterken. De overheid kan dit niet alleen, maar is doorgaans
wel de aangewezen partij om het initiatief te
nemen om partijen bij elkaar te brengen en
de regie te voeren over de versterking van
winkelgebieden. Daarbij geldt overigens dat
het investeren in onderscheidend vermogen
niet alleen goed is voor webwinkeliers die
offline willen gaan, maar ook voor de reeds
gevestigde detaillisten in een winkelgebied.
Conclusie
De afgelopen jaren is in de (wetenschappelijke) literatuur vooral aandacht besteed
aan de (potentiële) negatieve gevolgen van
het internet voor winkelvastgoed. Uit dit
onderzoek komt echter een duidelijk beeld
naar voren dat er onder webwinkels behoefte is aan (tijdelijke) fysieke winkels in
winkelgebieden. Webwinkels zijn dus niet
alleen één van de veroorzakers van de toenemende winkelleegstand, maar ook één
van de oplossingen ervan. Webwinkels zijn
echter niet dé oplossing. Daarvoor zijn er
simpelweg te weinig kapitaalkrachtige (en
levensvatbare) webwinkels in Nederland.
De groeiende vraag naar winkelvastgoed
komt echter niet alleen van webwinkels.
Een limitatie van dit onderzoek is dat alleen
onderzocht is wat de behoefte van webwinkels aan winkelruimte is. Er zijn echter ook
ondernemingen uit andere sectoren dan de

detailhandel, zoals kunstenaars en (mode)
ontwerpers, die in toenemende mate behoefte hebben aan een (tijdelijke) winkel.
De potentie om de winkelleegstand terug
te dringen is daarmee groter dan wanneer
enkel naar webwinkels gekeken wordt. Om
deze potentie te kunnen benutten is een andere visie op het verhuren van vastgoed in
winkelgebieden noodzakelijk.
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VOETNOTEN
1

Een pop-up store is in het onderzoek als volgt gedefinieerd: een fysieke winkel die slechts een beperkte tijd (meestal enkele dagen of

weken) open is. Pop-up stores kunnen voor verrassing en dynamiek op (winkel)locaties zorgen.
2 Een shop-in-shop is in het onderzoek als volgt gedefinieerd: permanente winkelruimte in een winkel van derden. Dit kan variëren van
een aantal vierkante meters winkelruimte die door eigen personeel bemand wordt tot schapruimte.
3 Het volledige onderzoek is te downloaden via:
http://www.carem.hva.nl/wp-content/uploads/2014/03/Vestigingsvoorkeurenvanwebwinkels.pdf
4 Pure players zijn bedrijven die primair producten en diensten aan consumenten via internet verkopen en geen fysieke winkel(s) of
groothandel hebben.
5

Deze steekproef vormt geen perfecte afspiegeling van de totale populatie van webwinkels in het handelsregister van de Kamer van

Koophandel. Zo zijn webwinkels die minder dan twee jaar bestaan sterk ondervertegenwoordigd in de steekproef en webwinkels die langer dan 5 jaar actief zijn sterk oververtegenwoordigd. En ook ten aanzien van de rechtsvorm en het aantal medewerkers is de steekproef
niet helemaal representatief. Om de resultaten representatief te maken voor de totale populatie van webwinkels uit het handelsregister
van de Kamer van Koophandel zijn de onderzoeksresultaten gewogen naar rechtsvorm, aantal medewerkers en de leeftijd van webwinkels. Verder dient opgemerkt te worden dat de steekproef enkel representatief is voor de populatie van pure players en niet voor alle
webwinkels (multichannel en pure players) in Nederland.
6 Dit betreft een sommatie van de interesse in een permanente eigen winkel, pop-up store en shop-in-shop. Omdat webwinkeliers
kunnen kiezen uit meer dan één type winkelconcept mogen de resultaten in figuur 1 niet gemiddeld worden om de totale interesse te
berekenen.
7 In de online enquête zijn A-, B- en C-locaties als volgt omschreven:
A-locatie: een hoofdwinkelstraat met hoge bezoekersaantallen en huurprijzen en met landelijk bekende publiekstrekkers.
B-locatie: een aanloopstraat richting hoofdwinkelstraten met veel zelfstandige ondernemers en aanbod in horeca en dienstverlening.
C-locatie: een straat met gemengde functies (winkels, horeca, dienstverlening en wonen) en met lage bezoekersaantallen en huurprijzen.
met interesse in een shop-in-shop behoefte te hebben aan schapruimte in plaats van winkelvloeroppervlak. Dit dient de lezer mee te
nemen bij de interpretatie van de resultaten van de behoefte van webwinkels aan winkelruimte voor een shop-in-shop.
9 Schattingen lopen uiteen van circa 45.000 (Thuiswinkel.org, 2013) tot 70.000 webwinkels (Webwinkelweblog.nl, 2014).

onderzoek

8 In het onderzoek is de ruimtebehoefte van webwinkels in vierkante meters uitgevraagd. Echter, in de praktijk blijken veel webwinkels
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MAKELEN EN SCHAKELEN IN DE PRAKTIJK

De verschuivende rol van de publieke
professional in de aanpak van leegstand
Leegstand domineert het debat en de beeldvorming over de vastgoedmarkt in Nederland. Vrijwel dagelijks berichten media over de ernst en toename van incourante en
inefficiënt gebruikte kantoren, winkels en bedrijventerreinen, de daaraan gekoppelde
waardedaling van het vastgoed en de ruimtelijke, economische en sociale gevolgen
van leegstand voor zowel de betrokken vastgoedpartijen als de samenleving als geheel.
door ir. Bart de Zwart en dr. Jos Janssen

waar publieke professionals bij hun taakuitvoering tegenaan lopen.
Het artikel bespreekt de voornaamste bevindingen van de vraagarticulatie en reflecteert
aan de hand hiervan op de verschuivende
verhoudingen tussen publieke en private
actoren in de aanpak van werk- en winkellocaties. De tekst sluit af met een pleidooi
voor de vorming van een regionale community of practice waarin publieke professionals ondersteund kunnen worden bij de
ontwikkeling en uitwisseling van kennis,
data en gereedschappen.

onderzoek

I

n deze bijdrage wordt verkend welke
posities de lokale overheid inneemt bij
de aanpak van leegstand van bedrijfsmatig vastgoed en welke implicaties deze
opstelling heeft voor het handelen van medewerkers van gemeenten, provincies en
regionale samenwerkingsverbanden – in
deze studie aangeduid als de publieke professional. Aan de analyse ligt een praktijkconsultatie met vertegenwoordigers uit de
ambtenarij ten grondslag. Deze consultatie
had als doel te verkennen wat de praktische
obstakels, kennis- en uitvoeringsvragen zijn

Vraagarticulatie 1
service

Gedurende de periode februari tot en met april 2013 zijn interviews afgenomen met 22 beleids
ambtenaren van 13 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant. Tijdens deze gesprekken werden de
belangrijkste operationele vraagstukken waarmee publieke professionals te maken hebben bij de
aanpak van winkelgebieden, kantorenlocaties en bedrijventerreinen geïnventariseerd. De professionals werd gevraagd deze ervaringen te illustreren aan de hand van voorbeelden uit de eigen
praktijk. Van de interviews is een inhoudelijke analyse gemaakt die vervolgens tijdens een werkbijeenkomst op 10 december 2013 met vertegenwoordigers uit het veld is geëvalueerd.
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Commerciële leegstand, een maatschappelijk vraagstuk?
Over de omvang en oorzaken van leegstand
is reeds veel gepubliceerd (cf. Evers, 2011;
Van der Krabben, 2011; Zuidema & Van Elp,
2010; Renes, Weterings, & Gordijn, 2009).
Rode draad door deze studies, voor zowel
werk- als winkellocaties, is dat overaanbod
niet alleen een conjunctureel verschijnsel,
maar tevens symptomatisch lijkt voor een
aantal structurele problemen. Hoewel de
overheid op de hoogte is van deze oorzaken
en zij in bepaalde gevallen de negatieve omgevingseffecten van leegstand - in termen
van economie, veiligheid en ruimtelijke
kwaliteit - onderkent, is politiek draagvlak
voor ingrijpen niet vanzelfsprekend. Communis opinio stelt dat leegstand in de eerste
plaats een probleem is van de vastgoedeigenaar. Deze heeft risicodragend geïnvesteerd
en wordt derhalve de aangewezen partij
geacht om de eerste stap te zetten richting
een duurzame oplossing, in de vorm van
herstructurering van de voorraad, afwaardering, aanpassing van huurprijzen, transformatie of sloop.
Gemeenten hebben op hun beurt te maken
met wisselende prioriteiten. Het omvangrijke takenpakket dat de lokale overheid per
januari 2015 van het Rijk overneemt (‘de
3 D’s’) - jeugdzorg, participatie en WMO stelt gemeenten voor een ingrijpende en,
zo is de verwachting, kostbare operatie die
een groot deel van de bestuurlijke aandacht
opeist. Een door de opleiding Vastgoed en
Makelaardij van Fontys Hogescholen uitgevoerde inhoudsanalyse van partijprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen
in maart 2014 wijst uit dat politieke partijen
in de regio Zuidoost-Brabant het thema
leegstand slechts in beperkte mate agenderen. Voor zover het onderwerp aan de orde
komt in de programma’s, wordt vooral gesproken over de transformatie van kantoren
naar studenten- en starterswoningen, hotel-, zorg- en/of bedrijfsverzamelfuncties.

Ook (het investeren in) de kwaliteit van het
centrum en het verminderen van regeldruk
voor het MKB zijn gedeelde thema’s in veel
partijprogramma’s, hoewel hierbij veelal
een uitvoeringsperspectief ontbreekt. Ingrijpende politieke keuzes zoals een nieuwbouwstop, beperking van PDV/GDV-locaties of krimpstrategieën voor winkelcentra
zijn nagenoeg afwezig.
Ambivalente houding
Al met al kan de positie van de lokale overheid met betrekking tot leegstand getypeerd
worden als een opstelling omgeven met ambivalentie. Enerzijds is de gemeentelijke politiek weinig geneigd zich te mengen in de
oplossing van wat in essentie ervaren wordt
als een vraagstuk van de private sector, anderzijds raakt het leegstandsvraagstuk ook
direct aan de gemeentelijke beleidsdoelen
op ruimtelijk en economisch terrein. Deze
raakvlakken kunnen samengevat worden
in een drietal taakstellingen waarbinnen
de overheid actief beleid voert in relatie tot
(leegstaand) bedrijfsmatig vastgoed:
Beheer van bestaande locaties
De negatieve omgevingseffecten die uitgaan van leegstand kunnen voor gemeenten een aanleiding zijn om een vinger aan
de pols te houden bij objecten en gebieden
die kampen met incourantie (VNG, 2011).
Dit geldt in versterkte mate voor beeldbepalende (centrum)locaties en hoogwaardige bedrijventerreinen die als gevolg van
leegloop het risico lopen te degraderen. De
spoorzone in Helmond is hiervan een sprekend voorbeeld. Hier wordt sinds 2011 door
investeringen in infrastructuur en de openbare ruimte een hoge leegstand (>25%)
van kantoorgebouwen te lijf gegaan (DTZ,
2014). De investeringen worden gecombineerd met het scheppen van ruimte voor
nieuwe woonfuncties, welke moeten leiden
tot een levendiger stationsgebied.
Voor de invulling van beheertaken wordt
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door overheden bovendien steeds vaker
samengewerkt met semipublieke en publiek-private entiteiten, waaronder centrummanagement- en parkmanagementorganisaties. Nieuwe functionarissen zoals
winkelstraatdokters kantorenloodsen en
centrumstewards hebben als taak de afstand
te overbruggen tussen ondernemer en overheid, terwijl gelijktijdig wordt gezocht naar
hands-on oplossingen voor ‘rotte kiezen’ en
tijdelijke invulling van sleutellocaties.

Uitdaging 1: inzicht
Het eerste obstakel waarmee publieke professionals geconfronteerd worden in hun
taakuitvoering is het kennisniveau van de
organisatie. Hierbij speelt zowel de veroudering en de fragmentatie van kennis, alsook een achterblijvende expertise van vast-

service

Reguleren van aanbod
Het derde niveau waarop de lokale overheid
acteert in de aanpak van leegstand is het
voeren van restrictief ruimtebeleid. Deze
regulering vindt plaats door prioritering

Uitdagingen
Op alle bovenstaande terreinen vormt de
publieke professional - als kadersteller,
toetser of handhaver - een cruciale schakel in de beleidsuitvoering. Deze rol wordt
evenwel in de praktijk in toenemende mate
gecompliceerd door de veranderende condities waarbinnen het ambtelijk apparaat opereert. Hierbij speelt, behalve het eerder genoemde politiek-bestuurlijke draagvlak, ook
een aantal meer operationele uitdagingen.
Zonder volledigheid te pretenderen kunnen deze uitdagingen in een drietal thema’s
worden gegroepeerd:

onderzoek

Faciliteren transformatie en functiewijziging
Wanneer leegstand van een object een
structureel karakter krijgt gaan eigenaren
en exploitanten veelal op zoek naar een
nieuwe bestemming. Deze functiewijzigingen kunnen gepaard gaan met fysieke
transformaties, waarin de overheid in meer
of mindere mate faciliterend kan optreden
(Van der Voordt, 2007).2 Voor gemeenten
geldt als afweging dat het hergebruik moet
passen binnen de vigerende juridisch-planologische kaders, dan wel dat de situatie
aanleiding moet geven om hiervan gemotiveerd af te wijken.
Een meer ingrijpende manier waarop gemeenten betrokken kunnen zijn bij functiewijziging is de herontwikkeling van
complete gebieden. Een voorbeeld hiervan
uit de Zuidoost-Brabantse context is de
gemeente Deurne die momenteel onderzoekt in hoeverre stedelijke herverkaveling
een geschikt instrument vormt voor het
realiseren van de gemeentelijke detailhandelsvisie. Dergelijke nieuwe vormen van
gebiedsontwikkeling staan op dit moment
in de belangstelling van diverse gemeenten
omdat ze de mogelijkheid lijken te bieden
om met beperkte middelen een kwaliteitsslag te maken (Van der Stoep et al., 2013).

van ruimtelijke ontwikkelingen en de strategische uitgifte van locaties. In de benadering van nieuwe ontwikkelingen is - naast
het kwantitatief schrappen van plancapaciteit - een beweging waarneembaar richting
een meer kwalitatieve matching van vraag
en aanbod.
Een voorbeeld hiervan is de pilot ‘Vraaggericht ontwikkelen’ van de gemeente Helmond, in samenwerking met bedrijfsleven,
provincie en regio (Vogelsangs, 2013). Binnen deze pilot, welke momenteel wordt omgezet in beleid, wordt gepoogd om ruimtevragen van bedrijven inzichtelijk te maken
en waar mogelijk op de bestaande locatie
in te passen. Pas wanneer de ruimtevraag
ter plaatse niet kan worden ingevuld wordt
gekeken naar nieuwe locaties, waarbij gestreefd wordt naar een maximaal gefaseerde inrichting (De Zwart & Pijs, 2014).
Dergelijk maatwerk veronderstelt evenwel
dat de overheid zicht heeft op een ‘reële’
marktvraag en daarnaast ook de belangen
van de verschillende actoren kan meewegen.
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goedkunde in het algemeen. Naast kennis
speelt bovendien een bredere vraag naar
strategisch inzicht, in zowel de eigen rol als
die van andere actoren in het speelveld. Dit
vraagstuk komt onder meer naar voren in
de dialoog tussen overheid en vastgoedeigenaren en -beleggers (Voorn, 2014). Voor
publieke professionals blijken deze partijen
niet altijd gemakkelijk identificeerbaar en
aanspreekbaar. En daar waar zij wel bereikt
worden, spreken publieke en private professionals vaak andere talen3.
Uitdaging 2: informatie
Voorts blijkt er ook sprake van een informatievraag in institutionele zin. Dit kennisdeficit manifesteert zich met name in de roep
om evidence based policies: de behoefte aan
meer betrouwbare, actuele en kwalitatieve
(vastgoed)data voor het nemen van beleidsbeslissingen. Effectief beleid veronderstelt
in de eerste plaats een goede diagnose van
de problematiek (Huizinga & Ossokina,
2014). Hierbij volstaat het niet slechts om
te beschikken over actuele en betrouwbare
cijfers. Ook de manier waarop de gegevens
zijn verzameld is van belang.
Een probleem dat hierbij speelt is dat publieke professionals in hun werk geconfronteerd worden met datasets die voor uiteenlopende doelen zijn samengesteld. Dit
leidt tot ruis over de exacte omvang, aard en
urgentie van de leegstand in verschillende
segmenten en maakt het leegstandsvraagstuk vatbaar voor (politieke) interpretatie.
Tevens blijkt er in de monitoring van werken winkellocaties een behoefte te bestaan
aan meer kwalitatieve vormen van meting.
Dit in aansluiting op de trend van vraaggericht maatwerk in de dienstverlening van de
overheid.
Uitdaging 3: instrumentarium
Op het niveau van instrumentarium ten
slotte, blijkt dat de gereedschappen waarvan de overheid zich traditioneel bedient in
veel gevallen niet zijn meegegroeid met de

