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Gebiedsinvesteringszones

• Voorbeeld ‘GIZ’ of Gebiedsfonds UK

• Partijen & rollen: privaat, publiek

• Spanningsvelden: vrijwilligheid, doelen, organisatievorm



Chiswick Park: Urban Development Trust



Chiswick Park: Urban Development Trust

Kunnen in een gebiedsfonds nu verschillende typen 
partijen middelen bundelen om daarmee financiering 
voor succesvolle integrale vraag-gestuurde 
gebiedsontwikkelingen te garanderen? 

Theoretisch ja; overheden en maatschappelijke partijen 
zijn net als private partijen bevoegd om te investeren in 
een gebiedsfonds. 

Echter zullen deze drie intrinsiek verschillende type 
stakeholders ‘nooit’ samen succesvol participeren in 
een gebiedsfonds. Investeerders gaan alleen in zee met 
gelijkgestemde beleggers om zo het gebied te kunnen 
ontwikkelen in hun eigen best mogelijke belang.

Gebiedsfondsen zijn wel verdienmodellen waarmee
• private doelen en middelen gebundeld, 
• korte en lange termijn financiering gefaciliteerd, en
• gebiedsontwikkelingen integraal ontwikkeld en 

beheerd en geëxploiteerd, 
kunnen worden.

Kern van de zaak: scheidt publiek van privaat, zoek 
complementariteit en vermijdt complexiteit

Stumpel, B. & Heurkens, 
2014) 

Gebiedsfondsen: 
Lessen uit Engeland 
voor Nederlandse 
gebiedsontwikkeling. 

Estate Research 
Quarterly. 13 (4), 32-39.



Focus Private Gebiedsinvesteringszones

Lange termijn
betrokkenheid

Korte termijn
betrokkenheid

Integrale
ontwikkelingsstrategie

Incrementele
ontwikkelingsstrategie

Ontwikkelaar-
gestuurde

gebiedsontwikkeling

Belegger-
gestuurde

gebiedsontwikkeling

Bedrijf-
gestuurde

gebiedsontwikkeling

Burger-
gestuurde

gebiedsontwikkeling

Vastgoedpartij
• Ontwikkelingsgericht

• Tijdelijk betrokken
• Mogelijk belang bij GIZ 

indien grondeigenaar
(anders kostenpost)

Eigenaar/gebruiker 
• = Beheer + 
Herontwikkeling

• Investering ten eigen 
(fin.) bate

• GIZ = stimulans 
(vastgoedwaarde)

Eigenaar/gebruiker 
• Beheer + 
Herontwikkeling

• Investering ten eigen 
(fin.) bate

• GIZ = stimulans (bedrijf 
continuïteit/omzet)

Vastgoedpartij
• Investeringsgericht
• Op afstand (niet) 

betrokken)
• Mogelijk belang bij GIZ 

(vastgoedwaarde > 
rendement >)

Heurkens, E. (2018) 
Private sector-led urban 
development: 
Characteristics, 
typologies and 
practices. In: Squires, 

Heurkens, E. & 
Peiser, R. (eds.) 
Routledge Companion to 
Real Estate 
Development. London, 
Routledge, pp. 107-122.



Focus Rol private partijen bij GIZ
Strategisch (lange termijn)

Projectmatig (korte termijn)

Ondernemend

maatschappelijk 
verantwoord, duurzaam

Markt effect >
verbreden 

gebiedspotentie

Investerend

waardecreatie, 
exploitatie, beheer

Markt effect >
vergroten 

gebiedspotentie

Samenwerkend

netwerken, coalities, 
pps-vormen

Markt effect >
verkennen 

gebiedspotentie

Initiërend

privaat voorstel, place-
making, business case

Markt effect >
bepalen 

gebiedspotentie

Zachte sturing
(relationeel)

Harde sturing
(juridisch/financieel)

• ‘Groot geld’
• Fysieke 

interventies
• Ontwikkeling!

• Publieke 
voorzieningen 
zorgend voor 

Privaat rendement

• ‘Klein geld’
• Tijdelijke 

interventies
• Beheer!

