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Voor niets
door Ed Nozeman

Voor niets gaat de zon op, zo luidt een bekend gezegde. Dat schoot me te binnen, toen ik
onlangs weer werd getrakteerd op het halfjaarbericht over de nationale vastgoedmarkt van
een te naam en te faam bekende intermediair. Die tractatie is niet de enige in dit land. Wie
een overzicht maakt van de bedrijven die verslag doen van de actualiteit van de
vastgoedmarkt landelijk dan wel regionaal, komt tot een indrukwekkende lijst. Iedere
organisatie doet dat op zijn manier en om uiteenlopende redenen.
Wie een beetje zijn best doet, ontvangt die periodieke rapportages gratis en voor niets. Wie
vervolgens de moeite neemt om de verzamelde informatie eens onderling te vergelijken
komt, zeker wat de commerciële vastgoedmarkt betreft, tot de slotsom dat er een hoop
moeite in Nederland wordt verspild. Zo verschijnen er over de Amsterdamse
kantorenmarkt jaarlijks  minimaal zeven rapporten, maar allemaal met verschillende
cijfers. 

Laat ik voorop stellen dat al die consultants feitelijk het werk doen dat het CBS zou
behoren te doen. Een regelrechte afgang vind ik het dat onze nationale trots wel tot op het
milligram nauwkeurig bijhoudt wat we im- en exporteren, maar aan de miljardenbusiness
die vastgoed toch is, nauwelijks aandacht besteedt. Cijfers over nieuw gebouwde
winkelcentra, kantoren en bedrijfsgebouwen, we zullen ze niet op www.statline.cbs.nl
aantreffen. Cijfers over de vastgoedvoorraad en de dynamiek daarin? Behalve de woningen
blijft de rest volstrekt buiten beeld. Maar ja: vastgoed, en zeker de ruimtelijke dimensie,
heeft een lage prioriteit. Het weerspiegelt de departementale verkokering qua nationale
informatieverzameling. CBS valt onder EZ en VROM heeft kennelijk weinig in te
brengen.

Terug naar gratis. Ik ben van mening dat de markt hier een schitterende kans heeft om te
laten zien dat ze zaken kan oppakken die de overheid laat liggen. Is het niet gewoon
doodjammer van al die toegewijde medewerkers bij CBRE, DTZ, Dynamis, JLL en CWHB
(en hoe ze allemaal nog meer mogen heten) dat ze deels bezig zijn dezelfde gegevens te
verzamelen? Om nog maar te zwijgen van de inspanningen van media als Vastgoedmarkt,
PropertyNL en het Financieele Dagblad.
Dat kan stukken efficiënter. Steek de koppen bij elkaar, spreek af welke eensluidende
definities worden gehanteerd, hoe en wie de gegevens dient te verzamelen en te bewerken.
Dan zijn we in een keer af van discussies over betrouwbaarheid en compleetheid. De
vastgoedsector wordt er in ieder geval alleen maar geloofwaardiger en transparanter door.
Zou het Kadaster daar niet het perfecte gremium voor zijn? Interpretaties van de cijfers -
en dat is toch een minstens zo nuttige bezigheid- kunnen de consultants en intermediairs
dan zelf ter hand nemen. Met alle uitstralingseffecten van dien.

Zo’n inspanning is dan niet voor niets.

Prof. dr Ed Nozeman is bijzonder hoogleraar Vastgoedontwikkeling aan de RUG en de UvA. 
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Aanvangsrendementen van 
beleggingsvastgoed
Aanvangsrendementen zijn belangrijke, veel gebruikte kengetallen voor de

dagelijkse vastgoedpraktijk. Onderzoek naar componenten van

aanvangsrendementen kan interessante resultaten en inzichten opleveren. Wij

hebben daarom onderzoek verricht naar de verbanden en wetmatigheden in de

tijd tussen de samenstellende componenten van het aanvangsrendement.

door Martine van Wouwe, Tom M. Berkhout en Pol R. Tansens

Voor dit onderzoek worden als bepalende componenten de reële rente, de inflatie en de
risicopremie gedefinieerd. Ten behoeve van de multiple regressieanalyse werden deze
componenten aangevuld met zogenaamde “dummy variabelen” voor soorten vastgoed en
locaties. Met het gebruik van lineaire regressietechnieken brachten wij het gedrag van de
risicopremie in kaart, en dit in functie van de verklarende variabelen nominale rente en
inflatie. Verschillende statistische controletechnieken geven aan dat de uitkomsten
significant zijn.

Componenten van het (aanvangs)rendement
Courant verhuurd vastgoed wordt in de vastgoedmarkt gewaardeerd met behulp van
zogenaamde bruto- of netto-aanvangsrendementen. Het aanvangsrendement is in eerste
aanleg een kengetal en houdt in beginsel geen rendementsmeting in. Het kan wel een
rendementsverwachting of -indicatie weergeven, daar in het geldstroomschema van
vastgoedbeleggingen doorgaans een vaste structuur is te onderkennen.
Het BAR wordt in de vastgoedmarkt wel geacht te zijn samengesteld uit diverse
componenten, zoals een risicovrije rentevoet, een inkomstengroeiverwachting, een
risicopremie en exploitatiekosten. In de literatuur ontleden Baum en MacGregor het
aanvangsrendement in componenten van gewenst rendement (inclusief risico),
inkomstengroei en waardevermindering. Kruijt (1995, p.2) stelt dat in het
aanvangsrendement rekening wordt gehouden met factoren als (algehele) rentestand,
inflatie, groeiverwachtingen, risico’s en exploitatiekosten. 
Het verwachte rendement (R) van een investering bestaat uit twee variabelen: een
vergoeding voor het verlies aan liquiditeit en een risicopremie. De risicovrije nominale
rentevoet (illiquiditeitspremie) omvat een investering zonder risico waarin de huidige
inflatieverwachting verwerkt is (‘risk free rate’ of RFR). Deze RFR wordt geacht voor elke
investering gelijk te zijn. Voor vastgoedbeleggers merkt men wel het nominaal rendement
van tienjaars staatsobligaties aan als een relevante rentestand, hoewel men kan betwijfelen
of (staats)obligaties wel zo risicoloos zijn. Er kunnen afwijkingen ontstaan tussen de
inflatieverwachting bij aanschaf enerzijds en tijdens de looptijd daadwerkelijk opgetreden
inflatie anderzijds. Een intrestvoerisico blijft aanwezig. Het waardeverloop van een
(staats)obligatie is onzeker. Wanneer men deze basis echter zou verwerpen, is er geen
goed alternatief voorhanden voor de risicovrije rentevoet. De risicopremie (RPR) wordt

2005-Q03-Binnenwerk.qxd  26-09-2005  14:53  Pagina 4



Property Research Quarterly oktober 2005 5

O N D E R Z O E K  -  B E L E G G I N G E N

verondersteld de extra risico’s van een vastgoedbelegging te compenseren en varieert van
belegging tot belegging. 
Voor een constante, oneindige inkomstenstroom (H) is de waarde (W) gelijk aan de
constante geldstroom per periode gedeeld door het verwachte rendement (R): R = H/W
(aanvangsrendement). Hieruit kan men concluderen dat het aanvangsrendement gelijk is
aan het gewenste looptijdrendement; verlies aan liquiditeit, inflatie en risicopremie daarbij
inbegrepen.Wanneer men aanneemt dat er sprake is van een constant groeiende, oneindig
durende inkomstenstroom (g), is de waarde (W) gelijk aan de constante inkomstenstroom
(H) gedeeld door het verwachte rendement minus de inkomstengroei: W = H/(R-g). Wij
zien hierin een toepassing van het Gordon’s Growth Model.1 Doordat de inflatie in
huurverhogingen en in de (rest)waardeontwikkeling van een bepaald object doorwerkt,
wordt het inflatiepercentage doorgaans als een verwachting voor de langetermijngroei
(‘verwachte huurgroei’) aangemerkt. Daarbij kunnen afwijkingen naar boven of beneden
voorkomen, afhankelijk van marktsituatie en marktrisico. Uit onderzoek van Hakfoort en
Kruijt komt naar voren dat er een grote mate van overeenstemming valt te constateren
tussen de werkelijke inflatie en de verwachte inflatie die de beleggers hanteren als
groeiverwachting. Voor langetermijnbeslissingen laten beleggers zich ten aanzien van de
groeiverwachting leiden door het actuele inflatiepercentage (Hakfoort & Kruijt, 1993,
pp.35-36). Het aanvangsrendement kan dan eenvoudiger worden weergegeven als BAR =
RFR +/+ RPR-g. Er is sprake van een duurzame groeivoet die verwacht kan worden uit het
desbetreffende object zonder dat extra investeringen noodzakelijk zijn. 
In ons onderzoek gaan wij uit van het netto-aanvangsrendement (NAR), zodat de
exploitatiekosten verder buiten beschouwing gelaten (kunnen) worden. Bovendien
veronderstellen wij met Kruijt dat de gemiddelde toekomstige inflatie gelijk is aan de
gemiddelde huurgroeivoet. NAR = risicovrije rentevoet + netto risicopremie vastgoed -/-
groeiverwachting. NAR = RFR + RPR -/- g. Wanneer wij veronderstellen dat de
groeiverwachting gelijk is aan het huidige inflatiepercentage, wordt de NAR gelijk aan de
reële rente (nominale rente op tienjarige staatsleningen -/- inflatiepercentage) plus de
netto risicopremie oftewel is de NAR= reële rente + netto risicopremie.2

Data
Wij onderzochten en beperkten ons tot de voornaamste ‘prime’ kantoren- en
winkelvastgoedmarkten van Nederland (Randstad), het Verenigd Koninkrijk (Londen),
België (Brussel) en Duitsland (Frankfurt). Wij duiden deze stedelijke gebieden
eenvoudshalve met de landsnaam aan. De bruto- en netto-aanvangsrendementen van
kantoren en winkels op toplocaties zijn afkomstig van de researchbureaus van DTZ. De
onderzoeksperiode strekte zich uit van 1990 tot en met 2003. Voor de Nederlandse markt
zijn wij uitgegaan van de vier grote steden uit de Randstad: Amsterdam, Rotterdam, Den
Haag en Utrecht. In de stad Brussel hebben wij zeven subdistricten onderscheiden

1 In de literatuur neemt men ook wel een constante waardevermindering d (depreciation) in aanmerking en komt men tot de formule
H/W (initial yield) = R-g+d.

2 Kruijt (1995, p. 2) stelt op basis van empirisch onderzoek de groeiverwachting gelijk aan het actuele inflatiepercentage. Daardoor
wordt de cap rate gelijk aan de reële rente (nominale rente op tienjarige staatsleningen -/- inflatiepercentage) plus exploitatiekosten
plus de risicopremie oftewel is de BAR= reële rente +exploitatiekosten + risicopremie. 
In zekere zin heeft beleggen in vastgoed veel gemeen met een geïndexeerde obligatielening en zou het aanvangsrendement als een
reëel rendement beschouwd kunnen worden. Dit blijft uiteraard een veronderstelling. Huren zijn niet volledig met de inflatie gecor-
releerd. Bij contractverlenging kunnen zij – afhankelijk van marktsituatie en depreciatie – neerwaarts worden bijgesteld. Daarnaast
vindt huurindexatie enigszins vertraagd plaats en kunnen kosten voor (structureel) onderhoud sterker toenemen dan de inflatie.
Bovendien is het eindwaardebedrag afhankelijk van onzekere factoren. 
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(Centrum, Gedecentraliseerd, Noord, Periferie, Luchthaven, Louizalaan en Leopoldswijk),
in het enorme stedelijke agglomeraat Londen drie (West End, City en Mid Town).
Aangezien Brussel met name een kantorenstad is waarvoor veel gegevens beschikbaar
zijn, hebben wij de winkels daar buiten beschouwing gelaten. Als inflatiecijfers hebben
wij voor Nederland, België en Duitsland de geharmoniseerde OESO-reeksen gehanteerd.
Voor het Verenigd Koninkrijk hebben wij de ‘General Retail Price Index’ aangehouden. De
gehanteerde nominale intrest is de effectieve intrest per jaar op tienjaars
overheidsobligaties.

Netto-risicopremies
In de vastgoedbeleggingsmarkt wordt wel aangenomen dat de risico-opslag in het
aanvangsrendement 2% bedraagt. Deze stelling kunnen wij niet onderschrijven, zoals uit
onderstaande tabellen blijkt. De risicopremie varieert in de tijd als gevolg van
marktspecifieke, cyclische en exogene factoren. Het is te simplificerend om uit te gaan van
een stabiele risicopremie in een dynamische investeringsmarkt. Overigens blijken de
netto-aanvangsrendementen in sommige gebieden vrij stabiel te zijn geweest, terwijl
andere gebieden behoorlijke afwijkingen laten zien. 3

Tussen 1990 en 2003 wijken de opslagen sterk af van de veronderstelde 2%. 

Tabel 1: Risico-opslag kantoren4 (%)
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Amst. Rott. TheH. Utr. B.airp. B.Centr. B.Dec.
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986 0,70 0,27 0,65
1987 0,92 0,50 0,88
1988 0,23 -0,20 0,18
1989 1,31 0,69 0,69
1990 -0,43 -0,20 -0,20 -0,20 0,04 -0,68 -0,53
1991 1,08 1,08 1,31 1,08 1,67 1,19 1,57
1992 2,57 2,79 2,79 2,79 1,43 0,95 1,33
1993 3,31 3,31 3,31 3,31 3,35 2,87 3,25
1994 1,11 1,56 1,56 1,56 3,00 2,20 2,58
1995 1,88 2,33 2,10 2,33 1,97 1,26 1,64
1996 2,06 2,73 2,51 2,73 3,32 2,70 3,08
1997 2,85 3,30 3,53 3,30 3,51 3,09 3,47
1998 3,66 4,34 4,56 4,34 3,67 3,20 3,58
1999 2,39 2,84 2,84 2,84 3,54 3,16 3,54
2000 3,43 3,88 3,88 3,88 4,09 3,66 3,90
2001 6,30 6,53 6,62 6,62 4,17 3,83 4,02
2002 6,00 6,23 6,23 6,23 3,78 3,07 3,40
2003 4,18 4,59 4,59 4,59 4,50 3,41 3,98

3 Een uitgebreide versie van dit artikel is op te vragen bij de auteurs. Hierin zijn onder meer tabellen met de gebruikte netto-aanvangs-
rendementen opgenomen.

4 De risico-opslag definiëren wij als het verschil tussen het netto-aanvangsrendement en de risicovrije rentevoet.
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B.Lo. B.North B.Per. B.Leop LonCit. LonMid. LonWest Fra
1,40
0,84
2,19
2,61
0,99
1,03

0,70 0,27 0,89 0,03
0,92 0,50 1,11 0,26
0,23 -0,10 0,42 -0,44
0,74 1,17 1,41 0,08

-0,49 -0,20 0,04 -1,15 5,99 4,99 -2,04
1,62 1,43 1,67 0,95 1,49 1,49 0,74 0,84
1,38 1,05 1,66 0,71 0,85 0,85 0,35 1,30
3,30 2,87 3,58 2,63 -0,20 -0,70 -0,95 3,57
2,62 2,15 3,00 1,96 -0,06 0,44 -0,56 -0,22
1,68 1,26 1,97 1,02 1,28 1,78 0,78 0,37
3,13 2,66 3,32 2,47 0,49 0,99 -0,01 0,82
3,51 3,04 3,61 2,85 2,81 3,31 2,06 1,43
3,63 3,10 3,82 2,96 4,44 4,69 3,44 1,63
3,64 3,07 3,83 2,97 2,32 2,57 1,32 0,44
4,14 3,57 4,33 3,47 4,27 4,27 3,27 2,05
4,36 3,79 4,50 3,69 2,15 2,15 1,40 1,40
3,59 2,93 3,88 2,83 5,07 5,03 4,03 1,90
4,12 3,32 4,74 3,08 4,50 4,50 3,25 1,81

Amst. Rott. TheH. Utr. Lon. Lon. Lon. Fra
Bond Str. Knightsbridge Oxford Str.

1990 -0,29 -0,29 -0,29 -0,29 -2,09
1991 1,00 1,00 1,00 1,00 -0,01 0,74 0,59
1992 2,22 2,22 2,22 2,22 -0,40 0,85 1,30
1993 3,01 3,01 3,01 3,01 -1,45 -1,20 3,07
1994 1,49 1,49 1,49 1,49 -1,56 -0,81 -0,81 -0,47
1995 2,48 2,48 2,48 2,48 0,03 0,78 0,78 0,37
1996 2,89 2,89 2,89 2,89 -0,76 -0,01 -0,01 0,82
1997 3,45 3,45 3,45 3,45 1,56 1,81 1,81 1,18
1998 4,02 4,02 4,02 4,02 2,94 3,44 3,94 1,38
1999 2,75 2,75 2,75 2,75 1,07 1,32 1,82 0,19
2000 3,56 3,56 3,56 3,56 2,77 3,02 4,02 1,80
2001 5,85 5,94 5,94 6,12 1,15 1,15 1,65 1,15
2002 5,32 5,41 5,41 5,59 3,53 4,03 4,28 1,65
2003 3,72 3,81 3,81 4,00 2,75 3,50 3,75 1,56

Tabel 2: Risico-opslag winkels (%)
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In de navolgende voorbeeldgrafieken is het verband tussen de de risico-opslag en de reële
rente inzichtelijk gemaakt.

Wat opvalt, is dat de risicopremie stijgt naarmate de reële rente daalt; en omgekeerd (in
tegenstelling tot andere activa). De opvatting dat de risicopremie uitsluitend het verhoogde
risico van vastgoed vergoedt, gaat eraan voorbij dat de 5intrestvoeten ook gewichtige
factoren zijn voor de bepaling van de netto-aanvangsrendementen. Het stabiliserende
effect voor de netto-aanvangsrendementen blijkt duidelijk.

Enkelvoudige lineaire regressie
In deze paragraaf analyseren wij met hulp van enkelvoudige lineaire regressie het verband
tussen de netto-risicopremie NRP en één enkele verklarende variabele, namelijk de reële
intrestvoet. Anders gezegd: wij trachten de netto-risicopremie te voorspellen met behulp
van één onafhankelijke,verklarende variabele, te weten de reële rente.
Eerst hebben wij onderzocht welk lineair verband er bestaat tussen de netto-risicopremie
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Grafiek 1: Amsterdam netto-aanvangsrendementen 

Grafiek 2: Londen Mid-town netto-aanvangsrendementen
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en de reële rente van kantoren en winkels. Daarvoor hebben wij drie niveaus
onderscheiden: 
• het supranationale niveau: ‘Europa’. De data van de vier landen worden als één geheel

beschouwd;
• het nationale niveau: voor elk land afzonderlijk zijn de data van de steden

samengenomen. Voor Nederland betekent dit dat de data van de vier
Randstadgemeenten representatief geacht moeten worden voor het land als geheel;

• het lokale niveau: voor Nederland de Randstad, voor België en het Verenigd Koninkrijk
enkele districten van Brussel en Londen.

Voor Europa vonden wij het volgende lineaire verband tussen de netto-risicopremie en de
reële rente.

kantoren Winkels
Europa NPR = 6,08 - 0,86 * reële rente land NRP = 5,505 - 0,923 * reële rente land

Deze formule geldt voor ‘Europa’. Om de risicopremie voor een land te bepalen dienen wij
de reële rente van elk land in te vullen. Een investeerder kan hiermee op een eenvoudige
wijze de netto-risicopremie voor de vier landen bepalen en vergelijken.
Op landsniveau vonden wij de volgende verbanden:

Property Research Quarterly oktober 2005 9
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Kantoren Winkels
Nederland NRP = 6,426 - 0,936 * reële rente NL NRP = 5,86 - 0,822 * reële rente NL

België NRP = 6,642 - 0,903 * reële rente België n.v.t
VK NRP = 6,093 - 1,1041 * reële rente VK NRP = 5,144 - 1,009 * reële rente VK

Duitsland NRP = 5,345 - 1,109 * reële rente Duitsland NRP = 4,844 - 1,03 * reële rente Duitsland

Nederland kantoren Winkels
Amsterdam NRP= 6,111 - 0,923 * reële rente Nederland NRP = 5,768 - 0,803 * reële rente Nederland

Rotterdam NRP= 6,499 - 0,934 * reële rente Nederland NRP = 5,842 - 0,818 * reële rente Nederland

Utrecht NRP= 6,528 - 0,94 * reële rente Nederland NRP = 5,99 - 0,849 * reële rente Nederland

Den Haag NRP= 6,565 - 0,946 * reële rente Nederland NRP = 5,842 - 0,818 * reële rente Nederland

Brussel kantoren
Luchthaven NRP = 6,966 - 0,905 * reële rente België

Centrum NRP = 6,346 - 0,892 * reële rente België

Gedecentraliseerd NRP = 6,706 - 0,897 * reële rente België

Louizalaan NRP = 6,984 - 0,936 * reële rente België

Noord NRP = 6,071 - 0,829 * reële rente België

Periferie NRP = 7,232 - 0,93 * reële rente België

Leopold NRP = 6,20 - 0,907 * reële rente België

Londen kantoren Winkels
City NRP = 6,575 - 1,102 * reële rente VK

Mid-town NRP = 6,426 - 1,1046 * reële rente VK

West End NRP = 5,365 - 0,992 * reële rente VK

Bond Street NRP = 4,645 - 0,978 * reële rente VK

Knightsbridge NRP = 4,959 - 0,919* reële rente VK

Oxford Str. NRP = 5,842 - 1,135 * reële rente VK
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De gevonden lineaire verbanden tussen de netto-risicopremie en de reële rente voor de
onderzochte locaties geven aanleiding tot verschillende overwegingen. De netto-
risicopremie die door investeerders wordt gewenst, ligt voor winkels lager dan voor
kantoren, en dit voor nagenoeg alle locaties. Dit blijkt uit een kleiner intercept van de
verschillende lineaire regressievergelijkingen voor winkels. Bovendien is de invloed van
de reële rente groter. Doordat het lineaire verband negatief is, nemen de risicopremies
verder af. Voor ‘Europa’ is dat minus 0,923 voor winkels tegenover ‘slechts’ minus 0,86
voor kantoren. 

