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Master Thesis – Voorwoord 

 

Voorwoord 

 
Hoe kom je van ‘urban governance en de nieuwe Wro’ tot ‘procesmanagement en de vernieuwing van 
de rijksdienst’, vervolgens naar ‘bestuurskracht van provincies en de nieuwe Wro’ om tot slot uit te 
komen bij ‘financiering van gebiedsontwikkeling op binnenstedelijke locaties’? Dat is in een notendop 
de uitkomst van het zoekproces naar een geschikte stageplaats en een interessant 
afstudeeronderwerp, voorafgaand aan de daadwerkelijke start van de Master Thesis. 
 
Deze Master Thesis is - uiteindelijk - tot stand gekomen in de periode van 1 juni 2010 tot en met 15 
november 2010. De Master Thesis is een verplicht en substantieel onderdeel van de Master opleiding 
Planologie, Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht (UU) te Utrecht. De Master Thesis is 
een zelfstandig opgezet en uitgevoerd onderzoek, dat de afsluiting van de Master opleiding vormt. Het 
onderzoek dient een afspiegeling te zijn van de gedurende de opleiding opgedane kennis en 
vaardigheden en is het ultieme bewijs dat de student deze academische competenties beheerst. 
 
Daarnaast is deze Master Thesis geschreven in de context van een stageopdracht bij het Planbureau 
voor de Leefomgeving (PBL) te Den Haag. Een stage is een facultatief onderdeel van de Master 
opleiding. Bij het PBL heb ik meegedraaid met het project 'Integrale Gebiedsplanning'. Doordat de 
onderwerpen van dat project en deze Master Thesis elkaar overlappen, zijn de Master Thesis en de 
stage nauw met elkaar verweven geraakt. Op deze plaats wil ik graag een blijk van waardering 
uitspreken voor de begeleiding van Tejo Spit (UU) en Edwin Buitelaar (PBL) die ik bij het schrijven van 
de Master Thesis heb ontvangen. 
 
Verder wil ik alle collega’s bij het PBL, studie- en vakgenoten bij de UU en derden die op enige wijze 
bij hebben gedragen aan deze Master Thesis bedanken voor hun bijdrage. In het bijzonder Thijs 
Meijer, Marnix Breedijk, Ed Dammers en Jan Ritsema van Eck (PBL, Den Haag), Sophie Kuypers en 
Marca Wolfensberger (UU, Utrecht), Jelle Rijpma (DHV, Amersfoort) en Evert Jan van Baardewijk 
(PurpleBlue, Utrecht). 
 
Van de eerste woorden van de inleiding tot de laatste verbeteringen van de conclusie zijn er vele uren 
verstreken die ik vanuit mijn bureaustoel naar een scherm turend heb doorgebracht. Naast de 
welkome doorbrekingen van de stilte door mijn altijd vrolijke kamergenoot bij het PBL, Joeri Oostenrijk, 
wil ik graag à la Andy Field (in: Discovering Statistics Using SPSS) melding maken van de volgende 
artiesten, die door hun muzikale creativiteit die vele verstreken uren wat minder lang lieten voelen: 
 

- Brandon Flowers – ‘Flamingo’ 
- Johnny Cash – ‘At Folsom Prison’ 
- Kings of Leon – ‘Come Around Sundown’ 
- MGMT – ‘Oracular Spectacular’ 
- Mumford & Sons – ‘Sigh No More’ 

 
Tot slot en met reden op een aparte regel: mijn vader, Bert, voor je onuitputtelijke energie en motivatie 
om deze scriptie van commentaar te voorzien. Daarnaast mijn moeder, Janny, en mijn vriendin, Lisan, 
voor alle goede zorgen en mentale steun die ik tijdens het schrijven van deze Master Thesis van jullie 
gekregen heb. Zonder jullie zou het niet zo mooi geworden zijn! 
 
 
 
Patrick A. Witte BSc 
 
Den Burg, 15 november 2010 
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Samenvatting 

 
Probleemverkenning 
 

Sinds de jaren negentig neemt de aandacht voor gebiedsontwikkeling in wetenschap en praktijk toe. 
Hier liggen maatschappelijke veranderingen zoals toenemende activiteiten van niet-publieke actoren 
op de grondmarkt aan ten grondslag. Gebiedsontwikkeling is geen nieuw fenomeen in de 
Nederlandse ruimtelijke ordening. Wel nieuw is de grotere nadruk op integratie en samenhang binnen 
gebiedsontwikkelingsprojecten. Vooral in combinatie met het concept ‘duurzame verstedelijking’ levert 
dit een interessant vraagstuk op. Doordat rijksbeleid gericht is op het bouwen in bestaand stedelijk 
gebied en doordat grondverwerving op uitleglocaties grotendeels afgerond is, verschuift 
gebiedsontwikkeling zich naar bestaand stedelijk gebied. Binnenstedelijk (her)ontwikkelen heeft echter 
specifieke andere kenmerken dan ontwikkelen op uitleglocaties. Het stedelijk grondeigendom is 
bijvoorbeeld sterk versnipperd. Dit zorgt voor problemen met de financiering van binnenstedelijke 
gebiedsontwikkelingsprojecten. Het vertaalt zich vooral in tekorten op de grondexploitatie. Het doel 
van dit onderzoek is om te achterhalen waar deze tekorten op de grondexploitatie op gebaseerd zijn: 
 
‘Wat is de invloed van plankenmerken (zoals ligging, bestemming en omvang) op de hoogte en 
samenstelling van kosten- en opbrengstenposten op de grondexploitatie en hoe beïnvloedt dit het 
financieel-economisch resultaat van gebiedsontwikkelingsprojecten?’ 
 