dynamiek van de actuele vraagstukken van
de vastgoedpraktijk. Verschillende experts
hebben in dit verband erop gewezen dat er
niet zozeer behoefte bestaat aan aanvullende (juridische) gereedschappen, maar eerder aan uitwisseling van ervaringen rond de
inzet van bestaand instrumentarium (Bekkers, 2013).
Een voorbeeld hiervan is de Ladder Duurzame Verstedelijking welke de overheid
moet helpen om kwalitatieve afwegingen
te maken bij de allocatie van nieuwe ontwikkelingen. In de praktijk blijkt weinig
overeenstemming te bestaan over de wijze
waarop dit instrument kan worden gehanteerd. Dit leidt tot onduidelijkheid voor
ondernemers en regionale verschillen in
de uitvoering. Een ander voorbeeld is het
beleid in relatie tot webwinkels en pick-up
points op bedrijventerreinen. Ook hier is
sprake van uiteenlopende afwegingskaders
tussen gemeenten.
Discussie: veranderende rollen
Een groot deel van de vraagstukken uit de
hedendaagse ambtelijke praktijk is terug
te voeren op een bredere verschuiving van
rollen en verhoudingen in het krachtenspel
tussen publieke en private actoren. De heroriëntatie van de publieke professional kan
in dit perspectief gezien worden als exponent van twee onafhankelijke maar gelijktijdig verlopende transitieprocessen, waarbij
enerzijds de publieke sector en anderzijds
de vastgoedwereld een cultuuromslag doormaakt.
Aan de ene kant wordt de publieke professional geconfronteerd met een overheid die
bezig is haar takenportefeuille te reorganiseren en zich terughoudender opstelt waar
het gaat om het initiëren van en investeren
in ruimtelijke ontwikkelingen. Een overheid ook, die moet werken met een slinkend uitvoeringsapparaat waarin van ambtenaren een steeds bredere inzetbaarheid
– en dus een ruimere kennisscope – wordt
verwacht.
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te kweken, maar in tweede instantie ook in
interactie met commerciële vastgoedpartijen. Het gaat daarbij niet in de eerste plaats
om nieuwe vormen van bestuurlijk overleg,
maar om het voortbouwen op bestaande
praktijkinzichten en het doorontwikkelen
van deze best practices tot meer algemeen
werkende aanpakken. Een dergelijke community of practice kan, wanneer uitgewerkt
op de regionale schaal, tevens geschikt zijn
als platform voor het afstemmen van werkwijzen en het gezamenlijk organiseren van
informatievoorziening. Zo wordt enerzijds
de gereedschapskist gevuld en ontwikkelt
anderzijds de publieke professional zich
van timmerman tot allrounder.
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Fontys Hogescholen.
Dr. Jos Janssen is hoofddocent vastgoedeconomie bij de opleiding Vastgoed en
Makelaardij van Fontys Hogescholen
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Aan de andere kant heeft de publieke professional te maken met een snel veranderende vastgoedsector (Nozeman, 2014). Een
sector die een transitie meemaakt van object- naar gebruikersgerichte ontwikkeling
en beheer, welke op zoek is naar nieuwe
verdienmodellen en gelijktijdig zijn gevestigde belangen wil veiligstellen. In deze
sector lopen de posities en belangen van
verschillende spelers sterk uiteen, hetgeen
ook zijn weerslag heeft op de mate waarin
partijen zichzelf herkennen als probleemeigenaar.
De nieuwe realiteit vraagt van publieke
professionals dat zij in staat zijn om maatschappelijke doelen te realiseren door deze
te verbinden met de belangen van andere
actoren. Deze ‘makelende en schakelende’
manier van werken vergt niet alleen specifieke competenties van de professional
zelf - kennis, inzicht, empathisch vermogen - maar ook een gereedschapskist met
geschikte instrumenten en een uitgekiende
informatievoorziening. Het voorzien in
deze behoefte lijkt zowel in het belang van
de overheid als in dat van private vastgoedspelers.
De ervaringen uit de Zuidoost-Brabantse
context wijzen erop dat publieke professionals ondersteund kunnen worden bij hun
taakuitvoering en rolbepaling door het delen van operationele kennis en ervaring. In
eerste instantie onderling, om vertrouwen

voetNOTEn
1	De vraagarticulatie maakt onderdeel uit van het onderzoeksprogramma Vastgoed van de toekomst dat Fontys Hogestimuleringssubsidie uit de regeling RAAK-publiek.
2	Uit een recente survey van SBR en Delta Marktonderzoek onder publieke en private professionals komt de stimulerende
rol van de (lokale) overheid naar voren als een van de succesfactoren bij de realisatie van herbestemming en transforma-

service

scholen momenteel uitvoert samen met 25 publieke en private partners. Dit project is mede mogelijk gemaakt door een

tie (Bosma & De Ridder, 2013).
3	
Eén van de mogelijkheden om inzicht te krijgen in deze verschillende uitgangsposities is het werken met simulaties. Voorbeelden van
rollenspellen en ‘serious games’ waarin de rolverdeling tussen publieke en private spelers aan de orde komt zijn RealExchange van
Heijmans Vastgoed en Rezone van het Bosch Architectuur Initiatief en de Digitale Werkplaats (Dalhuisen, 2014).

Real Estate Research Quarterly | juni 2014 | 21

PNL14-RERQ2-017-BART DE ZWART.indd 21

10-06-14 12:55

Literatuur:
-	
Bekkers, H. (2013). Juridische instrumenten hooguit deeloplossing leegstand. Binnenlands bestuur, 34 (13), pp. 7-8
-	
Bosma, D., Ridder, W. de (2013). Herbestemming en transformatie: Stand van zaken. Rotterdam: SBR/Delta Marktonderzoek
-	
Dalhuisen, A. (2014). De architect en ontwikkelaar als intermediair op de kantorenmarkt? Geraadpleegd op 1 mei 2014,
http://www.bna.nl/Nieuws/Nieuwsoverzicht/Nieuwsdetail/2544/Anneke-Dalhuisen-over-aanpak-kantorenleegstand
-	
Evers, D. (2011). Detailhandel en beleid: Een continue wisselwerking. Den Haag: PBL
-	
DTZ Zadelhoff (2014). Nederland compleet. Factsheets kantoren- en bedrijfsruimtemarkt (januari 2014). Amsterdam: DTZ
Zadelhoff
-	
Huizinga, F., Ossokina, I. (2014). Leegstand: Een opgave voor beleid? Real Estate Research Quarterly, 1, pp. 18-25
-	
Krabben, E. van der (2011). Gebiedsontwikkeling in zorgelijke tijden: Kan de Nederlandse ruimtelijke ordening zichzelf nog wel
bedruipen? (oratie). Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen
-	
Nozeman, E. (2014). De vastgoedonderzoekagenda. Real Estate Research Quarterly, 1, pp. 10-17
-	
Renes, G., Weterings, A., Gordijn H. (2009). De toekomst van bedrijventerreinen: Van uitbreiding naar herstructurering. Den
Haag: PBL
-	
Stoep, H. van der, Groot Nibbelink, J., Bonke, M., Krabben, E. van der (2013). Stedelijke herverkaveling als aanjager van
stedelijke herontwikkeling. Real Estate Research Quarterly, 2, pp. 40-51
-	
VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (2011). Leegstand te lijf: Handvatten voor een langetermijnstrategie. Den
Haag: VNG
-	
Vogelsangs, A. (2013). Samenwerken voor een optimale economie. In J.W. Wesselink et al. (red.), Kennisdossier Bedrijventerreinen: Het Nieuwe Bedrijventerrein (pp. 10-13). Amersfoort: Elba Media
-	
Voordt, T. van der (red.) (2007). Transformatie van kantoorgebouwen: Thema’s, actoren, instrumenten en projecten. Rotterdam: Uitgeverij 010
-	
Voorn, E. (2014). Vastgoedsector in transitie maar nog niet klaar. Vastgoedmarkt, mei 2014, pp. 26-27
-	
Zuidema, M., Elp, M. van (2010). Kantorenleegstand: Probleemanalyse en oplossingsrichtingen. Amsterdam: Economisch
Instituut voor de Bouw
-	
Zwart, B. de, Pijs, T. (red.) (2014). Leegstand Leeft #1 (achtergronddocument tweede werkbijeenkomst Vastgoed van de
toekomst, Helmond 10 april 2014). Eindhoven: Fontys Hogeschool Management Economie en Recht

22 | juni 2014 | Real Estate Research Quarterly

PNL14-RERQ2-017-BART DE ZWART.indd 22

10-06-14 12:55

thema

Belegger-gestuurde gebiedsontwikkeling

Lessen van binnenstedelijke
herontwikkeling in de V.S..
In de praktijk van de Nederlandse gebiedsontwikkeling komt de nadruk steeds meer
te liggen op de (her)ontwikkeling van binnenstedelijke gebieden. Terwijl publieke en
private rollen verschuiven wordt de lange termijn belegger een centrale rol toegedicht. Uit dit onderzoek blijkt dat (Amerikaanse) belegger-gestuurde gebiedsontwikkeling perspectief biedt voor de in transitie verkerende Nederlandse praktijk. Het
vraagt echter wel om een andere inrichting van zowel de investeringsstrategie van
de belegger, als de ontwikkelstrategie voor het gebied. De belegger wordt geacht
vanuit een multi-sectorale gebiedsgerichte aanpak een leidende rol op te nemen in
het ontwikkelproces. Om met minder publiek kapitaal meer te kunnen bereiken zal
de lokale overheid bereid moeten zijn ruimte te bieden aan privaat initiatief.
door ir. Carlo Sturm, dr. ir. Erwin Heurkens, en drs. ing. Norbert Bol

service

posities (Kersten, Wolting, Ter Bekke, &
Bergman, 2011; Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling, 2011; Van Joolingen, et al.,
2009). Door de bemoeilijkte financiering
vanuit zowel privaat als publiek perspectief
is gebleken dat de integrale gebiedsontwikkelingen, gekenmerkt door de grote schaal
en hoge ambities, in de huidige financiële en economische omstandigheden veelal
niet meer haalbaar zijn (Hagendijk & Franzen, 2012; Peek, 2011).
Naast de veranderde financiële en economische omstandigheden is er ook een culturele verschuiving waarneembaar welke
van invloed is op de publiek-private rolverdeling. Aan de hand van de metafoor ‘Angelsaksische Wind’ illustreert Heurkens
(2009) dat diepgewortelde Rijnlandse waarden geleidelijk zijn en worden vervangen
door Angelsaksische waarden. Dit houdt de
verschuiving naar een vrije markt econo-

onderzoek

D

e Nederlandse praktijk van de gebiedsontwikkeling staat onder invloed van contextuele veranderingen. Door de financiële- en economische
crisis zijn de financieringsmogelijkheden
voor gebiedsontwikkeling beperkt. Banken
zijn behoudender in het verstrekken van
korte termijn financiering voor vastgoedontwikkeling waardoor projectontwikkelaars meer private equity moet inbrengen
(Van Joolingen, Kersten, & Franzen, 2009).
Door de herwaardering van het grondbezit
is de investeringscapaciteit van de ontwikkelaar verder geslonken. De voortdurende
financiële crisis in de publieke sector heeft
geleid tot een sterk verminderd publiek
investeringsvermogen voor stedelijke en
ruimtelijke ontwikkeling (Van Joolingen, et
al., 2009). Bovendien hebben vele gemeentelijke ontwikkelingsbedrijven omvangrijke
afschrijvingen moeten doen op hun grond-
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mie in, waarin de nadruk ligt op de private
sector. In andere woorden stelt De Jonge
(2012) dat er een verschuiving plaats vindt
naar een individualisme en ongelijkheid,
terwijl de publiek-private machtsverhouding verschuift naar de private sector. Deze
veranderingen impliceren een verschuiving
van publieke en private rollen naar een
meer privaat-gestuurde gebiedsontwikkeling
(Heurkens, 2012a, 2012b).
De opgave van de ruimtelijke ontwikkeling
verschuift van de uitleglocaties naar de binnenstedelijke herontwikkeling. Verschillende auteurs waaronder de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling (2011) betogen
dat de toekomstige praktijk zal berusten op
geleidelijke, organische, ontwikkeling afgestemd op de lokale marktvraag. Volgens
Peek (2012) verandert het verdienmodel
binnen gebiedsontwikkeling van ontwikkeling naar exploitatie, waarbij de nadruk
komt te liggen op de eindgebruiker en de
lange termijn georiënteerde vastgoedbelegger. Derhalve wordt de private vastgoedbelegger geacht een centrale rol te gaan vervullen binnen het gebiedsontwikkelproces
(Peek, 2011, 2012; Putman, 2010; Puylaert
& Werksma, 2011). Juist hier ontstaat een
spanningsveld: hoe kan de vastgoedbelegger die zich voornamelijk oriënteert op het
optimaliseren van het rendement van zijn
beleggingsobjecten zich voor lange termijn
committeren aan stedelijke herontwikkelingsopgaven gekenmerkt door lange
termijn onzekerheden? Uitgaande van de
groeiende rol van de vastgoedbelegger binnen de gebiedsontwikkeling is er beter inzicht nodig in hoe zijn investeringsstrategie
kan worden verbonden aan de binnenstedelijke herontwikkeling.
In zijn onderzoek heeft Sturm (2014) lessen
getrokken uit de gebiedsgeoriënteerde investeringsstrategieën van twee Amerikaanse ontwikkelende vastgoedbeleggers voor
de Nederlandse praktijk van de gebiedsontwikkeling. Door middel van twee in-depth
case studies is onderzocht wat de relatie is

tussen het perspectief van de belegger, in de
vorm van de investeringsstrategie, en het
perspectief van de ruimtelijke ontwikkeling,
in de vorm van de gebiedsontwikkelstrategie. In dit artikel is het onderzoek bondig
beschreven aan de hand van de theorie, methodiek, onderzoeksresultaten en implicaties voor de Nederlandse praktijk.
Belegger-gestuurde gebiedsontwikkeling
Om het fenomeen belegger-gestuurde gebiedsontwikkeling goed te kunnen analyseren zullen de concepten en theorieën met
betrekking tot het gebiedsontwikkelproces
en vastgoedbeleggingen geduid moeten
worden. Op basis daarvan kan de relatie tussen beide perspectieven theoretisch worden
gedefinieerd.
Gebiedsontwikkelstrategie
Volgens verschillende auteurs waaronder
Peek (2011) en Van Joolingen et al. (2009)
zijn de in de introductie genoemde contextuele veranderingen van structurele aard. De
zogenaamde ‘Nieuwe Realiteit’ beïnvloedt
de aanpak, financiering, publieke en private
rollen, en samenwerking binnen gebiedsontwikkelingen. Om waardevolle lessen te
kunnen trekken uit de beleggers-gestuurde
gebiedsontwikkelingspraktijk hebben we
het begrip gebiedsontwikkelingsstrategie
geduid vanuit het centrale perspectief van
publiek-private samenwerking.
Heurkens (2012b) omschrijft privaat-gestuurde gebiedsontwikkeling als een gebiedsontwikkelingsproject waarin private
actoren een leidende rol vervullen en publieke actoren zich een faciliterende rol toeeigenen met als doelstelling het managen
van de ontwikkeling van het gebied. Op basis van deze definitie kan belegger-gestuurde
gebiedsontwikkeling omschreven worden als
‘een gebiedsontwikkelingsproject waarin de
belegger een leidende rol heeft in het management, de organisatie en de financiering
van het project.’ Op basis van Mintzberg’s
(2007) conceptie van strategievorming als
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Commitment
Maar hoe kunnen we vanuit de theorie de
relatie tussen de perspectieven van gebiedsontwikkeling en vastgoedbeleggen duiden?
Sturm (2014) definieert de relatie tussen de
investeringsstrategie en gebiedsontwikkelstrategie als commitment van de belegger
aan een bepaalde (her)ontwikkelingsopgave.
Vanuit de sociologie wordt commitment beschreven als de verbinding van externe belangen aan consistente activiteiten (Becker,
1960). De ambiguïteit van het begrip is gereflecteerd in de variëteit aan begripsbepalen
reikende van een belofte tot betrokkenheid,
en impliceert een meervoudige betekenis.
De uitersten van het begrip commitment
zijn geduid als hard en soft commitment.
In relatie tot de aan gebiedsontwikkeling gerelateerde beheersmaatregelen beschreven

service

Investeringsstrategie
Gedurende de twintigste eeuw heeft de vastgoedbeleggings-rationale zich ontwikkeld
van het huisvesten van bedrijven of mensen
tot een rendabele lange termijn investering
vanuit financieel perspectief (Bol, 2003).
Dit verklaart dat de besluitvorming van vastgoedbeleggers in de huidige tijd met name
gekenmerkt wordt door financiële criteria

zoals de risico-rendementsverhouding, de
investeringshorizon en het gebruik van
vreemd vermogen (Van Gool, Jager, Theebe,
& Weisz, 2013). De risico-rendementsverhouding is een van de meest belangrijke criteria met betrekking tot de besluitvorming
rondom investeringen. Op basis van het
strategisch portfolio management en de investeringsvisie, bepaalt de belegger de risicospreiding in zijn vastgoedportefeuille op
basis van diversificatie in typen investeringen, risico-rendementsstijlen, vastgoedsectoren en geografische allocatie (Van Gool, et
al., 2013). Gesteld kan worden dat de organisatorische, financiële en juridische structuur van de belegger afgestemd moeten zijn
op zijn investeringsstrategie (Sturm, 2014).
Op basis van de beschreven theorieën kan
een gebiedsgeoriënteerde investeringsstrategie gedefinieerd worden als een investeringsstrategie waarin de vastgoedbelegger
zich specifiek focust op het investeren en
ontwikkelen in een bepaald gebiedsontwikkelingsproject, de belegger specialiseert
zich niet in een bepaalde vastgoedsector
maar legt zich toe op het faciliteren van de
lokale marktvraag (Sturm, 2014).

onderzoek

handelingen en gedrag van alle betrokken
actoren door de tijd heen, definieert Daamen (2010) de gebiedsontwikkelstrategie als
alle keuzes en handelingen van diegenen die
voornemens zijn fysieke materiële interventies te realiseren waarbij zij betrokken zijn.
Deze definitie vormt de basis voor de analyse van gebiedsontwikkelingsstrategieën in
dit onderzoek: de gebiedsontwikkelstrategie
als het resultaat van publieke en private handelingen en samenwerking.
Binnen gebiedsontwikkeling dienen functies, disciplines, actoren, belangen en geldstromen met elkaar verbonden te worden
om tot de (her)ontwikkeling of transformatie van een locatie te komen (De Zeeuw,
2007). Publiek en private partijen zijn op
elkaar aangewezen om binnen een gebiedsontwikkeling eigen doelstellingen te kunnen realiseren. Daarom zullen tegenstrijdige belangen, institutionele rolverhoudingen
en strategisch gedrag ondervangen moeten
worden (Klijn & Teisman, 2003). In het samenwerkingsproces tussen de organisaties
moeten verschillende afspraken worden gemaakt en worden toegewezen aan de betrokken publieke en private partijen. Heurkens
(2012b) definieert deze inter-organisatorische aspecten als taken en verantwoordelijkheden, risico’s en opbrengsten, en regels
en voorwaarden. Deze aspecten zijn gerelateerd aan de drie institutionele aspecten van
samenwerking: organisatie, financiën, en
wet- en regelgeving. Tezamen met de visie
vormen zij de vier centrale aspecten aan de
hand waarvan de gebiedsontwikkelingsstrategieën in dit artikel worden geanalyseerd.
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figuur 1 ▶ AnAlYtisCH onderZoekModel

