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Heurkens (2012) Squires & Heurkens (2015)
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Squires, Heurkens & Peiser
(2018)

Persoonlijke internationale interesse
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Onderzoek in Angelsaksische steden
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Deel 1: Comparatieve methoden



Aandachtspunten comparatief onderzoek

• Het belang van contextuele/institutionele factoren voor 
transfereerbaarheid

• Aandacht voor methoden van internationaal vergelijkend 
onderzoek

• Aandacht voor niveaus van lessen trekken van 
buitenlandse praktijken
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Methoden comparatief onderzoek

• Institutioneel vergelijken
o Doel: verklaringen vinden voor overeenkomsten en verschillen door 

praktijken op een systematische manier ter vergelijken.

• Lessen trekken
o Doel: inspiratie opdoen van best practices, leren van ervaringen met oog 

voor context, of het transfereren van beleid of instrumenten, uit het 
buitenlandse praktijk voor (problemen/opgaven uit/in) de eigen praktijk.

• Basis methodologische regel (Heurkens (2012, pp.121-122):
o According to Pickvance (2001: 17) “comparative analysis requires the 

things being compared to be commensurable but not necessarily identical.” 
They need to be conceptually equivalent, which means that one can study 
them with the same conceptual (theoretical) constructs or models.
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Methode: Institutioneel vergelijken

Institutie niveaus en relaties Squires & Heurkens (2016)
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Methode: Institutioneel vergelijken
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Williamson (2000)



Heurkens (2012)
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Methode: Lessen trekken

• Niveaus van lessen trekken
• Transfeerbaarheid van lessen
• Context-(on)afhankelijkheid



MCD Scripties
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Deel 2: 
The Anglosaxon Western Wind



Vastgoedontwikkeling internationaal trend

Geografisch Belangrijkste bevindingen/trends (Squires & Heurkens, 2015)

Algemeen Deregulering & markt oriëntatie (neoliberale agenda’s)

Opkomende landen
(Global South)

Sterke vraag; weinig stagnatie; snelle urbanisatie

Snelle ontwikkeling; planning fiasco’s; zwakke eigendomsrechten

Moeizame balans public-private-maatschappij belangen; institutionele 
transitie duurt langer dan vastgoedontwikkelproces

Ontwikkelde landen
(Global North)

Vastgoedontwikkelaars focusen op niche sectoren, risicomijdend

Innovatie in financiële en plannings- instrumenten om 
vastgoedontwikkeling te stimuleren

Groter proportioneel belang in herontwikkeling bestaand stedelijk gebied
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Publiek-private waarden/macht shifts
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Stedelijke governance 
shifts

1. Power shift
Van publieke naar
private/maatsch. actoren

2.   Markt shift
Van aanbod- naar vraag-
gedreven ontwikkeling

3.   Planning shift
Van ontwikkelings- naar
coalitie/uitnodigings-
planologie

Heurkens (2012)
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Rijnlands versus Angelsaksisch:
Welvaart-economische principes
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Rijnlands versus Angelsaksisch: 
Urban Governance principes
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Rijnlands versus Angelsaksisch: 
Ruimtelijk-planologische principes
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Rijnlands/Angelsaksisch/Aziatisch model

Volgorde van belangrijkheid van maatschappij bepalende parameters:

• Europa: 1) organisatorische, 2) relationele, 3) juridische dimensie
• Amerika: 1) juridische, 2) organisatorische, 3) relationele dimensie
• Azie: 1) relationele, 2) organisatorische, 3) juridische dimensie

Niet-wetenschappelijk gefundeerd, maar interessant > Evers (2009)

Prioriteit in Publiek-private samenwerkingsrelaties
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Publiek-private verhoudingen

The practice of urban development is shaped by an intensive formal and
(foremost) informal interaction between public and private actors. 

Classic economic theories based on a strict demarcation between
public and private domains do not sufficiently align with this practice. 

They offer an increasing limited explanation about the results of 
projects (in terms of price formation, progress and delivered quality).

Existing theories should be complemented with new insights into the
interaction between ‘the state’ and ‘the market’.

Adams & Tiesdell (2010)
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Publiek-private verhoudingen/rollen
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Privaat-gestuurde gebiedsontwikkeling

Een samenwerking tussen publieke en private partijen,
gekenmerkt door een formele publiek-private 

rolverdeling en gebaseerd op een kaderstellend publiek 
programma van eisen,

waarbij de risico’s, opbrengsten en 
verantwoordelijkheden voor de planvorming, grond- en 

vastgoedontwikkeling (en beheer/exploitatie) 
bij private partijen liggen. 
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Voorheen focus op gebiedsconcessies.

Recent: breder internationaal fenomeen

“… the state to an increasing extent
delegates planning and development powers
market and civil society actors.”

“This has created urban development 
practices that are characterized as ‘private 
sector-led, whereby private actors take a 
leading role and public actors adopt a 
facilitating role in managing the delivery of 
urban development projects.”