Overigens valt het ook op dat de reële rente het meest doorslaggevend is in Londen en
Frankfurt, met de sterkst negatieve regressiecoëfficiënten (lager dan minus 1) - dit zowel
voor kantoren als winkels - terwijl de coëfficiënten voor België en Nederland minder
negatieve waarden aannemen.

Multiple lineaire regressie
In de voorgaande paragraaf hebben wij de data van de onderscheiden gebieden
(supranationaal, nationaal en regionaal niveau) samengenomen om daar een lineair
verband tussen de netto-risicopremie en de reële rente uit af te leiden. De dataset laat het
ook toe de onderlinge verhoudingen tussen de vier landen dan wel steden/districten te
bepalen. Zo hebben wij bijvoorbeeld met de Europese regressievergelijking - daarvoor is
de volledige Europese dataset gebruikt - niet de onderlinge verhoudingen tussen de vier
landen gerapporteerd.5

Met het multiple regressiemodel met dummy-variabelen kunnen wij ook binnen ‘Europa’
het desbetreffende vastgoed op landelijk niveau met elkaar vergelijken aan de hand van de
wijzigingen van het intercept wanneer één land als ijkpunt wordt gekozen. Tevens kunnen
wij voor elk land de steden/districten statistisch met elkaar vergelijken. Daarvoor wordt
steeds één stad of district als ijkpunt gekozen. 

Hieronder geven wij enkele uitkomsten, waarin Nederland als ijkpunt is gekozen. Wij
constateerden dat het intercept verschilt voor de vier Randstadsteden, zoals te zien is in de
tabellen 3 en 4.
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5 NRP = 6,08 – 0,86 * reële renteland
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Universe Reference NRP = intercept - slope x Real Rate Change Location
intercept

Europe Holland NRP = 6,461 - 0,946 x Real RateHolland 0 Holland
Offices offices NRP = 6,461 - 0,946 x Real RateBelgium 0,39 Belgium

NRP = 6,461 - 0,946 x Real RateUK -0,723 London
NRP = 6,461 - 0,946 x Real RateGermany -1,74 Frankfurt

Europe Holland NRP = 6,101 - 0,891 x Real RateHolland 0 Holland
Retail Retail NRP = 6,101 - 0,891 x Real RateUK -1,39 London

NRP = 6,101 - 0,891 x Real rateGermany -1,79 Frankfurt
Holland Amsterdam NRP = 5,996 - 0,879 x Real RateHolland 0 Amsterdam
Offices+Retail Offices+Retail NRP = 5,996 - 0,879 x Real rateHolland 0,185 Rotterdam

NRP = 5,996 - 0,879 x Real rateHolland 0,196 The Hague
NRP = 5,996 - 0,879 x Real rateHolland 0,208 Utrecht

Holland Amsterdam NRP = 5,835 - 0,822 x Real rateHolland 0 Amsterdam
Retail Retail NRP = 5,835 - 0,822 x Real rateHolland 0,02 Rotterdam

NRP = 5,835 - 0,822 x Real RateHolland 0,02 The Hague
NRP = 5,835 - 0,822 x Real rateHolland 0,059 Utrecht

Holland Amsterdam NRP = 6,156 - 0,936 x Real rateHolland 0 Amsterdam
Offices Offices NRP = 6,156 - 0,936 x Real rateHolland 0,35 Rotterdam

NRP = 6,156 - 0,936 x Real rateHolland 0,373 The Hague
NRP = 6,156 - 0,936 x Real rateHolland 0,357 Utrecht

Tabel 3: Multiple regressieanalyse met dummy-variabelen

Universe- 2003 Reference NRP =intercept - slope x Real Change Location
Rate intercept

4,67 = 6,461 - 0,946 x 1,89 0 Holland
Europe Offices Holland offices 4,15 = 6,461 - 0,946 x 2,86 0,39 Belgium

3,85 = 6,461 - 0,946 x 2,00 -0,723 London
1,70 = 6,461 - 0,946 x 3,19 -1,74 Frankfurt

De bovenstaande tabellen laten zich als volgt toelichten. Wanneer wij de ‘Europese’ lineaire
regressievergelijking voor ‘kantoren Europa’ gebruiken om de netto-risicopremie te
bepalen (NRP = 6,461 - 0,946 * reële rentelokaal), kunnen wij bijvoorbeeld de verhouding
tussen Nederland en België onderzoeken. Vergeleken met Nederland neemt het intercept
voor België met 0,39 toe, wat op een verhoogd risico duidt.6 Dit verhoogde risico wordt niet
automatisch door een gelijke verhoging van de netto-risicopremie vergoed. 

De risicopremie is tevens afhankelijk van de reële-rentevergoeding. Wanneer beleggers in
hun wensen aangaande het aanvangsrendement rekening kunnen houden met een
verhoudingsgewijs hogere reële rente, heeft dat zijn weerslag op de verlangde
risicopremie (zie voorgaande paragraaf). In 2003 bedroeg de reële rente in België 2,86%,
in Nederland 1,89%. De netto-risicopremie voor ‘kantoren België’ was uiteindelijk
‘slechts’ 4,15%, doordat er, ondanks het verhoogde intercept, in België een hogere reële
rente was, waardoor de risicopremie die door de beleggers werd gewenst, alsnog lager

6 Dit kan eenvoudig worden aangetoond door voor de reële rente steeds nihil in te vullen.

Tabel 4: Multiple regressieanalyse met dummy-variabelen (uitwerking Europe Offices)
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uitviel in vergelijking met Nederland. Hieruit maken wij nogmaals op dat er een sterke
wisselwerking is tussen de reële rente en de risicopremie. 

In de onderstaande tabellen vergelijken wij op dezelfde wijze als hiervoor gegevens voor
landen en steden/districten, maar nu met twee onafhankelijke variabelen, de nominale
rente en de inflatie

Het enkelvoudige model en het multiple lineaire model leiden tot zeer gelijkwaardige
resultaten. Omdat de R2 voor het multiple model hoger is (0.900) dan voor het
enkelvoudige model (0.769), dient toch de voorkeur bij het eerstgenoemde te liggen. 

Om het effect van de nominale rente en de inflatie nader te kunnen bestuderen hebben
wij een multiple regressieanalyse toegepast op het regionale en nationale niveau. 
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tabel 5: Multiple regressieanalyse - nominale rente en inflatie - met dummy-variabelen

Universe Reference NRP = intercept + slope x nominal + slope infl. Change
intercept

Europe Holland NRP = 6,565 + -0,95 x NomHolland + 0,914 InflHolland 0
Offices offices NRP = 6,565 + -0,95 x NomBelgium + 0,914 InflBelgium 0,389

NRP = 6,565 + -0,95 x NomUK + 0,914 InflUK -0,702
NRP = 6,565 + -0,95 x NomGermany + 0,914 InflGermany -1,754

Europe Holland NRP = 6,648 + -0,928 x NomHolland + 0,758 InflHolland 0
Retail Retail NRP = 6,648 + -0,928 x NomUK + 0,758 InflUK -1,347

NRP = 6,648 + -0,928 x NomGermany + 0,758 InflGermany -1,851
Holland Amsterdam NRP = 6,231 + -0,906 x NomHolland + 0,812 InflHolland 0
Offices + Offices + NRP = 6,231 + -0,906 x NomHolland + 0,812 InflHolland 0,185
Retail Retail NRP = 6,231 + -0,906 x NomHolland + 0,812 InflHolland 0,196

NRP = 6,231 + -0,906 x NomHolland + 0,812 InflHolland 0,208

Tabel 6: Multiple regressieanalyse - nominale rente en inflatie - met dummy-
variabelen (uitwerking Europe Offices)

Universe - Reference NRP = intercept + slope x nominal + slope infl. Change 
2003 intercept
Europe Holland 4,68 = 6,565 + -0,95 x 4,29 + 0,914 2,40 0
Offices Offices 4,19 = 6,565 + -0,95 x 4,26 + 0,914 1,40 0,389

3,86 = 6,565 + -0,95 x 4,80 + 0,914 2,80 -0,702
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Uit tabel 7 blijkt dat de inflatiecomponent de grootste invloed heeft op de risicopremies in
Londen en Frankfurt, vergeleken met die in Nederland en België. In de gebieden waarin
de netto-risicopremie het laagst is, is het belang van de inflatiecomponent het grootst.
Overigens valt het ook op dat de regio’s in België en Nederland waar veel internationale
instellingen gevestigd zijn - Brussel Leopoldswijk en Den Haag - inflatiegevoeliger zijn
dan alle andere regio’s.
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Tabel 7: Netto-risicopremie en inflatie 

City NRP = intercept + B1 * Nominal + B2 * Inflation
Offices
Brussels Decentralised NRP = 7,258 + -0,881 * Nom.Belgium + 0,568 * Infl.Belgium

Brussels Louise NRP = 7,513 + -0,92 * Nom.Belgium + 0,62 * Infl.Belgium

Brussels Centralised NRP = 6,754 + -0,88 * Nom.Belgium + 0,649 * Infl.Belgium

Brussels Periphery NRP = 7,688 + -0,917 * Nom.Belgium + 0,658 * Infl.Belgium

Brussels airport NRP = 7,364 + -0,893 * Nom.Belgium + 0,667 * Infl.Belgium

Brussels North NRP = 6,239 + -0,824 * Nom.Belgium + 0,728 * Infl.Belgium

Amsterdam NRP = 6,224 + -0,859 * Nom.Holland + 0,8 * Infl.Holland

Rotterdam NRP = 6,607 + -0,92 * Nom.Holland + 0,867 * Infl.Holland

Utrecht NRP = 6,605 + -0,926 * Nom.Holland + 0,884 * Infl.Holland

Brussels Leopold NRP = 6,189 + -0,908 * Nom.Belgium + 0,913 * Infl.Belgium

The Hague NRP = 6,558 + -0,934 * Nom.Holland + 0,926 * Infl.Holland

Frankfurt NRP = 5,521 + -1,117 * Nom.Germany + 1,047 * Infl.Germany

London WestEnd NRP = 4,568 + -0,923 * Nom.UK + 1,093 * Infl.UK

London Midtown NRP = 6,232 + -1,042 * Nom.UK + 1,107 * Infl.UK

London City NRP = 5,852 + -1,039 * Nom.UK + 1,194 * Infl.UK

Brussels All-in NRP = 6,882 + -0,893 * Nom.Belgium + 0,763 * Infl.Belgium

Europe NRP = 6,224 + -0,859 * Nom.Country + 0,8 *InflationCountry

The Netherlands NRP = 6,399 + -0,917 * Nom.Holland + 0,908 * Infl.Holland

London All-in NRP = 5,554 + -1,001 * Nom.UK + 1,13 * Infl.UK
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Efficiënte verwerking van informatie in aanvangsrendementen
Wij hebben getest of de statistische modellen die een voorspelling geven voor de netto-
risicopremie in functie van de reële rente (of in functie van de nominale intrestvoet en de
inflatie in het multiple lineaire regressiemodel) relevantere resultaten zouden opleveren,
indien de onafhankelijke variabelen van het vorige jaar gebruikt zouden worden. Anders
geformuleerd: ligt de reële rente van jaar x-1 aan de basis voor de netto-risicopremie van
het jaar x?
Indien dit werkelijk het geval is, impliceert dit dat de waarde van R2 voor de diverse
datasets dichter bij 1 ligt. Bijgevolg zou een groter deel van de variantie van de netto-
risicopremie in jaar x verklaard worden door de reële rente (of door de combinatie van de
nominale rente en de inflatie) uit jaar x-1.
De resultaten van het onderzoek geven echter aan dat er geen vertragingseffect optreedt
voor de gebruikte datasets. Als wij bijvoorbeeld kijken naar ‘kantoren Brussel’, komen wij
tot de volgende conclusie. De enkelvoudige regressielijn heeft een R2 van 0.888 zonder
vertraging, terwijl deze 0.886 bedraagt indien er wel een vertraging wordt verondersteld.
Voor het multiple model is R2 = 0.905 zonder vertraging, 0.888 met vertraging. 
Aangezien deze test niet leidt tot een verbeterde voorspelling, betekent dit dat de
informatie inzake de onderscheiden componenten van het aanvangsrendement (inflatie,
nominale en reële rente) efficiënt en onmiddellijk wordt verwerkt.

Conclusie
Naarmate de reële rente daalt, stijgt de risicopremie, en omgekeerd. Hier is sprake van een
wisselwerking die lijkt op wat te zien is in ‘communicerende vaten’. De opvatting dat de
risicopremie uitsluitend het verhoogde risico van vastgoed vergoedt, miskent dat de
rentevoeten ook gewichtige factoren zijn die hun invloed laten gelden op de bepaling van
de netto-aanvangsrendementen. Wanneer beleggers in hun wensen aangaande het
aanvangsrendement rekening kunnen houden met een verhoudingsgewijs hogere reële
rente, heeft dat zijn weerslag op de verlangde risicopremie. 
De netto-risicopremie die door investeerders wordt gewenst, ligt voor winkels lager dan
voor kantoren, en dit gaat op voor alle locaties. Dit blijkt uit de analyse van de verschillende
lineaire regressievergelijkingen aangaande winkels. Bovendien is de invloed van de reële
rente groter. Aangezien het lineaire verband negatief is, nemen de risicopremies verder af.
Zowel de reële rente als de inflatiecomponent zijn het meest doorslaggevend in Londen
en Frankfurt, vergeleken met Nederland en België. Dit geldt ook voor winkels. Bovendien
valt op dat in België en Nederland de regio’s waar vele internationale instellingen
gevestigd zijn, gevoeliger zijn voor inflatie dan in de overige regio’s die in het onderzoek
betrokken zijn. Verder blijkt de informatie betreffende de door ons onderscheiden
componenten van het aanvangsrendement (inflatie, nominale en reële rente) efficiënt en
onmiddellijk te worden verwerkt.
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Model brengt verzorgingsgebied 
fitnesscentrum in kaart
Locatie, locatie, locatie. Dat zijn de drie belangrijkste elementen in de

vastgoedwereld die gelden voor winkels en kantoren. Gelden deze ook voor

fitnesscentra? Hoe kunnen fitnesscentra bepalen welke locatie voor hen het beste

is? En op grond waarvan kunnen vastgoedpartijen vaststellen wat de haalbaarheid

is van een fitnesscentrum? Het MFA (Model Fitness Analyse) kan inzicht geven in

de mogelijkheden voor het vestigen van een rendabel fitnesscentrum.

door Karen Huizer en Larissa Staal

Fitness is een jonge branche in Nederland. Vanaf de jaren ’60 begon de branche zich te
ontwikkelen wat heeft geresulteerd in ongeveer 2000 (Fit!vak 2003) fitnesscentra op dit
moment (Fit!vak, 2003). Waren het in de beginjaren vooral body-builderscentra,
tegenwoordig kan er onderscheid gemaakt worden tussen verschillende centra zoals
multifunctionele fitnesscentra, health centra, medische fitnesscentra en aerobiccentra. De
meeste van deze centra zijn klein, tot circa 700 m2. Echter, door de toetreding van enkele
buitenlandse ketens is een aantal grotere centra toegevoegd. Ondanks de toetreding van
ketens is nog steeds een kleine 92% zelfstandig ondernemer (Fit!vak 2003), al is de
verwachting dat het aandeel ketens zal groeien in de komende jaren. Deze internationale
ketens worden veelal niet gezien als concurrentie voor de kleine fitnesscentra.
Integendeel, de grote ketens zorgen voor een enorme positieve stimulans voor de gehele
fitnessbranche, waar de kleine, specifieke centra op meeliften. Echter, de kleinere
fitnesscentra zullen ook steeds meer aan marketing moeten doen om hun specifieke
kwaliteiten bekendheid te geven.
Volgens experts lijkt de fitnessbranche in Nederland vooralsnog niet verzadigd. Vooral
door de toenemende aandacht voor gezondheid, mede door de overheid met het nationale
gezondheidsplan, wordt een verdere groei in deelnemers van fitnesscentra verwacht.
Daarnaast zullen naar verwachting speciale bedrijfsabonnementen, aandacht voor
jeugdprojecten en het toenemend aantal sportieve ouderen het aantal deelnemers doen
groeien. Het zal hierbij vooral gaan om meer deelnemers per centrum in plaats van een
uitbreiding van het aantal fitnesscentra. 

Eisen huisvesting fitnesscentra
Met de hiervoor geschetste ontwikkeling van de fitnessbranche, zijn ook de eisen aan de
huisvesting veranderd. Bestond een fitnesscentrum voorheen vooral uit één of enkele
ruimtes, tegenwoordig heeft menig fitnesscentrum de beschikking over verschillende
sport- en fitnessruimtes, gecombineerd met sauna, zonnebank en cateringvoorzieningen.
De voorkeur gaat uit naar een zo open mogelijke ruimte met hoge plafonds om een zo
prettig mogelijk sportklimaat te creëren. Het feit dat fitnesscentra vaak op een verdieping
zijn gevestigd, is volgens kenners niet van invloed op het succes. 
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Wat betreft de eigendomssituatie van fitnesscentra blijkt uit het onderzoek van Fit!vak dat
een kleine meerderheid van de exploitanten van de fitnesscentra in een huurpand
gevestigd is. Meestal zijn dit langlopende huurcontracten voor 20 tot 25 jaar. Er is geen
duidelijk verband tussen de eigendomsvorm en het type fitnesscentrum. De huurniveaus
zijn afhankelijk van diverse aspecten zoals stadscentrum/perifere ligging, begane
grond/verdieping, afwerkingsniveau en parkeersituatie. 

Locatiekeuze fitnesscentra
Ook voor fitnesscentra blijkt de locatie een zeer belangrijke indicator voor het succes van
de onderneming. De belangrijkste factoren zijn volgens kenners, net als in de
winkelmarkt, de bereikbaarheid en de (gratis) parkeermogelijkheden. Zo is het wenselijk
dat fitnesscentra gelegen zijn aan een doorgaande weg en dat er geen psychologische of
fysieke barrières zoals spoorwegen en snelwegen tussen een fitnesscentrum en het
verzorgingsgebied aanwezig zijn. 
Fitnesscentra hebben echter uiteenlopende voorkeuren met betrekking tot hun
vestingsplaats. Zo zijn bijvoorbeeld fitnesscentra zowel in de centra van grote steden te
vinden als op perifere lokaties. De meest voorkomende locatie is aan de rand van de stad
(42%). Bijna eenderde van de centra ligt echter in het centrum (30%) terwijl een kwart net
buiten het centrum is gevestigd (24%) (Fit!vak 2003). Over het algemeen betreft het
solitair gelegen fitnesscentra. Wanneer het centrum toch onderdeel uitmaakt van een
groter complex, dan is dat meestal een andere sportvoorziening, zoals een zwembad, of
een hotel/ appartementencomplex, zoals Montevideo in Rotterdam.
Bij de locatiekeuze wordt ook gekeken naar de grootte van het verzorgingsgebied. Daarbij
is het aantal inwoners dat binnen een bepaalde straal van het fitnesscentrum woont,
bepalend. Tevens blijkt dat de deelnemers binnen een verzorgingsgebied meestal uit de
midden en hogere sociale klasse komen (Fit!vak 2003; gesprekken met exploitanten). Er
valt echter een groei van bezoekers uit de lagere sociale klasse waar te nemen, een
ontwikkeling die waarschijnlijk het resultaat is van de toenemende aandacht voor
gezondheid. 