Theoretisch kader 
 

De belangrijkste theoretische veronderstelling van dit onderzoek betreft de verwachting dat 
verschillende plankenmerken (waaronder ligging, bestemming en omvang) invloed uitoefenen op de 
hoogte en samenstelling van diverse kosten- en opbrengstenposten van grondexploitaties. Volgend uit 
het theoretisch perspectief op de residuele benadering werkt dit door in het financieel resultaat van de 
ruimtelijke projecten waar deze grondexploitaties betrekking op hebben. De redenering hierbij is dat 
plankenmerken een direct effect hebben op de vastgoedwaarden en daarmee op de 
vastgoedopbrengsten in een plangebied. Indirect heeft dit gevolgen voor de grondopbrengsten en 
grondverwervingskosten en daarmee voor het algehele financieel-economische resultaat. 
 
Onderzoeksopzet en -methoden 
 

Om inzicht te krijgen in het effect van plankenmerken op het financiële resultaat van 
gebiedsontwikkelingsprojecten, is inzicht nodig in de grondexploitatie. Het empirisch gedeelte van dit 
onderzoek zal daarom gebruik maken van een database van grondexploitaties behorende bij 
exploitatieplannen. Met behulp van een conceptueel model zijn verwachtingen opgesteld vanuit de 
beschikbare theorie. Deze verwachtingen geven vorm aan de invulling van het empirisch gedeelte. De 
verwachtingen concentreren zich op de relatie tussen plankenmerken en de kosten- en 
opbrengstenposten en daarmee op het financieel resultaat van ruimtelijke projecten. 
 
Om het empirisch gedeelte van dit onderzoek gestalte te geven, is er een selecte steekproef 
getrokken uit het geheel van grondexploitaties behorende bij gebiedsontwikkelingen in Nederland. Op 
de resulterende database wordt een exploratieve kwantitatieve inhoudsanalyse uitgevoerd. 
Methodologische kanttekeningen bij de database, zoals verschillen in type, inhoud en vormgeving van 
de gebruikte exploitatieplannen, worden uitvoerig besproken om de eventuele herhaalbaarheid van 
het onderzoek te faciliteren. Ook zorgen aanvullende diepte-interviews met experts uit de praktijk voor 
een betere waarborging van de representativiteit van de gebruikte data. Tot slot worden bewerkingen 
van de database, die invloed hebben op de uitkomst van het onderzoek, uitgebreid toegelicht. 
 
Resultaten 
 

Het empirische gedeelte van dit onderzoek start met een algemene beschrijving van de dataset, 
waaruit blijkt dat de steekproefgegevens geen onredelijke structuur vertonen wanneer de 
plankenmerken afzonderlijk of onderling beschouwd worden. Met betrekking tot de samenstelling van 
de kostenposten valt op te merken dat de post ‘grondverwervingskosten’, die gemiddeld bijna 50% 
van de totale kosten betreft, relatief gezien de grootste kostenpost op de grondexploitatie vormt. 
‘Kosten voor bouw- en woonrijp maken’ bedragen ongeveer een derde van de totale kosten, ‘plan- en 
proceskosten’ ruim 10%. Daarnaast zijn er enkele andere kostenposten, die geen groot aandeel in de 
totale kosten hebben. 
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Na de algemene beschrijving van de dataset worden de empirische verwachtingen behandeld. Er blijkt 
dat veel plannen op binnenstedelijke locaties na aftrek van externe gelden een negatief financieel 
resultaat laten zien. Ook blijkt dat wat betreft de ligging in Nederland alleen intermediaire locaties een 
positief financieel resultaat laten zien. Qua bestemming geldt dit positieve financiële resultaat alleen 
voor bedrijventerreinen. Met betrekking tot de omvang van het plangebied blijken zowel grote als 
kleine locaties gemiddeld verliesgevend te zijn na aftrek van externe gelden. Deze uitkomsten kunnen 
worden verfijnd door naar de relaties tussen plankenmerken en afzonderlijke kosten- en 
opbrengstenposten te kijken. 
 
Met betrekking tot de ligging in Nederland zijn de belangrijkste conclusies dat locaties in de Randstad 
hogere grondverwervingskosten per m

2
 kennen dan intermediaire locaties en perifere locaties. 

Daarnaast blijken de kosten voor bouw- en woonrijp maken per m
2
 hoger te liggen voor locaties in de 

Randstad dan voor intermediaire en perifere locaties. Locaties in de Randstad kennen hogere 
grondopbrengsten per m

2
 dan perifere locaties. Ditzelfde geldt voor intermediaire locaties ten opzichte 

van perifere locaties. Verder ontvangen locaties in de Randstad hogere opbrengsten uit externe 
gelden per m

2
 dan intermediaire locaties. Ook perifere locaties ontvangen hogere opbrengsten uit 

externe gelden dan intermediaire locaties. 
 
Ten aanzien van de ligging ten opzichte van de stad zijn de belangrijkste conclusies dat 
binnenstedelijke locaties hogere grondverwervingskosten per m

2
 kennen dan uitleglocaties. Daarnaast 

blijken de kosten voor bouw- en woonrijp maken per m
2
 hoger te liggen voor binnenstedelijke locaties. 

Kosten voor bovenwijkse voorzieningen zijn lager voor binnenstedelijke locaties in vergelijking met 
uitleglocaties, plan- en proceskosten zijn daarentegen hoger voor binnenstedelijke locaties. Verder 
ontvangen binnenstedelijke locaties hogere grondopbrengsten per m

2
 dan uitleglocaties. 

Binnenstedelijke locaties ontvangen ten slotte hogere opbrengsten uit externe gelden per m
2
. 

 
Wanneer gekeken wordt naar de bestemming van de grond zijn de belangrijkste conclusies dat 
gemengde locaties hogere grondverwervingskosten per m

2
 kennen dan woningbouwlocaties en 

bedrijventerreinen. Daarnaast blijken de kosten voor bouw- en woonrijp maken per m
2
 hoger te liggen 

voor gemengde locaties dan voor woningbouwlocaties of bedrijventerreinen. Wat betreft de plan- en 
proceskosten blijkt dat deze voor gemengde locaties het hoogst zijn, gevolgd door 
woningbouwlocaties en bedrijventerreinen. Ditzelfde beeld geldt voor de grondopbrengsten. 
 
