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 Vastgoedontwikkeling: internationaal 

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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 Macht & waarde verschuivingen 
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 Gebiedsontwikkeling internationaal 

6 



 Gebiedsontwikkeling internationaal 
 London – King’s Cross 
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 Gebiedsontwikkeling internationaal  
 Hong Kong – Kai Tak 
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 Gebiedsontwikkeling internationaal 
 London – Strand East 
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Andersoortige 
private partijen 
in SGO? 
 
Tech-partijen 
of gewoon 
ontwikkelaars? 
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 Governance  
 shifts 
 

1. Power shift 
Van publieke naar 
private/maatsch. actoren 
 
2.   Markt shift 
Van aanbod- naar 
vraaggedreven 
ontwikkeling 
 
3.   Planning shift 
Van ontwikkelings- naar 
coalitieplanologie 

Heurkens (2012) 
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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 

Neoklassieke economie Institutionele economie 

M 

O 

M 

O 

Inzicht in invloed van overheid 
interventies (beleid/instrumenten) op 

uitkomsten in  
‘vrije’ markt omgeving. 

Inzicht in invloed van markt 
processen, context, en sociale relaties 

op uitkomsten in 
‘hybride’ markt omgeving.  
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 Publiek-private verhoudingen 

“In recent years, the neat separation between public and private 

sector development has begun to break down. [If] planners wish to 

do more than merely frustrate development, they must increasingly 

rely on implementation agents in the private and voluntary 

sector. This has important ethical implications […]. In this context, 

capacity building requires greater trust, mutual respect, and a 

willingness to work together in partnership to achieve mutually 

beneficial and desirable outcomes.” 

Adams & Tiesdell  (2010: 201) 
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 Publiek-private verhoudingen 

‘Planners moeten gezien worden als actoren in de markt. 
 

Hun instrumenten vormen, reguleren en stimuleren de markt, in 
de zin dat investeringsbeslissingen van private partijen positief of 
negatief beïnvloed worden. 

 
De effectiviteit van hun werk kan drastisch verbeteren indien zij: 

- Meer kennis en informatie hebben over de markt; 
- Meer competenties hebben die ‘markt-relevant’ zijn; 
- Een sterk netwerk hebben in de markt. 

 
Dit wordt bedoeld met faciliteren (capacity building). 

 
Adams & Tiesdell (2010) 
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Planning instrumenten Planning Instrument Type Instrumenten 
 

Voorbeeld 

Vormen 
(Kaderstellen 
Beleidsmatig) 
(creëren van gebiedspotenties) 

• Ruimtelijke (bovenplanse) 
ontwikkelingsplannen en investeringen 

• Publiekrechtelijke plannen en beslissingen 
(deel)gemeente 

• Beleidsplannen en -nota’s 

• Besluit tot aanleg infrastructuur of 
groenvoorzieningen 

• Bestemmingsplan, beheers-verordening, 
projectbesluit 

• Stadsvisie, Woonvisie 

Reguleren 
(Kaderstellen 
Wettelijk) 
(afbakenen van 
gebiedspotenties)  

• Kaders bovengemeentelijke overheden en -
organen 

  
• Regulering via contracten of (bilaterale) 

overeenkomsten 

• Structuurvisies, algemene regels, 
verordeningen, wet- en regelgeving 

• Convenanten, regionale afspraken 

Stimuleren 
(Initiëren) 
(vergroten van gebiedspotenties) 

• Financiële of fiscale maatregelen/prikkels 

• Risicodragende overheidsinterventie. 

• Subsidies of kortingen (bijv. op grondprijzen) 

• Actieve verwerving, investering, of deelname 
in samenwerking. 

Faciliteren 
(Activeren) 
(verkennen van 
gebiedspotenties) 
 

• Actor-netwerk relaties 

• Sociaal kapitaal 

• Arena’s/netwerken voor interactie 

• Samenwerkingsverbanden/partnerships 

 

(Bewerking van) Adams et al. (2005) 

  Planning instrumenten  
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  Rol gemeente 

 
Wisselwerking 
- Planning instrumenten 
- Planning acties 
- Invloed op markt 

 
 
 
 
 
 
 
 

Heurkens, Adams & Hobma 
(2015) 
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 Institutionele context: 
 Welvaart-economische principes 
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 Institutionele context:  
 Governance principes 
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 Institutionele context: 
 Ruimtelijk-planologische principes 
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Ruimtelijke 
planning  
modellen 
(Europa) 

 
 

23 
Dühr et al. (2010) 



  
 “The system of planning and 

development in England is 
strongly shaped by the 
understanding that most 
development is undertaken by 
private interests or by public 
bodies acting very much like 
private interests. The planning 
system generally seeks to 
shape private sector 
development proposals.” 

