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BPD – facts & figures



Veel gremia…

Voor onderbouwing, zie: https://arnhem.woningmakers.nl/symposium-
stadsakkoord-aftrap-stimulering-woningbouw/

Voor onderbouwing, zie: https://www.regioan.nl/nieuws/20-
000-woningen-erbij-door-woondeal/

Voor onderbouwing, zie: https://pro.gelderland.nl/default.aspx

Voor onderbouwing, zie: 

https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/Arnhem_en_het_vera
nderende_klimaat/Netwerk_Klimaatadapatief_Arnhem/Intentie
verklaring_Samenwerken_aan_een_Klimaatadaptieve_stad_Ar
nhem_2020_2030

Voor onderbouwing, zie: https://agendastad.nl/city-deals/
(zelf indirect mee te maken, landelijk zijn we ook hierbij aangesloten)

https://arnhem.woningmakers.nl/symposium-stadsakkoord-aftrap-stimulering-woningbouw/
https://www.regioan.nl/nieuws/20-000-woningen-erbij-door-woondeal/
https://pro.gelderland.nl/default.aspx
https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/Arnhem_en_het_veranderende_klimaat/Netwerk_Klimaatadapatief_Arnhem/Intentieverklaring_Samenwerken_aan_een_Klimaatadaptieve_stad_Arnhem_2020_2030
https://agendastad.nl/city-deals/


Hittekaart 2022 versus sturing op typologie plancapaciteit



Van politieke “lovebaby” binnenstedelijk naar ook weer buitenstedelijk…?

GEOPTIMALISEERDE REËLE POTENTIE
VRAAG: 1.000.000 WONINGEN

POTENTIE: 314.000 WONINGEN
RESTVRAAG: 700.000 WONINGEN

BASIS REËLE POTENTIE
VRAAG: 1.000.000 WONINGEN
POTENTIE: 90.000 WONINGEN

RESTVRAAG: 900.000 WONINGEN

Optimalisatie door:

- verdichten (35%)

- versnellen (5 jaar)

- subsidie (€25k / woning)

(PBL, 2016)



Inzetten op grotere locaties: ook binnen de overheid actueel

Druk op Rijksniveau neemt 

zichtbaar toe. Urgentie 

woningbouwopgave klinkt 

door in alle overheidslagen en 

politieke partijen en afgelopen 

tijd veel in gang gezet:

WOONAGENDA 

(2018)

BEGROTING
Woningbouwimpuls

(€ 1 mrd/4 jaar)

Corporatie impuls 

(€ 1 mrd/10 jaar)

BEGROTING
Besluitvorming 

14 grote GO’s versnellen, 

voor circa 550.000 woningen!

Corporaties gaan versneld 

150.000 woningen bouwen

Extra middelen voor stikstofaanpak 

(€ 1 mrd/10 jaar)

WOONAKKOORD 

IN WORDING VOOR 

NIEUWE KABINET

NOVI 
(2020)

2018 2019 2020 2021

WOONDEALS (2019-2020),

MET VERSNELLINGSTAFELS 
Ze krijgen vervolg in 

verstedelijkingsstrategie (loopt) 

die waar mogelijk aanhaken 

bij de publiek-private sturing 

op opgaven van de RIA’s met 

initiatief bij de NOVI alliantie



Actuele zorgen en thema’s bij de markt

• Woningvraag versus productie: 1 miljoen erbij maar waar, 

hoe en wanneer? Wat kunnen publieke en private partijen

doen? Is een interventie noodzakelijk?

• Afnemende betaalbaarheid: Hoe omgaan met ‘terecht’ maar 

irrealistisch ambitiepakket? Hoe zorgen

we voor afnemende kloof en duurzame en inclusieve steden/wijken?

• Organisatievraagstuk: Wie heeft aap op zijn 

schouder? Hoe staat het met de voorspelbaarheid 

van de overheid en robuustheid van de marktpartijen in langjarige 

gebiedsontwikkeling?

• Betaalbaarheid van gebieds- en projectontwikkeling…



Resultaat opstalexploitatie

Bijkomende kosten

Bouwkosten

Grondkosten

Financieringskosten

Resultaat opstalexploitatie

Bijkomende kosten

Bouwkosten

Grondkosten

Financieringskosten

Resultaat opstalexploitatie

Bijkomende kosten

Bouwkosten

Grondkosten

Financieringskosten

Resultaat opstal-

exploitatie

Bijkomende kosten

Bouwkosten

Grondkosten

Financierings-

kosten

Commerciële waarde: bedrijfswaarde bij 

huurobjecten en verkoopwaarde bij 

koopobjecten

Commerciële waarde: bedrijfswaarde bij 

huurobjecten en verkoopwaarde bij 

koopobjecten

Commerciële waarde: bedrijfswaarde bij 

huurobjecten en verkoopwaarde bij 

koopobjecten

Commerciële waarde: 

bedrijfswaarde bij huurobjecten 

en verkoopwaarde bij 

koopobjecten

Opstalexploitaties (<5 jaar)Grondexploitatie (>15 jaar)

