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Internationaal vergelijkend onderzoek

Heurkens, E. (2012). 
Private Sector-led Urban 
Development Projects: 
Management, Partnerships 
and Effects in the 
Netherlands and the UK. 
A+BE Series, 4. Delft, Delft 
University of Technology.

Squires, G., & Heurkens, E. 
(eds.) (2015). International 
Approaches to Real Estate 
Development. London, 
Routledge.

Squires, G., Heurkens, E., 
& Peiser, R. (eds.) (2018). 
Routledge Companion to 
Real Estate Development. 
London: Routledge.
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Stedelijke Transformatie onderzoek
Hobma, F. Heurkens, E., & 
Van der Wal, H. (2019). 
Versnipperd 
Grondeigendom: Hoe ga je 
om met verschillende 
grondeigenaren bij 
binnenstedelijke 
transformatie. Stedelijke 
Transformatie & TU Delft. 

Verheul, W.J., Daamen, T., 
Heurkens, E., Hobma. F., & 
Van Zoest, S. (2019). 
Leren van stedelijke 
transformaties: Over 
sturingsdilemma’s en 
veerkracht in 
binnenstedelijke 
gebiedsontwikkeling. 
Stedelijke Transformatie & 
TU Delft. 

Heurkens, E., Hobma. F., 
Verheul, W.J., & Daamen, 
T. (2020). Financiering van 
gebiedstransformatie: 
Strategieën voor het 
toepassen van 
verschillende 
financieringsvormen bij 
binnenstedelijke 
gebiedsontwikkeling. 
Stedelijke Transformatie & 
TU Delft.
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Binnenstedelijke transformatie
Verdichten & maatschappelijke meerwaarde

Veranderende stedelijke opgaven
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Duurzaamheid op allerlei gebied
Quality of life

Veranderende stedelijke opgaven
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Financiële haalbaarheid opgaven
Van winst- naar rendementdenken? Van project naar investering?

Veranderende stedelijke opgaven

Koning, M., Spijker, N. & 
Eindhoven, T. (2021). 
Ruimtelijke ordening en 
woningbouwlocaties: De 
potentie van woningbouw 
in de groene omgeving. 
Economisch Instituut voor 
de Bouw.
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Nieuwe publiek-privaat-maatschappelijke verhoudingen
• Neoliberalisatie > markt-georiënteerde planologie, terugtredende overhead
• Governance complexer > meer en andersoortige partijen

Hybridisering & verschuiving rollen partijen
• Publiek ontwikkelaar (investeren in kwaliteit & duurzaamheidsambities)
• Private ongevraagde initiatieven (POI), privaat maatschappelijk ondernemen,

privaat-georganiseerde participatie.
• Toenemend aantal (collectieve) burgerinitiatieven, sociaal ondernemerschap

PPS nieuwe stijl?
• Lichtere vormen PPS > Developing Apart Together bij gebiedstransformatie
• Tenders/selectiemethoden > Partnerselectie (vertrouwen, maatsch.waarde)
• Innovatieve financieringsarrangementen ontwikkeling & beheer > GIZ

Veranderende samenwerkingen
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Veranderende stedelijke governance

Heurkens, E. (2012). 
Privaat-gestuurde 
Gebiedsontwikkeling: 
Sturing, Samenwerking & 
Effecten in Nederland en 
Engeland. Delft, TU Delft.

Private en maatschappelijke 
invloed op ruimtelijke 
vraagstukken
• Planologie: naar 

uitnodigings- of 
coalitieplanologie

• Samenwerking: meer 
privaat-maatschappelijke 
coalities, partnerselectie 
methode gemeente

• Vraag & aanbod: meer 
private ontwikkel 
initiatieven (POIs) & 
burgerinitiatieven

`
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Governance
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Toelatingsplanologie

Publiek

MaatschappijPrivaat

Stedelijke
Governance 
2000 – 2010

Ontwikkelingsplanologie

Publiek
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Stedelijke
Governance

2010 >

‘Uitnodigingsplanologie’