MFA: Model Fitness Analyse
De juiste locatie wordt gekarakteriseerd door een goede afstemming tussen vraag en
aanbod. Maar wanneer is er nu sprake van een goede afstemming? In de detailhandel
wordt veelal gewerkt met een distributie-planologisch onderzoek (dpo, ook wel
koopkrachtverdeelmodel genoemd) dat inzicht geeft in vraag en aanbod op een bepaalde
locatie. Bepalend daarbij zijn enerzijds de afstand van de voorziening tot de consument,
anderzijds wordt gekeken naar de afstand tot concurrerende voorzieningen. Daarnaast
spelen ook kwalitatieve aspecten een rol, die lastig in een kwantitatief model te vatten zijn.
MFA is door ons ontwikkeld naar analogie van het dpo in de winkelmarkt. Het is een
analysemodel waarin zowel de vraag en het aanbod in kaart worden gebracht, als de match
tussen vraag en aanbod (zie figuur 1). De uitkomst van het MFA geeft dus indicatief aan
of op een bepaalde locatie een potentieel rendabel fitnesscentrum kan worden
geëxploiteerd. Zoals met alle modellen, is de realiteitswaarde van de uitkomst afhankelijk
van de aannames die worden gedaan bij het invullen van het model.
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Randvoorwaarden fitnesscentrum
Er is een aantal randvoorwaarden waar het fitnesscentrum aan moet voldoen, wil het MFA
een realistische inschatting van het aantal potentiële deelnemers geven. Deze
randvoorwaarden zijn: een ‘goede’ exploitant, een breed en divers aanbod, een grootte van
circa 1.500-2.000 m2, ruime openingstijden, voldoende gratis parkeerplaatsen,
gevarieerde abonnementsopties, hoogwaardig afwerkingsniveau en uitstraling, deskundig
personeel en een goed marketing- en verkoopbeleid. Mocht het te analyseren
fitnesscentrum aan één of meer van deze randvoorwaarden niet voldoen, dan dient een
reductie te worden toegepast op de hieronder te noemen belangstellingsgraad. Mocht de
afwijking van de randvoorwaarden echter te groot zijn, dan zal het MFA niet bruikbaar
zijn.

Voorbeeld MFA: Fitnesscentrum Waterstad
In het fictieve voorbeeld Fitnesscentrum Waterstad wordt middels MFA een analyse
gemaakt of een potentieel rendabel fitnesscentrum in Waterstad kan worden geëxploiteerd
(zie tabel 1). Onderstaand worden de onderdelen van het MFA toegelicht, waarbij het MFA
Fitnesscentrum Waterstad als voorbeeld kan dienen.

Vraag
De vraag wordt gevormd door het aantal bewoners en werkzamen binnen het primaire en
secundaire verzorgingsgebied dat potentieel deelnemer is van een fitnesscentrum. Dit
aantal wordt berekend aan de hand van de belangstellingsgraad per deelgebied (wijk,
buurt, kantorengebied e.d.). 

O N D E R Z O E K  -  L E I S U R E

Vraag
Verzorgingsgebied

Aantal potentiële
deelnemers
• bewoners

• werkzamen

Match vraag en aanbod

Aantal potentiële
deelnemers

Aantal m2 

fitnesscentra

Aanbod
Verzorgingsgebied

Deelnemers huidige
fitnesscentra

Prognose toekomstig 
aanbod

Figuur 1: Model Fitness Analyse
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Primair en secundair verzorgingsgebied
Voor wat betreft het primair verzorgingsgebied kan worden uitgegaan van een straal van
circa 3 kilometer om de betreffende locatie. Het secundaire verzorgingsgebied zal nog
meer dan het primaire afhangen van de ligging van de bebouwing om de locatie. Van
belang is in ieder geval dat de locatie relatief makkelijk bereikbaar moet zijn via een
hoofdverkeersroute. Let bij het bepalen van het secundaire verzorgingsgebied erop dat
deze in verhouding staat tot het primaire. Dit betekent dat in beginsel het aantal potentiële
deelnemers uit het primaire verzorgingsgebied hoger zal liggen dan uit het secundaire
verzorgingsgebied. Uitzondering hier op zou kunnen zijn een fitnesscentrum op een
zogenaamde ‘snelweglocatie’. In dat geval kunnen de belangstellingsgraden op deze
situatie worden aangepast.

Belangstellingsgraad bewoners
Gerekend moet worden met de meest recente beschikbare cijfers van de hoeveelheid
inwoners per gedefinieerd deelgebied van 15 tot en met 64 jaar. De groep van 65 en ouder
wordt buiten beschouwing gelaten. Eventueel kan een geprognosticeerde bevolkingsgroei
worden meegenomen, maar dat is waarschijnlijk alleen verstandig in het geval er
bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk wordt gerealiseerd. 
Als uitgangspunt kan gekozen worden voor een belangstellingsgraad van maximaal 16%1

voor het primaire verzorgingsgebied. Deze belangstellingsgraad is vergelijkbaar met de
koopkrachtbinding en -toevloeiing in het dpo. Per deelgebied dient deze
belangstellingsgraad te worden ingeschat; deze kan lager uitvallen in verband met een
relatief laag gemiddeld besteedbaar inkomen, een relatief hoog percentage allochtone
bevolking en eventuele psychologische barrières die potentiële deelnemers moeten
overwinnen om bij het fitnesscentrum te komen. Zo’n psychologische barrière kan
bijvoorbeeld een brug, een spoorlijn, een snelweg of een industrieterrein zijn. Als de
belangstellingsgraad voor het secundaire verzorgingsgebied kan vervolgens de helft van
de belangstellingsgraad voor het primaire verzorgingsgebied worden aangehouden.

Belangstellingsgraad werkzamen
Het meenemen van werkzamen binnen het verzorgingsgebied als potentieel deelnemer
vereist de nodige terughoudendheid. Met name in de grotere steden kunnen ze echter wel
degelijk een groep potentiële deelnemers vormen, die voor of tijdens het werk gaan
sporten of juist daarna om bijvoorbeeld de files te vermijden. De hiervoor genoemde
benodigde randvoorwaarden spelen bij deze groep een nog grotere rol dan bij de
bewoners.
Mochten er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn over de werkzamen in een bepaald
verzorgingsgebied, dan kan als alternatief een inschatting worden gemaakt aan de hand
van het gemiddeld aantal werkzamen per vierkante meter kantoorruimte. Aan de hand
van het metrage kantoorruimte in het primaire en secundaire verzorgingsgebied kan dan
het aantal werkzamen berekend worden, uitgaande van circa 1 werknemer per 20 tot 25
m2 kantoorruimte. Het percentage werkzamen dat potentieel deelnemer is van een
fitnesscentrum ligt waarschijnlijk tussen 7 en 10%2. Ook hier dient rekening te worden
gehouden met eventuele psychologische barrières, die bij deze groep potentiële
deelnemers een nog groter effect kunnen hebben dan bij de bewoners.
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1 Voor de bevolking boven de 15 jaar wordt uitgegaan van de percentages 9% (DBS/AVO), 11% (Summo) en 13% (NIPO); J.
Middelkamp. (1999). De Fitnessbranche in beeld. Het landelijke percentage fitnessbeoefenaren ligt op 13%; Sociaal en Cultureel
Planbureau. In het MFA wordt een maximale leeftijdsgrens van 64 jaar gehanteerd, waardoor het uitgangspunt in het MFA van 16%
hoger ligt dan de hiervoor genoemde percentages. De reden hiervoor is dat de belangstellingsgraad van de bevolking boven de 65
aanzienlijk lager ligt.

2 Op basis van interviews bij een aantal sportscholen.
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Aanbod
Het aanbod wordt gevormd door het aantal deelnemers van de bestaande fitnesscentra
binnen het verzorgingsgebied aangevuld met een prognose van het toekomstig extra
aanbod. Dit aanbod is vergelijkbaar met de ‘omzetclaim’ uit het dpo.

Huidig aanbod
Het bepalen van het huidig aanbod is eigenlijk niet meer dan een optelling van het aantal
deelnemers van fitnesscentra. Het is niet altijd even makkelijk om achter die aantallen
deelnemers te komen, echter aan de hand van aantal, type en grootte van de aanwezige
fitnesscentra kunnen goede inschattingen worden gemaakt. Voor fitnesscentra tot circa
2.000 m2 kan een marge van 0,65 tot 0,85 deelnemers per m2 fitnesscentrum worden
gehanteerd. Bij fitnesscentra groter dan circa 2.000 m2 gaat het aantal deelnemers
richting één deelnemer per m2 fitnesscentrum. Ook dienen eventuele fitnesscentra (net)
buiten het verzorgingsgebied te worden meegenomen, waarvan de verzorgingsgebieden
voor een groot deel overlappen.

Prognose toekomstig aanbod
Het prognose toekomstig aanbod bestaat uit zogenaamde ‘plannen in de pijplijn’.
Hierover kan informatie worden opgevraagd bij de betreffende gemeente.

Match vraag en aanbod
Bij een match van vraag en aanbod zal blijken of er sprake is van een vraag- of
aanbodoverschot. Hoe groot het vraagoverschot dient te zijn om rendabel een
fitnesscentrum te kunnen exploiteren, is afhankelijk van het minimaal aantal benodigde
deelnemers zoals blijkt uit de omzetprognoses voor het betreffende fitnesscentrum.
Hierbij zullen de vaste lasten en de te hanteren tarieven een grote rol spelen. 
In het voorbeeld MFA Fitnesscentrum Waterstad is er een vraagoverschot van 4.430
potentiële deelnemers. Uitgaande van de hiervoor genoemde marge van 0,65 tot 0,85
deelnemer per vierkante meter fitnesscentrum, zal een fitnesscentrum in Waterstad naar
verwachting haalbaar zijn. 

Conclusie
Als gekeken wordt naar de ontwikkeling van de fitnessbranche in het verleden en de
verwachtingen voor de toekomst, is het duidelijk dat de fitnessbranche nog volop in
beweging is en dat het verzadigingspunt nog niet is bereikt. We hebben dus nog te maken
met een uitbreidingsmarkt. Het is de verwachting dat de rol van internationale c.q.
landelijke ketens verder zal toenemen. 
Met het ontwikkelde MFA is het voor diverse partijen, zoals ontwikkelaars, beleggers,
gemeenten en uiteraard exploitanten van fitnesscentra, mogelijk op eenvoudige wijze
inzicht te krijgen in de haalbaarheid van een nieuw fitnesscentrum. Hiermee komt de
transparantie in de fitnessbranche een stap dichterbij. Aangezien de herkomstgegevens
van fitnessbeoefenaars binnen het verzorgingsgebied berusten op inschattingen, zou
nader onderzoek naar deze data de uitkomsten van het MFA kunnen verscherpen.
Hierdoor zou een verdere toename van de transparantie in de fitnessbranche mogelijk
zijn.
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Tabel 1: MFA fitnesscentrum Waterstad
Vraag
Bewoners Aantal inwoners/ Belang- Aantal Totalen 

werkzamen stellingsgraad potentiële
deelnemers

Inwoners 15 – 64 jaar primair verzorgingsgebied
Deelgebied 1 60.000 15% 9.000
Deelgebied 2 80.000 14% 11.200
Inwoners 15 - 64 jaar secundair verzorgingsgebied
Deelgebied 1 50.000 6% 3.000
Deelgebied 2 70.000 7% 4.900
Totaal vraag inwoners (A) 28.100
Werkzamen primair verzorgingsgebied
Deelgebied 1 40.000 9% 3.600
Deelgebied 2 24.000 6% 1.440
Werkzamen secundair verzorgingsgebied
Deelgebied 1 16.000 3,5% 560
Deelgebied 2 9.000 3% 270
Totaal vraag werkzamen (B) 830
Totaal vraag (A + B) (C) 28.930

aanbod
Huidig aanbod Aantal Gemiddeld Aantal

sportscholen aantal deelnemers
deelnemers Totalen

Grootste sportscholen 4 8.000
Overige sportscholen 50 300 15.000
Totaal huidig aanbod (D) 23.000
Prognose toekomstig extra aanbod
Sportschool X 1.500
Sportschool Y -
Totaal prognose toekomstig extra aanbod (E) 1.500
Totaal aanbod (D + E) (F) 24.500

match vraag en aanbod
Vraag-/aanbodoverschot (C – F) 4.430
Marge 0,65 tot 0,85 deelenemer per m2 fitnesscentrum 2.900-3.800 m2
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Facts & Figures fitnessbranche in Nederland 2002/2003*
Circa 2.000 fitnesscentra
Gemiddeld aantal deelnemers: 1.434
Leeftijd bezoekers: vooral 20-40 jaar
Iets meer vrouwen (60%) dan mannen (40%)
Gemiddelde bezoekfrequentie:1,32 keer/week
* Fit!vak (2003). Brancheonderzoek fitnesscentra. Delft: MKB Adviseurs

Facts & Figures Vastgoed 2002/2003*
Eigen pand: 41%, huurpand: 59%
Gemiddeld vloeroppervlakte fitnesscentra: ca. 1.000 m2 (300-3000m2)
Gemiddelde vloerproductiviteit multifunctionele centra: E 373/m2
Huurniveau op centrumlocaties in grote steden (1e verdieping) E 120-170/m2
Huurniveau op perifere locaties en in kleine steden (begane grond) E 60-120/m2
Geen voorkeur begane grond cq verdieping
Goede bereikbaarheid essentieel
Voldoende gratis parkeerfaciliteiten
* Fit!vak (2003). Brancheonderzoek fitnesscentra. Delft: MKB Adviseurs en EEFA
(2003), Kengetallen rapport 2003
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T H E M A  -  G R O N D B E L E I D

Nieuwe rolverdeling tussen markt 
en overheid gewenst
door Boris van der Gijp

Bij discussies over grondbeleid gaat het al snel over het gemeentelijk instrumentarium.
Heeft de gemeente voldoende instrumenten om regie te voeren ten aanzien van ruimtelijke
ontwikkelingen? Steeds opniew buigen kabinetten zich over de vraag of en hoe het
grondbeleid kan worden bijgesteld om meer grip op de grond, en daarmee op de
bouwmarkt te krijgen. Het meest actueel in dit kader is het wetsvoorstel voor invoering van
de grondexploitatievergunning, die in oktober 2005 aan de Tweede Kamer is aangeboden.
In dit themanummer zijn vijf artikelen opgenomen die de rol van de verschillende partijen
bij locatieontwikkeling en op de grondmarkt uitlichten en het instrumentarium dat hun ter
beschikking staat. 
Daniëlle Groetelaers schetst in haar artikel, gebaseerd op haar proefschrift, de actuele stand
van zaken met betrekking tot het instrumentarium. Ze constateert dat een gemeente
ogenschijnlijk meer grip heeft op locatieontwikkeling door actief grondbeleid, maar dat
gemeentelijke doelen ook via een faciliterende of interactieve strategie kunnen worden
gerealiseerd. De wetgever heeft echter bij de ontwikkeling van het instrumentarium niet
duidelijk gekozen voor hetzij actief hetzij faciliterend grondbeleid, waardoor het
instrumentarium voor geen van beide stromingen goed uit de verf is gekomen. 
Net als Groetelaers constateert het Landbouw Economisch Instituut (LEI) dat het
instrumentarium van de gemeente nog kan worden aangepast. Het instituut verrichtte
onderzoek naar de mogelijkheid om verhandelbare ontwikkelingsrechten, die in de VS al
worden toegepast, ook in Nederland te introduceren. Het systeem kan de bestaande
instrumenten goed aanvullen, aldus het LEI, juist door het private karater van de
overeenkomsten. In de nieuwe Wro wordt evenwel vooralsnog geen ruimte ingeruimd voor
de ontwikkelingsrechten, maar de behandeling in de Tweede Kamer van deze wet staat pas
voor dit najaar gepland. 
Chris Huisman deed onderzoek naar de rolverdeling tussen gemeenten en marktpartijen bij
locatieontwikkeling. Hij concludeert ‘dat de gemeentelijke bemoeienis op een aantal
gebiedsbepalende elementen wel erg groot is geweest’. Veel ruimte om zelf tot een
optimale invulling van de locatie te komen, hebben marktpartijen niet. 
De vraag is dan ook gerechtvaardigd hoeveel marktwerking er daadwerkelijk is op de
grondmarkt. Om de invloed van de overheid aan banden te leggen, maar met name om
helderheid te krijgen in de rol van de overheid in het locatieontwikkelingsproces vindt het
Ruimtelijk Planbureau dat de overheid zich zou moeten terugtrekken als marktspeler en
zich moeten beperken tot de rol van strenge - doch rechtvaardige - marktmeester. Dit
betekent volgens het planbureau het loslaten van actief grondbeleid.
De lezer van dit themanummer krijgt een boeiend vraagstuk voorgelegd. Waar ligt het gelijk
als aan de ene kant Groetelaers concludeert dat veel gemeenten de grondposities van
marktpartijen als een probleem voor de regie ervaren, terwijl aan de andere kant de
onderzoekers van het RPB juist vinden dat de grondposities van de overheid ter discussie
moeten worden gesteld? In een eigen opiniërende bijdrage concludeer ik dat niets een
discussie over de rol- en taakverdeling tussen overheid en markt in de weg ligt - behalve
ervaringen uit het verleden.
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Locatieontwikkeling in een 
veranderde context
Discussies over grondbeleid hebben vele kabinetten bezig gehouden. In de jaren

‘70 leidde het zelfs tot de val van het kabinet Den Uyl. Maar vaak leidden de

discussies ook tot het aanpassen van het grondbeleidsinstrumentarium. Het

gemeentelijk grondbeleid staat sinds de jaren negentig weer flink in de

belangstelling. En de overheid heeft het er maar moeilijk mee, want de

instrumentele ondersteuning van het grondbeleid is nog steeds onvoldoende.

door Daniëlle Groetelaers

Wat gebeurt er nu echt in de gemeentelijke praktijk van de ontwikkeling van
uitbreidingslocaties en hebben aanpassingen in het beleid en het instrumentarium wel
een toegevoegde waarde gehad? Deze vraag stond centraal in het promotieonderzoek
‘Instrumentarium locatieontwikkeling – Sturingsmogelijkheden voor gemeente in een
veranderde marktsituatie’, dat in oktober 2004 werd afgerond (Groetelaers, 2004). Het
onderzoek bestaat uit zowel literatuur- en dossieronderzoek naar de ontwikkeling van
beleid en instrumenten als empirisch onderzoek naar de implementatie van beleid en
instrumenten. In het onderzoek zijn bestaande theorieën over overheidssturing (De
Bruijn en Ten Heuvelhof, 1991) gekoppeld aan de praktijk van locatieontwikkeling. 

De aanleiding voor het onderzoek was de groeiende aandacht voor het grondbeleid door
veranderingen op de grondmarkt en in het rijksbeleid. Nederland kent sinds de Tweede
Wereldoorlog een grote betrokkenheid van de rijksoverheid bij locatieontwikkeling. Die
betrokkenheid kenmerkte zich in de jaren ‘50, ‘60 en ‘70 vooral door de prijsbeheersing
van bouwgrond en de subsidiëring van stadsvernieuwing en stadsuitbreiding (zie ook
Keers, 1989; Boelhouwer e.a., 1993; De Kam, 1996; De Haan e.a., 1996). 
Vanaf halverwege de jaren ‘80 is het grondbeleid in Nederland meer gedecentraliseerd en
hebben gemeenten (weer) meer verantwoordelijkheid gekregen. Sindsdien heeft ook de
markt meer invloed gekregen. In de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra
(VINEX) (Ministerie van VROM, 1990-1993) gaf het kabinet aan, gezien de grote
bouwopgave, het niet verstandig te vinden dat met name de financiële risico’s van
locatieontwikkeling volledig werden gedragen door de bouwgemeenten. Voorgesteld werd
om deze risico’s te spreiden over het hele stadsgewest en om marktpartijen actief te
betrekken. 
Die marktpartijen hadden zelf vanaf de jaren ‘90 ook al meer aandacht gekregen voor
locatieontwikkeling, omdat verschillende maatschappelijke en economische
ontwikkelingen daartoe aanleiding gaven. De groeiende vraag naar koopwoningen en het
grotere aandeel woningen dat gebouwd zou gaan worden in de marktsector maakten het
interessant voor projectontwikkelaars om grond te gaan verwerven op potentiële
nieuwbouwlocaties. Doordat in onder andere de VINEX globaal was aangegeven waar in
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de komende jaren stadsuitbreiding zou worden gerealiseerd, konden ontwikkelaars
gerichter en dus minder risicovol grond gaan verwerven.
Deze ontwikkelingen luidden een omslag op de grondmarkt in, waarbij gemeenten steeds
vaker te maken kregen met marktpartijen die door het innemen van grondposities een
belangrijke rol kregen bij locatieontwikkeling.