 
Nadin et al. (2008) 

 

  Planning & vastgoedontwikkeling  (UK) 
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 Grondgebruik 
 model  
 Engeland 
 
• Regulering grondgebruik door 

strategische en lokale plannen 
 

• Indicatieve plannen en 
prestatie criteria om 
conflicterende belangen op 
elkaar af te stemmen 
 

• Beleid is niet bindend maar 
onderhandelbaar 
 

• Plan is niet bindend, maar 
richtlijn met doelen 
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 I. Conclusies Publiek-private verhoudingen 
 
 

• Publiek-private verhoudingen onderdeel van institutionele context 
 

• Angelsaksische vs Rijnlandse (vs Aziatische) principes 
 

• Planning systeem onderdeel van institutionele cultuur en regels 
 

• Bepalend voor ruimtelijke ordeningsbeleid / samenwerking 
 

• Vier ‘ideaaltypen’ planning systemen herkenbaar 
 

• Positionering land in 1 model komt haast niet voor 
 

• Veranderlijk in tijd agv sociaal-economische veranderingen (zie NL)  
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 Privaat-gestuurde gebiedsontwikkeling 
  
 

Een contractvorm (concessie) 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)  

bij private partijen liggen.  
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 Privaat-gestuurde gebiedsontwikkeling 

Ontwikkelaar-
gestuurde  
gebieds- 

ontwikkeling 

Belegger-
gestuurde  
gebieds- 

ontwikkeling 

Bedrijfs- 
gestuurde  
gebieds- 

ontwikkeling 

Particulier- 
gestuurde  
gebieds- 

ontwikkeling 

Integrale ontwikkelstrategieën 

Organische ontwikkelstrategieën Heurkens (2016) 

Lange termijn 
betrokkenheid 

Korte termijn 
betrokkenheid 
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Particulier- 
gestuurde  
gebieds- 

ontwikkeling New York  
Highline 

Ontwikkelaar-
gestuurde  
gebieds- 

ontwikkeling 

Belegger-
gestuurde  
gebieds- 

ontwikkeling 

Bedrijf- 
gestuurde  
gebieds- 

ontwikkeling 

 Privaat-gestuurde gebiedsontwikkeling 
 

Lange termijn 
betrokkenheid 

Korte termijn 
betrokkenheid 

Integrale ontwikkelstrategieën 

Organische ontwikkelstrategieën 

Seattle 
South Lake  

Union 

Bristol  
Harbourside 

London  
Strand East 
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Wat kunnen we leren van  
privaat-gestuurde gebiedsontwikkeling  
in Angelsaksische landen  
 
betreffende de samenwerking tussen,  
en sturing van publieke en private partijen,  
en de effecten van hun (inter)acties? 

 Privaat-gestuurde gebiedsontwikkeling 
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Heurkens (2012) 

  Systeemleer model  
 

 
 

• Methode voor international  
     vergelijkend onderzoek 

 
• Gebiedsproject niveau 

 
• Casuistiek 
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Squires &  
Heurkens (2015) 

  Institutioneel model  
 
• Methode internationaal vergelijkend onderzoek 
• Praktijk niveau 
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Heurkens (2012) 

  Lessen trekken model 
 

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

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

Planning system 
• Stedelijk beleid > comprehensive plans 
• Regulering > land use zoning plans (scheiding functies), form-based codes 
• Markt incentives via up-zoning > zoning ordinance aanpassing 
• Private bijdragen aan publieke belangen > onderhandeling, rules 
 

Samenwerking 
• Publiek-privaat formeel gescheiden, veel publiek-private interactie 
• Private partijen betrekken burgers 
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 Verenigde Staten 
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 Verenigde Staten 
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Seattle 
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 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 
 

 
Privaat  
• Vulcan real estate (belegger-gestuurde gebiedsontwikkeling) 
• Grondaankoop, vastgoedontwikkeling en -beheer 
• Betrekken gemeenschap in plannen & Amazon grote afnemer 
• Publieke ruimte (plots & park) & ‘up zoning’ 
 

Publiek 
• SLU Public realm plan, Design guidelines & framework 
• SLU Economic & fiscal & environmental impact statements SLU 
• Seattle Comprehensive plan 
• SLU Neighborhood plan 
• SLU Land use zoning plan (mixed-use, up zoning incentives) 
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 Publiek-private sturing SLU 
 

Heurkens &  
Louwaars (2011) 41 



 II. Conclusies Privaat-gestuurde SGO 
 
 

• Flexibel publiek programma van eisen (geformuleerd in doelen) 
 

• Informele partnerschappen (organiseert draagvlak, financiën) 
 

• Publieke en private leiders (vaardigheid van verbinden / politiek) 
 

• Lange termijn private betrokkenheid (project-overstijgend) 
 

• Gemeente vormend, regulerend, stimulerend, faciterend (sturing markt) 
 

• Privaat beheer openbare ruimte (waarde-creatie) 
 

• Betrekken van lokale actoren in planproces (risico-beperking) 
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Heurkens (2012) 

 Discussie: Borging publieke  belang 
 

Mechanismen 
• Hierarchisch 
• Markt 
• Netwerk 

 
Instrumenten 
• Onderhandelbaar 
• Niet-onderhandelbaar 
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