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Financiering van 
Gebiedstransformatie

• Zonder kennis van 
financiering geen
gebiedstransformatie

• Financiering is complex: 
vele (on)mogelijkheden, 
vele vormen, vele partijen, 
vele opgaven
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Financieringsvormen

Bron:
Heurkens, E, Hobma, 
F., Verheul W.J., 
Daamen, T. 2020. 
Essay Financiering van 
gebiedstransformatie: 
Strategieën voor het 
toepassen van  
verschillende 
financieringsvormen bij 
binnenstedelijke 
gebiedsontwikkeling. 
Platform 31 / TU Delft.
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Financiële haalbaarheid: Overheidssubsidies

Bron:
Heurkens, E, Hobma, 
F., Verheul W.J., 
Daamen, T. 2020. 
Essay Financiering van 
gebiedstransformatie: 
Strategieën voor het 
toepassen van  
verschillende 
financieringsvormen bij 
binnenstedelijke 
gebiedsontwikkeling. 
Platform 31 / TU Delft.
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Sturingsstrategieën voor
renderende business cases

Optie 1
Businesscases optimaliseren: 
sturen op kostenreductie en
opbrengstenverhoging

Optie 2
Businesscases verbreden: 
sturen op meervoudige 
waardencreatie
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Business cases optimaliseren (1/2)

Gebaseerd op:
De Zeeuw, F. (2020) Zo 
werkt 
Gebiedsontwikkeling: 
Handboek voor studie 
en praktijk. Delft: 
Praktijkleerstoel 
Gebiedsontwikkeling TU 
Delft.
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Business cases verbreden

• Maatschappelijke baten mee laten wegen: onderwijs, 
werkgelegenheid, gezondheid, veiligheid, energietransitie, 
sociale inclusiviteit, etc.

• Daardoor andere publieke financiële budgetten en andere
financieringsmogelijkheiden uit de markt aanboren.

• Zoeken naar financieringsarrangementen die belangen van 
publieke, private en maatschappelijke partijen dienen.

• Zoeken naar slimme instrumenten die knip tussen beheer en
ontwikkeling minder hard maken.

• Meervoudige waardecreatie als doel & middel!
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Waardeketen van gebiedsontwikkeling
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Financieringsrollen belangrijkste spelers (1/2)

• Ontwikkelaars: 
circa 50-80% projectfinanciering door vreemd vermogen; vele
verschillende typen ontwikkelaars

• Banken: 
stricte leenvoorwaarden Basel akkoorden; relatief hoge risico’s

• Beleggers: 
verschil institutionele, ontwikkelende & particuliere beleggers; 
ontwikkelen nieuw vastgoed vs. investeren in bestaand vastgoed

• Eigenaren: 
perceel focus; eigen vermogen / lening; partner gebiedstransformatie
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Financieringsrollen belangrijkste spelers (2/2)

• Overheden: 
directe publieke investeringen, doelgerichte subsidies, 
financieringsfondsen; leningen BNG

• Woningcorporaties: 
sociale huur/koop, eigen vermogen / leningen WSW

• Maatschappelijke partijen: 
publieke onderdelen; crowdfunding / eigen vermogen (filantropen)

• ‘Nieuwe’ partijen: 
interessante partners voor beheer-/exploitatiefase; geen financiers 
ontwikkeling vastgoed
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Gemeentelijke strategieën voor private bijdragen 
aan publieke voorzieningen (1/2)

Doorgaans financieren gemeenten publieke
voorzieningen (= ter beschikking stellen van
geldelijke middelen)

Geheel of gedeeltelijk verhalen

Een veelheid aan termen:
• Kostenverhaal
• Bijdragen ruimtelijke ontwikkeling
• Fondsvorming
• Planbaatafroming
• Value capturing
• Betaalplanologie
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Gemeentelijke strategieën voor private bijdragen 
aan publieke voorzieningen (2/2)

Maar wat is het onderscheid tussen de begrippen?
Welke bijdragen (inkomsten voor gemeente) kunnen altijd 
worden verkregen?
Welke bijdragen kunnen alleen in overeenstemming met 
de ontwikkelaar worden verkregen?
Wat verandert er met de Omgevingswet (2022)?
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Onderscheid kostenverhaal, financiële bijdragen, 
planbaatafroming

Verband tussen opbrengsten en bekostiging van publieke voorzieningen
in een exploittiegebied
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Kostenverhaal

1. Gronduitgifte – actief grondbeleid (priv)
2. Anterieure overeenkomst (priv)
3. Exploitatieplan (publ)

→ Omgevingswet: 
kostenverhaal met of zonder tijdvak

4. Baatbelasting (publ)
n.b.: geen exploitatiegebied, inning bij 
vastgoedeigenaren (niet ontwikkelaars)
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Financiële bijdragen