Tot slot zijn de belangrijkste conclusies met betrekking tot de omvang van het plangebied dat grote 
locaties lagere kosten per m

2
 hebben voor bouw- en woonrijp maken dan kleine locaties. Ook blijken 

grote locaties lagere kosten voor bovenwijkse voorzieningen te maken dan kleine locaties. De plan- en 
proceskosten zijn voor grote locaties in vergelijking met kleine locaties lager. De opbrengsten uit 
externe gelden liggen hoger voor kleine locaties dan voor grote locaties. 
 
Conclusies 
 

Met dit onderzoek is een belangrijke kwantitatieve empirische dimensie toegevoegd aan het 
bestaande onderzoek met betrekking tot financiering van gebiedsontwikkeling, dat tot dusver vooral 
bestond uit anekdotisch materiaal en case studies. Er is verkennend inzicht geboden in de 
samenstelling van de totale kosten. Daarnaast zijn diverse verschillen tussen plankenmerken met 
betrekking tot de relatie met kosten- en opbrengsten statistisch significant aangetoond. 
 
Op exploratieve wijze kan geformuleerd worden wat deze uitkomsten betekenen voor het financieel-
economisch resultaat van gebiedsontwikkelingsprojecten. Het valt op dat kostenposten over de 
breedte toenemen naarmate een locatie dichter bij de Randstad ligt. Dit zou een drukkend effect op 
het resultaat moeten hebben. Met betrekking tot de ligging ten opzichte van de stad geldt ditzelfde 
beeld voor binnenstedelijke locaties. Hoewel deze locaties ook relatief meer opbrengen dan 
uitleglocaties, is dit niet afdoende om tot een positief resultaat te komen. Wat betreft de bestemming 
van de grond geldt dat de kosten gemiddeld het hoogst zijn voor gemengde locaties, gevolgd door 
woningbouwlocaties en bedrijventerreinen. Hierdoor zijn alleen bedrijventerreinen in staat om tot een 
positief resultaat te komen. Tot slot blijkt dat hoewel grote locaties in veel gevallen lagere kosten 
hebben dan kleine locaties, over de breedte beide categorieën gemiddeld verliesgevend zijn. 
 
Twee aanbevelingen voor verder onderzoek zijn het toepassen van een meer fijnmazige 
categorisering bij voldoende extra waarnemingen en het uitvoeren van multivariate regressieanalyses 
om onderlinge verhoudingen tussen verschillende plankenmerken te kunnen duiden. 
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1. Inleiding 

 
‘Slopen is kopen’, een platvloerse uitdrukking uit de detailhandel. Enerzijds impliceert het dat de klant 
zelf opdraait voor kosten die anders onterecht voor de rekening van de verkoper zouden zijn. 
Anderzijds betekent het dat de klant na betaling achterblijft met een product dat in de huidige staat 
nog geen belangrijke waarde heeft. Dit is metaforisch voor enkele problemen die zich ook bij de 
financiering van binnenstedelijke gebiedsontwikkeling voordoen, zoals zal blijken uit dit onderzoek. 
 
 
1.1 Probleemverkenning 
 
1.1.1 Aandacht voor gebiedsontwikkeling 
 

Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw zijn onderwerpen als grondbeleid en locatieontwikkeling 
prominent aanwezig op de Nederlandse politieke en maatschappelijke agenda (Groetelaers, 2004, p. 
3). Eén van de aanleidingen hiervoor wordt gesignaleerd in het onderzoeksrapport ‘Ruimtelijke 
ontwikkelingspolitiek’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Deze stelt in 
1998 dat ‘een aantal maatschappelijke ontwikkelingen noopt tot wijziging van het vigerende stelsel 
voor de ruimtelijke ordening’ (Van Buuren e.a., 2008, p. 1). 
 
Wat zijn deze ontwikkelingen? Door toenemende planningsactiviteiten van andere actoren dan de 
overheid (denk bijvoorbeeld aan bedrijven, burgers of organisaties), zijn in die jaren negentig de 
grondmarkt en het grondbeleid ingrijpend veranderd (Groetelaers, 2004, p. 3). Als gevolg hiervan is op 
uitvoering gericht beleid (weer) nadrukkelijk op de voorgrond van de ruimtelijke ordening getreden. Dit 
uit zich in een toenemende aandacht voor gebiedsontwikkeling: “Door toenemende nadruk van 
plannenmakers op uitvoering betreedt ruimtelijke ordening het terrein van gebiedsontwikkeling” (Van 
der Cammen, 2006, p. 1). 
 
Daarnaast draagt de beleidswereld bewust bij aan de recente opkomst van gebiedsontwikkeling. Het 
(voormalige) ministerie van VROM (2010a) beweert op de voorpagina van haar digitale dossier over 
gebiedsontwikkeling in Nederland: ‘Gebiedsontwikkeling is de rode draad van het ruimtelijk beleid’. 
Andere voorbeelden van de toenemende aandacht voor gebiedsontwikkeling zijn het multimediale 
platform NAW, ‘waar professionals in gebiedsontwikkeling hun kennis delen, informatie halen, ideeën 
opdoen en meningen uitwisselen’ (NAW, 2010a) en het samenwerkingsprogramma 
NederLandBovenWater, waar diverse partijen leerervaringen uitwisselen met betrekking tot 
gebiedsontwikkelingsprojecten (NederLandBovenWater, 2010). 
 
Wat wordt er onder ‘gebiedsontwikkeling’ verstaan? Van der Cammen (2006, pp. 3-4) hanteert een 
definitie die nauw aansluit bij het VROM-rapport 'Van hindermacht naar ontwikkelkracht' en gaat uit 
van een vijftal kenmerken (VROM, 2003, pp. 7-8). Het gaat ten eerste om de integrale aanpak van een 
gebied met een gezamenlijke kwaliteitsvisie van de betrokken actoren (1). Daarnaast wordt publiek-
private samenwerking (PPS) genoemd (2), waarbij complementaire samenwerking (3) voorop staat. 
De laatste twee kenmerken zijn het creëren van een zogenaamde business case (4) en value 
capturing (overwinst wordt geïnvesteerd in nieuwe gebiedsontwikkelingsprojecten) (5). Voorlopig sluit 
dit onderzoek aan bij deze definitie van gebiedsontwikkeling. 
 