Ontwikkelingen beleid 
Veranderingen op de grondmarkt hebben ertoe geleid dat vanuit de rijksoverheid is
nagedacht over de manier waarop de overheid zou moeten ingrijpen in dit proces. In 1994
bracht de minister van VROM een notitie uit waarin het grondbeleid onder de loep werd
genomen in het kader van de realisatie van de VINEX-bouwopgave (Minister van VROM,
1994). Naar aanleiding van de veranderde verhoudingen op de grondmarkt startte eind
1999 een Interdepartementaal Beleidsonderzoek naar knelpunten op de grondmarkt en
in het grondbeleid. In 2001 boden de ministers van VROM en Financiën het
kabinetsstandpunt over het grondbeleid aan de Tweede Kamer aan, in de Nota
Grondbeleid (Ministerie van VROM, 2001).
In beide documenten is er aandacht voor de verschuivende rol van gemeenten en voor de
vorm van grondbeleid die daarbij het best past. Zowel in de notitie uit 1994, als in de Nota
Grondbeleid wordt gesteld dat het gezien de omvangrijke woningbouwopgave, de daaraan
verbonden risico's en de mogelijkheden die marktpartijen hebben, verstandig is dat
gemeenten een minder actieve rol innemen en zich beperken tot het stellen van
randvoorwaarden aan de ontwikkeling. In beide documenten wordt echter ook gesteld dat
de overheid daar waar nodig een actieve rol moet kunnen blijven spelen.
De grote mate van overheidsinvloed bij locatieontwikkeling wordt in Nederland over het
algemeen redelijk geaccepteerd, omdat we vinden dat we in een klein en dichtbevolkt land
wonen, waarin dus zorgvuldig met de schaarse ruimte moet worden omgegaan. Needham
(1995, p. 8) heeft het in zijn intreerede over de ‘nuchterheid’ waarmee in Nederland wordt
omgegaan met grond. Volgens Needham wordt grond in Nederland in veel opzichten als
een collectief of publiek goed gezien. Hij wijst er vervolgens op dat de economische
wetenschap ons leert dat een collectief goed te intensief wordt gebruikt als het gebruik niet
goed wordt geregeld. Needham constateert ook dat Nederlanders redelijk gemakkelijk
afstand doen van hun grond tegen een prijs die slechts de gebruikswaarde van de grond
dekt. 
Sinds de jaren ‘90 is het echter steeds duidelijker geworden dat het in eigendom hebben
van grond op een potentiële uitbreidingslocatie een sterke troef is om invloed te kunnen
uitoefenen op het ontwikkelingsproces en, daaraan gekoppeld, om winst te maken. De
mogelijkheid om de winstmarge van locatieontwikkeling te innen, is immers gekoppeld
aan de grondeigendom (Aalbers en Winsemius, 2002, p. 223). Grondeigenaren die geen
invloed willen uitoefenen, kunnen die grond vaak voor hoge prijzen verkopen aan partijen
die wel willen ontwikkelen. De grondeigendomssituatie is dus erg belangrijk voor de
mogelijkheden om locatieontwikkeling te beïnvloeden.

Aanpassing grondbeleidsinstrumentarium
De aanpassingen in het grondbeleidsinstrumentarium in de jaren ‘90 waren in eerste
instantie gericht op het versterken van de mogelijkheden voor grondverwerving van
gemeenten. Een van de redenen om het verwervingsinstrumentarium aan te passen was
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de mogelijkheid om via actief grondbeleid de kosten van de aanleg van openbare
voorzieningen te kunnen verhalen. Gemeenten waren gewend om de grond zelf te
verwerven, waardoor bijvoorbeeld de kosten voor locatieontwikkeling konden worden
doorberekend in de gronduitgifteprijs. De ontwikkelingen op het gebied van het
instrumentarium voor kostenverhaal sluiten daarom nauw aan op de discussies rond
grondverwerving. 
Traditionele instrumenten waarmee gemeenten locatieontwikkeling stuurden, waarvan de
WRO erg belangrijk was, leken in de jaren ‘90 op het tweede plan te komen staan. In het
onderzoek stonden de Wet voorkeursrecht gemeenten, het instrumentarium voor
kostenverhaal en het bestemmingsplan en de zelfstandige projectprocedure centraal. De
wijzigingen van deze instrumenten, de gedachten daarachter en de discussies over deze
instrumenten zijn geanalyseerd. 

Uit het onderzoek blijkt dat de rijksoverheid bij het aanpassen van instrumenten steeds
hinkt op twee gedachten. Voor veel aspecten waarover de gemeente de regie zou willen
behouden, geldt dat ze via gemeentelijke grondeigendom ogenschijnlijk gemakkelijker
realiseerbaar zijn. Dat verklaart waarom er in de jaren ‘90 veel aandacht was voor
grondverwerving en een actief grondbeleid. Toch vindt de rijksoverheid dat gemeenten
zoveel mogelijk aan marktpartijen moeten overlaten. De overheid zou een faciliterende rol
moeten spelen en alleen daar waar nodig een actief grondbeleid moeten voeren. 
Deze keuze van de overheid heeft tot gevolg gehad dat een aantal instrumenten niet goed
aansluit op de gemeentelijke praktijk. Een instrument als de Wet voorkeursrecht
gemeenten (Wvg) is bijvoorbeeld bedoeld om een actief grondbeleid te ondersteunen,
maar laat de ruimte voor private ontwikkelingen. Dit sluit wel aan bij de gedachte dat de
overheid een faciliterende rol zou moeten spelen, maar als ondersteunend instrument
voor een actief grondbeleid is de Wvg niet altijd toereikend. Overigens hoeft de
mogelijkheid tot zelfrealisatie niet altijd op gespannen voet te staan met het publiek
belang, maar het vraagt wel om een andere manier van sturen.
De mogelijkheden voor kostenverhaal zijn ook een goed voorbeeld van het op twee
gedachten hinken van de overheid. Bij de Kamerbehandeling van de Wet voorkeursrecht
gemeenten werd de mogelijkheid om kosten van locatieontwikkeling door te berekenen in
de gronduitgifteprijs als een reden genoemd om het verwervinginstrumentarium te
verbeteren. Het verhalen van kosten zou dan gekoppeld worden aan het voeren van een
actief grondbeleid. Omdat de Wvg realisatie door particulieren niet in de weg staat, is de
mogelijkheid tot kostenverhaal langs die weg echter niet verzekerd. Een goede regeling,
waarbij niet een actief verwervingsbeleid gevoerd hoeft te worden, laat echter lang op zich
wachten. De overheid heeft bij de aanpassing van instrumenten teveel vanuit de
tweeslachtige gedachte gehandeld, waardoor een actief grondbeleid met geen enkel
instrument echt goed mogelijk lijkt te zijn. Daarbij wordt een faciliterend grondbeleid
echter ook nog niet voldoende instrumenteel ondersteund.

Locatieontwikkeling in de praktijk
Om een overzicht te krijgen van de praktijk van locatieontwikkeling is in het kader van het
onderzoek een schriftelijke enquête gehouden onder alle gemeenten die deel uitmaken
van een BON-gebied of een VINEX-stadsgewest (Groetelaers, 2000). In totaal vulden 58
gemeenten de enquête in. In deze gemeenten worden tot 2010 zo’n 133.000 woningen
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gebouwd op uitbreidingslocaties. De keuze voor deze gemeenten is gebaseerd op de
wetenschap dat het grootste deel van de stadsuitbreiding na 1995 is gebaseerd op VINEX-
afspraken. Door de VINEX-gemeenten te ondervragen over de periode waarin de
verschuivingen op de grondmarkt duidelijke vorm kregen, is een algemeen overzicht
ontstaan van de ontwikkeling van uitbreidingslocaties na de omslag op de grondmarkt.
Om een nader beeld te geven van wat er in de praktijk gebeurt en om uitspraken te
kunnen doen over de werking van het grondbeleidsinstrumentarium in specifieke
situaties, is naast de enquête een vijftal casestudies uitgevoerd.

Omdat veel van de discussies in de jaren ‘90 te maken hadden met het innemen van
grondposities door marktpartijen, is in de enquête onder andere geïnventariseerd hoe op
de verschillende locaties de grondposities waren aan de start van het
locatieontwikkelingsproces. Daarbij werd de start gedefinieerd als het moment waarop
werd gestart met de ideevorming rond de locatie. Het blijkt dat marktpartijen dan al iets
meer grond in eigendom hebben dan de gemeente (14% tegenover 11%). In de enquête is
ook gevraagd welke ontwikkelingsaanpak de gemeenten vervolgens voor ogen hebben
voor de realisatie van de uitbreidingslocaties. Gaat de gemeente uit van de traditionele
aanpak, waarbij de regie volledig bij de gemeente komt te liggen, of wordt er gekozen voor
een vorm van samenwerking met marktpartijen die eventueel grondposities hebben
ingenomen. In de meeste gevallen gaan de gemeenten uit van een gemeentelijke
grondexploitatie. Omgerekend naar aantal woningen wordt 68% van het totaal aantal te
bouwen woningen gerealiseerd binnen een gemeentelijke grondexploitatie. Voor 22% van
de woningen is een grondexploitatiemaatschappij opgericht waarin de gemeente een van
de aandeelhouders is naast een of meer private partijen. Van de woningen wordt 5%
ontwikkeld door middel van een grondexploitatie door private partijen. De
grondexploitatie door private partijen komt meer voor op kleinere locaties en de
gezamenlijke grondexploitatie op grotere locaties.

In een vijftal casestudies is vervolgens onderzocht hoe het locatieontwikkelingsproces
vorm heeft gekregen, welke problemen zich op die specifieke locaties hebben voorgedaan
en waaraan die te relateren zijn. De locaties zijn gekozen op grond van het wel of niet
aanwezig zijn van marktpartijen op de grondmarkt en de keuze van de gemeente voor een
actief grondbeleid of een vorm van samenwerking. Op twee van de vijf locaties blijkt de
woningbouwontwikkeling grote vertraging te hebben opgelopen door problemen die niet
te maken hebben met de aanwezigheid van marktpartijen. De oorzaak lijkt te liggen in de
complexiteit van het proces en het gebruik van instrumenten. Zo was het hoge
ambitieniveau van de gemeente Amsterdam voor de locatie IJburg moeilijk te vertalen
naar een financieel sluitende ontwikkeling. Onduidelijkheden rond de MER-procedure
zorgden voor lange vertraging op de locatie Oosterheem in Zoetermeer. Het ‘succes’ van
samenwerking met marktpartijen op de locaties Wateringse Veld en Vathorst werd deels
bepaald door de betrokken marktpartijen. Op Wateringse Veld was dat slechts één grote
partij, die van oudsher goede relaties had met de gemeente. Op Vathorst hebben diverse
marktpartijen op verzoek van de gemeente grondposities ingenomen.

Conclusies 
Is grondeigendom nu echt een probleem en hebben de aanpassingen in de instrumenten
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de gewenste effecten gehad? Uit de enquêtes en casestudies kan worden geconcludeerd
dat het nog niet zo slecht gaat met het gemeentelijk grondbeleid. De meeste gemeenten
gaven aan de gestelde doelen wel te kunnen bereiken. Dat lijkt in strijd met de eerder
beschreven veranderingen in locatieontwikkeling.
De praktijk van locatieontwikkeling laat echter een beeld zien waarin gemeenten veelal
vasthouden aan een actief grondbeleid. Bij locatieontwikkeling heeft de gemeente veel
meer invloed op het proces met een actief grondbeleid dan met een faciliterend
grondbeleid. Voor veel aspecten van locatieontwikkeling die de gemeente onder controle
wil houden, geldt dat ze via gemeentelijke grondeigendom ogenschijnlijk gemakkelijker
realiseerbaar zijn. Dat verklaart ook waarom er in de jaren ‘90 in eerste instantie veel
aandacht was voor grondverwerving en waarom veel gemeenten proberen vast te houden
aan een actief grondbeleid. 
Toch zijn er ook tekortkomingen. Dat marktpartijen grond hebben verworven op de
uitbreidingslocaties wordt door veel gemeenten als een probleem genoemd. Er kan niet
automatisch een actief grondbeleid gevoerd worden en een faciliterende rol is ook lastig
in te nemen. Hoewel de rijksoverheid het standpunt heeft dat een faciliterend grondbeleid
wordt voorgestaan, moet actief grondbeleid in haar optiek daar waar nodig ook mogelijk
zijn. De rijksoverheid heeft echter bij de beleids- en instrumentenontwikkeling te veel op
twee gedachten gehinkt, waardoor zowel een actief als een faciliterend grondbeleid
onvoldoende instrumenteel worden ondersteund. 
In de discussies rond de aanpassing van zowel de Wet voorkeursrecht gemeenten als bij
het instrumentarium voor kostenverhaal speelde steeds een rol in hoeverre de gemeente
zou mogen ingrijpen. Bij de ontwikkeling van die instrumenten is de mogelijkheid
opengelaten dat andere partijen dan de gemeente ook kunnen ontwikkelen, waardoor een
actief grondbeleid niet volledig ondersteund wordt. Voor het voeren van de regie over
locatieontwikkeling lijkt volledige grondverwerving echter niet noodzakelijk. Het is vooral
van belang dat gemeenten duidelijk formuleren wat hun doelstellingen zijn ten aanzien
van de ontwikkeling. Deze kunnen in veel gevallen ook via een faciliterende of interactieve
strategie worden gerealiseerd. Ten behoeve van een faciliterend grondbeleid wordt op het
moment gewerkt aan een grondexploitatiewet, waarmee het kostenverhaal beter geregeld
zou moeten worden. De Raad van State heeft inmiddels advies uitgebracht en nu is het
aan de Tweede Kamer om het wetsvoorstel te beoordelen.
Bij de aanpassing van het grondbeleidsinstrumentarium heeft de rijksoverheid verder met
een aantal factoren te weinig rekening gehouden. In de praktijk blijkt dat de complexiteit
van locatieontwikkeling en de toepassing van instrumenten ook belangrijke factoren zijn
waardoor de ontwikkeling van woningbouwlocaties vertraging oploopt. Gemeenten
kunnen op dit gebied nog veel leren van ervaringen binnen andere gemeenten en daarom
zou er naast het ontwikkelen van beleid en instrumenten meer aandacht moeten zijn voor
kennisontwikkeling.

Over de auteur: 
Daniëlle Groetelaers is werkzaam bij het Onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft en
promoveerde in oktober op het proefschrift ‘Instrumentarium locatieontwikkeling’.

28 oktober 2005 Property Research Quarterly

T H E M A  G R O N D B E L E I D  -  I N S T R U M E N T A R I U M

2005-Q03-Binnenwerk.qxd  26-09-2005  14:53  Pagina 28



Property Research Quarterly oktober 2005 29

T H E M A  G R O N D B E L E I D  -  I N S T R U M E N T A R I U M

Literatuur

- Aalbers, M. en J. Winsemius, 2002, Kwaliteit door grondbeleid, Rooilijn, 35, 5, pp. 218-224.

- Boelhouwer, P.J., R.B. Jobse en S. Musterd, 1993, Stad en Woningmarkt in een veranderende samenleving; nationale

en internationale trends, Utrecht (Stedelijke Netwerken).

- Bruijn, J.A. de en E.F. ten Heuvelhof, 1991, Sturingsinstrumenten voor de overheid; over complexe netwerken en een

tweede generatie sturingsinstrumenten, Leiden (Stenfert Kroese).

- Groetelaers, D.A., 2000, Instrumentarium locatieontwikkeling; Nederlandse praktijk, Delft (Delft University Press).

- Groetelaers, D.A., 2004, Instrumentarium locatieontwikkeling; Sturingsmogelijkheden voor gemeenten in een

veranderde marktsituatie, Delft (DUP Science), proefschrift.

- Haan, P. de, Th.G. Drupsteen en R. Fernhout, 1996, Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat Deel 1: Ontwikkeling,

organisatie, instrumentarium, Deventer (Kluwer).

- Healey, P. , 1992, An institutional model of the development process, Journal of Property Research, 9, pp. 33-44.

- Kam, G. de, 1996, Op grond van beleid, Almere (Nationale Woningraad), proefschrift.

- Keers, G.P., 1989, Het rijksgrondbeleid voor de woningbouw sinds 1900; Een historisch onderzoek, Den Haag

(Ministerie van VROM).

- Minister van VROM, 1994, Grondbeleidsinstrumentarium en de uitvoering van de Vierde nota extra, ’s-Gravenhage.

- Ministerie van VROM, 1990-1993, Vierde nota over de ruimtelijke ordening extra, ’s-Gravenhage (Sdu Uitgevers).

- Ministerie van VROM, 2001, Op grond van nieuw beleid. Nota Grondbeleid, ’s-Gravenhage.

- Needham, B., 1995, De gronden van ons bestaan; ruimtelijk beleid voor een klein, dichtbevolkt land, Nijmegen,

oratie Katholieke Universiteit Nijmegen.

2005-Q03-Binnenwerk.qxd  26-09-2005  14:53  Pagina 29



30 oktober 2005 Property Research Quarterly

T H E M A  G R O N D B E L E I D  -  R O L  V A N  D E  O V E R H E I D

Overheid van marktspeler 
naar marktmeester 
De overheid speelt een bijzondere rol bij de werking van de grondmarkt in het

buitengebied. Zo stelt de overheid de regels op voor de grondmarkt, maar bepaalt

ze ook de bestemming van grond via het ruimtelijke-ordeningsbeleid. Bovendien

is de overheid zelf actief op de markt als koper en verkoper.  De overheid is dus

een organisatie die vergelijkbaar is met een commerciële partij, maar dan wel een

organisatie met allerlei bevoegdheden. De vraag is of deze rol wenselijk is voor de

grondmarkt.

door Arno Segeren en Marnix Breedijk

De grondmarkt in het buitengebied kenmerkt zich door zijn complexiteit en zijn
onoverzichtelijkheid; er zijn heel veel actoren actief en er bestaat een wirwar van regels.
Het Ruimtelijk Planbureau analyseerde deze markt van landbouwgrond (en van
bedrijventerreinen), om het inzicht in de werking van de grondmarkt te vergroten
(Segeren et al. 2005). Daarbij zijn institutioneel-economische theorieën gebruikt; deze
leggen een zwaartepunt bij een analyse van werking van markten en de rol van actoren
daarin. Dit is een andere benadering dan de gebruikelijke neo-klassieke economische
theorie, waarbij het accent ligt op marktuitkomsten zoals prijs, hoeveelheid en soms
locatie. In dit artikel kunnen niet alle aspecten en actoren in detail worden beschreven; we
focussen daarom op de rol van de overheid.