Sloopkosten

Verwervingskosten

Bouw- en 

woonrijpmaak

kosten

Financieringskosten

Bijkomende kosten

Kosten bovenwijkse 

voorzieningen

Subsidies

Grondopbrengsten: 

uitgifte bouwrijpe gronden 

tegen marktconforme 

grondprijzen

Resultaat 

grondexploitatie

Gebieds- en projectontwikkeling: het financiële basismodel



Ons vak gebiedsontwikkeling: altijd mate van PPS

geen vertrouwen vertrouwen 
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‘ambassadeur’

‘tegenspeler’

‘voorstander’

‘dwarsligger’

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_h6vktb_RAhVIahoKHVcCDyUQjRwIBw&url=http://www.goodhousekeeping.com/home/organizing/g2792/tupperware-fun-facts/&psig=AFQjCNH0lVzgUg-b3StQiTmT-_0Sp3dkwg&ust=1484407169529178
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjkv-CJrLPgAhUSmbQKHUcJCf0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.bol.com/nl/p/voor-managers-nautische-spreekwoorden-voor-managers/9200000026811807/&psig=AOvVaw26zbyyi1tXCSGh2KKaShz9&ust=1549962945503215


Publiek-Private Samenwerking: noodzakelijk spel in een spanningsveld…

Bedrijfseconomisch

Financieel rendement

- kostenreductie/optimalisaties

- tijdelijk

- “klant centraal”

- aandeelhoudersbelang

Politiek

Maatschappelijk rendement

- leefomgeving/woningen/stad

- duurzaam

- “kiezer centraal”

- partijbelang

Het is een maatschappelijke en politieke keuze om ruimtelijke ordening c.q. gebiedsontwikkeling 

een publiek-private aangelegenheid te laten zijn dus begrip en respect is nodig…

juist omdat beide kapiteins de volatiele gebiedsopgave nooit helemaal kunnen doorgronden!



Inbreng van:

1. risicodragend langjarige investeringscapaciteit

2. vakkennis en conceptmatige creativiteit

3. marktkennis en verkoopervaring

4. langjarige en landelijke ervaring

5. bedrijfsmatig project- en procesmanagement

6. vraaggerichte initiator- en aanjaagfunctie

Vergoeding voor risiconeming en winst voor continuïteit (= risicoreservering)

Wat is dan die toegevoegde waarde van de markt…



Private en publieke pet van de overheid



The bigger picture
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Discussie: Bouwen buiten 

bestaand stedelijk gebied

Europese wetgeving: 

We zijn vrij als lidstaat voor volgen eigen richtlijnen

Deltaprogramma 

Ruimtelijke adaptatie / 

stresstesten / risicodialogen

NATURA 2000 / NatuurnetwerkNederland

Woonagenda/Woningbouwimpuls

RIA’s en NOVI alliantie als 

vervolg op Thuis in de toekomst



Nationale klimaatdoelen

2050

2030

95 % CO2-eq 

reductie ten 

opzichte van 1990

100% hernieuwbare 

electriciteitsproductie

Een economie 

zonder afval

49 % CO2-eq 

reductie ten 

opzichte van 1990 

70% hernieuwbare 

electriciteitsproductie

50% minder 

verbruik 

grondstoffen

CO2 REDUCTIE ENERGIEOPWEKKING CIRCULAIR



TEGENGESTELDE 

BELANGEN

STAPELING 

VAN AMBITIES

BEREIKBAARHEID 

VAN GEBIEDEN 

VEEL RUIMTECLAIMS IN 

SCHAARSE RUIMTE

ONZEKERE 

MAATSCHAPPELIJKE EN 

ECONOMISCHE TIJDEN

EEN ENORME 

WONINGVRAAG

WET- EN REGELGEVING: 

STIKSTOF, PFAS, GELUID, 

OMGEVINGSWET

BETAALBAARHEID 

VAN WONINGEN

…verduurzamen van onze leefomgeving is niet de enige uitdaging!







publiek-private

samenwerking

Kenmerken grootschalige gebiedsontwikkeling
- terugtredende overheid (na crisis, onduidelijkheid PPS, invoering Omgevingswet)

- veel stakeholders (publiek en privaat)

- koppeling belangen of stapeling ambities (bv. economisch, sociaal, mobiliteit, duurzaamheid)

- onrendabele (grond)exploitaties

Netwerksturing

Samenwerking cruciaal door:

1. geen hiërarchische positie

2. veel onderlinge afhankelijkheid 

stakeholders

3. hoge mate van complexiteit in o.a. 