1.1.2 Positionering van gebiedsontwikkeling in de (Nederlandse) planningcontext 
 

Hoe valt gebiedsontwikkeling te plaatsen in de Nederlandse planningcontext? Vanuit de ontwikkeling 
van de Nederlandse planningcontext valt de hedendaagse aandacht voor gebiedsontwikkeling goed te 
begrijpen. Ruimtelijke ordening in Nederland begint in formele zin met de invoering van de Woningwet 
in 1901 als ommekeer in het denken over stadsuitbreiding. Dit wordt gezien als startpunt van meer 
systematische overheidsinterventie op het gebied van volkshuisvesting (Groetelaers, 2004, p. 16; Spit 
& Zoete, 2006, p. 171). Het systematisch denken in combinatie met de zorg voor de ruimtelijke 
omgeving is een terugkerend element geweest in de ontwikkelingsgang van de Nederlandse 
ruimtelijke planning. 
 
Na de Tweede Wereldoorlog volgt een periode van wederopbouw en een sterk geloof in het heil van 
overheidsingrijpen in de samenleving. Aan dit ‘maakbaarheidsdenken’ komt met de economische 
crisis van halverwege de jaren tachtig een einde, nadat het gedachtegoed in de jaren zeventig al in 
toenemende mate onder vuur was komen te liggen (Groetelaers, 2004, pp. 18-21; 29; Spit & Zoete, 
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2006, pp. 160; 172). Een belangrijke constatering is dat planning veel minder een proces van 
systeemplanning is, de dominante planningsopvatting gedurende de jaren zeventig. Daarentegen 
wordt planning steeds meer als een communicatieproces gezien. Ook houden, naast de overheid, 
andere (private) actoren zich in toenemende mate bezig met ruimtelijke ordening (Wissink e.a., 2003). 
 
Wat volgt uit deze ontwikkeling, is een op uitvoering gericht ruimtelijk beleid waarin de rijksoverheid 
zich heeft teruggetrokken van organisator naar facilitator (WRR, 1998). Soortgelijke ontwikkelingen 
doen zich in dezelfde periode door geheel Europa voor (NAW, 2007, pp. 5-6). Sinds het begin van de 
jaren negentig trekt de centrale overheid zich terug, zodat er relatief nog meer ruimte ontstaat voor 
grondbeleid en locatieontwikkeling door lokale overheden en private partijen. 
 
De Nederlandse planningtraditie kan van oudsher getypeerd worden als één waarbij gemeenten een 
actief grondbeleid voeren. Hierbij zijn gemeenten tegelijkertijd projectontwikkelaar en toezichthouder. 
Met de verschuiving naar een planningstraditie met grotere nadruk op de rol van private actoren, zoals 
blijkt uit voorgaande, verschuift de positie van de Nederlandse ruimtelijke ordening in internationaal 
perspectief. Waar de Nederlandse planningtraditie van oudsher gericht is op rechtszekerheid, 
verschuift dit met de recente aandacht voor gebiedsontwikkeling naar een meer ‘marktgerichte’ 
planningbenadering. De Nederlandse ruimtelijke ordening wordt sterker gericht op privaat initiatief. Dit 
heeft gevolgen voor de financiering van ruimtelijke projecten, zoals zal blijken uit paragraaf 1.1.5. 
 
1.1.3 Wat is er nieuw aan gebiedsontwikkeling? 
 

Uit de voorgaande korte geschiedenis van de Nederlandse ruimtelijke ordening kunnen al enkele 
kenmerken van gebiedsontwikkeling onttrokken worden. Het blijkt dat gebiedsontwikkeling geen 
verschijnsel van de laatste jaren is. Gebiedsontwikkeling is van alle tijden, gezien het systematisch 
denken over grotere gebieden met als drijfveer de zorg voor de ruimtelijke omgeving sinds jaar en dag 
een belangrijk uitgangspunt van de Nederlandse ruimtelijke ordening vormt. Het communicatieve 
aspect en de samenwerking met private partijen zijn daar de laatste decennia bijgekomen. Wat maakt 
dan de prominente aandacht voor gebiedsontwikkeling zo bijzonder? 
 
De Adviescommissie Gebiedsontwikkeling (2005, pp. 3-5) benadrukt dat het bij gebiedsontwikkeling 
veelal om dynamische gebieden met grote complexe problemen gaat, waarbij een 
grensoverschrijdende en samenhangende aanpak vereist is. Ook hier wordt erop gewezen dat 
gebiedsontwikkeling geen nieuw verschijnsel is, maar dat er nieuwe accenten aan de bestaande 
praktijk toegevoegd worden. Gebiedsontwikkeling (zij het integraal of fragmentarisch) biedt het 
vertrekpunt voor de inzet van instrumenten van ontwikkelingsplanologie (Spit, 2003). Het gaat in het 
bijzonder om integrale gebiedsontwikkeling als een gezamenlijk proces van complementaire partijen 
die streven naar verbetering van de ruimtelijke kwaliteit door uitvoering en financiering van 
samenhangende ruimtelijke projecten. 
 