Plannen beïnvloeden prijs
De overheid heeft veel bemoeienis met de grondmarkt doordat ze de randvoorwaarden
bepaalt waarbinnen de markt moet opereren. Het gaat daarbij om wetgeving (privaat- en
publiekrechtelijk), subsidies en belastingen. De grootste invloed oefent de overheid echter
uit via haar ruimtelijke planvorming. De grondprijs is namelijk niet alleen opgebouwd uit
de productiewaarde, maar ook uit een verwachtingswaarde. Dit noemen wij het directe
effect op de prijs. Deze verwachtingswaarde neemt uiteraard toe naarmate er meer
zekerheid ontstaat over de bestemmingswijziging. Ook indirect hebben ruimtelijke
plannen en ingrepen hun effect op de grondprijs. Een boer die moet wijken voor
woningbouw of een bedrijventerrein heeft namelijk twee opties: stoppen en veel belasting
betalen over de inkomsten uit de verkochte grond, of binnen een beperkte periode fiscaal
gefaciliteerd herinvesteren door elders grond of een volledig bedrijf terug te kopen. Veelal
wordt gekozen voor de laatste optie. De boer komt dan elders op de markt met ‘een zak
met geld’ en kan relatief veel bieden voor de daar beschikbare grond en kan daarnaast vaak
meer grond of een groter bedrijf terugkopen. De grondprijsstijging door stedelijke
ontwikkeling verspreidt zich zo als een ‘inktvlek’ over het land.
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De overheid als marktpartij
De directe en indirecte effecten zorgen ervoor dat de gemiddeld betaalde prijs voor
landbouwgrond in blijvend agrarisch gebruik ongeveer tweemaal zo hoog is als wat een
boer er middels agrarische productie op kan verdienen. Kopers die landbouwgrond kopen
met als uiteindelijke doel er een ‘rode’ bestemming te realiseren, betalen gemiddeld zelfs
drie keer zoveel (Luijt 2002); dit is dus gemiddeld zes keer de agrarische productiewaarde.
Aangezien we hier spreken over gemiddelden, worden er zeker nog hogere bedragen
betaald. Van de Zuidplaspolder is bekend dat de prijs met een bestemming glastuinbouw
tien maal zo hoog is als de prijs bij blijvend agrarisch gebruik (zijnde niet-glastuinbouw). 
De grondprijzen in Nederland behoren tot de hoogste van Europa: in 2000 lag de
gemiddelde grondprijs per hectare in Nederland op 36.000 euro (Denemarken: 12.000
euro/ha; Duitsland: 9.000 euro/ha) (VROM-raad 2004). Toch zeggen deze prijzen weinig
omdat ze sterk afhankelijk zijn van vraag en aanbod en de mate waarin transacties worden
gerealiseerd. Deze zogeheten grondmobiliteit (het verhandelde grondoppervlak als
aandeel van het totale landbouwareaal) lag in de periode 1998-2001 het hoogste in de
IJsselmeerpolders, de Duin- en Bollenstreek, Rijnmond en de Wieringermeer (>8%). De
mobiliteit fluctueert nogal en wordt beïnvloed door enerzijds de conjunctuur en
anderzijds door de activiteit van de overheid. Die overheidsactiviteit uit zich op twee
manieren: de mate waarin overheden ruimtelijke plannen maken -zoals hiervoor
beschreven- en de mate waarin overheden zelf grond verwerven of afstoten. 
Belangrijke kopende overheidspartijen zijn de Dienst Landelijk gebied (DLG) en de
gezamenlijke gemeenten. De DLG koopt grond van boeren aan voor het realiseren van
projecten van de rijksoverheid zoals de Ecologische Hoofdstructuur, Ruimte voor de Rivier
en de Hogesnelheidslijn. Deels koopt ze deze grond als ruilgrond aan op andere locaties.
Uiteindelijk wordt de grond overgedragen aan de eindgebruiker: andere overheden of
terreinbeherende organisaties. Deze zijn zelf minder actief in het aankopen en verkopen
van grond. DLG mag de markt niet verstoren, maar dat blijkt in de praktijk onmogelijk,
simpelweg omdat DLG een speler op de grondmarkt is. Bovendien legt de dienst een
bodem in de markt in gebieden met een lage prijs en een lage vraag.
Ook de gemeenten vormen een belangrijke aankopende partij. Zij kopen met name grond
voor woningbouw, bedrijventerreinen en infrastructuur en nemen hiermee aanzienlijke
grondposities in. Na bouwrijp maken van de grond en uitgifte resteren er grondposities in
de vorm van wegen en overige infrastructuur, maar deze zijn uiteraard van een heel
andere betekenis.
Daarnaast neemt de directie Domeinen van oudsher belangrijke grondposities in. Zij
voeren het beheer over de Kroondomeinen (o.a. op de Veluwe), maar ze verpachten ook
veel landbouwgrond in de IJsselmeerpolders. Onlangs besloot Domeinen na een
aanvankelijke verkoopstop weer over te gaan tot de verkoop van landbouwgronden, in
eerste instantie aan de zittende pachters. In cijfers: in 2000 verkocht Domeinen 12.000
hectare, en nadat de verkoopstop werd opgeheven, worden in 2004/2005 17.500 hectare
verkocht. Ook defensie bezit veel gronden, met name in natuurgebieden. Een deel van
deze voormalige oefenterreinen is nu niet meer nodig en wordt verkocht. Figuur 1 geeft
weer welke grondposities overheid en natuurbeschermingsorganisaties inmiddels hebben
verworven voor hun doelstellingen.
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Figuur 1. Grondposities overheid en natuurbeschermingsorganisaties (in ha).
Bron: Kadaster (RVR, 2004).

Casestudy naar overheidsoptreden
De invloed van de overheid als marktpartij wordt geïllustreerd aan de hand van de
volgende kaartenreeks. Figuur 2a en 2b geven een beeld van de overheidsplannen in twee
onderzochte casussen. De typen ruimtelijke claims verschillen per casus. Figuur 3a en 3b
geven een beeld van het grondeigendom en de grondtransacties in twee onderzochte
casussen. De Biesbosch is een grootschalig verkaveld landbouwgebied. Het gemiddelde
oppervlakte van een transactie is met ruim 15 ha dan ook drie keer zo groot als in de
Zuidplaspolder. De activiteit op de grondmarkt is echter veel groter in de Zuidplaspolder.
De grondmobiliteit is er met een gemiddelde van 10% per jaar vier keer zo groot als in de
Biesbosch.

Toelichting: gebruik van kadastergegevens 
Het Kadaster beschikt over gegevens over de grondprijs en het grondeigendom. Daarnaast zijn de door de notaris
opgemaakte akten verkrijgbaar. Kadastergegevens maken het mogelijk om transacties en grondposities van
verschillende partijen in een bepaald gebied in beeld te krijgen. Het is echter goed om te weten dat deze gegevens,
naast de hoge prijs voor aanschaf, een aantal beperkingen hebben. 
In het onderzoek (Segeren ea, 2005) is gefocust op een viertal casusgebieden, waarvoor de kadastergegevens zijn
gebruikt ter voorbereiding op de interviews met kopende en verkopende partijen, en om de uitkomsten van de
interviews achteraf te verifiëren. Gebleken is dat de beschikking over de prijzen er voor zorgde dat respondenten
openhartig konden praten. Er hoefde immers niet meer geheimzinnig gedaan te worden over de betaalde prijzen.
Eigendomsgegevens
Bij het eigendom van grond is sprake van verschillende aan grond verbonden rechten. Het kan hierbij gaan om volledig
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In de Biesbosch liggen er met name claims
voor natuur en water. In het westelijke deel
wordt een deel van de Ecologische
Hoofdstructuur gerealiseerd en de hele
Biesbosch is zoekgebied voor ‘Ruimte voor de
Rivier’: een project om de veiligheid bij
overstromingen te vergroten. Over Ruimte
voor de Rivier bestaat nog veel
onduidelijkheid, waardoor het voor
grondeigenaren lastig is om beslissingen te
nemen over investeringen in grond en
gebouwen.

Figuur 2a. Overheidsplannen in de Biesbosch.
Bron: Nieuwe Kaart van Nederland/bewerking RPB.
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eigendom of eigendom dat is belast met rechtsbelemmeringen (zoals erfpacht, recht van overpad, recht van
vruchtgebruik). Bij het gebruiken van de kadastergegevens komt een aantal problemen om de hoek kijken:
- De in het Kadaster genoemde percelen zijn vaak aan meerdere rechten verbonden; niet alleen eigendomsrechten,

maar ook recht van erfpacht, recht van overpad, etc. Voor een analyse van de grondmarkt en bij het in kaart brengen
moet een keuze worden gemaakt welk recht in beeld gebracht wordt. In de figuren 3a en 3b is het eigendom afgebeeld.

- Binnen een bepaald recht kun je te maken hebben met verschillende rechthebbenden, die ieder voor een al dan niet
nader afgebakend deel eigenaar zijn van het (deel)recht op het betreffende perceel. Bij het in kaart brengen moet een
keuze gemaakt worden welke rechthebbende in beeld gebracht wordt. 

- In de bestanden van het Kadaster komen voor een en dezelfde rechtspersoon soms meerdere namen voor, waardoor
het moeilijk is om op eigenaar te zoeken. Zo wordt de rijksoverheid aangeduid met: 'De Staat', 'De Staat der
Nederlanden', De Staat 'Verkeer en Waterstaat' en 'Bureau Beheer Landbouwgronden'.
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De Zuidplaspolder is aangewezen als
zoekgebied voor woningbouw en
glastuinbouw en er zijn veel plannen voor
nieuwe infrastructuur. Er liggen ook al langer
plannen voor de aanleg van het Bentwoud,
een groot recreatie- en natuurgebied. Dit alles
gaat gepaard met het innemen van
grondposities door verschillende partijen (zie
figuur 3a en 3b). 
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Figuur 2b. Overheidsplannen in de Zuidplaspolder.
Bron: Nieuwe Kaart van Nederland/bewerking RPB.
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Transactiegegevens
Het transactiebestand van het Kadaster geeft de veranderingen in grondeigendom weer, inclusief de oppervlakte en de
prijs die overeengekomen wordt. Om de grondprijs (bijvoorbeeld per hectare) te bepalen spelen onder meer de
volgende problemen:
- Bij een transactie kan het gaan om een combinatie van percelen die in één transactie verhandeld wordt. Indien alleen

de totaalprijs vermeld is, kan slechts de gemiddelde grondprijs voor de afzonderlijke percelen berekend worden, hoe
verschillend in kwaliteit deze gronden wellicht ook zijn. 

- Bij een transactie kan het gaan om een combinatie van bebouwde en onbebouwde grond. Uit de prijs is niet meer te
achterhalen wat voor welk deel betaald is. De bebouwing zal de gemiddelde prijs vaak aanzienlijk verhogen.
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In de Biesbosch zijn de grondaankopen
ten behoeve van de Ecologische
Hoofdstructuur nagenoeg afgerond. Het
grootste deel is inmiddels in het bezit van
Staatsbosbeheer en in het noordwesten
heeft DLG de grond aangekocht, maar
moet nog tot inrichting worden over
gegaan. 'Ruimte voor de Rivier' heeft er
echter voor gezorgd dat boeren die
geweken zijn voor natuurontwikkeling nu
binnen een korte periode voor een tweede
keer worden uitgekocht.
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Figuur 3a. Grondeigendom (medio 2004) en transacties (1998-2003) in de
Biesbosch. Bron: Kadaster/bewerking RPB.

Transacties in de periode 1998 t/m 2003

Overheid

Natuurbeheerders

Institutionele beleggers

NV Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch

Projectontwikkelaars/bouwers/
beleggers/beheermaatschappijen

Niet natuurlijke personen

- De in het kadaster vermelde prijs laat niet zien wat voor afspraken er zijn gemaakt, welk goed of welke goederen
precies verhandeld zijn of welke aan grond gebonden rechten al dan niet mee over gaan. Voorbeelden zijn het ‘om
niet’ gebruiken van de grond voor een bepaalde periode na afronding van de transactie, een (melk)quotum dat mee
verhandeld is, het jachtrecht met een vooral grote 'emotionele' waarde, een anti-speculatiebeding etc. Zeker als het
gaat om afspraken bij functiewijzigingen kan het gaan om grote bedragen. 

- Bij de prijs in het kadaster staat niet vermeld of het om een familietransactie gaat; bij familietransacties wordt vaak
een lagere prijs betaald.

De door de notaris opgemaakte akten geven vaak belangrijke aanvullende informatie, die bovenstaande problemen
deels kunnen ondervangen, maar analyse hiervan is erg arbeidsintensief. 
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Figuur 3b. Grondeigendom (medio 2004) en transacties (1998-2003) in de
Zuidplaspolder. Bron: Kadaster/bewerking RPB.

In de Zuidplaspolder is de grond-
verwerving door marktpartijen ver vooruit
gelopen op de plannen van de overheden.
Op grote schaal zijn grondposities
ingenomen, die een positie aan de
onderhandelingstafel garanderen. Boeren
stellen zich terughoudend op bij de
verkoop van grond. De prijs kan immers
nog verder stijgen.

Transacties in de periode 1998 t/m 2003

Overheid

Natuurbeheerders

Institutionele beleggers

Grondbank Zuidplaspolder

Projectontwikkelaars/bouwers/
beleggers/beheermaatschappijen

Niet natuurlijke personen

Natuurlijke personen

Combinaties natuurlijke en niet natuurlijke personen

Dubbele petten en andere bezwaren
De overheid speelt op de grondmarkt verschillende rollen: ze stelt de regels vast, ze maakt
het ruimtelijk beleid en ze is zelf verkoper en koper van grond. De overheid draagt, met
andere woorden, een dubbele pet. Aan de ene kant maakt ze plannen voor woningbouw en
bedrijventerreinen. Aan de andere kant koopt ze zelf grond op de locaties die in deze
plannen zijn aangewezen. Op deze manier verdient de overheid zelf weer aan de verkoop
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van de grond. Hierdoor kan het private belang van de overheid strijdig zijn met het
publieke belang. Immers, vanuit strategische overwegingen zou de overheid de plannen
geheim moeten houden, maar dat is in strijd met een goede democratische
besluitvorming, waarbij openheid een vereiste is. Het gevaar bestaat dat de planvorming
wordt bepaald door de grondposities van de overheid, in plaats dat wordt gekozen voor
locaties die te prefereren zijn vanuit ruimtelijke overwegingen. 
Een tweede bezwaar is de constatering dat de overheid bij de aankoop van gronden al
jarenlang een vaste werkwijze hanteert. Deze handelwijze - bijvoorbeeld de aankoop van
gronden voor natuur, water en recreatie op basis van vrijwilligheid in plaats van verwerving
door onteigening - heeft geleid tot een verstarring van het eigen instrumentarium.
Een derde bezwaar is de marktverstorende werking die de voortvloeit uit het
overheidsoptreden. Een aankondiging dat de overheid locaties wil aanwijzen voor
waterberging leidt tot onzekerheid bij grondeigenaren en potentiële kopers. Die
onzekerheidis van invloed op de bedrijfsvoering, terwijl de locatie uiteindelijk niet als
overloopgebied hoeft te worden aangewezen. Eerder werd al gerefereerd aan de bodem die
de Dienst Landelijk Gebied in de markt legt bij de aankoop van landbouwgronden.
Anderzijds stuwt de concurrentie om potentiële bouwlocaties de prijs omhoog, waardoor
de marges afnemen voor de in de toekomst te realiseren woningprojecten. De
landbouwgrond die een andere bestemming krijgt, gaat tenslotte naar de hoogstbiedende. 

Conclusie
Door de onduidelijkheid over de (toekomstige) bestemming is landbouwgrond een
speculatieproduct geworden en zijn de prijzen gestegen. De hoge prijzen zorgen voor
problemen bij bedrijfsovername in de landbouw, bij de aankoop van de natuur- en
waterbergingsgebieden en bij realisatie van recreatie- en groengebieden rondom de stad.
Om meer duidelijkheid te scheppen over bestemmingen en hierdoor de prijzen te
beteugelen, zou de overheid zich in onze ogen zo veel mogelijk moeten terugtrekken als
marktspeler en zich moeten beperken tot de rol van strenge - doch rechtvaardige -
marktmeester. Dit is een overheid die de regels bepaalt en handhaaft, maar die zo min
mogelijk zelf grond koopt en verkoopt. Dit betekent het loslaten van actief grondbeleid.
Om toch bepaalde publieke doelstellingen te behalen, kan beter gezocht worden naar
alternatieven in de regelgeving dan door als overheid zelf actief in te grijpen.

Over de auteurs: Arno Segeren en Marnix Breedijk zijn beide werkzaam bij het Ruimtelijk
Planbureau (RPB). Dit artikel is gebaseerd op het onderzoek dat Arno Segeren samen met
Barrie Needham en Jan Groen bij het RPB uitvoerde. Het onderzoek is gepubliceerd als: 'De
markt doorgrond. Een institutionele analyse van grondmarkten in Nederland' (Segeren et al,
2005). Marnix Breedijk verzorgde, gebaseerd op gegevens van het Kadaster, de kaartbeelden
voor dit onderzoek.
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Gebiedsuitbreiding voor de 
projectontwikkelaar?

De ‘turn-around’ in het rijksbeleid inzake de volkshuisvesting aan het begin van de

jaren ‘90 heeft een ingrijpende betekenis gehad op de bestaande verhoudingen

tussen de gemeentelijke overheid en marktpartijen. Met name de Vierde Nota over

de Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX) zette in op een meer ‘marktgerichte’

productie. Menigeen is van mening dat de overheid hiermee haar grip op de

ruimtelijke ordening heeft verloren. Dit onderzoek trekt die conclusie echter in

twijfel. Op basis van een analyse naar de rolverdeling tussen overheden en

marktpartijen kan men zich afvragen of er - ondanks de private grondverwervingen

op VINEX-locaties - wel voldoende is terechtgekomen van het vergroten van de

marktwerking bij gebiedsontwikkeling. Het overheidsbeleid lijkt op een aantal

punten meer marktwerking juist in de weg te staan. 

door Chris Huisman

De gemeentelijke overheid heeft als publiekrechtelijk democratisch gekozen lichaam van
oudsher de regie in het verstedelijkingsproces. Ten behoeve van het publieke belang,
vastgelegd in wettelijke gemeentelijke taken en (rijks)beleidsdoelstellingen, stelt de
gemeente randvoorwaarden en eisen aan een gebiedsontwikkeling en maakt zij afspraken
met betrokken partijen in het ontwikkelingsproces. Volkshuisvestingsoverwegingen en de
zorg voor de ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid van nieuwe woonwijken motiveren dit
gemeentelijk optreden. De laatste jaren is er in het ruimtelijk beleid van de overheid echter
een tendens te bespeuren naar meer marktwerking bij gebiedsontwikkeling. De overheid
focust zich op haar kerntaken en laat de invulling van de taken die zij niet langer tot het
publieke domein rekent over aan marktpartijen. Met deze verschuiving in de rolverdeling
is er onduidelijkheid ontstaan omtrent de invulling van de taken en bevoegdheden van
gemeenten bij gebiedsontwikkeling. De vraag is tot op welk detailniveau en in welke
situaties de gemeentelijke overheid gerechtigd is om eisen en randvoorwaarden te stellen
aan gebiedsontwikkeling, en waar zij juist de ruimte zou moeten laten aan meer
marktwerking. Gemeenten lijken, verklaarbaar vanuit historisch perspectief, in sommige
situaties geneigd om hun bevoegdheid vrij ruim te interpreteren. Marktpartijen protesteren
daarentegen steeds vaker tegen een overmaat aan gemeentelijke regelzucht , en pleiten
actief voor meer ruimte voor marktwerking . De onduidelijkheid over de invulling van de
rolverdeling zorgt echter aan beide zijden voor onzekerheid, frustratie en vertraging.

Gewijzigde verhoudingen 
De beleidsomslag - ingezet met de nota’s ‘Volkshuisvesting in de jaren negentig’  en ‘Vierde
Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX)’- heeft ertoe geleid dat de verhoudingen
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op de grondmarkt het afgelopen decennium ingrijpend zijn gewijzigd: de min of meer
monopolistische positie van gemeenten op nieuwbouwlocaties is ingeruild voor een meer
dominante rol van marktpartijen.
De Nota ‘Volkshuisvesting in de jaren negentig’ heeft een belangrijke rol gespeeld in deze
ontwikkeling naar meer marktwerking. ‘Koop’ in plaats van ‘huur’ werd het devies.
Corporaties werden financieel verzelfstandigd en objectsubsidies werden afgeschaft.
Tegelijkertijd werden gemeenten in hun mogelijkheden beperkt om financiële risico’s te
lopen bij de ontwikkeling van nieuwe woonwijken; deze risico’s werden in het vervolg bij
de markt neergelegd. In dezelfde periode kwam VINEX van de grond, met als opgave om
in tien jaar tijd circa een miljoen nieuwe woningen te bouwen. In VINEX moest de
overgang naar meer marktwerking een praktische uitwerking krijgen. Het rijk verstrekte
aan de gemeenten nog slechts een locatiesubsidie in de vorm van een lumpsum, waarbij
de belangrijkste voorwaarde was dat een bepaald aantal woningen voor 2005 gereed moest
zijn. 
Met name door het aanwijzen van de concrete verstedelijkingslocaties in de Vierde Nota
over de Ruimtelijke Ordening Extra zijn marktpartijen in staat gesteld om op strategische
posities grond aan te kopen. Na een aanvankelijke aarzeling vanwege de niet geringe
risico’s hebben zij dit vervolgens massaal gedaan. Veel gemeenten lieten dit toe of
moedigden dit juist aan. Zij ontbeerden de financiën, expertise en/of instrumenten om
slagvaardig op de grondmarkt te opereren, of durfden zelf de risico’s niet aan. Kwam
hiermee een einde aan de grip op de ruimtelijke ordening? Om deze vraag te
beantwoorden is een viertal case studies uitgevoerd. Op basis van vraaggesprekken met
betrokken actoren - zowel van gemeenten als marktpartijen - is het procesverloop nader
beschouwd en is de feitelijke rolverdeling van een aantal VINEX-locaties in kaart gebracht.
De volgende vraag stond hierbij centraal: wie bepaalt wat?