beleid- en besluitvormingsprocessen

Governance…

Overheidssturing 

- Proactief grondbeleid

Government…

Beschouwing vanuit sturingsparadigma’s

Marktsturing

- Privaat initiatief en marktwerking

Verschuiving van sturingsparadigma



Gebiedsontwikkeling is mensenwerk…

http://managementmodellensite.nl/webcontent/uploads/ijsberg.jpg


Vreedzaam samenleven en vruchtbaar samenwerken…

transparant samenwerken

naar een concreet doel

met begrip en respect

voor elkaars belangen en rollen

Governancestijl hiërarchisch:

- ondergeschiktheid

- contracten

- …

Governancestijl markt:

- prijsmechanisme

- optimum vraag en aanbod

- …

Governancestijl netwerk:

- slim en reflexief omgaan met 

onzekerheden

- omgang met afhankelijken

Het nieuwe vertrekpunt voor het 

sturen van gebiedsontwikkelingen…



Analyse Woondeals (ABF Research, mei 2021)



Rapport EIB (2019): realisatie en harde plancapaciteit t.o.v. ambitie

• Gelderland 122%

• Nederland 88%

• Gelderland 63%

• Nederland 69%



Bouwstroom op peil door aandacht te besteden aan… (1/3)

1. Tekort aan gronden / uitleglocaties voor constante en vraaggestuurde bouwstroom. Geldt vooral voor groeiregio’s waar 

binnenstedelijk wordt ingezet met als gevolg kwalitatieve mismatch (vereiste mgw versus gevraagde egw) en meer financiële-
en vertragingsrisico’s. Denk eens aan een vuistregel 1/3 binnenstedelijk - 1/3 herstructurering - 1/3 uitleg in de planvoorraad.

2. Meer harde plancapaciteit nodig om ambities te halen en planuitval te compenseren. Dit dient te komen uit zachte en nieuwe 

plannen. Gemiddelde van 140% leidt tot 100% (EIB, 2019). Stuur daarbij niet op aantallen maar op diepere planinformatie zoals

urgentie obv plangrootte! Het gaat niet om binaire capaciteit maar om productiecapaciteit over jaren. Tenslotte Ladder voor 

Duurzame Verstedelijking werkt beperkend op voldoende planvoorraad door ‘Snoeien-is-Bloeien’ en ‘Raad-van-State-proof’.

3. Onvoldoende flexibiliteit en fasering in planproces door vooraf contractuele en planologische verankeringen in de hang naar 

zekerheid. Urgentie vraagt om onorthodoxere maatregelen waarvoor meer acceptatiegraad zal zijn dan op voorhand gedacht.



4. Te hoge grondexploitatie- en verwervingskosten (lees: onrendabele top) voor maatschappelijk gewenste 

woningbouwopgaven (transformatie, etc.) aangezien we de gebiedsontwikkeling vaak overlaten aan ‘markt’ (prijsopdrijvend).

5. Relatief hoge bouwkosten voor maatschappelijk en politieke gewenste opgaven die zich minder lenen voor kostenefficiënte 
repeteerbare bouwsystematieken, bv. binnenstedelijke en gestapelde bouw met – terecht – hoge beeldkwaliteit.

6. Politieke onvoorspelbaarheid c.q. vasthouden aan en stapelen van ambities (duurzaamheid, parkeren, betaalbaarheid, etc.) 

ipv continu flexibel afwegingsproces in de planvorming. Bv. praat niet over betaalbaarheid zonder onderbouwde prijs of 

woonproduct, over duurzaamheid zonder consequenties bewoner, over individuele bezwaren korte termijn zonder 

maatschappelijke belangen lange termijn…

7. Complexiteit, nodige capaciteit en tijdsduur planologische trajecten. Bv. ‘langskomende’ onzekerheden en onduidelijkheden in 

RO-trajecten (stifstof, etc.) of bezwaarprocedures met vertragingen tot gevolg. Vb. bestuurlijk ‘participatieadagium’ aangezet 

door Omgevingswet en om het pareren van maatschappelijk en politiek versplinterde bezwaren bij initiatiefnemer te leggen.

Bouwstroom op peil door aandacht te besteden aan… (2/3)



8. Behoud capaciteit en professionaliteit private en publieke projectverantwoordelijken voor complexer wordende opgaven.

9. Veel ruimtelijke opgaven vergen aanpak vanuit een risicodragende publiek-private context. Gemeente alleen of marktpartij 
alleen gaat het niet (meer) regelen. Maar hoe ziet die nieuwe PPS eruit gezien ‘koudwatervrees’ door het Vinextijdperk?

10. Verdere rolduiding en (financiële) mogelijkheden vanuit provincie en het Rijk als medeondertekenaars van de 

woningbouwopgave c.q. Woondeals. Dit is in ons bestel geen exclusieve overheidsopgave dus betrek de gegroepeerde markt.