COMMITMENT

Bron: sturM 2014

door Heurkens (2012b) onderscheiden wij
hard commitment, in de vorm van bijvoorbeeld grondposities en kapitaal, en soft commitment, in de vorm bijvoorbeeld het stimuleren van (her)ontwikkeling of het genereren
van draagvlak. In relatie tot de investeringsen gebiedsontwikkelstrategie kan commitment uitgedrukt worden in voorwaarden aan
aspecten van deze strategieën.
De concepten zijn vertaald in een analytisch
onderzoekmodel (figuur 1) waarin de investeringsstrategie vanuit het perspectief van
de vastgoedbelegger, en de gebiedsontwikkelstrategie vanuit het perspectief van de publiek-private samenwerking aan elkaar zijn
gekoppeld door middel van commitment.
Aan de hand van dit onderzoekmodel zijn de
kansen voor belegger-gestuurde gebiedsontwikkeling geïdentificeerd als voorwaarden
tussen aspecten van de investeringsstrategie
en de gebiedsontwikkelstrategie.
Methodologie: case studie onderzoek
De Amerikaanse praktijk van de ruimtelijke
ontwikkeling kenmerkt zich door een grote
invloed van de private sector en een relatief

kleine rol van de lokale overheid. Derhalve
biedt een onderzoek in deze Angelsaksische
planningscultuur mogelijk relevante lessen
voor de toekomstige praktijk in Nederland.
Meerdere Amerikaanse vastgoedbeleggers
zijn betrokken bij het investeren in binnenstedelijke herontwikkelingsgebieden.
Dit onderzoek focust zich op de gebiedsgeoriënteerde investeringsstrategieën van
de Amerikaanse vastgoedbeleggers CIM
Group en Vulcan Real Estate in relatie tot
de herontwikkelingsprojecten van respectievelijk Hollywood in Los Angeles en
South Lake Union in Seattle. Beide beleggers hebben zich toegelegd op de integrale
ontwikkeling van de gebieden. Op basis van
de mate van betrokkenheid van de vastgoedbelegger zijn deze cases relevant bevonden
voor het onderzoek naar specifieke vormen
van belegger-gestuurde gebiedsontwikkeling.
Door middel van een documentenstudie,
interviews met betrokken publieke en private partijen, projectbezoeken en een crosscase analyse zijn lessen getrokken voor de
Nederlandse praktijk. De transfereerbaar-

26 | juni 2014 | Real Estate Research Quarterly

PNL14-RERQ2-023-STURM.indd 26

10-06-14 12:55

thema

Vulcan Real Estate – South Lake Union herontwikkeling
In 2002 startte Vulcan met het ontwikkelen van haar eerder verworven grondpositie (zie noot figuur 2). Vanaf dat moment
starten meerdere private ontwikkelaars met

service

Amerikaanse praktijk
CIM Group – Hollywood herontwikkeling
CIM Group is een fondsmanager van verschillende vastgoed- en infrastructurele investeringsfondsen die gefinancierd worden
met institutioneel investeringskapitaal. Aan
de oprichting van het bedrijf ligt de sociale
doelstelling van CalPERS, het ambtenaren
pensioenfonds van California, ten grondslag, om een deel van het pensioenkapitaal
te investeren in de herontwikkeling van gebieden in California. Als zodanig startte CIM
Group met het selecteren van potentiële investeringsgebieden gebaseerd op specifieke
criteria zoals een disfunctionele vastgoedmarkt, publiek en privaat draagvlak voor herontwikkeling en gunstige economische en
demografische ontwikkelingen van de regio.
Thans beheert CIM Group verschillende opportunistische en value-add multi-sectorale

vastgoedinvesteringsfondsen en is als zodanig betrokken bij de herontwikkeling en
transformatie van verschillende gebieden in
Noord Amerika.
Eén van de herontwikkelingsprojecten waarbij CIM Group een significante rol speelt is
de herontwikkeling van Hollywood in Los
Angeles. In 1986 werd het gebied aangewezen als herontwikkelingsproject door de
publieke Community Redevelopment Agency
(CRA). De CRA legt zich toe op het stimuleren van de geleidelijke herontwikkeling van
(verpauperde) gebieden in California door
middel van een investeringsbudget uit de
jaarlijkse stijging van de onroerendezaakbelasting, een financieringsinstrument dat bekend staat als Tax Increment Financing. Door
de publieke financiële ondersteuning voor
katalysatorprojecten wordt de private sector
gestimuleerd om ook publieke doelstellingen
te verwezenlijken in (her)ontwikkelingsprojecten.
In 1996 maakt CIM Group haar intrede in
de herontwikkeling van Hollywood door
haar actieve rol in het oprichten van een
Business Improvement District. Pas na te integreren in het lokale netwerk van organisaties en bedrijven start CIM met het investeren in verschillende projecten in elkaars
nabijheid. Tot op heden is CIM Group met
verschillende fondsen betrokken bij meer
dan 19 projecten in het gebied en is het
één van de grootste vastgoedeigenaren in
Hollywood. De rol van CIM Group binnen
het herontwikkelingsproject omvat naast
vastgoedontwikkeling en management, het
actief genereren van draagvlak onder publieke, private, en particuliere stakeholders,
het bijdragen aan de realisatie van publieke
voorzieningen, en het gebiedsmanagement.

onderzoek

heid van de lessen vanuit de Amerikaanse
praktijk wordt bepaald door context-afhankelijke variabelen zoals verschillen in cultuur en planningsystemen (Janssen-Jansen,
et al. 2008), en wordt daarom beperkt tot
het trekken van empirische lessen en inspiratie. Om de transfereerbaarheid verder te
definiëren is een expert meeting georganiseerd waarin de kansen en belemmeringen
met betrekking tot de implementatie van de
belegger-gestuurde aanpak geïdentificeerd
zijn. Dit 14 experts tellende panel bestond
uit vertegenwoordigers van de private sector
(Amvest, Bouwfonds Ontwikkeling, Clean
Tech Delta, Grontmij, HAL Investments,
VolkerWessels Group, Twynstra Gudde),
de publieke sector (Gemeente Tilburg, Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam)
en wetenschappelijke instituten (Master
City Developer, Planbureau voor de Leefomgeving, TU Delft). Allereerst worden in
dit artikel de Amerikaanse case studies beschreven en geanalyseerd alvorens er lessen
over belegger-gestuurde gebiedsontwikkeling voor de Nederlandse praktijk worden
geformuleerd.

Real Estate Research Quarterly | juni 2014 | 27

PNL14-RERQ2-023-STURM.indd 27

10-06-14 12:55

figuur 2 ▶ south lake union

foto: © Studio/216

Vulcan Real Estate is een in Seattle gevestigde ontwikkelende belegger en een dochteronderneming van de private
investeringsmaatschappij van Paul Allen (medeoprichter van Microsoft). Vulcan Real Estate is opgericht in 2002 met
als doelstelling het ontwikkelen van de strategische grondpositie van Paul Allen in South Lake Union (SLU) in Seattle,
om haar eigen private vastgoedbeleggingsportfolio op te bouwen. Paul Allen heeft zijn strategische grondpositie
in het gebied verworven door zijn financiële steun aan het Seattle Commons Park plan, een publiek-private poging
om een ‘Central Park’-achtig plan te realiseren op de locatie van South Lake Union. In 1996 stemde de bevolking
van Seattle echter twee keer tegen de belastingheffing die gepaard zou gaan met de realisatie van het park. Op dat
moment krijgt Paul Allen zijn grondposities weer in bezit en start hij met het uitbouwen ervan.

herontwikkelingsprojecten binnen de 140
hectare tellende brownfield. De rol van de
lokale overheid, de Seattle Department of
Planning & Development (SDPD) was op
dat moment terughoudend en reactief. Het
duurde nog tot de financiële crisis voordat
de publieke planvorming volledig aangepast werd aan de private ontwikkelingen
die gaande waren. Tijdens de financiële crisis pasten zowel Vulcan als de SDPD hun
ontwikkeldoelstellingen aan op de veranderde economische omstandigheden. De
aandacht werd gelegd op de organische herontwikkeling van het South Lake Union op
basis van de marktvraag en de kwalitatieve
verbetering van de openbare ruimte.
Private bijdragen aan de financiering van

publieke voorzieningen, zoals sociale woningbouw, zijn tussen publiek en privaat
onderhandeld op basis van de ontwikkelovereenkomst. In deze ontwikkelovereenkomsten zijn afwijkingen aan het geldende
bestemmingsplan gecompenseerd met
significante financiële private bijdragen
aan publieke voorzieningen in het project
of elders binnen het gebied. Het private
initiatief om het bestemmingsplan aan te
passen aan de marktwensen heeft geleid
tot wijziging van het bestemmingsplan. Op
basis van publiek-private samenwerking en
onderhandeling zijn de Rezone verruimingen aan het bestemmingsplan formeel gekoppeld aan private bijdragen aan publieke
voorzieningen. In dit planningsdocument is
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een maximaal toegestaan bestemmingsplan
gekoppeld aan het basis bestemmingsplan.
Andere publieke voorzieningen zoals de
Street Car (tram) en de aanleg van het Lake
Union Park zijn gerealiseerd op basis van
publiek-private samenwerkingen. Naast het
initiëren van de herontwikkeling van SLU
en het ontwikkelen en management van het
eigen vastgoed is Vulcan tevens betrokken
bij het genereren van draagvlak onder publieke, private en particuliere stakeholders.

service

Gebiedsontwikkelingsstrategie
De gebiedsontwikkelingen van Hollywood
en South Lake Union kenmerken zich door
de geleidelijke ontwikkelingsactiviteiten.
Meerdere private partijen zijn actief binnen
een ontwikkelproces dat geen strikte planning of concreet eindbeeld heeft. Zowel de
publieke als private sector focust zich op het
creëren van gemengde functies. De publieke
sector legt zich met name toe op het faciliteren en stimuleren van private investeringen
en ontwikkelingen. In beide gebiedsontwikkelstrategieën is deze visie vertaald naar
flexibele doelstellingen die ruimte bieden
aan private initiatieven, zonder strikte en
beperkende randvoorwaarden. De private
sector is in beide cases naast vastgoedontwikkeling en -management actief betrokken
bij het genereren van draagvlak voor de herontwikkeling, de gebiedsmarketing en het
gebiedsmanagement.
Op organisatorisch vlak kenmerken beide
gebiedsontwikkelstrategieën zich door de
afwezigheid van financiële publiek-private
afspraken op gebiedsniveau. Dit beperkt de
risico’s voor de private sector tot het projectniveau. Echter dient de realisatie van publieke voorzieningen op een andere wijze gefinancierd te worden. In beide cases vormen

onderzoek

Cross-case analyse
Investeringsstrategie
De case studies illustreren dat beide ontwikkelende beleggers betrokken zijn bij de
herontwikkeling van gebieden die zich kenmerken door een disfunctionele vastgoedmarkt binnen een demografisch en economisch sterke regio. De gebieden bieden
voldoende potentie voor waardeontwikkeling door transformatie en herontwikkeling.
In plaats van te focussen op een specifieke
vastgoedsector, zijn de investeringsvisies
van CIM en Vulcan onlosmakelijk verbonden met het herontwikkelingsgebied als investeringsmarkt. Bovendien kenmerken de
investeringsstrategieën van beide beleggers
zich door de bottom-up aanpak waarbij de
integratie door de belegger in het lokale netwerk een belangrijke rol speelt. Als zodanig
zijn de beleggers in staat om investeringskansen en potentiële huurders in een vroeg
stadium te signaleren. Maar ook biedt het
de beleggers een positie van waaruit zij actief draagvlak kunnen genereren voor herontwikkelingsactiviteiten.
Om de marktvraag adequaat te kunnen
bedienen hebben beide beleggers zich toegelegd op multi-sectorale vastgoedontwikkeling en beleggingen. De organisaties
kenmerken zich door het multidisciplinaire
karakter met de nadruk op in-house kennis
van vastgoedsectoren, gebiedsontwikkeling
en vastgoedbeleggingen. Echter verschillen
CIM en Vulcan van elkaar qua financiële
structuur. CIM investeert op basis van in-

stitutioneel kapitaal middels verschillende
value-add en opportunistische vastgoedfondsen, terwijl Vulcan op eigen rekening
opportunistische vastgoedontwikkelingen
realiseert ten behoeve van haar vastgoedbeleggingsportfolio gefocust op de lange
termijn. De financiële en regelgevende
fondsstructuur met betrekking tot de externe kapitaalvestrekkers is een enigszins
beperkende factor voor de flexibiliteit van de
investeringsactiviteiten van CIM aangezien
zij de benchmark op vastgoedinvesteringen
zal moeten out-performen. In tegenstelling
tot CIM is Vulcan op basis van haar eigen
investeringskapitaal in staat gebleken een
strategische grondpositie jarenlang in bezit
te houden zonder significante opbrengsten.
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project-gerelateerde verruimingen van het
bestemmingsplan een basis om private contributies te genereren voor de realisatie van
publieke gebiedsvoorzieningen. De regulerende publieke gebiedsontwikkelkaders kenmerken zich in beide cases door de nadruk
op het mogelijk maken van private investeringen door het stellen van realistische en
objectief meetbare doelstellingen waardoor
ook het planningsproces vereenvoudigd is.
Conclusies: lessen en inspiratie voor de Nederlandse gebiedsontwikkelingspraktijk
Op basis van het onderzoek en de gehouden expert meeting kan gesteld worden dat
belegger-gestuurde
gebiedsontwikkeling
mogelijk perspectief biedt voor de stagnerende Nederlandse praktijk van de gebiedsontwikkeling. Achtereenvolgens zijn
hier voor de investeringsstrategie, gebiedsontwikkelingsstrategie en commitment
de belangrijkste lessen en inspiratie voor
belegger-gestuurde gebiedsontwikkeling in
Nederlands uiteengezet.
Investeringsstrategie
Door het gebied centraal te stellen in de investeringsstrategie en te sturen op de het
verhogen van de kwaliteit en functionaliteit van het vastgoedaanbod en de openbare ruimte in het gebied, kan de belegger
zowel zijn directe als indirecte rendement
optimaliseren. Vanuit de focus op kansrijke
geselecteerde gebieden kan de belegger een
actieve en sturende rol binnen het lokale
gebiedsontwikkelproces vervullen. Door de
integratie in het lokale netwerk kan de vastgoedbelegger draagvlak genereren onder
betrokken organisaties, bedrijven en bewoners en op deze wijze het ontwikkelproces
versnellen. Juist deze private stimulering
kan in de huidige Nederlandse praktijk essentieel blijken voor een succesvolle en
duurzame herontwikkeling. Deze integrale,
gebieds-georiënteerde aanpak vergt een
brede in-house kennis van multi-sectoraal
ontwikkelen en beleggen, en een flexibele

financiële en regelgevende structuur die
continue afstemming van de investeringsstrategie op de marktwerking toe staat.
Een interessante inspiratie voor de Nederlandse praktijk is het zogenaamde private
kruisbestuiving. In beide cases staan de
Amerikaanse ontwikkelende beleggers positief tegenover private concurrentie binnen
het gebied. Beide beleggers blijken te profiteren van meer private ontwikkelingsactiviteiten welke een positief effect hebben op
de waardeontwikkeling van het gebied. Vanuit hun sturende rol zijn beide beleggers
ook actief betrokken bij het genereren van
privaat draagvlak voor herontwikkelingen
en de gebiedsmarketing. Hoewel de concurrentie kan leiden tot het mislopen van
investeringskansen biedt het de belegger
vanuit zijn integrale gebiedsgeoriënteerde
aanpak indirecte waardeontwikkeling op
lange termijn, en de mogelijkheid om elders andere investeringen te plaatsen.
Gebiedsontwikkelingstrategie
De publieke rol bij een belegger-gestuurde
aanpak vergt een faciliterende werkwijze
van gemeenten en een flexibel-ingerichte
ontwikkelingsstrategie waarbij ruimte
wordt geboden aan private initiatieven en
behoeften van de markt. Voor de Nederlandse gebiedsontwikkelingspraktijk vraagt
deze aanpak om andere publieke en private
rollen. Enerzijds dient de publieke sector
zich toe te leggen op het bieden van lange
termijn zekerheid door duidelijke prioritering van ruimtelijke ontwikkelingen en consistent lokaal beleid. Door het stellen van
objectief meetbare ontwikkeldoelstellingen
kan de lokale overheid een gelijke concurrentiepositie van betrokken private partijen
bevorderen. Anderzijds zal de belegger zich
moeten focussen op het identificeren en faciliteren van de markvraag in plaats van het
specialiseren in een vastgoedsector, en zich
moeten positioneren in een meer sturende
leidende rol. Ook zullen publieke en private
doelen continue afgestemd moeten worden
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Aanbevelingen
Welke stappen moeten er gezet worden
naar een succesvolle implementatie van
deze Amerikaanse vormen van beleggergestuurde gebiedsontwikkeling in Nederland? Er ligt voldoende institutioneel kapitaal op de plank, maar kent de Nederlandse
praktijk wel private partijen die integraal
gebieds-georiënteerd kunnen opereren?
Dit artikel illustreert dat belegger-gestuurde
gebiedsontwikkeling gebaat is bij een integrale gebieds-georiënteerde aanpak. Hierbij
zijn de koppeling van ontwikkeling en exploitatie, investeringen in gemengde vastgoedportfolio’s, en een actieve betrokken rol
van beleggers belangrijke voorwaarden. Het
verdient de aanbeveling om te onderzoeken
of deze voorwaarden aansluiten op de specifieke beleggingscriteria van Nederlandse
ontwikkelende en institutionele beleggers.
Daarnaast wordt het relevant geacht om de
mogelijkheden en belemmeringen te onderzoeken voor de vorming van gebiedsgeoriënteerde vastgoedinvesteringsfondsen.
Ten slotte verdient het de aanbeveling om te
experimenteren met belegger-gestuurde gebiedsontwikkeling in Nederlandse praktijk
waardoor tevens contextuele factoren (zoals planningscultuur, wet- en regelgeving,
economie en demografie) geïdentificeerd
kunnen worden die deze vorm van gebiedsontwikkeling mogelijk maken dan wel belemmeren. Het is bijvoorbeeld de vraag of
de publieke sector bereid en in staat is om
in kansrijke gebieden de regie over te laten
aan de private sector. Hoewel het de mogelijkheid biedt het beperkte publieke budget
elders in te zetten vergt een belegger-gestuurde aanpak een cultuurverandering bij
publieke partijen.