Wat betekent de (her)intrede van de term ‘gebiedsontwikkeling’ voor de praktijk van ruimtelijke 
ordening? Van der Cammen (2006, p. 5) onderzocht of de recente opkomst van gebiedsontwikkeling 
een blijvende verandering in de ruimtelijke ordening betekent. De antwoorden van de respondenten uit 
zijn onderzoek lopen uiteen. Een enkeling betitelt gebiedsontwikkeling als een voorbijgaand 
verschijnsel, terwijl veel respondenten het als een veelbelovende vernieuwing van de ruimtelijke 
ordening zien (Van der Cammen, 2006). Bij beide opvattingen zijn (kritische) opmerkingen te plaatsen. 
Ten eerste blijkt uit paragraaf 1.1.1 dat de term 'gebiedsontwikkeling' tegenwoordig maar al te vaak 
wordt aangehaald. Het is een modegril. Buitelaar e.a. (2008, p. 10) stellen dat gebiedsontwikkeling ‘de 
laatste tijd erg in zwang is’ en dat de overheid kritisch zou moeten zijn, omdat de financiële 
haalbaarheid van projecten in gevaar kan komen met teveel streven naar organisatorische integraliteit. 
 
Ten tweede zijn vraagtekens te plaatsen bij de opvatting dat gebiedsontwikkeling ‘een veelbelovende 
vernieuwing’ zou zijn. Gebiedsontwikkeling in de Nederlandse ruimtelijke ordening is namelijk van alle 
tijden, zoals hiervoor is aangegeven. Niet voor niets beargumenteren Buitelaar & Needham (2005, p. 
62) dat, in tegenstelling tot wat vaak gesuggereerd wordt, Nederland een lange geschiedenis van op 
uitvoering gericht beleid kent. Ook Groetelaers (2004, p. 229) stelt dat ontwikkelingsgericht beleid niet 
nieuw is en dat het slechts zegt dat de praktijk van locatieontwikkeling maatwerk vraagt. Een poging 
van voormalig VROM-minister Sybilla Dekker en expert in duurzame gebiedsontwikkeling Peter van 
Rooy om, als reactie op de huidige economische crisis, gebiedsontwikkeling weer nieuw leven in te 
blazen, wordt afgedaan als "oude wijn in nieuwe zakken" (Volkskrant, 2010a;b). 
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1.1.4 Ruimtelijke kwaliteit en duurzame verstedelijking 
 

Net als de focus op uitvoeringsgericht beleid is het streven naar ruimtelijke kwaliteit altijd inherent 
verbonden geweest met ruimtelijke ordening (Spit & Zoete, 2006, p. 256). De laatste jaren 
manifesteert het streven naar ruimtelijke kwaliteit zich vooral in de vorm van het (beleids)concept 
‘duurzame verstedelijking’ (VROM-raad, 2010). Een voorbeeld van het streven naar ruimtelijke 
kwaliteit in steden komt uit Engeland, waar men met een beleid gericht op het ontwikkelen van 
brownfield locations probeert ruimtelijke kwaliteit in steden te verhogen (Adams e.a., 2010; Adams, 
2004; Adams & Watkins, 2002; Buitelaar & Needham, 2005, p. 64). 
 
Voor de Nederlandse context betekent het streven naar ruimtelijke kwaliteit een decennialange nadruk 
op de scheiding tussen stad en land in ruimtelijk beleid. Denk bijvoorbeeld aan het planningsconcept 
'Het Groene Hart' (Faludi & Van der Valk, 1994) of aan diverse ruimtelijke nota's van de afgelopen 
decennia. Van het Randstadconcept uit de Eerste Nota tot en met de krachtige steden uit de Nota 
Ruimte ligt de nadruk op het behoud van open ruimte en compacte verstedelijking. Daarnaast blijkt in 
Nederland, door recente innovatieprogramma’s als 'Mooi Nederland', dat duurzaamheid en kwaliteit in 
steden hoog in het vaandel staan (Buitelaar e.a., 2008, p. 13). De rijksoverheid heeft zich daarom als 
doel gesteld om compact te bouwen en in de toekomst jaarlijks 25 tot 40% van de 
nieuwbouwprojecten te realiseren in bestaand stedelijk gebied (VROM, 2010b; AZ, 2007)

1
. 

 
Verwonderlijk is de recente beleidsaandacht voor duurzame verstedelijking niet. Immers, doordat de 
Vinex-opgave nagenoeg voltooid is, is het proces van grondverwerving op uitleglocaties (voorlopig) 
grotendeels afgerond. Daarnaast bevinden de mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling zich 
voornamelijk in bestaand stedelijk gebied (Buitelaar, 2010; NAW, 2010b). Zo zijn er in bestaand 
bebouwd gebied steeds meer locaties die door verval en onbruik herontwikkeld moeten worden. De 
ontwikkeling van ‘duurzaam vastgoed’ wint bijvoorbeeld steeds meer terrein (Het Financieele Dagblad, 
2008). Architectenbureaus wijzen bovendien op een verschuiving van nieuwbouw naar 
'vernieuwbouw', met als kenmerken renovatie, hergebruik en duurzaamheid (Trouw, 2010). 
 
Al met al is de beleidsaandacht voor (her)ontwikkelen op binnenstedelijke locaties groeiende, zoals 
blijkt uit de recente nadruk op het concept ‘duurzame verstedelijking’. Het duurzame 
verstedelijkingsbeleid, gericht op integraal aanpakken en verbinden, stelt bovendien extra hoge eisen 
aan huidige en toekomstige gebiedsontwikkelingsprojecten. ‘De vitale stad vraagt om variatie en 
keuzemogelijkheden. De grote vraag voor de komende periode is hoe partijen met elkaar deze 
complexe en dure opgave gaan vormgeven’, aldus NAW (2010b, p. 5). Deze vraag, met in het 
bijzonder het financiële aspect ervan, zal centraal staan in het empirische gedeelte van dit onderzoek. 
 