Publiek

MaatschappijPrivaat

machts-
verschuiving

aanbod

aanbod

machts-
evenwicht

aanbod

aanbod

vraag

machts-
verschuiving

machts-
verschuiving
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Veranderende publieke rol

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

Publieke rol:
Inzicht krijgen in 
effecten van eigen
beleid & acties op 
marktbeslissingen, 
en deze gebruiken
in de keuze voor
publieke
sturingsvormen,  
zodat publieke
waarden
gerealiseerd
kunnen worden
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Publieke sturingsmix
Sturen op afstand

Sturen in overleg

Harde sturingZachte sturing

Richting geven Reguleren

Verbinden Stimuleren
- Dialoog en onderzoeken met eigenaren / ondernemers
- Dialoog met ondernemers- verenigingen / ontwikkelaars
- Right to challenge
- Acquisitie/huisvesting bedrijven (Rotterdam Partners)
- Bedrijfscontactfunctionaris / accountmanagers (MKB)
- Programmabureau (gebiedsorganisaties)
- Coördinatieteam gemeente / bedrijvenloket
- Marktconsultatie / quick scans gebieden/bedrijven
- Link business & stedenbouwkundige inzichten
- Ontwerpend onderzoek

- Revolverend fonds
- Energietransitie fonds
- Infrastructuur budget
- Bedrijfsinvesteringszones (BIZ)
- Mitigerende maatregelen
- Inzet publiek vastgoed i.c.m. place-making & lage huren
- Duurzame bedrijven challenge
- Sociaal bedrijfshuisvestigingsfonds

- Nota Ruimte voor Bedrijven
- Uitvoeringsprogramma (gebiedskoersen)
- Ruimtelijke verkenning
- Energie & Klimaatakkoord
- RIT
- Wethouder Ruimtelijke Economie
- Duurzaamheid beleid
- Sociaal-economisch bedrijfsbeleid
- Gebiedsoverstijgend mobiliteitsbeleid

- Wet Milieubeheer
- Voorkeursrecht
- Onteigening
- Erfpacht (eisen gebruik)
- Grondaankoop/-verkoop
- GREX-wet kostenverhaal
- Convenant hoge cat. 

milieuzones bep. periode
- Planologische 

schuifruimte

- Bedrijvenzonering milieucat.
- Geluidsverkaveling
- Omgevingsplan/-visie
- Parkeerverordening
- Omgevingsvergunning
- Handhavingsbesluit
- Ontwikkeltender (vuistregels)
- Ontheffing (10 jaar regeling 

geluids-/geurhinder)

Sturingsmix

Markt-
perspectief Markt-

perspectief

Markt-
perspectief

Markt-
perspectief

R
ui

m
te

vo
or

be
dr

ijv
en

(O
nd

er
zo

ek
20

19
)



13

Richtinggevend: Stadsvisie 2007
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Richtinggevend: Stadsvisie 2007

Hoofdstuk 7 Samenwerken aan de stad / Uitvoeringsstrategie
“We willen als gemeente onze publieke taak beter uitvoeren door:

• formulering van heldere kaders voor de gebiedsontwikkelingen 
waarbinnen marktpartijen hun eigen rol spelen; [Richtinggevend, 
regulerend]

• regievoering door de verschillende partijen bij elkaar te brengen en 
sterk procesmanagement te leveren; [Verbindend]

• uitvoering van wettelijke taken goed en voortvarend te volbrengen, 
zoals het verlenen van vergunningen en het maken van 
bestemmingsplannen; [Regulerend]

• actieve rol (naast het bieden van ruimte) bij de uitwerking van plannen 
en het faciliteren van marktpartijen.” [Verbindend]
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Richtinggevend: Omgevingsvisie 2021
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Richtinggevend: Omgevingsvisie 2021

Hoofdstuk 7 De omgevingsvisie: nieuw instrument, nieuwe werkwijze
Initiatief uit de stad

“… Initiatieven in de vorm van acties, voorstellen en projecten van 
bewoners, instellingen, ondernemingen en overheden. …

De omgevingsvisie geeft iedereen inzicht in de opgaven waar we voor 
staan en wat Rotterdam wil. De visie is daarbij richtinggevend, 
uitnodigend en kaderstellend. [Richtinggevend & regulerend]