service

Commitment
Het harde commitment van de ontwikkelende belegger, in de vorm van voorinvesteringen in kapitaal of grond is in de
onderzochte gebiedsontwikkelingen sterk
afhankelijk van de marktcondities. Zonder
lange termijn gebieds-brede publiek-private financiële afspraken kan de belegger
ontwikkelingen en investeringen uitstellen of uitwijken naar andere gebieden. We
zien echter juist een sterke ‘soft commitment’ bij de Amerikaanse beleggers. De
belegger maakt voorinvesteringen in het
management van de gebiedsontwikkeling

door actieve betrokkenheid bij het planningsproces, het genereren van draagvlak
en het gebiedsmanagement. Een vergelijkbare stimulerende en sturende rol van de
belegger kan waardevol zijn in de Nederlandse praktijk.

onderzoek

op de marktomstandigheden.
Gebieds-brede publiek-private overeenkomsten zijn in deze vorm van privaat
gestuurde gebiedsontwikkeling niet noodzakelijk. De bekostiging voor publieke voorzieningen dient in dat geval op een andere
wijze gerealiseerd te worden. Inspiratie kan
gehaald worden uit de wijze waarop omgegaan wordt met een beperkt publiek investeringsbudget, waarbij private financiering
van publieke voorzieningen gegenereerd
wordt door publiek-private onderhandelingen op projectniveau. Verruimingen van
het bestemmingsplan worden gekoppeld
met private bijdragen aan bijvoorbeeld sociale woningbouw. Hoewel het de vraag is of
dit binnen de huidige publieke regelgevende kaders in Nederland mogelijk is, kan het
formaliseren van deze onderhandelingsruimte binnen een gebieds-specifiek bestemmingsplan mogelijk uitkomst bieden.
Ook wordt in beide projecten tax increment
financing toegepast als publieke financieringsinstrument waarmee de (toekomstige)
groei van de onroerende zaak belasting
gekapitaliseerd wordt ten behoeve van de
financiering van de herontwikkelingsactiviteiten. De effectiviteit van de toepassing
van deze financieringstool in Nederland valt
echter te betwijfelen door onder andere de
significant andere belastingstructuur in vergelijking met de Verenigde Staten.
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HOGERE LASTEN EN MEER RISICO

De gevolgen van de terugkeer
van de annuïteitenhypotheek
Per januari 2013 is een belangrijke hervorming van de fiscale behandeling van het
eigenwoningbezit doorgevoerd. De hervorming houdt in dat de hypotheekrente van
nieuwe hypotheken slechts aftrekbaar is van het inkomen als het gaat om een hypotheeklening die lineair of annuïtair wordt afgelost. Hiermee zet de overheid een
streep onder de spaarhypotheek die zij zelf vanaf begin jaren negentig stimuleerde.
Omdat doorstromende kopers hun huidige, fiscaal gunstige fiscale rechten van de
aflossingsvrije- en spaarhypotheken mogen meeverhuizen, zal er sprake zijn van
een decennialange transitieperiode waarin starters anders worden behandeld dan
doorstromers. Zij zullen hogere netto woonlasten dan doorstromers moeten accepteren. Verder zorgt de hervorming grotere gevoeligheid voor renteveranderingen.
door dr. Paul de Vries

als er sprake is van een spaar- of aflossingsvrije hypotheek, uitgegaan van annuïtair aflossen. De praktijk is al jaren dat vooral starters kiezen voor een maximale hypotheek.

service

Hogere lasten bij zelfde hypotheeksom
Toen eind jaren tachtig de spaarhypotheek
werd geïntroduceerd, wisselde men de
standaard annuïteitenhypotheek massaal
in voor deze nieuwe, goedkopere hypotheekvorm. Die lagere netto hypotheeklasten van de spaarhypotheek zijn voor een
belangrijk deel terug te voeren op het fiscaal voordeel. Het fiscale voordeel van de
spaarhypotheek zit in het uitstellen van de
aflossing. Hierdoor blijft men rente betalen over de volledige hypotheek waardoor
het gebruik van de hypotheekrenteaftrek
wordt gemaximeerd. Een tweede voordeel
van de spaarhypotheek in vergelijking met
de annuïteitenhypotheek is dat de netto

onderzoek

Geen impact maximale hypotheek
De hervorming heeft geen invloed op de
maximale hypotheek. Deze is in Nederland
al jaren gebaseerd op woonquoten per inkomensgroep in combinatie met een annuïteitenhypotheek. Dit is geregeld in de
Gedragscode Hypothecaire Financieringen
(GHF) die Nederlandse hypotheekverstrekkers hanteren en later is opgenomen in de
tijdelijke regeling hypothecair financieren
waarin de Minister van Financiën regels
vaststelt voor de maximale hoogte van het
hypothecaire krediet. De woonquote is het
percentage van het inkomen dat een woningbezitter maximaal kan gebruiken voor
de betaling van de netto hypotheeklasten
(rente en aflossing). Ook is geregeld dat de
woonquoten jaarlijks door het Nationaal
Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud)
worden vastgesteld. Voor de berekening van
de maximale hypotheeklasten wordt, ook
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Tabel 1 ▶ hypotheeklasten over 30 jaar
		
annuïteiten
hypotheeklasten (over 3 0 jaar)

bruto
netto
fiscaal voordeel

hypotheekvorm
spaar

X € 1 .0 0 0 			
347
343
285
242
62
101

combinatie

291
191
101

verschil netto hypotheeklasten in vergelijking met annuïteitenhypotheek (in %)			
nominaal prijzen		
-15%
-33%
reëel prijzen (2% inflatie jaarlijks)
-8%
-18%
Bron: Rabobank

maandlasten minder gevoelig zijn voor
een renteherziening. Een hogere rente
heeft namelijk een lagere spaarpremie tot
gevolg omdat het opgebouwde vermogen
ook een hoger rendement oplevert. Deze
twee voordelen waren begin jaren negentig
de belangrijkste redenen waarom de overheid deze fiscale constructie goedgekeurde
en stimuleerde (Tweede kamer, 2012). Voor
de woonconsument kleven er geen nadelen
aan de spaarhypotheek maar wel een financieel voordeel.
Naast de spaarhypotheek kwam vanaf de
tweede helft van de jaren negentig ook
de volledige aflossingsvrijehypotheek in
zwang. Deze hypotheekvorm zorgt voor
nog lagere netto hypotheeklasten dan de
spaarhypotheek omdat niet wordt afgelost.
In 2010 had 53% van de Nederlandse hypotheekschuld de vorm van een aflossingsvrije hypotheek.
Een rekenvoorbeeld geeft duidelijkheid
over het verschil in netto hypotheeklasten
tussen de annuïteitenhypotheek enerzijds
en de spaarhypotheek en een combinatiehypotheek (50% spaarhypotheek en 50%
aflossingsvrije hypotheek) anderzijds ( Tabel
1). In dit voorbeeld wordt uitgaan van een
hypotheeksom van € 200.000, rente van
4%, een marginaal belastingtarief van 42%
en inflatie van jaarlijks 2%. In die situatie
loopt het voordeel van de spaarhypotheek
ten opzichte van de annuïteitenhypo-

theek in dertig jaar tijd op naar € 43.000
(€ 285.000 - € 242.000). Voor de combinatie
hypotheek zijn de hypotheeklasten € 95.000
lager. Hierbij moet opgemerkt worden dat
de hypotheeklasten van de combinatiehypotheek na het dertigste jaar doorlopen
waardoor uiteindelijk deze hypotheekvorm
erg duur kan uitpakken. Als de voordelen
ten opzichte van de annuïteitenhypotheek
contant worden gemaakt dan gaat het om
respectievelijk 8% (spaarhypotheek) en 18%
(combinatiehypotheek) reëel voordeel. Voor
een marginaal belastingtarief van 52% en
als rekening gehouden wordt met de jaarlijkse afbouw van een 0,5% hypotheekrenteaftrek tot 38%, dan wordt het procentueel
verschil 1%-punt hoger.
Door terug te gaan naar de annuïteitenhypotheek zullen bij dezelfde maximale
hypotheeksom de netto hypotheeklasten
toenemen en komen daardoor dicht op
het niveau te liggen dat volgens het Nibud
maximaal wenselijk is.
Starter kiest voor hogere woonlasten en niet
voor een lagere hypotheeksom
De hervorming werkt verschillend door in
de netto hypotheeklasten van huishoudens.
Vooral koopstarters van na 2013 en later ondervinden last van de hervorming omdat zij
voor de financiering van hun woning een
annuïteitenhypotheek moeten nemen om
voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking
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figuur 1 ▶ Netto koopquote en woningprijs
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service

In theorie zou men verwachten dat door de
invoering van het nieuwe fiscale systeem
de gemiddelde hypotheeksom (en daarmee
de woningprijs) daalt omdat de fiscale subsidie van het eigenwoningbezit afneemt.
Diverse studies tonen aan dat er op de Nederlandse woningmarkt sprake is van een
langetermijn
evenwicht tussen de woonquote en de woningprijs (Francke en van
der Minne, 2013; Vries, 2011). Dat is ook de
belangrijkste reden waarom door verschillende partijen een structureel neerwaarts
effect van -7% tot -12% op de woningprijs

van de hervorming wordt verwacht (DNB
2012, CPB 2012). Hierachter zit dus de gedachte dat de annuïteitenhypotheek hogere
lasten geeft dan de huidige gekozen hypotheekvormen en om deze lasten weer terug
te brengen naar het langetermijnevenwicht
moet de woningprijs dalen ten opzichte van
het inkomen.
Een cruciale aanname bij deze bovenstaande redenering is dat huishoudens geen
hogere netto hypotheeklasten accepteren.
Maar de financiële ruimte om dit te doen is
er wel, omdat de hervorming geen invloed
heeft op de maximale woonquote zoals die
wordt gehanteerd door het Nibud bij de
berekening van de maximale hypotheek.
Potentiele kopers kunnen dus de hogere
netto hypotheeklasten accepteren zonder in
financiële problemen te komen. Voorheen
konden ze kiezen voor lagere netto lasten,
maar niet voor een hogere hypotheeksom.
Omdat huizenkopers in het algemeen hun
keuze voor de hypotheeksom baseren op de
betaalbaarheid in de beginperiode, en geen
rekening houden met het nadeel of voordeel
op de langere termijn (Neuteboom, 2008),

onderzoek

te komen. Ten opzichte van woningbezitters
die voor 2013 hun huis kochten, hebben zij
daardoor minder fiscaal voordeel over de gehele looptijd. Doorstromers hebben minder
last van de hervorming. Zij hoeven slechts
een annuïteitenhypotheek te nemen voor
de extra hypotheek die nodig is om hun
nieuwe woning te financieren. Dit heeft gevolgen voor óf de hoogte van de hypotheek,
óf de hoogte van de hypotheeklasten óf voor
beide. De vraag is welke keuzes zij maken
en wat hiervan de gevolgen zijn.
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figuur 2 ▶ Aandeel nieuwe hypotheekvorm in uitstaande hypotheekbedrag
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zullen zij blijven kiezen voor de maximale
hypotheek. Dat omdat in de beginperiode
het verschil in netto hypotheeklasten tussen
een annuïteitenhypotheek en een spaarhypotheek niet groot is. De substantiële
verschillen ontstaan pas op de langere termijn als het fiscaal voordeel van de annuïteitenhypotheek afneemt. Een laatste reden
dat nieuwe kopers hogere hypotheeklasten
zullen accepteren dan voorheen, volgt uit
de mate van concurrentie tussen enerzijds
nieuwe kopers en anderzijds doorstromers.
Doorstromende kopers mogen hun huidige,
gunstige fiscale rechten van de aflossingsvrije- en spaarhypotheken meeverhuizen.
Er zal daarom sprake zijn van een decennialange transitieperiode waarin de huidige
starters fiscaal anders worden behandeld
dan doorstromers die voor 2013 een woning
hebben gekocht. Hierdoor hebben doorstromers bij eenzelfde hypotheeksom lagere
netto hypotheeklasten. Voor zover nieuwe
kopers en doorstromers dezelfde woningen
zoeken in dezelfde prijssegmenten, zal de
koopstarter altijd een hogere quote moeten

accepteren wil hij de doorstromer kunnen
overbieden. De fiscale hervorming vertaalt
zich daarom in eerste instantie in hogere
netto maandlasten voor starters.
Starters kiezen voor maximale hypotheek en
dus hogere woonlasten
De acceptatie van hogere woonquote is al
ingezet. Dat ziens we deels terug in figuur
1 waarin de netto woonquote is gegeven
van alle woningbezitters. De quote daalt
vanaf begin deze eeuw vooral door lagere
rente en stijgende inkomens (en wellicht
door de toename van het aantal aflossingsvrije hypotheken), maar stijgt tussen
2009 en 2012. Dat valt samen met de gedragsverandering van woonconsumenten,
die meer en meer een kleiner aandeel
van hun schuld (willen) financieren met
aflossingsvrije hypotheken. Zij zoeken
blijkbaar minder risico maar blijven kiezen voor maximale hypotheken. Vanaf juli
2011 wordt dat trouwens ook beleidsmatig
gestuurd omdat vanaf die tijd volgens de
GHF maximaal 50% van de hypotheekschuld gefinancierd mag worden met een
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figuur 3 ▶ Netto lasten na extra hypotheek
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Figuur 3 geeft informatie over het effect
van de hervorming voor de extra netto hypotheeklasten na een verhuizing. In het
figuur worden de netto hypotheeklasten
gevolgd van woningbezitters die over 15 jaar

Uit de figuur blijkt dat de lasten die horen
bij een annuïteitenhypotheek het hoogst
zijn. Deze lasten gelden voor de groep
starters die na 2013 een woning kocht. De
netto woonlasten van doorstromers van
voor 2013 zijn die van de (vijftien jaar oude)
spaarhypotheek of de combinatiehypotheek
gecombineerd met een nieuwe annuïteitenhypotheek. Na 15 jaar zijn de lasten van
een volledige spaarhypotheek + de extra annuïteitenhypotheek € 1.233 lager en die van
een combinatiehypotheek + de extra annuïteitenhypotheek € 2.947 lager dan die van
een annuïteitenhypotheek. Het gaat dus
om aanzienlijke verschillen in netto hypotheeklasten die alleen maar verder oplopen
gedurende de looptijd van de hypotheken.
Over vijftien jaar zal de starter van nu dus
nog steeds met de fiscale hervorming van
2013 geconfronteerd worden. Het zou kun-

service

Prijseffect komt veel later
Er is in de huidige situatie een beperkt
concurrentie-effect tussen koopstarters en
doorstromers omdat zij op verschillende
(prijs-) deelmarkten actief zijn. In de toekomst komen beide groepen elkaar echter
veel meer tegen op de woningmarkt en
ontstaat er sterker concurrentie-effect tussen doorstromers die voor 2013 een woning
kochten (met een spaar- en aflossingsvrije
hypotheek) en die vanaf 2013 een woning
kochten (met een annuïteiten- of lineaire
hypotheek). De tweede groep heeft dus in
de toekomst flink hogere netto woonlasten
bij dezelfde hypotheeksom.

een extra annuïteitenhypotheek nemen van
€ 100.000. Uit onderzoek van Frans Schilder en Johan Conijn (2013) weten we dat,
in de praktijk, de woning van doorstromers
€ 100.000 meer kosten dan die van starters.