Heurkens (2018; 108)

Privaat-gestuurde gebiedsontwikkeling
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Privaat-gestuurde gebiedsontwikkeling

Heurkens (2018)
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New York 
Highline

Privaat-gestuurde gebiedsontwikkeling

Seattle
South Lake 

Union

Bristol 
Harbourside

25

Liverpool 
One



Private partijen en duurzaamheid
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Duurzame gebiedsontwikkeling

Voorbij nakomen regels: 
integrale strategie + kernwaarde!



Publieke rollen
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Private rollen
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Herkenbaarheid hiervan in Nederland

Wat wel wat niet? Of andere stromingen? 
Hoe beinvloeden ze de praktijk van stedelijke gebiedsontwikkeling?
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Deel 3: Amerikaanse
praktijkvoorbeelden



Stedelijke planning in Amerika
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Stedelijke planning in Amerika
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Institutionele kenmerken Amerika

Context
• Angelsaksisch, neoliberaal, marktdenken
• Beperkte rol overheid, vertrouwen in markt, actief burgerschap

Planning system
• Richting geven > stedelijk beleid > comprehensive plans
• Regulering > land use zoning plans (scheiding functies), form-based codes
• Stimuleren: markt incentives via up-zoning > zoning ordinance aanpassing

Samenwerking
• Publiek-privaat formeel gescheiden, veel publiek-private interactie
• Private partijen betrekken burgers, actief burgerschap
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Instrumenten transfereerbaar?

• Air Rights: The right granted by a property owner to a buyer to use 
space above an existing right-of-way or other site, usually for 
development.

• Transfer of Development Rights (TDR): Also known as “Transfer of 
Development Credits,” a program that can relocate potential 
development from areas where proposed land uses or environmental 
impacts are considered undesirable (the “donor” site) to another 
(“receiver”) site chosen on the basis of its ability to accommodate 
additional units of development beyond that for which it was zoned, 
with minimal environmental, social, and aesthetic impacts.

Air Rights and TDRs



Werking instrument

Maximale hoogte1

Ontwikkelingsmogelijkheid 
verdwijnt

2

3

Voorgestelde ontwikkeling Transfer 
van rechten
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4 Mogelijkheid tot 
ontwikkeling elders





Transfeerbaarheid Up-zoning/Air Rights?

Incentive/up-zoning & Air Rights (definitie)
• Incentive/up-zoning is een publiekrechtelijke regeling gefundeerd op 

een vastgelegde maximale bebouwingshoogte in het 
bestemmingsplan, waarbij publieke partijen (financiële of 
gebiedsspecifieke) private ontwikkelbijdragen vragen in ruil voor 
(marktlucratieve) 'air rights' (verhogen gebouw) aan de private partij.

Transfereerbaarheid naar NL (argumentatie)
• Incentive/up-zoning is een potentieel interessante additionele 

bestemmingsplanregeling, omdat hiermee zowel (ruimtelijk-
programmatische) flexibiliteit als financieel verdienvermogen voor de 
markt ontstaat en publieke doelen gefinancierd worden, zeker gezien 
de beoogde verdichting bij binnenstedelijke gebiedstransformaties.
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Inspiratie: publiek-private rolverdeling
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Case: South Lake Union (SLU)
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• Incrementeel

• Plot by plot

• Vulcan RE

• Meerdere
private 
partijen

Pryne (2010)
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Publiek-private rolverdeling SLU

Private rollen
• Vulcan real estate (bedrijfs-gestuurde gebiedsontwikkeling)
• Grondaankoop, vastgoedontwikkeling en -beheer
• Betrekken gemeenschap in plannen & Amazon grote afnemer
• Geen chain stores maar lokale retail/bedrijven ‘first’ (identiteit)
• Bijdrage publieke ruimte (perceel//park/storm water) door ‘up zoning’

Publieke rollen/instrumenten
• SLU Public realm plan, Design guidelines & framework
• SLU Economic/fiscal/environmental impact statements
• Seattle Comprehensive plan / SLU Neighborhood plan
• SLU Land use zoning plan (mixed-use, up zoning incentives)
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Publiek-private rollen > transfeerbaar?

Les 1: Publieke regels, waardes en privaat rendement
• Slimmer publieke regulering maakt private financiering van publieke

doelen mogelijk: up-zoning en ontwikkelbijdrage
• Hogere bebouwingshoogte/-dichtheid leidt tot relatief veel extra 

privaat rendement, en ontwikkelbijdragen leveren waarde op

Les 2: Duurzame private gebiedsontwikkeling gebaat bij duurzame
bedrijfstrategie
• Maatschappelijk verantwoord ondernemen is bedrijfsstrategie (zelfs

filosofie) die basis vormt basis van ruimtelijke keuzes en 
investeringen: Lokale identiteit gebied ontwikkelen
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Conclusies

Deel 1 Comparatieve methoden
• Institutioneel vergelijken: analytisch model met niveaus en relaties
• Lessen trekken: leerniveaus en transfereerbaarheid

Deel 2 Angelsaksische westenwind
• Publiek-private verhoudingen internationaal verschillend
• Institutionele context bepalend, maar veranderd gaandeweg

Deel 3 Amerikaanse praktijkvoorbeelden
• Instrumenteel transferen lastig vanwege juridisch/fiscale regels
• Inspiratie halen over bijv. publiek-private rolverdeling makkelijker
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