1.1.5 Financiële haalbaarheid van binnenstedelijke gebiedsontwikkeling 
 

Uit het voorgaande blijkt dat het wenselijk wordt geacht om gebiedsontwikkeling vooral plaats te laten 
vinden op binnenstedelijke locaties in plaats van op uitleglocaties, gezien de (vermeende) voordelen 
die duurzame en compacte verstedelijking met zich meebrengen (compact bouwen, minimaliseren van 
transportkosten, beperken van energieverbruik, etc.). Toch blijkt dat de financiering van dergelijke 
binnenstedelijke projecten in het meest gunstige geval lastig en in het minst gunstige geval 
onhaalbaar is. Ondanks de overtuiging van vele betrokkenen in het veld dat het dé manier is om tot 
succesvolle ruimtelijke ontwikkeling te komen, verkeert binnenstedelijke gebiedsontwikkeling in 
moeilijk vaarwater (Volkskrant, 2010a). Dit wordt mede, maar niet alleen, door de huidige 
economische crisis veroorzaakt. Grondopbrengsten op binnenstedelijke locaties zijn bescheiden, 
waardoor de financiële speelruimte beperkt is en gebiedsontwikkeling lastig van de grond komt. 
 
Vaak zijn er daarom externe gelden nodig. Tekorten op de grondexploitaties worden namelijk vaak 
gedicht door verevening en/of het aanspreken van externe gelden, bijvoorbeeld in de vorm van 
rijkssubsidies. In de case studies van Buitelaar e.a. (2008, p. 19) zijn geen gevallen van 
(bovenplanse) verevening gevonden, maar wel werd er veelvuldig beroep gedaan op reserves en 
fondsen. Wanneer bijvoorbeeld de inventarisatie van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 
(ISV) bekeken wordt over de periode 2005 tot en met 2009 (VROM, 2007, p. 13), blijkt dat landelijk 
323 projecten een beroep hebben gedaan op deze subsidie. 
 

                                                 
1
 Dit betekent logischerwijs ook dat ongeveer 60% van de nieuwbouwprojecten nog steeds gerealiseerd wordt op uitleglocaties. 

Deze projecten komen veelal terecht in de stadsrandzone en in perifeer gebied. Op dit moment loopt er een (Master) onderzoek 
onder auspiciën van het innovatieprogramma 'Mooi Nederland' naar de betekenis van de stadsrandzone voor ruimtelijk beleid. 
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Er ligt een aantal (samenhangende) factoren ten grondslag (Buitelaar e.a., 2008) aan de gebrekkige 
financiële haalbaarheid. Terugkerende knelpunten bij het ontwikkelen van binnenstedelijke locaties 
zijn hoge grondverwervingskosten als gevolg van relatief hoge grondprijzen en langdurige 
verwervingstrajecten. Eigendomsverhoudingen ('versnippering') worden vaak als obstakel genoemd. 
Buitelaar e.a. (2008, pp. 94-96) ondersteunen de genoemde knelpunten met praktijkvoorbeelden uit 
acht (binnen)stedelijke case study gebieden. Ook Groetelaers (2004, p. 284) wijst op het belang van 
de zeggenschapsverhoudingen op de grond. ‘Hoe minder partijen hoe groter de vreugd’ (Wolting, 
2006, p. 14), geeft in voldoende mate aan hoe eigendomsconstructies zich verhouden tot 
gebiedsontwikkeling. Sanering, sloop, plankosten en proceskosten (die onder andere gepaard gaan 
met overleg met omwonenden) komen daarnaast ook veelvuldig voor. Het gaat vaak om langdurige 
processen waarbij samenwerking en vertrouwen tussen partijen essentieel is (VROM, 2009, pp. 7-8; 
12-18). Gezien de relatief grote hoeveelheid actoren in stedelijke gebieden, wordt gebiedsontwikkeling 
op deze locaties hiermee extra complex en kostbaar. 
 
Problemen met de financiële haalbaarheid van gebiedsontwikkelingsprojecten blijft echter niet beperkt 
tot binnenstedelijke locaties. Buiten de stad zijn 'gemakkelijke locaties' eveneens lastig te vinden (Het 
Financieele Dagblad, 2009; 2010). Als gevolg van de economische crisis zijn buitenstedelijke 
projecten ook niet meer rond te krijgen, zo blijkt wanneer de grondexploitatie bekeken wordt. Zo 
komen hier, net als bij binnenstedelijke gebiedsontwikkeling, de projecten stil te liggen. 
 
Het probleem is dat er onvoldoende inzicht is in de relatie tussen plankenmerken – waaronder de 
ligging binnen of buiten de bestaande stad – en de financieel-economische haalbaarheid. Hetgeen 
erover bekend is komt vaak voort uit ervaringen, anekdotes en casusonderzoek, maar niet uit 
grootschalig systematisch kwantitatief onderzoek. Door een analyse te maken van een groot aantal 
plannen en grondexploitaties kan dit inzicht wél worden verkregen. Hierin kan namelijk worden 
gezocht naar patronen en samenhangen, dus voorbij de bijzonderheden van individuele gevallen. 
Hiermee wordt een grotere kennisbasis gecreëerd om te kunnen sturen op haalbaarheid, oftewel op 
kostenreducties en opbrengstverhoging. Dit onderzoek heeft daarom als doel om plankenmerken en 
financiële parameters van gebiedsontwikkelingen met elkaar te confronteren, om zo meer inzicht te 
krijgen in de factoren die de financiële (on)haalbaarheid beïnvloeden. Dit heeft zowel een 
maatschappelijke als wetenschappelijke relevantie. 
 
1.2 Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie 
 
1.2.1 Maatschappelijke relevantie 
 

Uit het voorgaande blijkt dat gebiedsontwikkeling op binnenstedelijke locaties een actueel onderwerp 
op de politieke en maatschappelijke agenda is. Aan de ene kant wordt het ruimtelijk beleid gericht op 
het bouwen in bestaand stedelijk gebied, terwijl aan de andere kant men weet dat het ontwikkelen van 
binnenstedelijke locaties serieuze financiële risico's met zich meebrengt. De maatschappelijke 
relevantie van dit onderzoek ligt daarom vooral in de bijdrage die het onderzoek levert aan het 
vergroten van kennis over de problematiek van binnenstedelijke locatieontwikkeling, door meer inzicht 
in de aard en werking van grondexploitaties op binnenstedelijke locaties te bieden. Er kan in dit 
opzicht gewezen worden op het maatschappelijk belang van haalbare grondexploitaties. Door 
begrotingsproblemen bij overheden is het goed denkbaar dat gesneden wordt in middelen voor 
verstedelijking (bijvoorbeeld de hiervoor genoemde ISV subsidies). Met inzicht in grondexploitaties 
van gebiedsontwikkelingen wordt zodoende tegemoet gekomen aan de stellingname dat het “zaak is 
dat overheden en marktpartijen op evenwichtige wijze gebiedsontwikkeling vormgeven; geslaagde 
locatieontwikkeling vormt namelijk een maatschappelijk belang” (Van Baardewijk, 2010, p. 12). De 
beleidsimplicaties van (binnenstedelijke) gebiedsontwikkeling worden verkend in hoofdstuk 6. 
 