onderzoek

aflossingsvrije hypotheek. Dit zien we terug in figuur 2 waarin de samenstelling
van nieuw afgesloten hypotheken (door
koopstarters en doorstromers) is gegeven.
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figuur 4 ▶ Netto lasten na extra hypotheek
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nen zijn dat de starter van na 2013 in de
concurrentieslag met de doorstromer met
lagere netto lasten hogere lasten (moeten)
accepteren, net zoals zij de extra lasten accepteerden toen zij hun eerste woning
kochten. Dit ligt het meest voor de hand.
Maar het kan ook zijn dat zij in een ander
prijssegment gaan zoeken omdat de netto
hypotheeklasten van de annuïteitenhypotheek te hoog zijn ten opzichte van het lange termijnevenwicht.
Rentegevoeligheid van de hypotheeklasten
neemt toe
Naast de keuze die nieuwe starters moeten
maken tussen het accepteren van hogere
maandlasten of een lagere hypotheeklening heeft de hervorming gevolgen voor de
gevoeligheid van de netto hypotheeklasten
voor veranderingen in de rente.
De netto hypotheeklasten van de verschillende hypotheekvormen zijn te zien in
figuur 4. Weer worden de netto hypotheeklasten gevolgd van een hypotheeksom
van € 200.000, 4% hypotheekrente en een
marginaal belastingtarief van 42%. In dit

voorbeeld is er sprake van een renteverhoging na tien jaar (van 4% naar 6%) en na
twintig jaar (van 6% naar 8%). Na tien jaar,
als in ons voorbeeld de rente met 2%-punt
toeneemt, wordt het huishouden met een
annuïteitenhypotheek geconfronteerd met
een netto lastenstijging van € 946 per jaar
(11%) terwijl de netto lasten van een spaarhypotheek met € 583 (7%) toeneemt door de
renteverhoging. De netto lasten van de combinatiehypotheek stijgen het meest met €
1.451 (23%). Een tweede stijging van de rente
is na twintig jaar. Doordat het bruto annuïteitenbedrag meer en meer uit aflossing bestaat en minder uit rentebetalingen, is het
effect van de rentestijging bij de annuïteitenhypotheek minder sterk dan na tien jaar.
Bij de annuïteitenhypotheek stijgen de netto
lasten met 6% naar € 11.583, bij de spaarhypotheek dalen de lasten met 1% naar slechts
€ 8.574 en de lasten van de combinatiehypotheek nemen met 13% toe naar € 8.927.
De daling van de netto lasten bij de spaarhypotheek komt doordat ook het opgebouwde
vermogen gaat renderen met de hogere rente. Hierdoor wordt het huishouden met een
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volledige spaarhypotheek op termijn min of
meer ongevoelig voor renteschokken.
Conclusies
Vanaf 2013 is de keuzevrijheid beperkt tot
de standaard eenvoudige hypotheekvormen, namelijk de annuïteiten- en de lineaire hypotheek. Andere hypotheekvormen
geven geen recht meer op hypotheekrenteaftrek. Deze fiscale hervorming geldt echter
alleen voor nieuwe hypotheken, waardoor
de situatie ontstaat waarin koopstarters en
doorstromers bij dezelfde hypotheeksom
andere netto woonlasten hebben. Concreet
houdt dit in dat koopstarters sinds 2013
hogere netto maandlasten of een lagere
hypotheek moeten accepteren. Onze verwachting is dat zij in meerderheid kiezen
voor hogere maandlasten. Bij keuze voor

de maximale hypotheek zitten koopstarters
door de hervorming gelijk aan de maximale
hypotheeklasten die Nibud verantwoord
vindt. Hierdoor zal de flexibiliteit in het opvangen van schokken in inkomen en rente
afnemen, terwijl de gevoeligheid voor veranderingen in rente toeneemt. Het veronderstelde negatieve effect op woningprijzen
zal waarschijnlijk op lange termijn merkbaar zijn in de prijsontwikkeling.
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FINANCIERING

De zin en onzin van crowdfunding in
vastgoed- en gebiedsontwikkeling
De financieringsmogelijkheden van stedelijke gebiedsontwikkeling zijn de laatste
jaren sterk gekrompen. De aanpak van gebiedsgerichte projecten zijn hierdoor
kleinschaliger en meer lokaal geworden. Initiatieven moeten in toenemende mate
‘van onderop’ komen, en beginnen vaak met de (her)ontwikkeling van één of enkele vastgoedobjecten. De financiering voor dergelijke initiatieven hoeft in de huidige
netwerksamenleving niet alleen meer van institutionele beleggers en banken te komen. Via crowdfunding zouden zelfs mensen met een relatief kleine portemonnee
als co-financier kunnen optreden. Kan dit instrument een financieringsbron zijn
voor vastgoed- en gebiedsontwikkeling?
door ing. Barry Hol MCD en dr.ir. Tom A. Daamen

I

n 2012 werd via het bekende Amerikaanse crowdfundingplatorm Kickstarter meer dan 300 miljoen dollar
aan donaties opgehaald voor zeer uiteenlopende projecten en producten. In Nederland groeit de markt voor crowdfunding
stormachtig. De marktomvang van crowdfunding in Nederland is de afgelopen vier
jaar gegroeid van een half miljoen in 2010
naar 32 miljoen in 2013, en deze groei lijkt
zich stevig door te zetten.1 Inmiddels zijn
ook de eerste bouwprojecten succesvol met
crowdfunding gefinancierd, zoals voetgangersbrug De Luchtsingel in Rotterdam en
bedrijfsverzamelgebouw VechtclubXL in
Utrecht. Dat werpt bij velen de vraag op of
crowdfunding niet vaker in vastgoed- en gebiedsontwikkeling kan worden ingezet. In
dit artikel verkennen wij deze vraag aan de

hand van de eerste theorievorming rond het
fenomeen en de twee genoemde projecten.
Wat is crowdfunding?
Er is nog maar beperkt wetenschappelijk
onderzoek gedaan naar crowdfunding. Datgene wat beschikbaar is over dit onderwerp
is veelal alleen vindbaar op het internet. En
dat is niet zo gek. Crowdfunding bestaat
bij gratie van het medium internet, dat
een grenzeloze en steeds groter wordende
gemeenschap van mensen aan elkaar verbindt. Deze gemeenschap produceert informatie en ideeën die op tal van plekken en
in vele industrieën tot schijnbaar toevallige
innovaties en nieuwe producten kunnen
leiden; innovaties die mogelijk door crowdfunding kunnen worden gefinancierd. De
mensen die over crowdfunding schrijven
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behoren tot deze ‘open source’ gemeenschap, en daarom is het logisch dat zij hun
kennis vaak alleen via het internet verspreiden. Dit maakt het echter soms lastig om de
betrouwbaarheid van die kennis te beoordelen. In ons onderzoek naar crowdfunding
zijn alleen die bronnen gebruikt die blijk
gaven van empirische data en de herkomst
van secundaire gegevens. Het navolgende is
alleen op deze meest betrouwbare bronnen
gebaseerd.

In crowdfundingcampagnes zijn drie typen
deelnemers te herkennen. De eerste is de
initiatiefnemer; dit is de projecteigenaar
zonder voldoende geld om het project te realiseren. Het tweede type deelnemer is de
financier. Deze komt voort uit de menigte
en heeft sympathie voor de initiatiefnemer,
het initiatief en/of de tegenprestatie die hij
ontvangt. De financier zal echter pas geld
bijdragen als het initiatief als urgent wordt
ervaren en hij vertrouwen heeft in de initiatiefnemer. Het derde type deelnemer
is de intermediair. Deze brengt de andere
twee deelnemers bij elkaar op zijn online
platform, zoals het hierboven genoemde
Kickstarter. De intermediair heeft een rol in
het bewaken van de kwaliteit van het crowdfundingproces, de initiatiefnemer en het
initiatief. Daarmee speelt de intermediair
een belangrijke rol in het tot stand brengen
van vertrouwen tussen de financiers en de
initiatiefnemer. In bepaalde gevallen staan
de intermediairs onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.2
Degene die geld inlegt (de financier) ontvangt altijd een tegenprestatie van de
initiatiefnemer. Op basis van de soort tegenprestatie kan crowdfunding worden onderverdeeld in vier vormen (Hol, 2012):

service

1.	Donatie: ondersteunen van een goed
doel en daar een immateriële tegenprestatie voor ontvangen. Eventueel
aangevuld met een kleine materiële tegenprestatie.
2.	Voorverkoop: ondersteunen van de ontwikkeling van een product en daar een
materiële tegenprestatie voor krijgen in
de vorm van (minimaal) de levering van
het gerealiseerde product.
3.	
Investering: investeren in een initiatief
met als tegenprestatie zeggenschap en
winstdeling.

onderzoek

Crowdfunding kan gedefinieerd worden als
een open verzoek via het internet en andere
media aan een ongedefinieerd netwerk van
mensen voor een financiële bijdrage aan
een initiatief (cf. Ordanini et al., 2011; Belleflamme et al., 2011; Vliet, 2011). De financiers vormen een (online) gemeenschap
rondom het project; een menigte, ofwel een
crowd. In ruil voor de financiële bijdrage
ontvangt deze menigte het toekomstige product of een andere tegenprestatie. Deze tegenprestatie kan immaterieel (een goed gevoel; ergens onderdeel van uitmaken) dan
wel materieel zijn (bijvoorbeeld een cadeau,
handtekening of rondleiding). Bij de traditionele financieringsmethoden legt één of
enkele grote partijen het gehele bedrag in.
Bij gebiedsontwikkeling is dat veelal een
belegger, bank, ontwikkelaar, woningcorporatie of gemeente.
Bij crowdfunding draait het om het bouwen
van gemeenschappen rondom het initiatief, zowel offline als online. Een crowdfundingcampagne heeft over het algemeen
een afgebakende tijdsduur (bijvoorbeeld 60
dagen) en kent een vast doelbedrag. Wordt
het doelbedrag niet gehaald, dan is de campagne mislukt en krijgen de financiers hun
inleg terug. Een afgeronde crowdfundingcampagne is ook een bron van marktinformatie. Traditionele investeerders (zoals
banken, beleggers, fondsen) kunnen deze
informatie gebruiken bij het nemen van investeringsbeslissingen (Butter et al., 2012).
Daarmee kan crowdfunding ook ingezet

worden als instrument voor een marktverkenning.
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4.	Lening: lenen van geld voor een beperkte periode aan de initiatiefnemer tegen
een (rente)vergoeding.
Voordat een crowdfundingcampagne van
start gaat, moet de initiatiefnemer zoveel
mogelijk steun zoeken in het persoonlijke
netwerk van bekenden zoals familie, vrienden, zakelijke relaties of buren. Vervolgens
kan de campagne starten en zullen de bekenden de eerste groep zijn die bijdragen.
Daarna moet de menigte van onbekenden
met de inzet van social media en offline
communicatiemiddelen gemotiveerd worden om bij te dragen. Als dat lukt ontstaat
er een sneeuwbaleffect en wordt het financieringsdoel gehaald. Een campagne verloopt dus van het interesseren van bekenden (friend funding) via het motiveren van
de onbekende menigte (getting the crowd)
tot uiteindelijk het sneeuwbaleffect: het zogenaamde engagement moment (Ordanini et
al., 2011). In figuur 1 is dit campagneverloop
gevisualiseerd.
Vertrouwen en urgentie zijn belangrijke
ingrediënten voor het doorlopen van een
succesvolle crowdfundingcampagne. De
menigte moet vertrouwen hebben in de initiatiefnemer en de kwaliteit van het project

figuur 1 ▶	Visualisering van een
crowdfundingcampagne
Investment
Target
Engagement
moment
Phase 3
Race to be ‘in’
Phase 1
Friend funding

Phase 2
Getting the crowd

Ordanini et al., 2011

Time

(Vliet, 2011). En het project moet voldoende
urgent zijn voor de menigte (Breeman,
2011), doordat het een breed ervaren probleem oplost of een kans biedt die voor velen aantrekkelijk is.
Twee cases
Crowdfunding is een sterk opkomende financieringsbron in verschillende sectoren.
Om te toetsen of crowdfunding een financieringsbron kan zijn voor vastgoed- en gebiedsontwikkeling is het financieringspad
van Ordanini gespiegeld aan twee bouwprojecten waar crowdfunding bij is ingezet: De
Luchtsingel in Rotterdam en VechtclubXL
in Utrecht. Meer Nederlandse cases waren
op het moment dat het onderzoek werd uitgevoerd niet bekend, waardoor we kunnen
spreken van ware pilotprojecten.
De cases zijn eerst op basis van beschikbare
informatie op internet verkend. Beide projecten zijn vervolgens bezocht en initiatiefnemers ondervraagd. Dit waren semi-gestructureerde interviews die op basis van de
literatuur over crowdfunding en informatie
over het betreffende initiatief zijn voorbereid. Beide initiatiefnemers hebben tevens
de data van hun crowdfundingcampagnes
beschikbaar gesteld voor het onderzoek. De
verzamelde data en informatie, het locatiebezoek en de interviewresultaten zijn samengevoegd en vervolgens geconfronteerd
met de resultaten van de literatuurverkenning. In het navolgende zetten wij onze bevindingen kort uiteen.
De Luchtsingel
Het eerste project waarvan de crowdfundingcampagne nader is onderzocht betreft
loopbrug De Luchtsingel in Rotterdam. De
Luchtsingel is een houten voetgangersbrug
met een lengte van 350 meter die het stationsgebied Rotterdam Central District verbindt met het gebied rond De Hofbogen;
de bogen onder de voormalige treinroute
richting Den Haag. De Luchtsingel moet
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de leefbaarheid op straat in het Rotterdam
Central District verbeteren door het op gang
brengen van voetgangersstromen. Initiatiefnemer ZUS heeft voor de financiering
een crowdfundingcampagne opgezet op basis van donaties. Deelnemers krijgen voor
een financiële donatie de mogelijkheid om
een tekst op een plankje van de brug te laten
plaatsen. Zo bestaat de aankleding van de
loopbrug volledig uit houten plankjes met
teksten van de financiers.

Het verloop van de crowdfundingcampagne van De Luchtsingel is goed te vergelijken met het financieringspad van Ordanini et al. (2011). De curve wordt echter
‘verstoord’ door de bekendmaking van het
project als winnaar van het Rotterdamse
Stadsinitiatief. De fase die vooraf ging aan
het engagement moment ontstaat duurde ongeveer twee maanden, en dit is tevens het
moment geweest dat ZUS startte met haar
campagne voor het stadsinitiatief. Vanaf de
dag dat bekend werd dat De Luchtsingel het
Stadsinitiatief had gewonnen – een prijsbedrag van 4 miljoen euro – schieten tevens
de donaties voor de brug omhoog. Terwijl
de financiering met de gewonnen prijs is
veiliggesteld ontstond er bij de crowd alsnog

figuur 2 ▶ De crowdfundingcampagne van De Luchtsingel, Rotterdam

onderzoek

De crowdfundingcampagne voor De
Luchtsingel werd drie maanden na de start
gekoppeld aan een campagne voor een door
de gemeente Rotterdam uitgeschreven
prijsvraag: Het Stadsinitiatief. De hoofdprijs van vier miljoen euro werd uiteindelijk
gewonnen door De Luchtsingel, hetgeen de
realisatie van het project in een enorme versnelling bracht. Inmiddels zijn een aantal
delen van De Luchtsingel gebouwd, waaronder de spoorkruising die november 2013
is geplaatst. Het eerste segment, over de
Schiekade, is gefinancierd met de crowd-

fundingcampagne. De daaropvolgende delen worden betaald met het prijzengeld van
het Stadsinitiatief. Zo zal in het voorjaar van
2014 het park Pompenburg rond de Luchtsingel worden aangelegd en zal het project
eind 2014 worden afgerond met de oplevering van het dak van de Hofbogen.
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een behoefte om ‘er bij te horen’. Deze emotionele reactie bleek sterker dan de rationele
gedachte om de donaties te staken omdat
deze niet meer nodig zijn om het project te
realiseren.
Figuur 2 geeft het financieringspad weer
van De Luchtsingel tot en met mei 2012,
waarin de drie fases van het model van
Ordanini et al. duidelijk zichtbaar zijn. In
totaal was er in de zomer van 2012 ongeveer 80 duizend euro aan het initiatief gedoneerd. De campagne is sindsdien echter
gecontinueerd, hetgeen in het model niet
wordt voorzien omdat donatiecampagnes
in andere sectoren een looptijd en een vast
doelbedrag kennen.
VechtclubXL
De crowdfundingcampange van VechtclubXL richtte zich op de herontwikkeling van
een leegstaand magazijn op een bedrijventerrein in Utrecht. De loods is omgebouwd
tot bedrijfsverzamelgebouw voor kleine
ondernemers in de creatieve sector. De
Utrechtse ontwikkelaar/bouwer Stortplaats
van Dromen kreeg geen lening van de bank
voor de ontbrekende financiering van 64

duizend euro, waarna ze door middel van
een crowdfundingcampagne alsnog dit bedrag heeft opgehaald. Een opvallend gevolg
van de succesvolle crowdfundingcampagne
was dat de bank in kwestie vervolgens alsnog bereid was om een extra uitbreiding
van het project te financieren. De verhuur
van ruimtes in de VechtclubXL is vervolgens ook succesvol verlopen.
De VechtclubXL is gerealiseerd op een
rustig bedrijventerrein, met weinig belanghebbenden in de omgeving. Het pand
wordt gedurende tien jaar gehuurd van de
gemeente, waarna op basis van een strakke
planning een positieve business case werd
opgesteld. In tegenstelling tot initiatiefnemer ZUS in Rotterdam wilde Stortplaats
van Dromen met haar project dus een direct
rendement genereren. Dit materiële motief
betekent dat de crowdfundingvorm Donaties is uitgesloten, en dat er gekozen is voor
het werven van een Lening. Dat betekent
echter wel dat een deel van de opbrengst
in de vorm van rente met de financiers zal
moeten worden gedeeld.
Het financieringspad van VechtclubXL
belandde al snel in de tweede fase van het

figuur 3 ▶ D
 e crowdfundingcampagne van VechtclubXL, Utrecht
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model van Ordanini et al. (2011): getting the
crowd. De dag nadat de NOS het initiatief
landelijke bekendheid gaf door er in het
journaal een item aan te wijden, ontstond er
het engagement moment. Daarop volgde de
derde fase, waarin de donateurs zich moesten haasten om nog mee te kunnen doen
voor het sluiten van de campagne. In figuur 3 is het verloop van de campagne rond
VechtclubXL schematisch weergegeven.

service

Conclusie: zin of onzin?
Uit de bestudeerde bronnen en de twee
uiteengezette campagnes is niet gebleken
dat crowdfunding een instrument is dat
de gangbare financiering van vastgoed- en
gebiedsontwikkelingsprojecten kan vervangen. Wel kan het instrument er een belangrijke strategische bijdrage aan leveren. De
twee bestudeerde initiatieven bevestigen
dat een kleinschalige (vastgoed)interventie
binnen een gebied heel goed via crowdfunding gefinancierd kan worden. De menigte
die daarbij moet worden overtuigd zal, bij
voorkeur met behulp van allerlei (nieuws)
media, vooral de maatschappelijke meerwaarde – en dus de bredere stedelijke betekenis – van het initiatief doen testen. De
gunfactor die hierdoor ontstaat is cruciaal
voor het slagen van de campagne en de realisatie van het project. De race to be in die
daarop volgt, zoals we gezien hebben bij de
Luchtsingel in Rotterdam, hoeft met de benodigde financiën niets meer van doen te
hebben.

onderzoek

Verschillen en overeenkomsten
De crowdfundingcampagnes die in Rotterdam en Utrecht zijn bestudeerd zijn ieder
succesvol doorlopen. Daarnaast is duidelijk
dat de twee campagnes onderling erg verschilden. De Luchtsingel kende een organische, ‘open einde’ aanpak, waarbij vooraf
onzeker was hoeveel meter van de ontworpen brug gebouwd kon gaan worden en hoe
lang dit zou gaan duren. Het initiatief vond
plaats in een complex gebied, waardoor er
veel met beleggers, projectontwikkelaars,
ProRail, de gemeente en andere ondernemers rond het initiatief moest (en nog
steeds moet) worden overlegd. De realisatie
van VechtclubXL op het bedrijventerrein
in Utrecht kende een duidelijke planning
en begroting, met bovendien een winstoogmerk waardoor de crowdfundingvorm
Lening de meest logische bleek. In tegenstelling tot de rente van VechclubXL krijgen
de financiers van de luchtbrug ‘slechts’ een
goed gevoel als tegenprestatie. Het plankje
met de eigen tekst is weliswaar fysiek in de
brug aanwezig, maar geldt vooral als een
symbolische tegenprestatie.
Er zijn ook overeenkomsten. In beide
campagnes is bij de start gebruik gemaakt
van een uitgebreid netwerk van family and

friends (F&F), en een groot publiciteitsmoment heeft voor beide projecten tot een
duidelijk engagement moment geleid waarna
een grotere menigte zich achter de initiatieven schaarde. Dat onderbouwt tevens
het feit dat zowel de Luchtsingel and VechtclubXL als maatschappelijk gewenste ontwikkelingen worden ervaren, die ieder positieve (waarde)effecten op hun (gebouwde)
omgeving hebben. Dat laatste is bewezen
door de lening die de bank aan Stortplaats
van Dromen heeft verstrekt voor een extra
uitbreiding, en de steun die initiatiefnemer
ZUS uiteindelijk bij partijen als ProRail
heeft kunnen mobiliseren.