Zo zijn een aantal keuzes essentieel voor het bestaan en de ontwikkeling 
van Rotterdam. Dat houdt in dat er verplichte voorwaarden zijn … [voor] 
de initiatiefnemers. [Regulerend]

Andere keuzes vragen juist om vernieuwende initiatieven … [die] baat 
[hebben] bij een open instelling en ruimte om het initiatief te 
ontwikkelen.” [Verbindend & stimulerend]
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Regulerend: Kop van Zuid
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Stimulerend: 
Stadsinitiatief
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Stimulerend: City Lounge
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Stimulerend: 7 Stadsprojecten
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Verbindend: 
Rotterdam Central District
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Veranderende private rol

Heurkens, E. (2020). De 
rol van private partijen in 
duurzame stedelijke 
ontwikkeling. Service 
Magazine. 27, 19-23.

Private rol: 
In ontwikkelingen
& bedrijfsvoering
aandacht voor
lange termijn
denken over 
maatschappelijke
waarden en
duurzaamheid, 
meer initiatief en
pluriformiteit in 
samenwerking
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Veranderende private rol

Senge, P., Smith, B., 
Kruschwitz, N., Laur, J. & 
Schley, S. (2008). The 
Necessary Revolution: How 
Individuals and 
Organizations are Working 
Together to Create a 
Sustainable World. Boston, 
MA: Nicholas Brealey
Publishing. 



24

Parkhaven: Privaat Ontwikkelinitiatief
(POI)
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Privaat-georganiseerde participatie

Verheul, W.J., Heurkens, 
E., Hobma. F., (2021). 
Participatie georganiseerd 
door private partijen: 
Nieuwe verhoudingen in 
omgevingsparticipatie. 
Stedelijke Transformatie & 
TU Delft. 
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Veranderende rol maatschappij

Crouch, C. (2012). 
Sustainability, 
neoliberalism, and the
moral quality of 
capitalism. Business and 
Professional Ethics
Journal. 31(2), 363-374.

Maatschappij rol: 
• Initiëren: meer betrokkenheid bij, 

ondernemerschap en initiatieven in eigen
directe leef-omgeving (o.a. door Covid)

• Participeren: bereidheid om mee te 
denken en te co-creeren met andere
partijen (beter geïnformeerd & 
geëmancipeerd (o.a. door internet)

• Kritiseren: verantwoordelijk houden van 
publieke en private partijen voor niet-
legitieme en/of niet-duurzame daden

• Contesteren: bereidheid tot actie a.g.v. 
ongewenste praktijken om daarmee
andersoortige beslissingen af te dwingen
(o.a. Just City, woonprotest, klimaatmars)
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Hofbogen: Right to Challenge (R2C)
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Coöperatieve Woonvormen / Wijk aan Zet
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Innovaties in 
Samenwerking

Samenwerkingsvormen & 
selectiemethoden:
PPS Nieuwe Stijl (algemeen)

Developing Apart Together (DAT)

Een-op-een selectie / Partnerselectie

Instrumenten & arrangementen:
Community Benefit Agreements (CBA)

Air Rights & Up-zoning 

Innovatieve financiering (GIZ & RF)
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PPS Nieuwe Stijl

Nieuwe thema’s en trends:

• Houd samenwerkingen licht & flexibel: van 
vaste entiteiten naar arrangementen

• Blijf alert op aanbesteden: het kan en moet 
simpeler, sneller en goedkoper

• Stuur op interactie en gevoel naast inhoud en 
procedure: van een team van experts naar een 
expert-team

• Zet de PPS slim in: creëer positieve prikkels tot 
samenwerken

• Residueel rekenen: de fictie van een objectieve 
grondwaarde

• Maak de investeringen inzichtelijk: haal 
infrastructuur en gebiedsontwikkeling uit elkaar

Deloitte Real Estate 
Advisory & Partnerships 
(2017). Positieve prikkels
to samenwerking: Publiek-
private samenwerking bij
gebiedsontwikkelingen: 
sneller, beter en
goedkoper. Deloitte Real 
Estate Advisory & 
Partnerships 
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Developing Apart Together (DAT)