1.2.2 Wetenschappelijke relevantie 
 

Zoals gezegd beperkt de wetenschappelijke kennis met betrekking tot binnenstedelijke 
gebiedsontwikkeling zich vooral tot case study onderzoek en anekdotisch materiaal. Hier zijn vele 
voorbeelden van te vinden in de internationale academische literatuur (bijvoorbeeld Adair e.a., 2000; 
Buitelaar e.a., 2008; Dair & Williams, 2006; De Sousa, 2002; Dixon, 2007; Henderson, 2010; Jones 
e.a., 2009; Van der Veen & Korthals Altes, 2009), maar ook in de beleidspraktijk (RIGO, 2008). Deze 
onderzoeken zijn vooral geschikt om inzicht te verkrijgen in onderliggende causale relaties bij het 
beschrijven en analyseren van binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. Dit onderzoek maakt gebruik 
van deze inzichten, maar vult de inzichten aan met systematisch empirisch onderzoek naar patronen 
van en overeenkomsten en verschillen tussen binnenstedelijke gebiedsontwikkelingsprojecten. 
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Hiermee wordt een belangrijke kwantitatieve dimensie toegevoegd aan het bestaande (kwalitatieve) 
onderzoek over dit onderwerp. Dit onderzoek probeert de lacune van beperkte generaliseerbaarheid 
te vullen door empirisch onderzoek over dit onderwerp in de breedte toe te voegen. Daarnaast wordt 
inzicht geboden in de relatie tussen diverse plankenmerken (respectievelijk ligging in Nederland, 
ligging ten opzichte van de stad, bestemming en omvang) en het financieel resultaat van dergelijke 
ruimtelijke projecten. De verwachting is dat deze plankenmerken een belangrijke invloed hebben op 
de totstandkoming van financiële tekorten van binnenstedelijke projecten. Het conceptueel model zal 
hier meer inzicht in geven (paragraaf 2.2). 
 
1.3 Probleemstelling en deelvragen 
 
Het voorgaande resulteert in de volgende probleemstelling: 
 
‘Wat is de invloed van plankenmerken (zoals ligging, bestemming en omvang) op de hoogte en 
samenstelling van kosten- en opbrengstenposten op de grondexploitatie en hoe beïnvloedt dit het 
financieel-economisch resultaat van gebiedsontwikkelingsprojecten?’ 
 
De probleemstelling bestaat uit een aantal componenten, te weten de invloed van plankenmerken op 
de hoogte van respectievelijk de kostenzijde en de opbrengstenzijde van grondexploitaties. Daarnaast 
wordt aandacht besteed aan de samenstelling van afzonderlijke kostenposten en de uiteindelijke 
invloed van plankenmerken op het financieel-economisch resultaat van gebiedsontwikkelingen. De 
redenering hierbij is dat plankenmerken een direct effect hebben op de vastgoedwaarden en daarmee 
op de vastgoedopbrengsten in een plangebied. Indirect heeft dit gevolgen voor de grondopbrengsten 
en grondverwervingskosten en daarmee voor de financieel-economische haalbaarheid van ruimtelijke 
projecten als geheel. Deze redenering is gebaseerd op de residuele benadering, die centraal zal staan 
in het theoretisch kader (hoofdstuk 2). 
 
Uit het voorgaande kunnen nu de volgende deelvragen worden afgeleid: 
 

1. Hoe verhouden afzonderlijke kostenposten zich tot elkaar en ten opzichte van de totale kosten 
op de grondexploitatie en in hoeverre varieert dit per plankenmerk? 

2. Wat is de invloed van plankenmerken (zoals ligging, bestemming en omvang) op de hoogte 
van afzonderlijke kostenposten op de grondexploitatie? 

3. Wat is de invloed van plankenmerken (zoals ligging, bestemming en omvang) op de hoogte 
van grondopbrengsten en externe gelden op de grondexploitatie? 

4. Hoe werkt de invloed van plankenmerken op de grondexploitatie door op het financieel-
economisch resultaat van gebiedsontwikkelingsprojecten als geheel? 

 
De deelvragen bieden door hun onderlinge verhoudingen een duidelijke structuur voor de verdere 
opzet van dit onderzoek, met name met betrekking tot het empirische gedeelte. Ten eerste wordt 
inzicht geboden in de algemene kenmerken van de grondexploitatie (deelvraag 1) om vervolgens 
verder in te zoomen op respectievelijk de kostenposten (deelvraag 2) en opbrengstenposten 
(deelvraag 3). Tot slot kunnen de uitkomsten gerelateerd worden aan het financieel resultaat 
(deelvraag 4). De volgende paragraaf zet deze relaties en de opbouw van dit onderzoek verder uiteen. 
 
1.4 Opbouw en werkwijze 
 
Met dit onderzoek (figuur 1.1) wordt een bijdrage geleverd aan het inzicht in financiering van 
binnenstedelijke gebiedsontwikkelingsprojecten. Om antwoord te kunnen geven op de 
probleemstelling en deelvragen wordt gebruik gemaakt van een theoretische verkenning van de 
(internationale academische) literatuur die betrekking heeft op het onderwerp. De rode draad wordt 
gevormd door de hiervoor genoemde residuele benadering. Er wordt vervolgens met behulp van 
theorieën uit de ruimtelijke economie inzicht geboden in de theoretische verwachtingen ten aanzien 
van de relatie tussen plankenmerken en het financieel resultaat van ruimtelijke projecten. Deze 
inzichten worden vertaald in een aantal empirische verwachtingen. Dit vormt de inhoudelijke 
verantwoording voor de geformuleerde deelvragen. 
 