Crowdfunding kan succesvol ingezet worden om kleinschalige vastgoedinterventies te financieren. Vertrouwen in de initiatiefnemer, gevoel van urgentie omtrent het project en de gunfactor van de menigte
zijn cruciaal voor het slagen van de crowdfundingcampagne.
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figuur 4 ▶ re
 latie crowdfundingvormen, proceseigenschappen vastgoedprojecten en meerwaardecreatie (bewerking Hol, 2012)
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De twee bestudeerde campagnes in Rotterdam (De Luchtsingel) en Utrecht (VechtclubXL) zijn respectievelijke voorbeelden
van de vormen Donatie en Lening. In deze
campagnes zijn de drie fasen van de curve
van Ordanini (figuur 1) herkenbaar. Beide
hebben hun respectievelijke doelen met behulp van crowdfunding kunnen realiseren.
In Rotterdam realiseerde men het eerste
deel van de Luchtsingel en won men vervolgens 4 miljoen euro via het Stadsinitiatief.
In Utrecht leidde de succesvolle campagne
tot een additionele lening van de bank die
het initiatief eerder had afgewezen.
Van de vier vormen van crowdfunding –
Donatie, Voorverkoop, Investering en Lening – staan online platforms met de vorm
Voorverkoop het meest in de publieke aandacht. Op het grootste platform Kickstarter
is in 2013 middels Voorverkoop voor 480
miljoen dollar aan financiering opgehaald.
Deze vorm lijkt op basis van ons onderzoek
voor vastgoed- en gebiedsontwikkeling echter het minst geschikt. Voorverkoop wordt

vooral gebruikt om de ontwikkeling van
nieuwe, voor grote doelgroepen geschikte
producten en diensten te voorfinancieren.
De Pebble, een slim horloge dat via Kickstarter alle crowdfundingrecords brak, is
in potentie dan ook aantrekkelijk voor vele
mensen uit alle delen van de wereld. Specifieke stedelijke objecten of gebieden hebben deze ‘schaalbaarheid’ niet. Vastgoed is
per definitie een onroerend, plaatsgebonden product, terwijl een nieuw innovatief
horloge overal kan worden gebruikt en
geleverd – het aantal potentiële financiers
neemt hierdoor natuurlijk enorm toe.
In de financiering van start-ups en andere
bedrijfsinvesteringen voltrekt zich op dit
moment een ware revolutie door toepassing van de vorm Investering. Hierbij gaat
het veelal over grotere bedragen, hetgeen
voor innovatieve bedrijfsinitiatieven in de
vastgoedsector interessant kan zijn. Deze
vorm is ons onderzoek niet in een casus
herkend of aan bod gekomen. Wij raden

46 | juni 2014 | Real Estate Research Quarterly

PNL14-RERQ2-040-BARRY HOL-TOM DAAMEN.indd 46

10-06-14 12:56

thema

Gemeenten kunnen crowdfundingscampagnes faciliteren door initiatiefnemers bij elkaar te brengen,
lokale netwerken te versterken en een rol te spelen bij het wekken van vertrouwen in het project. Gemeenten zijn echter niet geschikt om zelf initiatiefnemer te zijn. Burgers en lokale ondernemers die in
hun gebouwde omgeving een impuls willen bewerkstelligen, kunnen goed aan de slag met de vormen
Donatie, Investering en Lening.

vastgoedondernemers en onderzoekers
aan om zich verder te verdiepen in de kansen die de vorm Investering geeft voor de
financiering van vastgoedprojecten.

service

Wat is nu de zin en onzin van crowdfunding in vastgoed- en gebiedsontwikkeling?
Noodlijdende gemeenten die zich afvragen
of bepaalde publieke werken met crowdfunding gerealiseerd kunnen worden moeten
wij helaas teleurstellen. Uit ons onderzoek
blijkt dat crowdfunding voor hen geen uitkomst biedt. Onze resultaten geven echter
wel aan dat de overheid een initiatief wel
kan ‘faciliteren’ door initiatiefnemers bij
elkaar te brengen, lokale netwerken te versterken, en een rol te spelen bij het wekken
van vertrouwen in het voorgestelde project
(zie Hol, 2012). En marktpartijen? Die zijn
over het algemeen uit op winst, waardoor

Crowdfunding in vastgoed- en gebiedsontwikkeling heeft de meeste zin voor burgers
en lokale ondernemers die in hun gebouwde omgeving een impuls willen bewerkstellingen. Voor hen lijken de vormen Donatie, Investering en Lening allen bruikbaar,
omdat zij de potentiële gunfactor hebben
die bij de andere actoren bij voorbaat ontbreekt. Individuele vakgenoten kunnen wij
dan ook aanbevelen om volop te gaan experimenteren met crowdfunding, zoals op
dit moment gebeurt in de herontwikkeling
van de Sodafabriek te Schiedam. In combinatie met nader onderzoek kan de toepassing van het instrument ook in onze sector
wellicht een grotere vlucht gaan nemen.
Uit onze verkenning blijkt in ieder geval
dat crowdfunding kansen biedt voor kleine
ontwikkelingen in een gebied; het levert op
zijn minst marktinformatie en exposure
op. Die informatie en exposure kan voor de
vastgoedontwikkelaar misschien wel waardevoller zijn dan de initiële bijdrage alleen.
Alleen daardoor kan crowdfunding al zinvoller zijn dan welke aanpak ook.

onderzoek

De relatie bij vastgoedprojecten tussen het
soort meerwaarde (materieel of immaterieel), het karakter van het project (procesmatig of productmatig) en de in te zetten
crowdfundingvormen wordt weergegeven
in figuur 4.
We hebben gezien dat de menigte in drie
fasen betrokken raakt bij een succesvolle
crowdfundingcampagne. Dat geldt ook
in de vastgoedsector. Om actief op deze
groepsdynamiek te kunnen sturen is meer
onderzoek nodig. Met name inzichten uit
de (groeps)psychologie kunnen de werking van crowdfundingscampagnes rond
vastgoedprojecten beter doen begrijpen en
deze beter doen inrichten.

de vorm Donatie weinig kans van slagen
heeft. Steun blijkt voor een crowd alleen interessant als de opbrengst met hen wordt
gedeeld, zoals bij de lening voor VechtclubXL. De campagne in Utrecht brengt
echter ook andere krachten van crowdfunding aan het licht: de campagne werkt ook
als reclamestunt en marktverkenning. Dat
verklaart waarom veel financiers van VechtclubXL uiteindelijk ook huurder in het bedrijfsverzamelgebouw zijn geworden.
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GEBIEDSONTWIKKELING ‘NIEUWE STIJL’

Andere leiderschapsstijlen gevraagd
Gebiedsontwikkeling in Nederland moet duurzamer, maar het blijkt in de praktijk lastig dat te bewerkstelligen. Onzekerheden die spelen bij duurzame gebiedsontwikkelingsprojecten zorgen er bijvoorbeeld voor dat partijen liever kiezen voor
bekende oplossingen of bekende partijen om mee samen te werken. Duurzame
gebiedsontwikkeling vraagt echter juist om nieuwe oplossingen en partijen: het
ontdekken van een andere manier van denken en doen. De gemeentelijke procesmanager moet hier een leidende rol in vervullen.
door ir. Jurriën de Jong MSc MSRE en dr. ir. Gert-Joost Peek MRICS

service

Transitie naar duurzame gebiedsontwikkeling
De laatste jaren is een duidelijke trend
waarneembaar in de gebiedsontwikkeling.
Waar voorheen gebiedsontwikkeling gebaseerd was op grootschaligheid, vooral in
uitleggebieden, aanbodgestuurd en winst
behalen uit grond- en opstalontwikkeling
is de nadruk na 2008 komen te liggen op
transformatie, binnenstedelijk, kwaliteit en

hergebruik van bestaande gebiedswaarden
en meer en meer vraaggericht (Buitelaar et
al., 2012; Peek en Van Remmen, 2011). Organische gebiedsontwikkeling doet zijn intrede, waarbij stapsgewijs en op basis van
kleinschalige ontwikkelingen, maar minder
gestructureerd een gebied tot ontwikkeling
komt. Er wordt steeds meer ruimte gelaten
voor eigen initiatief, meer betrokkenheid van
lokale burgers en ondernemers. Ook ontstaat de laatste jaren steeds meer aandacht
voor duurzaamheid in gebiedsontwikkeling.
Bij duurzame gebiedsontwikkeling gaat het
om een integrale benadering van verschillende thema’s (zoals groen, energie, mobiliteit, gezondheid en gebiedsidentiteit) vanuit
de potentiële eindgebruikers, die gericht is
op het creëren van sociaal-culturele, economische en ecologische waarden via een innovatief publiek-privaat participatief proces
(Peek, 2011; Peek en Van Remmen, 2012;
Rotmans, 2012). Essentieel is dat gebruikers
van het gebied zich sterk verbonden voelen
bij dat gebied, zodat er eigenaarschap en zelf
organiserend vermogen ontstaat. Mensen

onderzoek

D

it artikel doet verslag van een onderzoek naar wat duurzame gebiedsontwikkeling betekent voor
de leiderschapsstijl van de gemeentelijke
procesmanager. Deze manager moet ervoor
zorgen dat conventionele partijen hun oude
werkwijze verlaten en meedoen aan een proces waarvan de uitkomst in essentie ongewis
is. Om over de gevestigde belangen en ingesleten manieren van werken heen te kunnen
stappen is het de vraag welke vaardigheden
en competenties de gemeentelijke procesmanager zou moeten bezitten bij duurzame
gebiedsontwikkeling.
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gaan elkaar zoeken om samen nieuwe activiteiten te ondernemen en zo meerwaarde
te creëren op basis van datgene wat er is in
het gebied. Het verbinden van verschillende
gelijklopende acties, gebiedskwaliteiten,
stromen - energie, water, voedsel, afval, enzovoorts -, belangen, termijnen als schalen,
die van onderaf dient plaats te vinden, is de
uitdaging om te komen tot een duurzaam
resultaat van een gebied.
Peek (2011) duidt in een artikel de verandering in gebiedsontwikkeling aan de hand van
een drietal typen, te weten de op vastgoedontwikkeling gebaseerde gebiedsontwikkeling 1.0, de organische gebiedsontwikkeling
2.0 en de toekomstige duurzame gebiedsontwikkeling 3.0. In dit artikel gebruiken we
de termen ‘oude stijl’ versus ‘nieuwe stijl’,
waarbij de laatste vorm van gebiedsontwikkeling wordt gekenmerkt door een:
-	Toename van complexiteit in het gebiedsontwikkelingsproces;
-	Toename van betrokkenheid van het aantal verschillende partijen met verschillende achtergronden;
-	
Verandering van de gebiedsopgave van
buitenstedelijke naar met name binnenstedelijke transformatie;
-	Verandering van vastgoed centraal naar
gebiedswaarden en –stromen centraal;
-	
Verandering van aanbodgestuurd naar
ontwikkeling bottom-up, vanuit de eindgebruikers;
-	
Toenemende onvoorspelbaarheid, doordat er geen einddoel is geformuleerd,
maar een stip op de horizon;
-	Toenemende zoektocht naar een balans
op ruimtelijk en maatschappelijk vlak;
-	Toenemend denken vanuit toekomstig gebruik, de beheer- en exploitatiefase wordt
ook meegenomen in het proces.
Bovenstaande veranderingen maken onderdeel uit van een langdurige transitie (Peek en
Troxler, 2014) en zijn reeds in de praktijk te
bespeuren. Het is nog niet duidelijk in welke

mate de veranderingen zullen doorzetten
en waartoe dit zal leiden. Wel is duidelijk
dat de veranderingen gevolgen hebben voor
de procesgang van gebiedsontwikkeling.
De nieuwe norm voor gebiedsontwikkeling
is de omgang met grensoverschrijdend en
verbindend gedrag. Het resultaat van een
gebiedsontwikkeling wordt bepaald door de
manier waarop veel tegelijkertijd lopende
acties zich met elkaar verbinden. De kwaliteit van de interactie tussen partijen en onvoorziene gebeurtenissen is essentieel (Teisman, 2012). Hierin speelt de gemeentelijke
procesmanager een rol, die voortdurend om
moet kunnen gaan met veranderende omstandigheden.
Bij gebiedsontwikkeling wordt een ruimtelijke opgave procesmatig benaderd. Naast
aandacht voor de inhoud van de ruimtelijke
oplossing ligt de focus met name op hoe de
oplossing gerealiseerd kan worden. Vormgeving en de begeleiding van dit proces van interorganisatorische samenwerking staat centraal. Het gaat daarbij om welke personen of
partijen te betrekken, welke tijdstermijnen
te hanteren, hoe om te gaan met conflicten
et cetera (Wallagh, 2009). Hierover worden
afspraken gemaakt door spelregels te omschrijven, die de betrokken partijen hanteren om tot besluitvorming te komen (Bruin
e.a., 1998). Bij interorganisatorische samenwerking gaat het om zowel inhoudelijke
argumenten als om persoonlijke verhoudingen en relaties. Samenwerking is altijd
een samenspel van mensen die al dan niet
iets willen. Samenwerking overstijgt naar
haar aard het individuele, maar tegelijkertijd neemt iedereen in een samenwerking
zichzelf mee. En als er meer mensen samen
werken aan een opgave, is er sprake van sociaalpsychologische processen en van groepsdynamiek. Leiderschap is hierbij bijzonder
belangrijk. Zonder leiderschap ontstaat er
twijfel en stagnatie. Leiderschap is nodig
voor adequate regie en om de samenwerking
‘op de kaart’ te krijgen en te houden. Dit is
gegund en verbindend leiderschap, geen
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Leiderschap
De leiderschapsliteratuur biedt aanknopingspunten om competenties van een
procesmanager te duiden. Leiderschap is
in de loop der jaren vanuit vele verschillende invalshoeken beschreven. Ondanks
een aantal verschillen delen leiderschapsauteurs (Bryman, 1992; House & Shamir, 1993;