• Uitgangspunt: 
gedeelde 
belangen

Publieke rol:
• Stimuleren / Reguleren 

(harde sturing)
• Mee-investeren / 

bijdragen
• Aandachtspunten: 
garanties / voorwaarden 

/ condities / waarde
bepaling

Publieke rol:
• Stimuleren / Verbinden 

(zachte sturing)
• Aandachtspunten: 

openbare ruimte, 
gebruiksvoorwaarden 

Heurkens, E. (2018) 
Privaat-gestuurde 
gebiedstransformaties. 
Masterclass PPS bij 
Stedelijke 
Transformaties. 
Rotterdam, 8 februari.



Focus Rol publieke partijen bij GIZ
Sturen op afstand

Sturen in overleg

Harde sturing
(juridisch/financieel)

Zachte sturing
(relationeel)

Richtinggevend

beleids- & 
visievorming

Markt effect >
creëren 

gebiedspotentie

Regulerend

publiek- & privaat-
rechtelijke afspraken

Markt effect >
afbakenen 

gebiedspotentie

Faciliterend

actief netwerken,  
markt informatie

Markt effect >
verkennen 

gebiedspotentie

Stimulerend

financieel-fiscale 
incentives, interventies

Markt effect >
vergroten 

gebiedspotentie

Bewerking van:

Verheul, W.J., Daamen, 
T., Heurkens, E., 
Hobma, F. & Vriends, R. 
(2017) Ruimte voor durf 
voor diversiteit in 
gebiedstransformaties.
Delft, TU Delft.

Gebaseerd op:

Heurkens, E., Adams, 
Hobma, F. (2015) 

Planners as market 
actors: The role of local 
planning authorities in 
the UK’s urban 
regeneration practice. 
Town Planning Review. 
86 (6), 625-650.

• Principes GIZ
• Prioritering 

gebieden

• Voorwaarden
• Condities

• Vrijwilligheid

• Garanties
• Waardebepaling

• Investeringsmatch 
(hefboom)

• Maatwerk 
gebieden

• Verkennen 
(on)mogelijkheden



GIZ Uitgangspunten (wellicht)

• Welke (private) partijen?
o Eigenaarschap in gebied is uitgangspunt: private vastgoedeigenaren, 

(bedrijf/bewoner/belegger/corporatie), grondeigenaren (ontwikkelaars)

o Private opdrachtgevende rol (beheer vs. (her)ontwikkelen)

o Externe ontwikkelaars/bouwers zijn opdrachtnemer GIZ-organisatie

• Welke (private en publieke) rollen?
o Privaat inititierend + samenwerkend (beheer) vs. ondernemend + 

investerend (herontwikkeling)

o Publiek kaderstellend, regulerend, stimulerend, verbindend > basis = 

bieden wettelijke zekerheden en financiele incentives



GIZ Uitgangspunten (wellicht)

• Spanningsvelden
1. Vrijwillig of niet?:

o Vrijwillige bijdrage is basis (70%) > stimulerende werking > potenties

o Free-riders: publiek-rechtelijke regeling (vastgoedwaarde, kostenverhaal)

2. Doelen:

o Collectief doel = uitgangspunt | individueel doel = resultante

o Inventariseren private doel/belang (winst/vastgoedwaarde/continuteit/imago

o Uitgangspunt GIZ = direct zeggenschap over waar euro’s aan besteed

worden (+ vergroot gedeeld eigenaarschap), bovenop status quo.

3. Organisatievorm:

o Privaatrechtelijke organisatievorm(en) (BV/VOF etc) + privaat fonds(en)

o Juridisch scheiden: fonds beheer / ontwikkeling / type col. Voorziening (bijv.)
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GIZ

Gewenste collectieve
voorzieningen

• Inrichting/groen
• Placemaking
• Energie
• Bereikbaarheid
• …

Draagvlak onder
eigenaren

• Ontwikkelend
• Exploiterend
• Beherend
• Kopend

Wettelijk Kader

• Kostenverhaal
• Baatafroming
• Free-riders
• Participate

Beleidskaders

• Basisvoorziening
• Beleidsagenda
• Beschikbare

middelen en
instrumenten

Proces (informeel)
Procedures (formeel)
Pakketten (eis/wens)

Organisatiestructuur
Juridisch-fiscale vorm

(stichting/vereniging/bv)