VINEX in de praktijk
Alvorens met het onderzoek te starten, zijn op basis van literatuuronderzoek en
gesprekken met betrokken actoren de meest relevante ruimtelijke inrichtingsaspecten
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bepaald. Deze ruimtelijke inrichtingsaspecten hebben allemaal – zij het op een
verschillend schaalniveau – invloed op de uiteindelijke invulling van een locatie en aldus
op de uiterlijke verschijningsvorm van een woning. Onderstaande schematische weergave
van het ruimtelijke inrichtingsproces heeft daarbij als onderlegger gediend. Van belang is
dat men verschillende fasen en schaalniveaus kan onderscheiden, waarbij het eindproduct
gaandeweg het ontwikkelingsproces steeds verder wordt uitgewerkt, ingevuld en
vastgelegd.

Wanneer bovenstaande figuur in ogenschouw wordt genomen, vraagt marktwerking vooral
een overheidsbetrokkenheid in de eerste drie stappen. De overheid focust zich daarbij op
haar kerntaken (locatiekeuze, programmering, fasering, voortgangsanalyse en bijsturing)
en laat de invulling van de taken die zij niet langer tot het publieke domein rekent over aan
marktpartijen. Bij de daadwerkelijke locatieontwikkeling, welke in de laatste drie stappen
plaats vindt, dienen de marktpartijen dan ook een aantal vrijheidsgraden mee te krijgen.
Het lijkt er echter op dat de gemeentelijke overheid juist in deze stappen nog immer het
voortouw heeft en zij aldus de regie op de verkeerde aspecten voert. Alhoewel volkomen
marktwerking bij gebiedsontwikkeling een illusie is - de overheid heeft daarvoor een te
stevige grip op de ruimtelijke ordening - hebben marktpartijen meer invloed in het proces
nodig om de uitkomst en daarmee de risico’s van het gebiedsontwikkelingsproces te
managen. 
Door de verschillende ruimtelijke inrichtingsaspecten uit te zetten tegen de partijen die
betrokken zijn bij het besluitvormingsproces (hogere overehden (rijk en provincie),
gemeentelijke overheid, en marktpartijen), ontstaat een matrix waarin weergegeven kan
worden welke partij in welke mate verantwoordelijk is geweest voor een bepaald ruimtelijk
inrichtingsaspect. Op basis hiervan is een scoreformulier opgesteld, dat is voorgelegd aan
de betrokkenen. Om een zogenaamde ‘bias’ in de verstrekking van gegevens te voorkomen,
is het scoreformulier aan zowel betrokkenen van gemeenten als marktpartijen voorgelegd.
Hen is gevraagd om de mate van beïnvloeding door de desbetreffende partijen aan te geven
middels het toekennen van scores, variërend van 0 (geen invloed) tot 10 (veel invloed) met
dien verstande dat de uiteindelijke som per aspect gelijk diende te zijn aan 10. Op basis van
deze beoordelingen zijn vervolgens per locatie de gewogen gemiddeldes genomen,
teneinde de uiteindelijke beïnvloeding door de desbetreffende partijen aan te geven
middels een arcering.

Selectie van locaties heeft plaatsgevonden op basis van een aantal criteria: alle locaties
vallen onder de door de overheid aangewezen VINEX-locaties en zijn verschillend van aard
voor wat betreft het gehanteerde grondexploitatiemodel, omvang en programma. Het
resultaat is weergegeven in onderstaande matrices. 

Gemeentelijke betrokkenheid lijkt groot
Cross case analyse wijst uit dat zich gaandeweg het ruimtelijke ontwikkelingsproces een
geleidelijke verschuiving voordoet in de verhouding tussen de gemeentelijke overheid en
marktpartijen. In alle gevallen neemt de invloed van de marktpartijen toe naarmate men
zich in de richting van de lagere schaalniveaus begeeft. Gezien het grootschalige karakter
van de ontwikkelingen op VINEX-locaties en het publieke belang dat hiermee gemoeid is,
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Toelichting:

De mate van arcering neemt toe al naar gelang de mate van beïnvloeding; een volledige arcering komt aldus overeen

met een zeer sterke invloed en geen arcering met geen enkele invloed van de desbetreffende partij. Per ruimtelijk

inrichtingsaspect is de som van de arceringen in de drie kolommen gelijk aan een volledig zwarte cel.
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is de betrokkenheid van de lokale overheid te rechtvaardigen. De matrices wijzen echter ook
uit dat de gemeentelijke bemoeienis op een aantal gebiedsbepalende elementen - en dan
vooral op het lagere schaalniveau - wel erg groot is geweest. In de matrices A en B wordt dit
treffend weergegeven: hier is duidelijk waarneembaar dat de desbetreffende gemeenten het

Locatie A: concessiemodel en grote omvang
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ruimtelijke ontwikkelingsproces zo veel mogelijk in eigen hand wilden houden. De vrijheid
voor de marktpartijen om zelf tot een optimale invulling van een locatie te komen binnen
de - aan het publieke belang gerelateerde - gemeentelijke randvoorwaarden lijkt beperkt. 
Bij beide locaties was er sprake van wantrouwen tussen de gemeentelijke overheid en de
marktpartijen. Bij locatie A had dit tot gevolg dat er door de desbetreffende gemeente lang
allerlei ambities werden opgestapeld, zonder dat men oog had voor de haalbaarheid van het
totaalproduct. Door bovendien in een vroeg stadium van de planvorming zeer inhoudelijke
bestemmingsplannen te maken, beperkte de desbetreffende gemeente de
variatiemogelijkheden in het proces. Dit alles werd gedaan vanuit de gedachte het proces op

Locatie B: bouwclaimmodel en grote omvang
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deze manier beter beheersbaar te maken. Door de marktpartijen werden de
bestemmingsplannen echter als star en inflexibel ervaren. Uiteindelijk is de consument
hiervan de dupe geworden; er is op de desbetreffende locatie dan wel een hoog
kwaliteitsniveau gehaald met betrekking tot de openbare ruimte en milieu, het product sluit
echter niet goed aan op de wensen van de consument. Het is dan ook belangrijk op te
merken dat overheidsbemoeienis middels een dergelijk krachtig sturingsmiddel de
kwaliteit van gebiedsontwikkeling niet altijd ten goede komt. 

Gemeentelijke invloed onafhankelijk van eigendom
Ondanks het feit dat veel marktpartijen grondposities hebben verworven op VINEX-

Locatie C: joint-venturemodel en middelgrote omvang
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locaties, ziet men dit in de procesvoering en het uiteindelijke product niet terug.
Grondposities blijken dan ook niet allesbepalend te zijn voor de mate van invloed. Met
name in matrix B komt dit duidelijk tot uitdrukking. Deze matrix toont immers aan dat –
ondanks het feit dat de marktpartijen over grondposities beschikken – de gemeentelijke
regie nog steeds sterk aanwezig is, van stedenbouwkundig structuurplan tot de
daadwerkelijke ontwikkeling van woningen. De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat de
desbetreffende gemeente de regiefunctie bij de planvorming graag in eigen hand wilde
houden. Nadat de gemeente via het bouwclaimmodel grondposities had verworven, sloot zij
dan ook grondafnamecontracten met de marktpartijen af, waarin aanvullende eisen met

Locatie D: concessiemodel en kleine omvang
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betrekking tot de planontwikkeling werden gesteld. Marktpartijen signaleren dat
gemeentelijke overheden bij onderhandelingssituaties regelmatig op een dergelijke wijze
‘misbruik’ maken van hun positie en stellen dat zij hiermee een belangrijk sturingsmiddel
in handen hebben. Hiermee lijkt het privaatrecht een belangrijke aanvulling te vormen op
het eerder beschreven publiekrechtelijke instrumentarium. 

Het gehanteerde grondexploitatiemodel is daarentegen wel van invloed op de
betrokkenheid van de marktpartijen bij het ruimtelijke inrichtingsproces. Zo vertoont
matrix C veel overeenkomsten met de kenmerken van het joint-venturemodel. Bij deze
locatie is er – bewust – voor gekozen om de grondexploitatie gezamenlijk te voeren.
Daartoe hebben de desbetreffende gemeente en de marktpartijen een gezamenlijke
onderneming opgericht, de grondexploitatiemaatschappij (GEM), die in feite als een
grondbedrijf functioneert. Deze gezamenlijke grondexploitatie kan als een belangrijk
motief voor de vroegtijdige inbreng van marktpartijen bij de planvorming worden
beschouwd. Daarnaast is er op deze locatie gewerkt volgens het principe van integrale
deelgebiedontwikkeling. Voor de verschillende deelgebieden zijn – naast het structuur- en
bestemmingsplan – masterplannen gemaakt, waarin de randvoorwaarden inclusief de
beeldkwaliteit voor het gebied zijn vastgelegd. De desbetreffende gemeente heeft daarbij
getracht de randvoorwaarden zo objectief en abstract mogelijk op te stellen, waardoor
marktpartijen de ruimte kregen om zelfstandig deelgebieden te ontwikkelen. Deze keuze
werd mede ingegeven door het standpunt van de gemeente dat er te vaak plannen worden
opgesteld met daarin een overmaat aan beleid en kwaliteit, waardoor regelmatig sprake is
van een uitermate negatief en frustrerend proces. Bovengenoemd principe kenmerkt zich
door het streven naar het vroegtijdig betrekken van marktpartijen bij de planvorming en
een gemeentelijke regie op hoofdlijnen. Matrix C toont dit ook aan; de gemeentelijke
invloed is erg groot geweest op de hogere schaalniveaus, daar waar de inbreng van
marktpartijen met name op de lagere schaalniveaus lag. De matrix vertoont daarmee
belangrijke overeenkomsten met het uitgangspunt van het joint-venturemodel; ieder dient
datgene te doen waar hij of zij sterk in is.

Locatie D kenmerkt zich door de gehanteerde concessiestructuur, waarbij de gemeentelijke
rol min of meer beperkt is tot het stellen van een aantal randvoorwaarden vooraf en het
risico van de grondexploitatie en het ontwikkelingsrisico per deelgebied volledig bij de
marktpartijen ligt.  De gemeente treedt in feite slechts op als bewaker van de gestelde
uitgangspunten en het voorgeschreven kwaliteitsniveau. Deze manier van werken heeft er
uiteindelijk toe geleid dat processen efficiënter werden ingericht en marktpartijen tot in
een laat stadium hun plannen flexibel konden invullen, waardoor de optimalisatie van
deelplannen goed is verlopen. Bij een concessiestructuur vindt de meest vergaande
verschuiving van taken van de gemeentelijke overheid naar marktpartijen plaats. In matrix
D is dit duidelijk zichtbaar; reeds vanaf het stedenbouwkundige structuurplan zijn
marktpartijen nauw betrokken bij het project. 

Hoewel er natuurlijk meerdere factoren van invloed zijn op het procesverloop, kan men tot
slot concluderen dat de schaalgrootte van de locatie in dezen wel degelijk een relevante
factor is. Daar waar de kleinere locaties vaak ruimte laten voor experimenteren, wil men bij
de grotere locaties juist invloed houden op een aantal essentiële kenmerken. Het
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procesverloop bij de locaties A en B toont echter aan dat gemeentelijke overheden hier ook
wel eens in kunnen doorschieten. Om deze reden zou men kunnen overwegen om
projecten van een dergelijke omvang in het vervolg op te knippen in kleinere deelprojecten,
die in een concessiestructuur worden gegoten. Het procesverloop bij locatie D toont
immers aan dat de concessiestructuur zich uitstekend leent voor projecten van een
dergelijke omvang.

Conclusie
De verandering in het rijksbeleid inzake de volkshuisvesting aan het begin van de jaren ‘90
heeft een ingrijpende betekenis gehad op de bestaande verhoudingen op de grondmarkt.
Met name de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra zette in op een
‘marktgerichte’ productie. Het onderzoek toont echter aan dat er - ondanks de private
grondverwervingen op VINEX-locaties - van het vergroten van de marktwerking bij
gebiedsontwikkeling in de praktijk nog niet altijd genoeg terecht komt. Gemeentelijke
overheden blijken in veel gevallen nog steeds de dominante partij in het gehele
ontwikkelingstraject te zijn, terwijl marktpartijen nog steeds weinig vrijheid wordt
geboden. Niet de marktvraag ligt in eerste instantie aan de basis van een
gebiedsontwikkeling, maar de beslissingen van voornamelijk gemeentelijke overheden.
Pas op een laag uitwerkingsniveau krijgen marktpartijen de vrijheid om daadwerkelijk
invulling te geven aan hun marktkennis. Maar ook op dit niveau blijken gemeentelijke
overheden nog vaak zeggenschap te hebben over o.a. parkeernormen en eisen m.b.t.
duurzaam bouwen; dit tot ongenoegen van de marktpartijen. Deze eisen van de gemeente
staan daarmee naast meer marktwerking immers ook de flexibiliteit gedurende het
gebiedsontwikkelingsproces in de weg. De gemeentelijke overheid heeft, zowel bij actief als
bij passief grondbeleid, haar grip op de ruimtelijke ordening aldus (nog) niet verloren. In
de praktijk heeft zij kennelijk voldoende middelen om te sturen. Hoewel niet onderzocht,
lijkt de grote gemeentelijke afhankelijkheid van het publiekrechtelijke
besluitvormingsproces reden voor de instandhouding van deze traditionele rolverdeling.
Daarbij zijn sommige ontwikkelaars vaak vanuit historisch perspectief geneigd om de
gemeentelijke bevoegdheid zonder meer te accepteren. 

De minister van VROM zet in haar brief van 25 oktober 2004 in op de bevordering van
concurrentie op nieuwbouwlocaties. Wanneer de politiek echt meer marktwerking wil, lijkt
zij echter vooral meer ernst te moeten maken met een daadwerkelijke terugtrekkende
beweging van de overheid bij gebiedsontwikkeling. Om dit te bewerkstelligen is het van
belang dat er op korte termijn een brede discussie op gang komt omtrent de wenselijk
geachte rolverdeling tussen de gemeentelijke overheid en marktpartijen bij het ruimtelijke
inrichtingsproces. De decentralisatie van het rijksbeleid heeft er tot op heden immers nog
niet toe geleid dat er een heldere scheiding van verantwoordelijkheden is doorgevoerd
tussen de onderdelen in het woningbouwproces. Het is echter van belang dat deze
scheiding op korte termijn transparant wordt gemaakt, zodat duidelijk is tot waar
gemeenten bevoegd zijn om eisen aan locatie- en opstalontwikkeling te stellen. Daarbij
hoeft de ordening van de volkshuisvesting niet fundamenteel te worden herzien; slechts
daar waar de scheiding van verantwoordelijkheden niet helder is, is onderlinge afstemming
noodzakelijk.

46 oktober 2005 Property Research Quarterly

T H E M A  G R O N D B E L E I D  -  R O L  V A N  D E  M A R K T

2005-Q03-Binnenwerk.qxd  26-09-2005  14:53  Pagina 46



Over de auteur: Ir. Chris Huisman studeerde in 2004 af aan de Universiteit Twente en is
momenteel werkzaam als management trainee bij Heijmans IBC Vastgoedontwikkeling. Dit
artikel is gebaseerd op het afstudeeronderzoek dat Chris Huisman heeft uitgevoerd bij de
Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM) en is op
persoonlijke titel geschreven. 
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Rechten voor kwaliteit, 
kwaliteit voor rechten
Programma’s met verhandelbare ontwikkelingsrechten vormen een veelbelovend

nieuw instrument voor verdere ontwikkeling van het platteland.Ontwikkelings-

rechten zorgen ervoor dat niet de overheid maar particulieren de prijs bepalen van

bebouwingsmogelijkheden. Van belang is dat de schaarste die in zo’n systeem

nodig is om de te verhandelen rechten een zekere waarde te geven, zich verhoudt

tot het bevorderen van de woningproductie en de aanleg van bedrijventerreinen.

Ook moet de rol van de overheid zich nader uitkristalliseren.

door Gé Backus, Willem Bruil, Martien van Bavel, Jan Luijt en Carel van der Hamsvoort

Het instrument verhandelbare ontwikkelingsrechten (VOR) wordt in Amerika vanaf de
jaren ‘70 van de vorige eeuw toegepast. In de VS is de ruimtelijke-ordeningswetgeving die
met publieke instrumenten mogelijkheden en beperkingen oplegt aan private partijen
veel minder verstrekkend dan in Nederland. De doelstelling van het systeem van
verhandelbare ontwikkelingsrechten in de Verenigde Staten is het afkopen van bestaande,
ongewenste, bouwrechten in het landelijk gebied in ruil voor het toestaan van bebouwing
op daartoe aangewezen locaties. Bij toepassing van dit systeem deelt een lokale of
regionale overheid een gebied in tweeën. Het ene deel, een aantrekkelijk open
landbouwgebied, wil men behouden; in het andere beoogt men de bebouwing te
concentreren. Ter compensatie van de gebruiksbeperkingen in het open te houden gebied
deelt de overheid aan de grondeigenaren daar verhandelbare ontwikkelings- of
bouwrechten toe. Daarmee mag ter plekke evenwel niet worden gebouwd. In de te
ontwikkelen gebieden schrijft de overheid voor dat iedereen die wil bouwen over een zeker
aantal van die rechten moet beschikken. Aangezien die in bezit zijn van de
grondeigenaren in het te behouden gebied, zullen banken en makelaars gaan bemiddelen
bij de verkoop van de rechten aan projectontwikkelaars en bouwondernemingen. Tegelijk
met de verkoop van bouwrechten wordt contractueel geregeld dat op de grond in het te
behouden gebied een gebruiksbeperking van toepassing zal zijn, zodat stedelijke
ontwikkelingen daarop voor een langere periode worden uitgesloten. Op deze markt van
vraag en aanbod wordt de prijs van verhandelbare ontwikkelingsrechten bepaald,
waardoor ‘nieuw rood’ via de markt voor blijvend groen gaat betalen.

Verhandelbare ontwikkelingsrechten in Nederland
Het LEI en het IAR hebben in opdracht van de provincie Limburg een onderzoek verricht
naar de mogelijkheden om verhandelbare ontwikkelingsrechten ook in Nederland
wettelijk te introduceren.  Men hoopt met dit instrument de gewenste ontwikkeling van
het Limburgse platteland beter stuurbaar en financierbaar te maken. Het systeem is
aanvullend aan het ruimtelijke-ordeningsinstrumentarium. Door het private karakter van
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de overeenkomsten kunnen met verhandelbare ontwikkelingsrechten doelen worden
bereikt waarvoor het ruimtelijke-ordeningsinstrumentarium tekort schiet. Bovendien
worden planschadeclaims op een alternatieve manier opgepakt. De gedachte hierbij is dat
de provincie extra planologische ruimte geeft op grond van het streekplan, gekoppeld aan
de voorwaarde dat men bijdraagt aan de op het platteland gewenste ‘groene’ en ‘blauwe’
ontwikkelingen. Daarmee kunnen zowel de vraag naar woningen en bedrijventerreinen
als de plattelandskwaliteit worden geaccommodeerd. 
De werkwijze die in dit onderzoek is toegepast betreft een combinatie van literatuurstudie,
een kwantitatieve analyse van het te onderzoeken gebied en brainstormsessies met
deskundigen. De kwantitatieve analyses zijn uitgevoerd op basis van statistische gegevens
over de veestapel en het grondgebruik in (delen van) Limburg. Het onderzoek richt zich
met name op de juridische, planologische en economische aspecten van een systeem met
verhandelbare ontwikkelingsrechten. 

Ruimtelijke ordening en verevening
Allerwegen wordt gezocht naar mogelijkheden voor verbetering van het kostenverhaal, de
zogenaamde verevening. Telkens gaat het er daarbij om dat het ontwikkelpotentieel dat nu
eenmaal vrijkomt bij winstgevend bouwen, ook moet worden ingezet voor meer algemene
belangen. Op basis van de nieuwe Grondexploitatiewet wordt het mogelijk ontwikkelaars
dwingend aan te slaan voor kosten die de gemeente moet maken in verband met een te
ontwikkelen bouwlocatie. Maar het gaat toch nog steeds om aan de locatie toe te rekenen
kosten. Verhandelbare ontwikkelingsrechten gaan een stapje verder. De ruimtelijke
kwaliteit in een groter gebied wordt in de beschouwingen betrokken. Verhandelbare
ontwikkelingsrechten kunnen op twee manieren bijdragen aan het versterken van het
ruimtelijk instrumentarium: (1) minder lucratieve bestemmingen worden gekoppeld aan
lucratieve bestemmingen om deze te kunnen realiseren; en (2) er wordt een relatie gelegd
tussen het ordeningsinstrumentarium van de WRO en de ruimtelijke inrichting en het
ruimtelijk beheer, doordat de toepassing van het instrumentarium in bepaalde situaties
afhankelijk wordt gemaakt van inrichting en beheer. Het ruimtelijke-ordenings-
instrumentarium krijgt een extra operationele component.