Taken gezamenlijke Gebiedsorganisatie:

• Programma op hoofdlijnen
• Dichtheid, bouwhoogtes, openbare ruimte
• Fasering publieke & private investeringen
• Gezamenlijke marketing & place-making
• Voortgaande planvorming
• Organisatie omgevingsparticipatie
• Kwaliteitsbewaking deelplannen
• Afstemming projecten & bouwproductie
• Coördinatie verkoop & verhuur
• Logistiek & mobiliteit
• Planning gezamenlijke & 

maatschappelijke voorzieningen
• Duurzaamheid: energie- & afvalconcept

De Zeeuw, F. (2019). Zo 
werkt gebiedsontwikkeling: 
Handboek voor studie en 
praktijk. Praktijkleerstoel 
Gebiedsontwikkeling TU 
Delft.

Van der Linden, M. (2021) 
The potential of developing 
apart together in urban 
area development. Delft: 
TU Delft. 
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Een-op-een selectie of Partnerselectie

POI of publieke tender
Werkwijze

• Vertrouwen & track record

• Visie belangrijker dan plan

• Proces: visie, plan, grondbod

• Gezamenlijke planvorming

KPIs

• Omgevingsmanagement

• Lange termijn betrokkenheid

• Maatschappelijke impact

• Duurzaamheid doelen

Akro Consult (2019). 
Reiswijzer
Gebiedsontwikkeling 2019: 
Een praktische 
routebeschrijving voor 
marktpartijen en 
overheden.  Ministerie van 
BZK, Bouwend Nederland, 
Neprom & VNG.
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Community Benefit Agreements (CBAs)

Verheul, W.J., Heurkens, 
E., Hobma. F., (2021). 
Participatie georganiseerd 
door private partijen: 
Nieuwe verhoudingen in 
omgevingsparticipatie. 
Stedelijke Transformatie & 
TU Delft. 

Gross, J., LeRoy, G., Janis, 
Aparicio (2005). 
Community Benefit 
Agreements: Making 
development projects
accountable. Good Jobs 
First and the California 
Partnership of Working
Families. 

Privaat-Maatschappelijke Overeenkomst: 
• Gebiedsgerichte acties door ontwikkelaar
• Procesafspraken
• Hulp bij maatschappelijke problemen
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Air Rights / TDR / Up-zoning
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Innovatieve financeringsarrangementen

Heurkens, E., Hobma. F., 
Verheul, W.J., & Daamen, 
T. (2020). Financiering van 
gebiedstransformatie: 
Strategieën voor het 
toepassen van 
verschillende 
financieringsvormen bij 
binnenstedelijke 
gebiedsontwikkeling. 
Stedelijke Transformatie & 
TU Delft.

Gebiedsinvesteringzones (GIZ)
& Revolverende Fondsen (RF)
• Beheer & (her)ontwikkeling

• Publieke & private waarde
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Conclusie

Veranderende stedelijke opgaven
• Duurzame binnenstedelijke transformatie > belang van fysieke integratie

Veranderende verhoudingen partijen
• Publieke waarde én privaat rendement én maatschappelijke impact > 

belang publieke beleidskoppeling, markt- en buurtkennis

Veranderende rollen
• Meervoudige publieke sturing > belang effect rol op marktbeslissingen. 
• Meervoudige private rol > belang maatschappij en duurzaamheid. 
• Meervoudige maatschappij rol > belang van het collectieve waarden

Innovatie in/bij samenwerking
• Samenwerkingspartners > o.b.v. vertrouwen & lange termijn horizon
• Instrumenten & arrangementen > middel voor meervoudige waardecreatie
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Contactgegevens

Dr. ir. Erwin Heurkens

Technische Universiteit Delft  (TUD)
Faculteit Bouwkunde (A+BE)
Afdeling Management in the Built Environment (MBE)
Leerstoel Urban Development Management (UDM)

E | e.w.t.m.heurkens@tudelft.nl
W | www.erwinheurkens.com
T | @eheurkens
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