1. Financiële bijdragen voor bovenwijkse
voorzieningen (priv of publ)

2. Financiële bijdragen voor bovenplanse
verevening (priv of publ) - fondsvorming

3. Financiële bijdragen aan ruimtelijke 
ontwikkelingen (priv)
→ Omgevingswet: financiële bijdragen aan 
ruimtelijke ontwikkelingen o.g.v. een 
verplichting (publ)
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Financiële bijdragen

4. Gebiedsfondsen
1 + 2 + 3 + inkomsten gem. exploitaties
+ subsidies prov. en rijk
+ leningen (prov.) ontwikkelingsmaatschapp.

Revolverend via exploitatiebijdrage
ontwikkelaars 
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Planbaatafroming
(bescheiden opbrengsten)

Directe planbaten afromen Indirecte planbaten afromen

1. Contractuele bepaling bij 
gronduitgifte in eigendom (priv)

1. Onroerende zaakbelasting 
(publ)

2. Contractuele bepaling bij 
gronduitgifte in erfpacht (priv)

2. Eigen woningforfait (publ)

3. Overdrachtsbelasting (publ)
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Strategie 1: kostenverhaal

Optie 1 gronduitgifte
of
Optie 2 anterieure ovk
of 
Optie 3 exploitatieplan
of 
Optie 4 baatbelasting

Strategie 2: financiele bijdragen
(van ontwikkelaars)

Optie 1 bovenwijkse voorz.
en/of
Optie 2 bovenplanse verevening
en/of 
Optie 3 ruimtelijke ontwikkelingen

(Revolverend) gebiedsfonds
(= opties 1 tm 3 + subsidies + leningen)

Strategie 3: baatafroming
(bij eigenaren)

Directe planbaten

Indirecte planbaten
(geen opties, automatisch)

Anterieure ovk (Wro)
of 
Verplichting (Ow)

Anterieure ovk
of 
exploitatieplan

Anterieure ovk
of 
exploitatieplan

Optie 1 bij gronduitgifte in eigendom
en/of
Optie 2 bij gronduifgite in erpfacht

Type 1 ozb
en
Type 2 eigenwoningforfait
en
Type 3 overdrachtsbelasting

Keuzen
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Innovatieve financieringsarrangementen: 
Op zoek naar de kip met de gouden eieren?

Opgaven maatschappelijk veeleisender, inhoudelijk complexer en 
financieel lastiger haalbaar door:
• hogere en andersoortige kosten
• nieuwe investerings- en financieringseisen voor partijen
• teruglopende financieringsbronnen (afgelopen ISV-gelden en invoering 

verhuurdersheffing,teruglopende gemeentelijke budgetreserveringen door 
hogere kosten in andere domeinen)

• discrepantie tussen kostenverhaalmogelijkheden en type kosten van 
gebiedstransformaties

• beperkte wettelijke mogelijkheden om baathebbers van 
overheidsinvesteringen te laten meebetalen
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Financieringsarrangementen (1/2)

• Set van regelingen en afspraken (meerdere onderdelen, soms 
meerdere partijen). 

• Overkoepelende term voor constructies waarin meerdere 
instrumenten worden toegepast.

• Bestaan doorgaans uit juridische, financiële en organiserende 
principes en instrumenten. 

• Gedeelde vormen van financiering, vraagt om bundeling 
publieke en private middelen.

• Karakter van arrangement: Publiek-Private Samenwerking 
(PPS) en GebiedsInvesteringsZone (GIZ).
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Financieringsarrangementen (2/2)

• Slimme gezamenlijke bundeling en doelgerichte inzet van 
publieke, private en/of maatschappelijke middelen.

• Publieke waarden koppelen aan privaat rendement.
• Basisgedachte: gezamenlijk investeren = gezamenlijk oogsten.

• Recht doen aan feit dat bij stedelijke transformatieprojecten 
ontwikkeling en beheer vaak door elkaar lopen. 

• Oplossing opheffing ‘harde knip’: toekomstige exploitatie-
inkomsten gebruiken als financieringsbron. 