Juridisch
Juridische analyse leert dat instrumentarium voor kostenverhaal en/of baatafroming door
de rechter kritisch wordt bezien. Als het om geld gaat, wordt het bestuur al snel verwezen
naar de daarvoor bedoelde instrumenten als exploitatieovereenkomst en baatbelasting.
Dat ligt veel genuanceerder - ook in de rechtspraak - als het te gebruiken instrumentarium
in het kader van de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit wordt ingezet. Voorbeelden
daarvan zijn nieuwe landgoederen en ruimte-voor-ruimte-regelingen. 
Daaruit volgt dat het op basis van het publiekrecht te creëren nieuwe verhandelbare 'recht'
(onafhankelijk van de grond) aan ruimtelijke kwaliteit dient te worden gekoppeld. Het zal
dus zaak zijn de doelstelling van een programma met verhandelbare
ontwikkelingsrechten expliciet te koppelen aan de beoogde duurzame verbetering van het
platteland. 
Net als melkquotum en mestproductierechten heeft het nieuwe ontwikkelingsrecht een
bepaalde waarde, doordat er zekere rechten aan verbonden zijn. Bij melkquotum is dat het
recht om melk te leveren tegen een bepaalde prijs. Op basis van mestproductierechten
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mogen dieren worden gehouden. Ontwikkelingsrechten geven een recht op (lucratieve)
planologische ontwikkeling. De tegenwaarde van deze ontwikkelingsrechten komt ten
goede aan minder lucratieve ruimtelijke functies.
Bij de juridische vormgeving van het systeem gaat het om een groot aantal elementen: de
aanwijzing van gebieden, het toekennen van ontwikkelingsrechten, het regelen van de
overdracht van rechten enzovoorts. Hieraan moeten verschillende juridische
randvoorwaarden worden gesteld. Voor wat betreft de publiekrechtelijke kant van de zaak
zal het steeds gaan om de vestiging van een bepaalde bevoegdheid (bijvoorbeeld
gebiedsaanwijzing) voor een bepaald bestuursorgaan, voorzien van een bepaalde
normering. Er moet dus worden bepaald welk bestuursorgaan de gebieden aanwijst waar
ontwikkelingsrechten moeten worden verkregen om te mogen bouwen. Het ligt voor de
hand dat dit in streekplanverband gebeurt. Er zal daarbij ook moeten worden bepaald welke
gebieden voor aanwijzing in aanmerking komen, welke procedure wordt gevolgd etc.
Inzake de privaatrechtelijke kant worden ook enkele keuzes voorzien. Men kan dit
namelijk min of meer vrijlaten, maar men kan de overdracht ook aan strikte regels
binden. Het ligt voor de hand een parallel te zoeken met de overdracht van productie- of
milieuquota en de regeling daarvan. Door deze zaken goed te regelen, kunnen er ook geen
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rechtsstatelijke bezwaren ontstaan.
Verhandelbare ontwikkelingsrechten zijn in Nederland in principe juridisch inpasbaar,
mits de doelstelling van het programma expliciet wordt gerelateerd aan het gebied buiten
de rode contour en daarbij wordt aangeknoopt bij provinciale en gemeentelijke vrije
bestuursbevoegdheden, zoals de vrijstellingsbevoegdheid van art. 19 WRO,
bestemmingsplanherziening, streekplanuitwerking e.d. op basis van de Wet Ruimtelijke
Ordening.

Planologisch
De beleidsinhoudelijke doelen van het systeem met verhandelbare ontwikkelingsrechten
worden in beginsel buiten de rode contouren gerealiseerd. Kwaliteitsbevorderende
maatregelen in het landelijk gebied kunnen onder meer betrekking hebben op het
verplaatsen van het ongebruikte ontwikkelingspotentieel op bedrijven naar elders, op de
ontwikkeling van bos en natuur, en op duurzaam grondgebruik, in ruil voor de
ontwikkeling van meer woonruimte, andere bebouwing, ontgrondingen en infrastructuur.
De aanwijzing van herkomstgebieden en ontvangstgebieden voor ontwikkelingsrechten
zal in eerste instantie door de provincie geschieden. Daarbij kan voor wat betreft het
ontvangstgebied de rode contour een rol spelen. De vier elementen van een programma
met verhandelbare ontwikkelingsrechten omvatten (1) een gebied binnen de rode contour,
(2) een gebied buiten de rode contour, (3) de specificatie van ontwikkelingsrechten en (4)
het mechanisme om ontwikkelingsrechten over te dragen.

Potentiële vraag naar verhandelbare ontwikkelingsrechten 
Eerste berekeningen op basis van beschikbare statistische gegevens laten zien dat een
programma met verhandelbare ontwikkelingsrechten in Limburg kan rekenen op een
substantiële vraag naar verhandelbare ontwikkelingsrechten in ruil voor extra
planologische ruimte bij nieuw te realiseren dure koopwoningen, evenals bij bestaande
vrijstaande woningen in het buitengebied. Afhankelijk van de planologische ruimte die
wordt geboden bedraagt de potentiële vraag naar verhandelbare ontwikkelingsrechten in
Limburg over een periode van tien jaar circa 100 mln euro.
De totale waarde van de te realiseren doelen in het landelijk gebied hangt af van de
specifieke uitwerking ervan in relatie tot het grondgebruik en de agrarische bebouwing.
Het compenseren voor een extensieve vorm van grondgebruik is alleen haalbaar voor
specifieke deelgebieden. Ten aanzien van 'weg te nemen ontwikkelingspotentieel' voor
stallen ligt het voor hand dit te relateren aan de door het provinciale Reconstructieplan
aangewezen extensiveringsgebieden en de Ecologische Hoofdstructuur. Daarmee wordt
voorzien in een toekomstige maatschappelijk gewenste sanering in een door de veehouder
te kiezen tijdspad, terwijl het wegnemen van ontwikkelingspotentieel met behulp van
verhandelbare ontwikkelingsrechten tegelijkertijd zal bijdragen aan de voorziene zonering
in het buitengebied. In de verwervingsgebieden en gebieden met ruimte voor
landbouwontwikkeling ligt de nadruk op de inpassing van stallen in het landschap.

Marktanalyse noodzakelijke basis
Alvorens tot programma's met verhandelbare ontwikkelingsrechten over te gaan moet een
analyse worden uitgevoerd van de gevolgen van het programma binnen en buiten de rode
contour: 
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- hoeveel ontwikkelingspotentieel vervalt buiten de rode contour, 
- hoe moeten de ontwikkelingsrechten worden gemeten en gewaardeerd,
- hoeveel extra ontwikkeling moet worden toegestaan wil er een kapitaalkrachtige vraag
naar rechten opkomen, en 
- hoe kan er een markt voor deze rechten ontstaan? 
Hierbij is ook een actorenanalyse van belang: hoe zullen partijen die direct of indirect te
maken hebben met de verhandelbare ontwikkelingsrechten hierop inspelen, zowel in de
vorm van ondersteunend als in frustrerend handelen. Succesvolle programma's met
verhandelbare ontwikkelingsrechten in de Verenigde Staten kenmerken zich onder
andere doordat ze zijn gebaseerd op een adequate marktanalyse. De vraag naar
ontwikkelingsrechten moet immers het aanbod ervan overtreffen, teneinde in de markt
voldoende transacties tot stand te laten komen.

Veelbelovend nieuw instrument
Verhandelbare ontwikkelingsrechten beogen om op een andere wijze dan via publieke
regelgeving individuele ondernemers te stimuleren te voorzien in de maatschappelijke
behoefte aan ruimtelijke kwaliteit1. Hiervoor moet een aantal krachten en voorwaarden
aanwezig zijn. Zo moet er een heldere doelstelling zijn die bovendien wordt gedragen
door de betrokken partijen. Is de relatie tussen doelstellingen en instrumenten niet helder,
dan zal er onbegrip ontstaan over de inzet van de betreffende instrumenten en daarmee
gebrek aan acceptatie. Ook moeten de eerste stappen in het proces uitvoerbaar zijn.
Zoniet, dan zullen er ongecoördineerde pogingen worden ondernomen, die zullen
uitmonden in een valse start. Een programma met verhandelbare ontwikkelingsrechten
zal moeten beginnen met het organiseren van de betrokkenheid van relevante partijen,
om daarna gezamenlijk de doelen van het programma vast te stellen. Op basis van een
marktanalyse dienen de gebieden te worden vastgesteld.
Een belangrijke vraag is hoe de overheid het programma moet ondersteunen. De afweging
die bij de verhandeling van ontwikkelingsrechten moet worden gemaakt, betreft de mate
waarin marktwerking wordt toegelaten, evenals het gekozen transfer-mechanisme (vaste
prijs of vrije prijsvorming). De cruciale vraag is of de overheid enkel de spelregels van het
VOR-programma bepaalt en de markt zijn werk laat doen, of ook als actieve speler in de
markt participeert. In de eerste situatie beperkt de overheid zich tot het aanwijzen van
gebieden binnen en buiten de rode contouren, de toewijzing van ontwikkelingsrechten en
bijbehorende gebruiksbeperkingen in de gebieden buiten de rode contouren, evenals de
voorwaarden voor ontwikkeling binnen de rode contouren.
Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt geconcludeerd dat programma’s met
verhandelbare ontwikkelingsrechten een veelbelovend nieuw instrument vormen voor
verdere ontwikkeling van het platteland. Verhandelbare ontwikkelingsrechten zijn in
Nederland in principe juridisch inpasbaar, mits de doelstelling van het programma
expliciet wordt gerelateerd aan het gebied buiten de rode contour en daarbij wordt
aangeknoopt bij vrije bestuursbevoegdheden op basis van de Wet Ruimtelijke Ordening.
De verhandelbare ontwikkelingsrechten zorgen ervoor dat niet de overheid maar
particulieren de prijs bepalen van bebouwingsmogelijkheden. Van belang is hoe de
schaarste die in zo’n systeem nodig is om de te verhandelen rechten een zekere waarde te
geven, zich verhoudt tot het bevorderen van de woningproductie en de aanleg van
bedrijventerreinen. 
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Momenteel bereidt de provincie Limburg een project voor om op basis van het beschreven
systeem nog dit jaar te komen tot een of enkele pilots in een aantal Limburgse gemeenten.
De ministeries van LNV en VROM zijn hierbij betrokken. 

Over de auteurs: G.B.C. Backus, M.A.H.J. van Bavel, J. Luijt en C.P.C.M. van der
Hamsvoort zijn verbonden aan het Landbouw Economisch Instituut in Den Haag. D.W.
Bruil is verbonden aan het Instituut voor Agrarisch Recht. Voor een uitgebreide beschrijving
van de verhandelbare ontwikkelingsrechten, zie:
http://www.lei.dlo.nl/publicaties/PDF/2004/4_xxx/4_04_06.pdf 
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Grenzen aan regie?

Bij discussies over grondbeleid gaat het al snel over het gemeentelijk

instrumentarium. Welke middelen heeft de gemeente tot haar beschikking om de

werking van de grondmarkt bij te sturen, zodat zij invloed kan uitoefenen op

hetgeen gebouwd gaat worden. Opvallend is dat in deze discussies vaak vanuit de

overheid wordt geredeneerd – hoe kan ze haar regierol verbeteren- en niet vanuit

het functioneren van de markt, of de kwaliteit van de uiteindelijk op te leveren

producten. 

door Boris van der Gijp

Uit de artikelen van het Ruimtelijk Planbureau (RPB) en van Huisman in dit nummer van
Property Research Quarterly blijkt evenwel dat het tijd is voor een fundamentele discussie
over de invloed van de overheid bij locatieontwikkeling. Het RPB concludeert dat het
private belang dat de overheid in veel locatieontwikkelingen heeft strijdig kan zijn met het
publieke belang. Volgens Huisman heeft de overheid daarbij wel een erg grote invloed op
de locatieontwikkeling. Zijn conclusie is dat wanneer de politiek echt meer marktwerking
wil, zij vooral ernst moeten maken met een daadwerkelijke terugtrekkende beweging van
de overheid bij gebiedsontwikkeling. De grenzen van de regie lijken bereikt…. 

Marktfalen
In algemene zin geldt dat overheidssturing de vrijheid van individuen beperkt om met
gronden of daaruit verkregen middelen om te gaan. Bezinning ten aanzien van het
overheidsingrijpen ligt daarom voor de hand, maar in de praktijk vindt een fundamentele
discussie over de rol van de overheid bij locatieontwikkeling weinig plaats. Het kan bij
deze discussie gaan om de vorm van sturing, door actief grondbeleid met behulp van
grondbezit, of met faciliterend beleid, waarvan de basis wordt gevormd door een complex
aan regels waarvan de Wet op de ruimtelijke ordening (WRO) het belangrijkste is. Maar
het kan ook gaan om die zaken in het locatieontwikkelingsproces waarop de overheid
direct haar invloed uitoefent. Logischerwijs grijpt de overheid alleen als er sprake is van
marktfalen. Wanneer de werking van de markt zodanig is dat hiermee een situatie ontstaat
die nadelen heeft voor de maatschappij, is ingrijpen van de overheid noodzakelijk. Van
marktfalen is sprake wanneer noodzakelijke voorzieningen niet tot stand zouden komen
zonder de regulerende invloed van de overheid. De aanleg van dijken is wat dit betreft een
schoolvoorbeeld. Een dijk is voor iedereen belangrijk, maar omdat je als ondernemer geen
rekening aan particulieren kunt sturen voor de aangeboden bescherming, zal geen
ondernemer die dijk willen aanleggen. Daarvoor is de regulerende invloed van de overheid
nodig, lees de mogelijkheid van de overheid om alle gebruikers via belasting voor de
aanleg van de dijk aan te slaan. Van marktfalen is ook sprake wanneer bepaalde groepen
onevenredig benadeeld zouden worden bij het functioneren van de markt. Denk hierbij
aan de bouw van sociale woningen voor lagere inkomensgroepen. Bewust kies ik voor de
term benadeeld: de bevoordeling van bepaalde groepen wordt niet gezien als marktfalen.
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Het feit dat iemand al dan niet tijdelijk exclusief toegang heeft tot een bepaalde
productiefactor (kennis, kapitaal, arbeid of een combinatie hiervan) vormt min of meer de
basis van het kapitalisme. Ondernemers zien kansen, investeren en worden hiervoor
beloond. Soms excessief, met Bill Gates als goed voorbeeld. Toch zijn er weinig mensen
die de rijkdom van Gates zien als ‘marktfalen’1. 

Ontwikkelingen binnen de overheid
Salet (1996) benadrukt dat de vraag of grondbedrijfstaak een kerntaak van de overheid is
een politiek karakter heeft. Het gaat om een politieke afweging van wat men als
beïnvloedingsmogelijkheden in de handen van de lokale democratie wil houden2. Naar die
politieke afweging is het vergeefs zoeken in het belangrijkste politieke document over
grondbeleid van de afgelopen vijf jaar: de Nota Grondbeleid3. Na lezing van de Nota blijft
het onduidelijk op welke terreinen het gerechtvaardigd is dat de overheid ingrijpt, en op
welke terreinen er juist ruimte moet zijn voor marktwerking. Langzamerhand wordt de
roep om de fundamentele discussie echter groter, enerzijds gevoed vanuit de
ontwikkelingen bij de overheid zelf. Al vanaf de Nota Volkshuisvesting van staatssecretaris
Heerma wordt door de overheid ingestoken op een meer beperkte rol van de overheid bij
locatieontwikkeling. Gemeenten werden in die Nota in hun mogelijkheden beperkt om
financiële risico’s te lopen bij de ontwikkeling van nieuwe woonwijken. Die risico’s werden
bij de markt neergelegd (Fokkema & De Reus, 2002). Dit beleid kreeg in de Vierde Nota
Ruimtelijke Ordening Extra (Vinex) een vervolg. Bij de ontwikkeling van Vinex-locaties
waren gemeenten afhankelijk van particuliere investeringen waardoor voor hen een grotere
rol in het ontwikkelingsproces werd weggelegd. Als gevolg focuste de overheid zich meer
op haar kerntaken. Die focus lijkt onder het kabinet Balkenende-II een vervolg te krijgen.
Met de inmiddels door de Tweede Kamer vastgestelde Nota Ruimte wordt onder de naam
van ‘ontwikkelingsplanologie’ expliciet een plaats voor marktpartijen ingeruimd in het
locatie-ontwikkelingsproces. De focus sluit in feite aan op ontwikkelingen in de praktijk.
Bij veel gebiedsontwikkelingen werken overheden en marktpartijen samen. Blijft de vraag
of er binnen die samenwerking voldoende ruimte is voor inbreng van de marktpartijen. 

Vastgoedsector beter geëquipeerd
De noodzaak om de rolverdeling tussen marktpartijen en overheden te bezien wordt ook
gevoed door ontwikkelingen binnen de vastgoedsector. De professionalisering van de
vastgoedsector maakt het minder voor de hand liggend dat de overheid zelf de rol van
ontwikkelaar op zich neemt. Veel meer dan in het recente verleden zijn ontwikkelaars
geëquipeerd voor de ontwikkeling van hele gebieden. Veel projectontwikkelaars hebben
niet alleen maar kennis over stedenbouw, architectuur, maar ook over de aanleg van
openbare ruimte, het vinden van wateroplossingen en vooral ook over de financiering van
de ontwikkeling van een heel gebied. Door een sterke financiële positie, vaak veroorzaakt
door een directe relatie met een financiële instelling (denk aan Bouwfonds (eigendom van
ABN AMRO) en Fortis Vastgoed Ontwikkeling) kunnen partijen langjarige ontwikkeling
van complete gebieden aan en ligt geredeneerd vanuit marktfalen een directe overheidsrol
minder voor de hand (Van der Gijp, 2004). Wat het marktfalen betreft zou de overheid
zich kunnen beperken tot het stellen van randvoorwaarden aan de betreffende
gebiedsontwikkeling. 
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Randvoorwaarden overheid ter discussie
Los van de ontwikkelingen binnen de overheid en de vastgoedsector zijn het ook de
gestelde randvoorwaarden zelf die voor discussie over legitimiteit van het
overheidsingrijpen zorgen. 
Hoewel het onderzoek zich concentreert op de markt voor landbouwgrond en
bedrijfsruimte kraakt het Ruimtelijk Planbureau in dit nummer van Property Research
Quarterly harde noten over de vorm van overheidsingrijpen. “De overheid maakt aan de
ene kant de plannen voor woningbouw en bedrijventerreinen, maar aan de andere verdient
ze er ook zelf aan. Hierdoor kan het private belang van de overheid strijdig zijn met het
publieke belang. Ook kan het geheim houden van plannen vanuit strategische
overwegingen in strijd zijn met een goede democratische besluitvorming.” De harde
conclusie van de adviseur van het kabinet is: “De overheid zou zich daarom moeten
terugtrekken als marktspeler en zich moeten beperken tot de rol van strenge - doch
rechtvaardige - marktmeester. Een overheid die duidelijkheid schept, de regels bepaalt en
handhaaft, maar die geen actief grondbeleid voert.” Waar het Ruimtelijk Planbureau nog
op de vorm van het overheidsingrijpen reageert, twijfelde het Centraal Planbureau (CPB)
in 1999 al aan het nut van het overheidsingrijpen. “Het falen van de vrije markt betekent
namelijk niet automatisch dat de uitkomst die na het overheidsingrijpen tot stand komt,
in termen van maatschappelijke welvaart, te verkiezen is boven de uitkomst die zonder een
actieve rol van de overheid zou resulteren. Ook de overheid kan namelijk falen.” (CPB,
1999a). In een tweede studie over het functioneren van de woningmarkt wordt dit falen
bevestigd (CPB, 1999b). Geconcludeerd wordt dat de consument niet krijgt wat hij doordat
vooral de overheid onvoldoende tegemoet komt aan zijn of haar individuele
woonvoorkeuren. Wanneer met dit overheidsoptreden marktfalen bestreden zou worden,
kan er toch sprake zijn van een maatschappelijk optimum. Het CPB twijfelt hier echter
aan. Volgens het CPB was bezinning ten aanzien van de overheidseisen gewenst. Nyfer
kwam in datzelfde jaar tot een vergelijkbare conclusie (Marlet, 1999).