Kotter, 1997) de opvatting dat leiderschap te
maken heeft met het beïnvloeden van anderen om mensen in beweging te krijgen. In
de wetenschappelijke literatuur worden vier
hoofdstromingen van leiderschapstheorieën
onderscheiden (Bass, 1990; Stoker en Kolk,
2003; Stoker, 2005). Deze hoofdstromingen stellen verschillende basisgedachten
centraal voor effectief leiderschap, namelijk gericht op persoonskenmerken, gedrag,
de situatie en de relatie tussen de leider en
medewerker. Al deze leiderschapsstromingen gaan ervan uit dat een leider verschillende taken vervult. En elke taak vraagt om
een verschillende rol, waarbij verschillende
vaardigheden of competenties behoren. Op
basis van onderdelen en dimensies van de
vier leiderschapsstromingen hebben Quinn
en Cameron (1988) het model van concurrerende waarden ontwikkeld. Dit model is een
breed toepasbaar model met als doel bevordering van effectief leiderschap, verbetering
van organisatie-effectiviteit en bevorderen
van waardecreatie in de complexe en veranderende omgeving (Quinn et al., 2007).
De theorie van Quinn (Quinn et al., 2007)
gaat ervan uit dat leiderschapsstijl, prestaties
en de organisatiecultuur met elkaar in relatie
staan en afhankelijk van elkaar zijn. Invloeden van zowel de interne en externe omgeving veroorzaken andere omstandigheden
waar binnen een organisatie en procesmanager moet werken. Om als organisatie en
procesmanager effectief te zijn, wordt gereageerd op deze invloeden. Indien de waarden,
oriëntaties en doelstellingen gelijk blijven
vallen personen terug in de oude situatie. Dit
sluit aan bij de vraagstelling van het onderzoek. Met de transitie in de gebiedsontwikkeling en daarbij veranderende omstandigheden is de verwachting dat ander gedrag,
mindset en andere managementvaardigheden van de gemeentelijke procesmanager
binnen een (project)organisatie benodigd is.
De basis van het model bestaat uit twee dimensies. Één dimensie onderscheidt enerzijds effectiviteitscriteria waarin de nadruk

onderzoek

hiërarchisch leiderschap (Kaats, 2012). Procesmanagers vervullen een ‘centrale’ rol bij
ruimtelijke opgaven. De procesmanager is
de uitvoerende instantie van het procesmanagement en werkt in een interorganisatorisch netwerk. Binnen een gemeentelijke
organisatie geeft een procesmanager bijzondere aandacht aan een goede interne
samenwerking tussen wethouder, ambtelijk
opdrachtgever en zich zelf. Binnen deze driehoek lopen diverse lijnen politiek, bestuurlijk en ambtelijk, zowel verticaal (tussen de
verschillende hiërarchische niveaus) als horizontaal (bijvoorbeeld tussen verschillende
diensten en tussen staf en lijn) door elkaar
heen. De gemeentelijke procesmanager beïnvloedt naar eigen inzicht het procesverloop
van de gebiedsontwikkeling, waarbij onder
andere aandacht wordt gegeven aan draagvlak creëren, betrekken van partijen, zoeken
naar een gemeenschappelijk belang, formuleren van gezamenlijke kwaliteitsambities,
faciliteren van het besluitvormingsproces en
sturen op een beperkt aantal inhoudelijke
randvoorwaarden, een bepaalde tijdsplanning en kostenbudget. De vraag die ontstaat
is over welke competenties, zoals houding,
gedrag en werkwijze dient een gemeentelijke procesmanager, naast vakkennis en
ervaring, te beschikken om effectief te zijn
bij gebiedsontwikkeling ‘nieuwe stijl’? Om
op deze vraag antwoord te kunnen geven is
het van belang om leiderschap in verband
te brengen met gebiedsontwikkeling. Tot
op heden is nog maar beperkt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar leiderschap
in gebiedsontwikkeling. Dit onderzoek doet
hiervoor een eerste aanzet.
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ligt op flexibiliteit, vrijheid van handelen en
dynamiek, en anderzijds van criteria waarin
de nadruk ligt op beheersbaarheid, stabiliteit, orde en controle. Dit wil zeggen dat sommige organisaties en/of procesmanagers effectief worden beschouwd wanneer zij zich
aanpassen aan invloeden uit de omgeving of
juist een blijvend karakter bezitten (stabiel
en voorspelbaar). De andere dimensie heeft
betrekking op de gerichtheid van de organisatie cq. de procesmanager. Is deze extern of
intern georiënteerd? De externe omgeving
bestaat uit externe factoren die van invloed
zijn op de organisatie zoals de markt, de
economie, de maatschappij en het milieu.
De interne omgeving heeft betrekking op
de organisatiestructuur, de middelen en de
systemen die binnen de organisatie worden
gehanteerd. Dit wil zeggen dat effectiviteit

wordt bepaald door de interactie of concurrentie met andere organisaties.
Het model van Quinn onderscheidt vier
kwadranten, waarbij elk kwadrant correspondeert met verschillende accenten, leiderschapsactiviteiten en -kwaliteiten primair
gericht op concurreren, controleren, samenwerken en creëren. In ieder kwadrant heeft
Quinn twee leiderschapsstijlen benoemd,
die van een procesmanager worden verwacht
bij de verschillende organisatiemodellen.
Het model gaat er vanuit dat hoewel iedere
procesmanager elementen van elk kwadrant
bezit, één element in het gedrag overheerst.
In het kwadrant ‘concurreren’ wordt uitgegaan van een resultaatgerichte (project)
organisatie met nadruk op afronding van
werkzaamheden. Concurrentiegerichtheid
en productiviteit staan hierbij centraal. Uit-

figuur 1 ▶ O
 verzicht van leiderschapsrollen met belangrijkste
managementvaardigheden

1 Inzicht in uzelf en anderen
2 Effectief communiceren
3	Ontwikkeling van werknemers

Flexibiliteit

1 Leven met verandering
2 Creatief denken
3 Managen van veranderingen

SAMENWERKEN

CREëREN

1 Teambuilding
2 Participerende besluitvorming
3 Conflict managen

MENTOR

INNOVATOR

STIMULATOR

BEMIDDELAAR

CONTROLEUR

PRODUCENT

Intern

1	Een machtsbasis opbouwen
en handhaven
2	Onderhandelen over inzet
en overeenstemming
3 Ideeën presenteren

Extern

1	Informatie beheren &
kritisch denken
2	Omgaan met overvloed
aan informatie
3 Kernproccessen beheren

1 Productief werken
2	Een productieve
werkomgeving bevorderen
3 Tijd- en stressmanagement

COÖRDINATOR BESTUURDER

CONTROLEREN

CONCURREREN

1 Projectmanagement
2 Taken ontwerpen
3 Crossfunctioneel management

1	Visie ontwikkelen en communiceren
2	Doelen en doelstellingen formuleren
3	Ontwerpen en organiseren

Beheersing

Bron: Cameron & Quinn, 2012

52 | juni 2014 | Real Estate Research Quarterly

PNL14-RERQ2-049-JURRIEN DE JONG.indd 52

10-06-14 12:56

thema
service

sen (project)medewerkers. Zij streven naar
deelname en openheid.
Het vierde kwadrant ‘creëren’ weerspiegelt
de visie dat organisaties effectief zijn als ze
in staat zijn om te anticiperen op veranderingen in de economisch-sociaal-politieke
omgeving. Uitgangspunt is dat innovatieve
en pionierende initiatieven leiden tot succes. Aanpassingsvermogen, flexibiliteit,
creativiteit, externe ondersteuning en bevordering van individueel initiatief en vrijheid staan centraal. De innovator speelt in
op veranderingen en vraagt zich af wat deze
veranderingen voor de (project)organisatie
kunnen betekenen. De innovator is flexibel en creatief en staat open voor nieuwe
ideeën en denkwijzen. Leiders in de rol van
bemiddelaar zijn politiek scherpzinnig en
vertegenwoordigen een werkeenheid aan
mensen, zowel binnen als buiten de organisatie. Bemiddelaars koppelen de organisatie
extern en focussen op netwerken waaronder
strategische allianties en partnerschappen
met andere organisaties.
Onderzoek naar interorganisatorisch samenwerken toont aan dat bepaalde kwadranten uit het model van Quinn meer van
toepassing zijn voor succesvol leiderschap
dan anderen. Hieruit komt naar voren dat
het hanteren van hiërarchische principes
niet toereikend of zelfs contraproductief is.
De term ‘verbinden’ komt uit een ander domein dan het traditioneel hiërarchische, positionele domein (Kaats & Opheij, 2011). De
maakbaarheid der dingen is naar hun zeggen beperkt. ‘Collaborative leaders’ (Chrislip
& Larson, 1994) worden geïdentificeerd als
personen die de relevante partijen bijeenbrengen, hun interacties faciliteren, neutraal zijn, kunnen omgaan met complexiteit
en met uiteenlopende belangen, niet afhankelijk zijn van positioneel gezag, ambiguïteit kunnen tolereren, aandacht schenken
aan vertrouwensontwikkeling, zelf geen
machtspositie wensen in te nemen en ook
niet op de voorgrond willen treden (Schruijer, Taillieu & Vansina, 1998). Generieke be-

onderzoek

gangspunt is dat een duidelijke leiding productieve resultaten oplevert. De belangrijkste drijfveer is het bereiken van doelen langs
een bepaalde koers. Leiders in de rol van
de producent zijn taak- en werkgericht met
hoge energie, motivatie en persoonlijke inzet. Leiders in de rol van de bestuurder zijn
beslissend, geven richting aan anderen, verduidelijken verwachtingen en zijn competitief gericht op het nastreven van doelen. Besluitvaardigheid is een belangrijk kenmerk.
Het kwadrant ‘controleren’ richt zich op
goede interne verhoudingen. Gestreefd
wordt naar stabiliteit en controle door standaardisering van de interne werkprocessen
binnen de (project)organisatie. De naleving
van regels is hierbij essentieel. Leiders in de
rol van coördinator beheren de werkstroom,
analyseren taakvereisten en organiseren
personeel inspanningen. Zij streven naar
documentatie en informatiemanagement.
De coördinator heeft als taak om de juiste
mensen, op de juiste plaats, op het juiste moment, de juiste taak te laten verrichten; een
faciliterende rol. Leiders in de rol van de controleur zijn bezorgd over de feiten, details,
rapporten, papierwerk, procedures, regels en
verordeningen.
De menselijke relaties staan centraal in het
derde kwadrant ‘samenwerken’. Hier wordt
uitgegaan dat organisaties effectief zijn als
ze talenten kunnen onttrekken en denken
aan hun werknemers. Essentieel in dit model is de zorg om aandacht voor de menselijke behoeften, zoals betrokkenheid, persoonlijk respect, motivatie en tevredenheid.
Het gaat hierbij zowel om individualiteit als
teamwork. De mentor is gevoelig voor de
behoeften van medewerkers, zoals carrière
groei, en helpt bij hun persoonlijke ontwikkeling. Zij streven naar een hoger moreel en
inzet door vooral bezig te zijn met betrokkenheid van medewerkers door ze te laten
participeren in de besluitvorming. Leiders in
de rol van stimulator richten zich op relaties
tussen zichzelf en het team, bouwen aan onderlinge samenhang en samenwerking tus-
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ginselen van ‘collaborative leadership’ zijn
het erkennen van wederzijdse afhankelijkheid en de wil om vanuit een gemeenschappelijke machtsbasis te werken, om vanuit
vertrouwen samen te construeren en om
vrijwillig commitment te zoeken. Het vraagt
aandacht voor zowel de interactie binnen de
groep als voor de interpersoonlijke relaties
(Kaats, 2012).

Onderzoeksmethode
Aan de hand van de literatuur van interorganisatorische samenwerking, leiderschap
en gebiedsontwikkeling én verkennende
praktijkinzichten vanuit een workshop met
experts zijn acht hypothesen vanuit de dimensies en de rollen van het leiderschapsmodel van Quinn geformuleerd. Tabel 2
geeft een overzicht van de hypothesen. Deze

Tabel 1 ▶ Kenmerken onderzochte projecten
Gebiedsontwikkeling

Gemeente Rijswijk

Type

‘oude stijl’

‘nieuwe stijl’

Project

De Strijp

RijswijkBuiten

Betreft

Herontwikkeling glastuinbouwgebied

Herontwikkeling glastuinbouwgebied

Duurzaamheid

Enkel tot uitdrukking in de stedenbouw-

Duurzaamheid benaderd via het DPL-

kundige kwaliteit.

systeem vanaf begin van het proces.

Start-up

1993

Herijking in 2008

Projectfase

Gerealiseerd

Planontwikkelingsfase en realisatiefase

Inhoud

Buitenstedelijk

Buitenstedelijk/ binnenstedelijk

Kenmerken

Aanbodgestuurd en vastgoed centraal

Gebiedswaarden centraal en
“Vraaggestuurd”

Actoren in voortraject

Gemeente Rijswijk

- Gemeente Rijswijk
- Dura Vermeer
- TU Delft
- Deloitte
- Provincie ZH (begin van het traject)

Samenwerkingsvorm

PPS met Dura

- SOK met Dura Vermeer
- Samenwerking met TU Delft en
Deloitte (adviserend)
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zijn in de praktijk kwalitatief getoetst door
drie recente gebiedsontwikkelingen ‘nieuwe
stijl’ in Nederland te vergelijken met drie
eerdere gebiedsontwikkelingen ‘oude stijl’
in dezelfde gemeente. Aan de hand van
semi-gestructureerde interviews is inzicht
verworven in het gedrag, houding en vaardigheden van de gemeentelijke procesmanagers in kwestie.

Gemeente Katwijk
‘oude stijl’

De gebiedsontwikkelingen ‘nieuwe stijl’ zijn
(her)gestart tijdens of na de crisis van 2008.
Tevens komt in de gebiedsontwikkelingen
duurzaamheid tot uitdrukking in meerdere
thema’s en is ten minste een (intentie)overeenkomst gesloten, zodat het om meer gaat
dan alleen een toekomstige visie op een ontwikkeling. Er is gekozen voor de processen
van RijswijkBuiten te Rijswijk, Valkenburg

Gemeente Almere
‘nieuwe stijl’

‘oude stijl’

Filmwijk

‘nieuwe stijl’

Princehaven fase 1

Nieuw Valkenburg

Oosterwold

Herontwikkeling havengebied

Herontwikkeling vliegveld

Uitleggebied

Uitleggebied

Geen aandacht, wel in het feit

Veel aandacht voor duur-

Duurzaamheid

Gebied wordt duurzaam, toe-

dat het een binnenstedelijke

zaamheid, waarbij diverse

lag op de ruim-

komstbestendig (klimaatadaptief)

ontwikkeling betrof

thema’s aan bod komen,

telijke beleving.

en zelfvoorzienend, waarbij de

zoals water, bodem,

Almere Principles’ als inspirerend

(recreatief) groen, tijdelijk

richtsnoer dienen.

1994

Herijking 2008

1991

2009

Gerealiseerd

Planontwikkelingsfase

Gerealiseerd

Definitiefase

Binnenstedelijk

Buitenstedelijk/ binnen-

Buitenstedelijk

Aanbodgestuurd en vastgoed

Gebiedswaarden,

Aanbodge-

Vraaggestuurd en gebiedsstromen

centraal

gebiedsstromen centraal

stuurd en vast-

centraal

en “Vraaggestuurd”

goed centraal

- Gemeente Katwijk

Gemeente

- Gemeente Almere

- RVOB

Almere

- Gemeente Zeewolde

stedelijk

Gemeente Katwijk

- Koploperbedrijven GEN

- RVOB

- Provincie ZH, regio

- Waterschap

onderzoek

gebruik, en hergebruik.

- Staatsbosbeheer

Holland Rijnland en
gemeente Wassenaar
PPS met Rabo Vastgoed
en Aannemers-combinatie
Katwijk (ACK)

- Intentie-overeenkomst
met RVOB;
- Samenwerkingsovereenkomst met GEN

Concessies met

Bestuursconvenant tussen

verschillende

gemeenten Almere en Zeewolde

ontwikkelaars,

en RVOB.

service

(begin van het traject)

bouwers en
woning-corporaties
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Tabel 2 ▶ Geformuleerde hypothesen en resultaten van de analyse
Hypothesen

Analyse

1. . . . meer extern gericht.

√

Meer extern gericht en vraagt om meer flexibiliteit

2. . . . meer flexibel en vrij in zijn handelen.

√

en vrijheid in handelen. Aanpasbaar aan de

In vergelijking met gebiedsontwikkeling ‘oude
stijl’ is bij ‘nieuwe stijl’ de gemeentelijke procesmanager . . .

omgeving gedurende het proces. Maar interne
gerichtheid en nadruk op beheersbaarheid blijft.
3. . . . een hiërarchische stijl van controleur en coördi-

X

nator minder dominant aanwezig.

Minder hiërarchisch: controleur en coördinator
zijn minder dominant. Door de omgeving wordt
de controleursrol wel degelijk ervaren.

4. . . . een samenwerkende stijl van mentor en stimula-

√

tor meer dominant aanwezig.

Meer samenwerkend: mentor en stimulator zijn
meer dominant. Dit vraagt om openheid, transparantie en betrokkenheid.

5. . . . de rol van innovator dominant aanwezig.

√

6. . . . de rol van bemiddelaar in gelijke mate aanwezig.

√

7. . . . de rol van producent minder aanwezig.

√

8. . . . de rol van bestuurder minder aanwezig.

X

Meer gericht op de rol van innovator. Creativiteit
wordt gevraagd.
Meer gericht op de rol van bemiddelaar. Nu
meest dominante rol.
De rol van producent minder aanwezig. Effectiviteit gaat voor efficiency in het proces.
De rol van bestuurder minder aanwezig. Doelen
blijven even belangrijk, met name tussendoelen.

te Katwijk en Oosterwold te Almere. Bij de
selectie van de ontwikkelingen ‘oude stijl’
is eveneens gezocht naar gebiedsontwikkelingen gericht op woningbouw in dezelfde
gemeenten. Hierdoor blijft de gemeentelijke organisatiecultuur constant. De geselecteerde ‘oude stijl’ processen zijn De Strijp
te Rijswijk, Princehaven fase 1 te Katwijk en
Filmwijk te Almere. In tabel 1 zijn enkele
projectkenmerken benoemd.
De leiderschapsstijlen van de gemeentelijke
procesmanagers zijn in kaart gebracht met
behulp van de gevalideerde vragenlijst van
Quinn, bestaande uit 36 omschrijvingen
van de wijzen waarop procesmanagers te
werk gaan. Elke leiderschapsstijl is verbonden met een aantal omschrijvingen. De
vragenlijst is op enkele plekken minimaal
aangepast, zodat de omschrijvingen passen
in de context van gebiedsontwikkeling. Van
de zes projecten zijn zowel de gemeente-

lijke procesmanager als een andere betrokken (private) procesmanager geïnterviewd.
Het betrof dus een zelfbeoordeling van de
gemeentelijke procesmanager en een beoordeling van de gemeentelijke procesmanager
door een andere betrokken procesmanager. Hiermee kunnen eventuele verschillen
aan het licht worden gebracht tussen het
leiderschapsprofiel dat de gemeentelijke
procesmanager zichzelf geeft en het leiderschapsprofiel dat de betrokken (private) procesmanager ervaart van de gemeentelijke
procesmanager.
De respondent kon op een zevenpuntschaal
(Likert, 1932) aangeven hoe vaak de gemeentelijke procesmanager het omschreven gedrag vertoonde. Door de uitkomsten van
genoemde testen per case te verwerken in
een spinnenwebdiagram, is de dominante
leiderschapsstijl inzichtelijk gemaakt. Tevens is nadere toelichting, visie en motivatie
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ingewonnen door tijdens het doornemen
van de vragenlijst van Quinn open vragen
te stellen.