• ‘Kip met de gouden eieren’?: niet alle arrangementen volwassen.
• Aanpassing beleidskaders en/of wet- of regelgeving.
• Private (meer) kapitaal over lange(re) termijn committeren.
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Innovatieve 
Financierings-
arrangementen

Bron:
Heurkens, E, Hobma, 
F., Verheul W.J., 
Daamen, T. 2020. 
Essay Financiering van 
gebiedstransformatie: 
Strategieën voor het 
toepassen van  
verschillende 
financieringsvormen bij 
binnenstedelijke 
gebiedsontwikkeling. 
Platform 31 / TU Delft.
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Meervoudige waarden gebiedsontwikkeling

Enkele waarden die gebiedstransformaties kunnen ‘opleveren’ 
(impact) welke publieke partijen kunnen meenemen in het denken 
voorbij de ‘smalle business case’ (grondexploitatie):

1. Leefbaarheid & gezondheid
2. Werkgelegenheid & innovatiekracht
3. Betaalbaarheid & economische groei
4. Bereikbaarheid & nabijheid
5. Culturele & recreatieve waarde
6. Vergroening & verduurzaming
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Private redenen om te investeren in publieke
waarden

1. Hogere vastgoedwaardes en meer economische activiteit.
2. Meer welvaart /welzijn lokale gemeenschap versterkt 

financieel succes project.
3. Ondersteuning maatschappelijke projecten versterkt imago + 

marketingwaarde private (vastgoed)projecten (en lokale 
creativiteit wordt benut).

4. Overheidssteun wordt gewonnen, plus kans op andere 
ontwikkelopties.

5. Impact investment: duurzaam en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen wordt aantrekkelijke business case 
in zichzelf.
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Stappen/vragen bij publieke planvorming met 
meerwaarde

1. In hoeverre moeten (welke) meerwaarden een rol spelen in 
ontwikkeling?

2. Hoe kwantificeer je die waarden? (zodat ze een benchmark 
vormen in besluitvorming en monitoring)

3. In hoeverre hangen uitgaven en opbrengsten in andere 
gebieden, beleidsterreinen en begrotingssystematiek hiermee 
samen?

4. Wat zie je terug aan meervoudige waarden in private plannen?

Gezamenlijk zoeken naar financieringsmogelijkheden is vereist!
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Dank voor uw aandacht

Contact
e.w.t.m.heurkens@tudelft.nl 

f.a.m.Hobma@tudelft.nl
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Deelsessie: Gemeentelijke bekostigingsstrategieën

Mr dr Fred Hobma
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Stelling 1
Gemeentelijke strategieën

De mogelijkheid die de 
Omgevingswet introduceert 
om financiële bijdragen aan 
ruimtelijke ontwikkelingen te 
verplichten is een goede 
zaak.
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Stelling 2
Gemeentelijke strategieën 

In de praktijk hanteren 
gemeenten 
‘betaalplanologie’ en daar 
is niets mis mee.
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Stelling 3
Gemeentelijke strategieën 

Het gemeentelijk 
belastinggebied moet 
groeien.
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Stelling 4
Gemeentelijke strategieën 

Er moeten meer 
mogelijkheden komen voor 
planbaatafroming door 
gemeenten.
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Deelsessie: Innovatieve financieringsarrangementen

Dr ir Erwin Heurkens
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Stelling 1 Innovatieve
financieringsarrangementen

Nieuwe, innovatieve 
financieringsarrangementen 
vormen dé financiële 
oplossing voor haalbare 
gebiedstransformaties.
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Stelling 2 Innovatieve 
financieringsarrangementen

Revolverende fondsen 
zouden ook door private 
partijen opgezet en beheert 
moeten worden voor 
collectieve private 
gebiedstransformatiedoelen.
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Stelling 3 Innovatieve 
financieringsarrangementen

Een proportionele GIZ-heffing 
bij private eigenaren en 
ontwikkelende partijen (naar 
WOZ-waarde, m2 
programma) is een effectief 
middel om op gebiedsniveau 
collectieve kwaliteit 
investeringen te kunnen 
doen.



38

Deelsessie: 
Meervoudige
waardencreatie

Dr Wouter Jan Verheul
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Stelling 1 Meervoudige 
waardencreatie

Zo lang transformatieplannen 
de beoogde meervoudige 
waardencreatie niet 
kwantitatief inzichtelijk maken, 
zullen partijen niet bereid zijn 
de financiële tekorten in de 
GREX te dichten.
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Stelling 2 Meervoudige 
waardencreatie

Om gebiedstransformaties 
met meervoudige 
waardencreatie mogelijk te 
maken, moeten financiële 
overheidsbijdragen meer 
dan voorheen uit andere 
beleidsdomeinen komen.
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Stelling 3 Meervoudige 
waardencreatie

Private partijen zien in dat
het loont om in publieke
voorzieningen te (co-) 
financieren vanuit
welbegrepen eigenbelang, 
daar hoeft de overheid ze
niet verder toe aan te zetten.
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