11. Schuilgedrag door (mogelijke) afrekencultuur vanuit gemeenteraad (publiek) en – zeg – hoofddirectie (privaat). Bijvoorbeeld 

terughoudendheid om extra plancapaciteit toe te staan ivm private claims.

12. Publieke en private projectverantwoordelijken met kennis, mandaat en ‘guts’ om met begrip en respect voor alle partijen 

richting te geven en besluiten te nemen (projectknopen doorhakken). Dit vereist een transparante en open werkhouding en een 

visie op de stad respectievelijk de opgave.

Bouwstroom op peil door aandacht te besteden aan… (3/3)



Centrale conclusies versnellingstafel





❑ De ambities in XXX zijn hoog

❑ Woningbouwontwikkelingen in XXX duren lang en versnelling is niet makkelijk te bereiken

❑ Vanuit de markt signaleren we de volgende knelpunten, met name in de initiatieffase:

• ‘Stapeling van ambities’: op alle ambities (zoals parkeren, duurzaamheid, betaalbaarheid 

etc.) moet in XXX een maximaal resultaat worden gehaald. Een integrale weging 

ontbreekt veelal

• Vooraf gestelde gemeentelijke kaders staan niet altijd vast gedurende looptijd 

ontwikkeling 

• Verkrijgen noodzakelijke vergunningen duurt lang

• Weinig mandaat bij ambtelijke organisatie

• Bezwaren omwonenden, niet alleen op inhoud plannen, maar ook op het doorlopen 

participatieproces

• Lange procedures, vertraging bij netwerkbeheerders, problemen tijdens de bouw etc. 

Belemmering volgens marktpartijen / corporaties t.a.v. woningbouwopgave stad XXX
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Kaders: duidelijk, consistent en haalbaar

❑ Voorafgaand aan de start van een project kaders te stellen én hieraan vast te houden gedurende de 

planontwikkeling

❑ Gemeentelijke ambities integraal te wegen en pas dan aan de ontwikkelaar / corporatie mee geven

❑ Stapeling van een maximale score op alle ambities (zoals parkeren, duurzaamheid betaalbaarheid etc.) maakt 

projecten praktisch onmogelijk

Procedures, benut ruimte Omgevingswet

❑ Meer mandaat bij college en projectleider: niet elke afweging moet om een bestuurlijk besluit vragen

❑ Raad kan kiezen voor minder randvoorwaarden en zo meer ruimte bieden voor vrije invulling

Participatie

❑ Wees duidelijk over verwachtingen van participatie met omwonenden en andere belanghebbenden: wat valt er 

nog te kiezen en wie neemt het uiteindelijke besluit?

28

Versnelling volgens marktpartijen / corporaties t.a.v. woningbouwopgave stad XXX



Een kritische reflectie op Woondeals…!?

Woondeals: collectieve overheid die werkt aan een maatschappelijke 

opgave met botsende belangen tussen burgers, overheden en/of 

maatschappelijke groeperingen heeft geen mandaat en 

doorzettingsmacht door:

- te weinig integrale afweging en democratische besluitvorming bij 

decentrale volksvertegenwoordiging

Gevolg: blijven hangen in zoeken naar probleemdefinitie, 

oplossingsrichtingen en draagvlak…

…maar de klassieke 

Driekringenleer werkt ook niet bij 

zoveel gedeelde verantwoordelijkheden 

in het complexe woningbouwvraagstuk. 

Op naar systeemwijziging(en)

in dit publiek-private stelsel en…



Discussie…!?

https://www.binnenlandsbestuur.nl/carriere/ambtenaar-vaar-je-eigen-koers

Niet voor niets staan zelfstandig
denken en oordelen en je
verantwoordelijkheid nemen
centraal in de filosofie van
Hannah Arendt. Precies wat
mensen die overheidsbeleid
uitvoeren (meer) ter harte
zouden moeten nemen. Ellen
Boleij: ‘Wanneer je als
medewerker in je functie
gescheiden bent van je
persoon, dan ben je een
radertje in een machine. Je
moet instaan voor je werk en de
beslissingen die je neemt.’

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjkv-CJrLPgAhUSmbQKHUcJCf0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.bol.com/nl/p/voor-managers-nautische-spreekwoorden-voor-managers/9200000026811807/&psig=AOvVaw26zbyyi1tXCSGh2KKaShz9&ust=1549962945503215


Essenties van goed bestuur…

Wat maakt een goede bestuurder in gebiedsontwikkeling (gegeven publiek-private context):

- zich de inhoud voldoende eigen maakt

- brede afweging maakt tussen publieke en private belangen

- als kompas het publieke doel hanteert van de gebiedsontwikkeling (borging publiek belang!)

- …de nodige ‘guts’ en moed laat zien om te komen tot een eigen standpunt en politiek besluit