Gebiedsontwikkeling ‘nieuwe stijl’ is nog
meer afhankelijk van (meerdere) samenwerkingen tussen partijen dan gebiedsontwikkeling ‘oude stijl’. Voor de gebiedsontwikkeling RijswijkBuiten is er een samenwerking

service

Of bij gebiedsontwikkeling ‘nieuwe stijl’ een
minder hiërarchische stijl nodig is, blijkt niet
uit de onderzochte cases. Gezien de complexiteit van de ruimtelijke vraagstukken bij
de cases RijswijkBuiten en Valkenburg Katwijk is juist de coördinatorrol en controlerol
meer aanwezig dan was verwacht. In de casus Oosterwold zijn deze twee rollen minder
aanwezig dan in de casus ‘oude stijl’. Wel
blijkt uit de cases dat de omgeving de coördinatorrol en controlerol meer ervaart dan de
gemeentelijke procesmanager zelf.

onderzoek

Analyse
Bij de vergelijking van de theorie met de
praktijk zijn de acht hypothesen één voor
één beoordeeld. Tabel 2 geeft een overzicht
van de resultaten van deze analyse.
De onderzochte processen van gebiedsontwikkeling ‘nieuwe stijl’ laten zien dat het
verwachte gedrag van de gemeentelijke
procesmanager meer extern gericht is dan
voorheen. Ook blijkt dat gebiedsontwikkeling ‘nieuwe stijl’ om meer flexibiliteit, vrijheid in het handelen en dynamiek van de
gemeentelijke procesmanager vraagt. De
gemeentelijke procesmanager is effectief
bij gebiedsontwikkeling ‘nieuwe stijl’ als hij
kan veranderen en aanpassen aan de omgeving gedurende het gebiedsontwikkelingsproces. Dit komt onder andere tot uiting
door gebruik te maken van globale bestemmingsplannen en juist creativiteit te vragen
aan de gemeentelijke organisatie om initiatieven te kunnen faciliteren. Maar interne
gerichtheid en nadruk op beheersbaarheid
blijft in dezelfde mate aanwezig.

met minder gebruikelijke partijen opgericht,
namelijk met de TU Delft en Deloitte. In de
gebiedsontwikkeling Nieuw Valkenburg is
een extra samenwerking opgezet met het
GEN (14 koploperbedrijven) om op gebiedsniveau energieneutraal te kunnen worden.
De mentor- en stimulatorrol blijken dominanter aanwezig bij de gemeentelijke procesmanager dan in de gebiedsontwikkeling
‘oude stijl’. Dit is ook nodig om nieuwe verbindingen en samenwerkingen te kunnen
leggen en om een andere persoon of partij
beter te kunnen laten presteren of functioneren. Openheid, transparantie en betrokkenheid blijken kernwaarden te zijn voor een
duurzame samenwerkingsrelatie.
De rol van innovator is nadrukkelijker aanwezig bij de drie cases van gebiedsontwikkeling ‘nieuwe stijl’ dan in de ‘oude stijl’.
Creativiteit en streven naar innovatie en aanpassing zijn belangrijke vaardigheden geworden van de gemeentelijke procesmanager. Het mogelijk maken en ruimte bieden
aan initiatiefnemers is daarmee een goed
uitgangspunt waar vanuit de gemeentelijke
procesmanager moet handelen.
In de gebiedsontwikkeling ‘oude stijl’ was
de rol van bemiddelaar al nadrukkelijk aanwezig. Bij gebiedsontwikkeling ‘nieuwe stijl’
wordt deze rol het meest dominant. Dit is te
verklaren uit het feit dat het betrekken van
het bestuur (college en gemeenteraad) gedurende het proces nog belangrijker is geworden. Op de eerste plaats is de hoeveelheid
aan informatie tegenwoordig groter geworden door de veelheid aan actoren dat bij het
proces betrokken is. Maar een nog veel belangrijker reden is dat gebiedsontwikkeling
‘nieuwe stijl’ iets nieuws en iets anders is en
dat vraagt extra uitleg. In gebiedsontwikkeling ‘nieuwe stijl’ wordt door de gemeentelijke procesmanager minder strak de hand
gehouden op de proceslogistiek. De nadruk
ligt veel minder op een efficiënt ingericht
proces om (productie)doelstellingen te behalen. Bij gebiedsontwikkeling ‘oude stijl’ ging
de snelheid nog wel eens ten koste van de
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kwaliteit. Bij gebiedsontwikkeling ‘nieuwe
stijl’ ligt het bereiken van waardecreatie in
een gebied, ruimtelijke kwaliteit, voorop.
Hierbij gaat het minder om efficiency, maar
meer om effectiviteit, het vinden en leggen
van de juiste verbindingen.
Tot slot blijkt de bestuurdersrol bij gebiedsontwikkeling ‘nieuwe stijl’ in gelijke mate
aanwezig te zijn als bij de gebiedsontwikkeling ‘oude stijl’. Het stellen van een duidelijk
doel en doelstellingen en hiernaar streven
en handelen als gemeentelijke procesmanager blijft belangrijk bij gebiedsontwikkeling
‘nieuwe stijl’. Het gaat hierbij minder om
het einddoel van de ontwikkeling, zoals het
productiedoel van woningen in een gebiedsontwikkeling ‘oude stijl’, maar meer op tussendoelen of elementen in het proces, bijvoorbeeld op het vlak van energieneutraliteit.
Conclusie
Uit het verkennend onderzoek blijkt dat in
de transitie naar gebiedsontwikkeling ‘nieuwe stijl’ door de veranderende (proces)omgeving de dominante leiderschapsstijlen met
bijbehorende vaardigheden van de gemeentelijke procesmanager wijzigen. De belangrijkste deelresultaten van het onderzoek zijn:
-	
De gemeentelijke procesmanager moet
zich op meerdere stijlen richten om gebiedsontwikkeling ‘nieuwe stijl’ van de
grond te krijgen.
-	Voorheen waren de bestuurders- en bemiddelaarsrol dominant. Bij gebiedsontwikkeling ‘nieuwe stijl’ zijn de rollen
innovator, stimulator, mentor en bemiddelaar dominant.
-	Het blijft essentieel om regelmatig gedurende het proces het college en gemeenteraad te betrekken (bemiddelaarsrol).
-	Gebiedsontwikkeling ‘nieuwe stijl’ vraagt
om flexibiliteit: door open te staan voor
nieuwe en creatieve ideeën en aanpasbaar te zijn in de dynamische omgeving,
kunnen nieuwe verbindingen en nieuwe
samenwerkingen ontstaan in het gebiedsontwikkelingsprces.

-	Van belang is dat niet alleen belemmeringen worden weggehaald voor gebiedsinitiatieven, maar ook dat de gemeentelijke
procesmanager breder kijkt naar kansen,
verbindingen en functiecombinaties om
waardecreatie in een gebied te behalen.
Dus minder focus op het opsporen van tegenstrijdigheden gedurende het gebiedsontwikkelingsproces. De wil hebben om
samen uitdagingen te willen oplossen.
-	Creatief en oplossingsgericht denken én
zoeken naar duurzame oplossingen en
relaties met oog voor de toekomst.
-	Het is essentieel om transparant te handelen, open te communiceren en te faciliteren richting de omgeving. Hier hoort
bij het verduidelijken van elkaars belangen en rollen in de samenwerking, zodat
inzicht in elkaar ontstaat en vastigheid in
de samenwerking. Maar ook het vergroten
van de betrokkenheid door een transparant proces.
-	Stimuleren van (lokale) samenwerkingen
door te faciliteren, zodat individuen en
groepen beter kunnen presteren.
Het onderzoek toont een relatie tussen de
transitie van gebiedsontwikkeling en een verandering van leiderschapsstijl aan. De duurzame transitie vraagt niet alleen om nieuwe
verdien- of samenwerkingsmodellen. De
grootste uitdagingen hierbij liggen niet in
organisatiestructuren, regels of financiële kaders, maar in de intrinsieke persoonlijke motivatie van ons allen. Het hoofd moet om, weg
van het kortetermijn- en silodenken waartoe
onze omgeving nog aanzet (Jonker, 2013).
Persoonlijk leiderschap is hierbij van cruciaal
belang. Daarom is er na deze eerste verkenning behoefte aan diepgaander onderzoek.
Verder onderzoek is ook nodig omdat er de
nodige misverstanden leven. Zo is uit het
onderzoek gebleken dat er verschil bestaat
tussen de zelfbeoordeling van de gemeentelijke procesmanager en beoordeling door
de externe partij. Terwijl de gemeentelijke
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tiveren om zoeken naar nieuwe duurzame
oplossingen, die vaak interdisciplinair zijn
en vragen om een vergaande gezamenlijke
inspanning.
Het onderzoek is in 2012 en 2013 uitgevoerd door
ir. Jurriën de Jong in het kader van de Master of
Science in Real Estate (MSRE) aan de Amsterdam School of Real Estate (ASRE). Dr. Ir GertJoost Peek MRICS was zijn scriptiebegeleider.
Tweede beoordelaar was prof. Dr. Ed Nozeman.
De auteur dankt de geïnterviewde procesmanagers van de casussen in het bijzonder voor hun
medewerking.

Over de auteurs
Ir. Jurriën de Jong is senior adviseur en
partner bij ABC Nova.
Dr. ir. Gert-Joost Peek MRICS is eigenaar van SPOTON Consulting, lector
Gebiedsontwikkeling en Transitiemanagement aan de Hogeschool Rotterdam en fellow Ruimtelijk Procesorganisatie aan de ASRE.

onderzoek

procesmanager denkt maximale flexibiliteit
te moeten bieden, hebben de externe partners wel behoefte aan hiërarchie. Er is een
bepaalde zekerheid, vastheid, nodig om iets
voor elkaar te krijgen en de gemeente kan
hieraan bijdragen. Faciliteren, zoals de moderne opstelling van overheden in ruimtelijke processen wel wordt genoemd, is dus
niet loslaten, maar gaat over het scheppen
van randvoorwaarden voor de ontwikkeling.
En wanneer de gebiedsontwikkeling van de
toekomst over meer gaat dan vastgoedontwikkeling alleen, dienen deze voorwaarden
ook meerdere disciplines en thema’s te bestrijken. De gemeentelijke procesmanager
zal sectoroverschrijdend moeten opereren
en daarmee worden verbindende kwaliteiten
belangrijker. Gebiedsgericht werken vraagt
om mandaat laag in de gemeentelijke organisatie en doet daarmee een groter beroep
op de leiderschapskwaliteiten van de procesmanager dan voorheen. De procesmanager
wordt aangesproken op een breed palet aan
managementvaardigheden die hem in staat
stellen meerdere leiderschapsstijlen te hanteren. Gebiedsontwikkeling ‘nieuwe stijl’
vraagt met name om meer aandacht voor
de zachtere intermenselijke aspecten van
leiderschap die de procesmanager in staat
stellen samenwerkingspartners vanuit vertrouwen te committeren en intrinsiek te mo-

service
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Literatuurlijst
Het modelmatig waarderen van kantoorobjecten
J.A.A. Brinkman, Amsterdam, 2014
De onduidelijkheid en de discussies over de
waardebepaling van het vastgoed is de laatste jaren toegenomen. Voor verschillende
belanghebbenden wordt de waardebepaling
van vastgoed steeds belangrijker. Hierbij
valt te denken aan de eigenaar van het vastgoed, de vastgoedfinancier, de accountant
van vastgoedpartijen en als controlerende
organen de Autoriteit Financiële Markten
(AFM) en De Nederlandse Bank (DNB).
Door tegengestelde belangen komt het
regelmatig voor dat de marktwaarde voor
hetzelfde object, vanuit het oogpunt van de
verschillende belanghebbenden, sterk verschilt. Uitgangspunt bij dit onderzoek is de
vraag of op basis van object- en omgevingskenmerken de waarde van een kantoorobject modelmatig kan worden vastgesteld.
Eerst worden de verschillen in taxatiewaardes onderling en de uiteindelijke transactiewaarde beschreven en wordt ingegaan op
de nauwkeurigheid van de taxaties. Vervolgens wordt de Nederlandse kantorenmarkt
behandeld. Als laatste wordt opbouw en
uitwerking van het regressiemodel in SPSS
gepresenteerd. Geconcludeerd wordt dat de
omgevingskenmerken een sterke samenhang hebben met de waarde per vierkante
meter. Scriptie in het kader van de MSREopleiding, jaargang 2014, aan de Amsterdam School of Real Estate.
De zelfstandige ondernemer in binnenstedelijke planmatige winkelcentra:
een lust of een last.
B.M. Bakker, - Den Haag, 2011
Onderzoek naar de concurrentiepositie van
de zelfstandige ondernemer in het centraal

winkelgebied. Gekeken is naar meerwaarde
voor ontwikkelaars en beleggers van zelfstandige ondernemingen in binnenstedelijke centra. Naast de traditionele factoren als
markt, locatie en gebouwkenmerken blijkt
de branche- en huurdersmix een belangrijke
huurprijs beïnvloedende factor te zijn in de
onderzochte Nederlandse planmatige winkelcentra. De hoofdbranches Mode & Luxe
en Persoonlijke verzorging kunnen worden
getypeerd als de core hoofdbranches, die de
hoogste huurprijzen per vvo betalen. Ook
het type retailer blijkt een duidelijke invloed
uit te oefenen op de huurprijs: zelfstandige
ondernemers blijken een significant lagere
huurprijs per m² te betalen dan de gevestigde winkelketens. Consumentenonderzoek
heeft getoond dat de aanwezigheid van zelfstandige ondernemers belangrijk wordt geacht bij het bezoeken van het winkelgebied
en dat zij mede bepalend zijn voor de sfeer
en gezelligheid in een binnenstad. Men is
bereid extra te betalen voor service en de diversiteit van het winkelaanbod is belangrijker dan de prijs. Hoewel ontwikkelaars en
beleggers het belang van de ‘couleur locale’
erkennen, kiezen zij in de praktijk veelal
toch voor de winkelketen. Scriptie in het kader van de MSRE-opleiding, jaargang 2011,
aan de Amsterdam School of Real Estate.
De (be)weging van de retailer
D.H.H. van Vilsteren, - Amsterdam, 2010
Een vastgoedeigenaar wil inzicht hebben in
de afweging van de retailer in een stedelijk
winkelcentrum die de verhuisbeslissing
van de retailer vormt. De retailer kijkt naar
de onderliggende factoren van zijn omzetpotentie. De vastgoedeigenaar van bestaand
vastgoed kijkt naar het effect op bezoekersaantallen, leegstand en (vestigings)keuzes

62 | juni 2014 | Real Estate Research Quarterly

PNL14-RERQ2-062-AGENDA+RICHTLIJNEN.indd 62

10-06-14 12:56

thema

van andere retailers van de verhuizing van
een retailer naar een ander winkelcentrum.
De motieven van de retailer zijn door middel van hypotheses getoetst aan een onderzoeksgroep. Hieruit zijn enkele instrumenten gehaald die succesvol kunnen zijn voor
een vastgoedeigenaar om zijn huurder te
behouden. Genoemd zijn: een actieve benadering door de vastgoedeigenaars naar
de huurders; inspringen op ontwikkelingen
in het winkelcentrum qua actief beleid en
qua lange termijn visie; incentives bieden
aan de verhuurder in de vorm van een investeringsbijdrage;
parkeergelegenheid
onderzoeken en creëren; selectief bepaalde
huurders (spilfiguren) aantrekken. Masterthesis ( scriptie ) in het kader van de MSREopleiding, jaargang 2010, aan de Amsterdam School of Real Estate.

of developing all types of real estate, including multifamily, office, retail, and industrial projects. Thoroughly updated, this
new edition includes numerous case studies of actual projects as well as small-scale
examples that are ideal for anyone new to
real estate development
Architectuur in Nederland,
jaarboek 2013-2014.
T. Avermaete, H. van der Heijden,
E. Oostmeijer, L. Vlassentood.
Rotterdam, Nederlands Architectuurinstituut,
2014. ISBN 978-94-6208-115-4
Jaarlijkse selectie van recent gereedgekomen projecten.

service

Professional Real Estate Development
Richard B. Peiser & David Hamilton, Urban
Land Institute, U.S. mei 2013
This basic primer covers the nuts and bolts

onderzoek

House of Debt
How They Caused the Great Recession, and
How We Can Prevent it from Happening Again
Atif Mian, Amir Sufi, The University of Chicago
Press, 2013
The Great American Recession resulted in
the loss of eight million jobs between 2007
and 2009. More than four million homes
were lost to foreclosures. Is it a coincidence
that the United States witnessed a dramatic
rise in household debt in the years before
the recession - that the total amount of debt
for American households doubled between
2000 and 2007 to $14 trillion? Definitely
not. Armed with clear and powerful evidence, Atif Mian and Amir Sufi in House
of Debt reveal how the Great Recession and
Great Depression, as well as the current
economic malaise in Europe, were caused
by a large run up in household debt followed by a significantly large drop in household spending.
Samenstelling:
Vastgoedinformatiecentrum, Amsterdam
School of Real Estate. Voor meer informatie zie
www.vastgoedkennis.nl.
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Richtlijnen Real Estate Research
Quarterly voor auteurs
Grondslag
Aan artikelen liggen bij voorkeur de resultaten
van concreet onderzoek ten grondslag en bevatten goed onderbouwde praktische relevantie/
nieuwswaarde voor de vastgoedsector. Het kan
zowel gaan om fundamenteel wetenschappelijk
onderzoek als om toegepast wetenschappelijk
onderzoek. De resultaten van onderzoek moeten
breed toepasbaar zijn. Onderzoek dat uitsluitend
betrekking heeft op individuele locaties of regio’s, past niet in de formule. Daarnaast biedt de
redactie ruimte voor opiniërende artikelen. Ook
die vinden echter hun basis in onderzoek.
De redactie streeft naar een aantrekkelijke afwisseling van langere en kortere artikelen. De maximale lengte is circa 2000 woorden. Uitzonderingen kunnen gemaakt worden voor artikelen van
bijvoorbeeld promovendi met een op onderzoek
gebaseerd proefschrift of een onderwerp dat dieper ingaat op een bepaald onderwerp. Deze artikelen mogen 3.000 of 4.000 woorden beslaan,
zulks ter beoordeling aan de redactie.
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.
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.)
Voorstellen voor artikelen kunnen digitaal worden aangeleverd via: vogon@propertynl.com.
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