Evenwichtige rolverdeling levert beste resultaat
Dan maar alle macht aan de marktpartijen? Deze oplossing is te eenvoudig. Nyfer wijst er
in haar onderzoek op dat machtsposities van zowel gemeenten als marktpartijen de
prikkels verminderen om kostenefficiënt te werken. Dit veroorzaakt welvaartsverliezen in
de vorm van onnodig hoge kosten en bijvoorbeeld vertragingen in de realisatie van
bestemmingsplannen. Een te grote invloed van marktpartijen kan daarbij leiden tot het
optimaliseren van de winst van de ontwikkelaar, maar kan op gespannen voet staan met
het tegengaan van marktfalen. Uit de studie Randvoorwaarden die de verschuiving van
project- naar gebiedsontwikkeling mogelijk maken (Van der Gijp, 2004) blijkt dat een
zeker evenwicht tussen marktpartijen en gemeenten tot de beste resultaten bij
gebiedsontwikkeling leiden. Huisman toont in zijn onderzoek in dit nummer van Property
Research Quarterly aan dat dit evenwicht nog niet is bereikt. Op basis van een studie naar
de rolverdeling op Vinex-locaties concludeert hij “dat de gemeentelijke bemoeienis op een
aantal gebiedsbepalende elementen wel erg groot is geweest.” (…) “De vrijheid voor de
marktpartijen om zelf tot een optimale invulling van een locatie te komen binnen de - aan
het publieke belang gerelateerde - gemeentelijke randvoorwaarden lijkt beperkt.” Hij
constateert in dezen ook strijdigheid met het rijksbeleid. “De minister van VROM zet in
haar brief van 25 oktober 2004 in op de bevordering van concurrentie op
nieuwbouwlocaties. Wanneer de politiek echt meer marktwerking wil, lijkt zij echter vooral
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meer ernst te moeten maken met een daadwerkelijke terugtrekkende beweging van de
overheid bij gebiedsontwikkeling.” 

Spiegel voor de overheid
In plaats van een aanvulling van het gemeentelijk instrumentarium, zoals Groetelaers en
het Landbouw Economisch Instituut in dit nummer van Property Research Quarterly
bepleiten, concludeer ik dat het tijd is voor een discussie over de rolverdeling van
marktpartijen en overheden bij locatieontwikkeling. Fokkema en De Reus namen in 2002
al een voorschot op deze discussie. Zij stelden dat het tijd is voor de overheid om de markt
de ruimte te laten en zich te beperken tot die zaken die echt des overheids zijn.
Overheidssturing is in hun ogen in ieder geval noodzakelijk waar het gaat om de
stedenbouwkundige structuur van een nieuwe woonwijk. Bij de uitwerking van die
structuur wordt wat Fokkema en De Reus betreft het estafettestokje definitief
overgedragen aan marktpartijen. Fokkema gaat in een tweede publicatie een stapje verder:
“Zaken die betrekking hebben op de inrichting van de woonomgeving en de aanleg van
een gebiedsinterne waterhuishouding kunnen als collectief belang beschouwd worden.
Waar het gaat om architectuur, prijzen en bijvoorbeeld ook om de oppervlaktes van
woningen zou juist de markt meer ruimte moeten krijgen.” (Fokkema & Van der Gijp,
2002) De voorstellen met betrekking tot de nieuwe rolverdeling konden op veel kritiek van
gemeenten rekenen. Er werd op gewezen dat in lang niet alle gevallen vroegtijdigere en
intensievere betrokkenheid van de marktpartijen bij locatieontwikkeling tot meer kwaliteit
leidde. Hoe terecht die kritiek op het functioneren van de vastgoedsector soms ook is, ze
raakt niet de kern van de discussie. De vraag die beantwoord moet worden is niet of
marktpartijen niet goed functioneren, de vraag is of de markt zo slecht functioneert dat de
overheid moet ingrijpen. Door een traditionele bemoeienis van de overheid met de
grondmarkt zal ze zich deze vraag echter niet snel stellen.4

Instrumentarium moet op orde zijn
Voorwaarde voor een andere rol van de overheid is dat het instrumentarium om te sturen
op die doelen die zij belangrijk vindt, op orde is. Op hoofdlijnen lijkt dit het geval. Uit het
onderzoek van Groetelaers blijkt immers dat het nog niet zo slecht gaat met het
gemeentelijk grondbeleid. De meeste gemeenten kunnen de gestelde doelen volgens het
artikel wel bereiken. Toch constateert Groetelaers nog wel tekortkomingen in het
instrumentarium. “Een instrument als de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) is
bijvoorbeeld bedoeld om een actief grondbeleid te ondersteunen, maar laat de ruimte voor
private ontwikkelingen.” Daarbij constateert ook zij dat er snel een adequaat instrument
voor het kostenverhaal moet komen. 
Dit laatste obstakel voor de overheid om te sturen lijkt nagenoeg geslecht. Inmiddels heeft
het kabinet ingestemd met de Grondexploitatiewet.5 De wet maakt het voor gemeente
mogelijk om dwingend de kosten van de exploitatie van een gebied op de in dat gebied
actief zijnde projectontwikkelaars te verhalen. Het gaat daarbij om de kosten van onder
meer het bouwrijp maken van de grond, de aanleg van rioleringen, nieuwe straten, water
en groen. Maar de projectontwikkelaars moeten ook betalen voor het realiseren van sociale
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woningbouw, voor de aanleg van grote parken voorzover ze de nieuwbouwwijken baten en
voor de aanleg van de afslag op de snelweg. Voor zover het wetsvoorstel gericht is op het
kostenverhaal, gaat het om een grote verbetering van het instrumentarium. Ze maakt een
einde aan het feit dat professionele projectontwikkelaars op basis van afspraken wel
meebetaalden aan deze voorzieningen, terwijl andere vaak kleinere partijen - free-riders -
dit niet deden. Afdwingen was in de praktijk niet mogelijk. De free-riders hadden hierdoor
niet alleen een concurrentievoordeel bij biedingen op de grond, de gemeente hield aan de
ontwikkeling van een gebied waar de niet-meewerkende ontwikkelaars grondposities
hadden ingenomen ten onrechte een financiële kater over. Reden voor NEPROM en VNG
om al in 2001 middels een gezamenlijk eigen wetsvoorstel op de Grondexploitatiewet aan
te dringen. Nu deze wet eindelijk politieke realiteit wordt, staat niets een fundamentele
discussie over de rolverdeling bij locatieontwikkeling meer in de weg. 

Discussie kan starten
De overheid focust zich op haar kerntaken, de vastgoedsector professionaliseert in hoog
tempo en neemt taken op het gebied van de overheid over. Hoewel er soms terechte kritiek
op het functioneren van marktpartijen kan worden geuit, kunnen ook er tegelijkertijd ten
aanzien van de legitimiteit van de gemeentelijke eisen bij locatieontwikkeling vraagtekens
worden geplaatst. Het lijkt dan ook tijd voor een discussie over welke taken nog langer
door de overheid uitgevoerd moeten worden en welke beter aan de marktpartij overgelaten
kunnen worden. Het tegengaan van marktfalen zou mijns inziens het uitgangspunt bij
deze discussie moeten zijn, en niet ervaringen met de historische rolverdeling.
Uiteindelijk moet deze discussie leiden tot een nieuw evenwicht in de invloed van
gemeenten en marktpartijen bij locatieontwikkeling. Het gemeentelijk
grondbeleidsinstrumentarium staat een dergelijke discussie in ieder geval niet in de weg.
ontwikkelen. 

Over de auteur: Drs. Boris van der Gijp MRE is momenteel werkzaam bij de NEPROM als
senior beleidsmedewerker op het gebied van ruimtelijke ordening en grondbeleid. Op 15
oktober 2005 treedt hij in dienst van Fortis Vastgoedontwikkeling als manager research en
conceptontwikkeling. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.
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Toezicht thema jaarcongres VOGON

Het jaarlijkse symposium is een van de hoogtepunten voor de VOGON. Dit jaar

vindt het symposium plaats op vrijdagmiddag 18 november. Centraal staat het

toezicht op de financiële en daarmee op de vastgoedmarkten. Leiden meer regels

tot beter toezicht? 

Het afgelopen decennium wordt gekenmerkt door de toename van indirecte ten opzichte
van directe investeringen in vastgoed, bijvoorbeeld via beursgenoteerde fondsen, maar
ook door nieuwe fenomenen als vastgoed-CV’s en vastgoedmaatschappen. Waar de markt
van beursgenoteerde fondsen wordt gecontroleerd door de Autoriteit Financiële Markten
(AFM), worden er regelmatig vraagtekens gezet bij het toezicht op niet-beursgenoteerde
indirecte investeringen. In die lijn hebben zowel de AFM als de IVBN recentelijk een
rapport gepubliceerd over vastgoedmaatschappen en -CV’s, waarin aanbevelingen voor
transparantie en regulering worden gedaan. Maar is de onrust rond de intransparantie van
vastgoed wel gerechtvaardigd? Moet toezicht op vastgoedfondsen vooral vorm krijgen door
zelfregulering of juist door strenger direct toezicht? En zijn de huidige toezichthouders
voldoende capabel om het gewenste toezicht te houden? Op het symposium zal toezicht
vanuit verschillende perspectieven worden belicht. Zo komt bijvoorbeeld de vraag aan de
orde hoe institutionele investeerders omgaan met corporate governance. Wordt vastgoed
daarbij anders behandeld? Leiden nieuwe regels en wetten zoals Sarbanes-Oxley en de
Code Tabaksblatt tot voldoende zelfregulering? Uitgebreid zal worden stilgestaan bij het
recente IVBN-rapport over vastgoedmaatschappen en CV’s. Wat zijn de verwachtingen in
de praktijk? Hoe worden de aanbevelingen in de praktijk toegepast en zou de overheid
meer zou moeten interveniëren in de markt voor toezicht? 
Tijdens het symposium wordt voor de vierde keer de VOGON / PropertyNL Research
Award uitgereikt, de Nederlandse prijs voor de als beste beoordeelde vastgoedpublicatie.
Auteur(s) van de winnende publicatie hebben niet alleen bijgedragen aan de kennis over
vastgoed maar hebben dat ook op een toegankelijke wijze gedaan. Momenteel buigt de
jury zich over de vele inzendingen. 
Tijdens het ter perse gaan van dit nummer was het programma nog niet geheel rond. Het
is de bedoeling dat dit één dezer dagen op uw deurmat valt. Heeft u geen programma
ontvangen kijk dan even op www.vogon.nl.
Property Research Quarterly raakt steeds meer ingeburgerd onder de leden van de
VOGON. We merken dat niet alleen aan de hoeveelheid kopij die spontaan binnenkomt,
maar ook aan de toegenomen wetenschappelijke kwaliteit van de ingekomen artikelen. De
verdere professionalisering van het tijdschrift krijgt steeds meer vorm. In de afgelopen
maanden hebben we hard gewerkt aan de vorm van een netwerk van referenten, die de
redactie ondersteunen met het beoordelen van artikelen. We zijn blij dat maar liefst
dertien vastgoedspecialisten vanuit zeer diverse invalshoeken bereid zijn binnengekomen
artikelen te beoordelen. Hun namen treft u aan in het colofon. Naast het netwerk van
referenten formeren we een adviesraad. Belangrijkste taak van deze adviesraad is het
bewaken van de wetenschappelijke kwaliteit van het tijdschrift.  Hiermee is een
belangrijke stap gezet bij de doorgroei van Property Research Quarterly naar een
toonaangevend toegepast wetenschappelijk tijdschrift.
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Van regionaal naar nationaal woningmarktevenwicht : een onderzoek naar criteria
ter identificatie van gebieden in Nederland met een in evenwicht verkerende
koopwoningmarkt | Robert Schraven (2005)
Onderzoek naar de criteria waarmee het mogelijk is om regio’s in Nederland te benoemen
waar de koopwoningmarkt zich in een evenwicht bevindt. Het onderzoek heeft geleid tot de
identificatie van criteria die op basis van een theoretische analyse van invloed zouden
moeten zijn op de ontwikkeling van marktspanning. Deze relatie wordt echter niet bevestigd
op basis van statistische analyses. Wel is aangeduid wat de vermoedelijke oorzaken zijn en
hoe deze kunnen worden weggenomen. Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat zich ooit
een evenwicht zal instellen op de nationale koopwoningmarkt. Dit zal eerst regionaal
optreden, totdat er sprake is van een nationaal marktevenwicht voor koopwoningen.
Thesis in het kader van de MSRE-opleiding aan de Amsterdam School of Real Estate.

Markttechnische haalbaarheid intensief ruimtegebruik op bedrijventerreinen 
| M.L.C. van der Tol-van Beek (2005)
De veroudering van bedrijventerreinen zorgt ervoor dat grote gebieden in Nederland niet
optimaal worden gebruikt. Dit onderzoek richt zich op de vraag of intensief ruimtegebruik
op nieuw te realiseren bedrijventrereinen markttechnisch haalbaar is. Er blijkt een markt te
zijn voor voor intensief ruimtegebruik, maar deze is vooralsnog beperkt. De omvang van de
markt kan per locatie verschillen. Moderne, kennisintensieve bedrijvigheid heeft een
bovengemiddelde behoefte aan kantoorruimte en laat zich daardoor makkelijk stapelen of
combineren met overige functies. Daarnaast geldt hoe groter de markt, des te groter zal de
doelgroep zijn. Op basis van theorie, overheidsbeleid en markt blijken er kansen voor het
realiseren van een nieuwe generatie bedrijventerreinen. Tijdens de realisatie moeten
betrokken partijen in de beginfase hetzelfde ambitieniveau delen. Dit om te voorkomen dat
er verkeerde verwachtingen worden gewekt. De financiële haalbaarheid zou niet alleen op
korte termijn, maar ook op lange termijn moeten worden beoordeeld. Om de gevolgen van
intensief ruimtegebruik goed te kunnen overzien, zal nader onderzoek moeten worden
gedaan naar de effecten van de herpositionering van bedrijventerreinen door het toestaan
van overige functies. 
Thesis in het kader van de MSRE-opleiding aan de Amsterdam School of Real Estate.

Particuliere beleggers: de optimale vastgoedportefeuille | Hilke Nijmeijer (2005)
Particuliere beleggers spelen een grote rol in de Nederlandse vastgoedmarkt. Uit onderzoek
blijkt dat particuliere beleggers voor het samenstellen van de directe vastgoedportefeuille
geen gebruik maken van theoretische modellen, terwijl gemiddeld 80% van de totale
beleggingsportefeuille uit direct vastgoed bestaat. Door toepassing van een kwantitatieve
analyse kunnen particuliere beleggers hun strategische beslissingen beter onderbouwen.
Dit onderzoek richt zich op de mogelijkheden om een optimale directe vastgoedportefeuille
samen te stellen. Daarvoor wordt de Moderne Portefeuille Theorie geanalyseerd en worden
risico’s en rendementen van particuliere en institutionele vastgoedbeleggers kwalitatief met
elkaar vergeleken. De Moderne Portefeuille Theorie biedt mogelijkheden tot het
samenstellen van een optimale directe vastgoedportefeuille, indien de standaarddeviatie
aangepast wordt naar de downside deviatie en enkele aanvullingen plaatsvinden. 
Afstudeerscriptie Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit Bouwkunde, leerstoel
Vastgoedbeheer.
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Risico en rendement van besloten vastgoedbeleggingen | Lisette Sala (2004)
Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe het risico/rendementprofiel van een belegging in
vastgoedmaatschappen en vastgoed-CV’s eruit ziet. Hierbij worden de juridische en fiscale
structuur besproken, de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de markt
voor dit beleggingsproduct. Er wordt een model gepresenteerd om het
risico/rendementprofiel van de vastgoedmaatschappen en -CV’s te analyseren en onderling
te vergelijken. Er blijkt geen relatie te bestaan tussen het risico en het rendement van
besloten vastgoedbeleggingen. De reden hiervoor is dat participanten het risico niet kunnen
en /of niet willen bepalen met behulp van de factoren die in het ratingmodel zijn
meegenomen. Er bestaat wel een relatie tussen de kostenstructuur en het
managementrisico. De kosten worden hoger naarmate het management meer ervaring
heeft opgedaan in het oprichten van fondsen.
Afstudeerscriptie Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Economie, leerstoel Financiering &
Belegging

Planning imagery : the emerge and development of new planning concepts in Dutch
national spatial policy | Lianne van Duinen (2004)
Uiteenzetting van de opkomst en ontwikkeling van nieuwe planningsconcepten in
Nederlands nationaal ruimtelijk beleid. Er wordt gekeken hoe conceptualiseringsprocessen
zich in het politieke domein ontwikkelen, in termen van opkomst en politieke acceptatie van
nieuwe concepten en de vernieuwende bijdrage van concepten in dit proces. Het
conceptualiseringsproces in het politieke domein moet als een reframing-proces worden
beschouwd, waarin planningsconcepten het resultaat zijn van de wisselwerking tussen
inhoudelijke innovatie en politieke factoren. Het conceptualiseringsproces van de
planningsconcepten mainport, westvleugel, stedenring centraal Nederland, corridor en
deltametropool wordt geanalyseerd. Kernpunten voor toekomstige
conceptualiseringsprocessen zijn het genereren en exploreren van alle alternatieven zonder
dat een daarvan de andere voortijdig wegduwt en het onderzoeken van concepten in termen
van exclusie.
Proefschrift 
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R U B R I E K S N A A M

Spaces for the Creative Economy
41st ISoCaRP Congress: 17-20 oktober 2005, Bilbao
Informatie: www.isocarp.org/pub/events/congress/2005/

Ruimteconferentie 2005
25 oktober 2005
Informatie: ww.rpb.nl

Nieuw grondbeleid
26 oktober 2005, Leiden
Informatie: www.sbo.nl

Vastgoedmarkt Zeeland
27 oktober 2005, Vlissingen
Informatie: www.vastgoed-instituut.nl

Vastgoedcongres Beleggen en Financieren
16 november 2005, Rotterdam
Informatie: www.euroforum.nl

Can we Survive Suburbia? Reflections on the final clash between city and suburb
17 november 2005,  Amsterdam
Informatie: www.megacities.nl

Vastgoedmarkt regio Den Haag-Rotterdam
17 november 2005, Rotterdam
Informatie: www.vastgoed-instituut.nl

14de VOGON-Symposium
18 november 2005, Amsterdam
Informatie: www.vogon.nl

Real Estate for Pension Funds
29 + 30 november 2005, Amsterdam
Informatie: www.iqpc.co.uk/gb-2519/ediary

Nieuwe Kaart, nieuwe ruimte: de balans van de ruimtelijke ontwikkeling
30 november 2005, Rotterdam
Informatie: www.nirov.nl

UBS 2005 European Mid Cap Real Estate Conference / Global Real Estate
Conference
30 november + 1 december 2005, Londen
Informatie: www.epra.com

S I G N A L E R I N G  |  A G E N D A
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Call for papers

Property Research Quarterly signaleert nieuwe ontwikkelingen in de wetenschaps-
gebieden die relevant zijn de vastgoedsector: economie, sociale geografie, bouwkunde,
planologie maar ook bijvoorbeeld bestuurskunde. Daarnaast worden in Property Research
Quarterly wetenschappelijke inzichten toegepast om aanbevelingen te doen voor
commerciële vastgoedpartijen, overheden en maatschappelijke instellingen. Property
Research Quarterly biedt een podium voor analyses en discussies die kunnen bijdragen
aan de verdere ontwikkeling van de vastgoedsector.

Property Research Quarterly verwelkomt verhalen vanuit de wetenschap en

vanuit de praktijk. De bijdrage moet wel zijn gebaseerd op eigen onderzoek, 

of becommentarieert onderzoek van derden. 

Property Research Quarterly kent iedere editie een thema. In de eerste editie van 2006
(publicatiedatum: maart 2006) zal dat zijn: gebiedsontwikkeling in bestaand stedelijk
gebied. 
De redactie roept auteurs op om rond dit thema artikelen in te dienen. Rond het thema
‘gebiedsontwikkeling in bestaand stedelijk gebied’ valt te denken aan onderwerpen zoals:
• rolverdeling tussen partijen
• haalbaarheidsstudies (op geaggregeerd niveau)
• uitbreiding versus inbreiding
• markten voor binnenstedelijk bouwen
• relatie met de externe stakeholders (overheid, belangengroeperingen)
• functieverandering
• herstructurering van verouderde bedrijventerreinen
• de toekomst van leegstaande kantoorpanden 
• fiscaliteit
• effecten van nieuwe wetgeving (bv. Grondexploitatiewet, nieuwe WRO, Monumenten-

wet).

Artikelen voor deze editie moeten voor 1 januari 2006 bij de redactie binnen zijn. Nadere details
over de wijze van aanlevering van artikelen zijn elders in deze editie opgenomen.
Natuurlijk ontvangt de redactie ook graag artikelen die buiten het thema vallen. 
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Richtlijnen voor auteurs
Grondslag
Aan artikelen liggen de resultaten van concreet onderzoek ten grondslag. Het kan zowel
gaan om fundamenteel wetenschappelijk onderzoek als om toegepast wetenschappelijk
onderzoek. De resultaten van onderzoek moeten breed toepasbaar zijn. Onderzoek dat
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. 

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. 
Door het artikel aan te bieden aan Property 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). 

Voorstellen voor artikelen kunnen digitaal worden aangeleverd via:
vogon@propertynl.com
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