De empirische verwachtingen worden getoetst met behulp van een database van grondexploitaties. 
Met behulp van deze database kunnen alle deelvragen zorgvuldig behandeld worden. Er wordt ten 
eerste naar de verhouding tussen afzonderlijke kostenposten en ten opzichte van de totale kosten 
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gekeken (deelvraag 1). Daarna wordt een exploratieve analyse gemaakt van de invloed van 
plankenmerken op de kosten- (deelvraag 2) en opbrengstenposten (deelvraag 3) op de 
grondexploitaties van gebiedsontwikkelingsprojecten. Tot slot worden de uitkomsten gerelateerd aan 
het financieel-economisch resultaat van gebiedsontwikkelingsprojecten (deelvraag 4), om zodoende 
antwoord te kunnen geven op de probleemstelling. 
 
Figuur 1.1: Opbouw en werkwijze van het onderzoek 
 

 
 
 
De opbouw van het onderzoek is daarom als volgt: in het theoretisch kader (hoofdstuk 2) wordt 
uitgebreid ingegaan op de relatie tussen plankenmerken en kosten en opbrengsten van 
gebiedsontwikkelingsprojecten. Het theoretisch vertrekpunt hierbij vormt de residuele benadering. 
Vanuit het gebruik van deze rekenmethode als theoretisch perspectief op de werking van de 
grondexploitatie wordt vervolgens de relatie tussen diverse plankenmerken en de kosten en 
opbrengsten van ruimtelijke projecten bekeken. 
 
In het hoofdstuk dat handelt over de onderzoeksopzet en -methoden (hoofdstuk 3) worden de 
inzichten uit het theoretisch kader vertaald naar concrete aandachtspunten met betrekking tot het 
empirische gedeelte van dit onderzoek. Ook worden de belangrijkste analysebeslissingen uiteengezet. 
Het empirische gedeelte van dit onderzoek (hoofdstuk 4) zal vervolgens de uitkomsten van de 
getoetste verwachtingen bespreken. In de conclusie (hoofdstuk 5) worden de resultaten 
teruggekoppeld naar de probleemstelling zoals geformuleerd in paragraaf 1.3. Tot slot wordt in het 
reflectiehoofdstuk (hoofdstuk 6) het antwoord op de probleemstelling in een breder kader geplaatst. 
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2. Theoretisch kader 

 
Het theoretisch kader heeft tot doel om de in de inleiding aangehaalde problematiek verder te 
verhelderen en uit te diepen, met het oog op de hierna volgende onderzoeksopzet en -methoden. Om 
te beginnen wordt ingegaan op de residuele grondwaardemethode. Dit dient als opstap voor het 
conceptueel model, dat daarna volgt. Op dit punt worden de belangrijkste begrippen uit de inleiding in 
een denkkader geplaatst, dat de rest van dit hoofdstuk en het onderzoek zal structureren. 
 
Het resterende gedeelte van het theoretisch kader, volgend op het conceptueel model, gaat 
achtereenvolgens in op de beoogde relatie tussen plankenmerken en de kosten- en 
opbrengstenposten van gebiedsontwikkelingsprojecten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van enkele 
basale inzichten uit de ruimtelijke economie. Het theoretisch kader sluit af met een aantal empirische 
verwachtingen, dat de basis vormt voor het empirische hoofdstuk. 
 
 
2.1 De residuele benadering 
 
Om inzicht te kunnen bieden in de relatie tussen plankenmerken en het financieel resultaat van 
gebiedsontwikkelingsprojecten wordt de residuele grondwaardemethode gehanteerd. Deze paragraaf 
zet de context en achtergrond van deze methode uiteen. Alsmede de werking van de residuele 
waarde en de implicaties die deze rekenmethode heeft voor het bepalen van het saldo van 
grondexploitaties. Tot slot worden de afwijkingen van deze methode besproken en wordt 
beargumenteerd wat dit betekent voor de opzet van dit onderzoek. 
 
2.1.1 Context en achtergrond van de residuele waarde 
 

Om een grondexploitatie te kunnen beoordelen op financiële haalbaarheid en zo keuzes tussen 
alternatieven te kunnen onderbouwen, wordt een grondexploitatie-opzet gemaakt (Wigmans, 2002, p. 
8). Hierin worden alle kosten- en opbrengstenelementen meegenomen. Een belangrijke kostenpost 
vormt de grondverwervingskosten. Deze kosten zijn voornamelijk locatieafhankelijk en worden veelal 
door taxatie bepaald. Box 3.1 en paragraaf 3.5.3 gaan hier verder op in. Daarnaast is er een aantal 
andere kostenposten, waaronder kosten voor bouw- en woonrijp maken, die kunnen verschillen al 
naar gelang de aard van de locatie (bijvoorbeeld binnen of buiten de stad). De voornaamste 
opbrengsten voor grondexploitaties vloeien voort uit grondopbrengsten door gronduitgifte, bijvoorbeeld 
voor woningbouw. Voor de waardebepaling van dergelijke grond kan gebruik gemaakt worden van 
verschillende methoden, waaronder de vergelijkingsmethode of de grondquote (Wigmans, 2002, p. 
29). Ook de kostprijsbenadering wordt gehanteerd. De meest gebruikte methode is echter de 
residuele grondwaardemethode (figuur 2.1). Vanaf het begin van de jaren negentig wordt de waarde 
van de grond in toenemende mate residueel berekend, door gemeenten en andere partijen die 
betrokken zijn bij locatieontwikkeling (Buitelaar e.a., 2008, p. 76). 
 
Figuur 2.1: Schematische weergave residuele waarde 
 

 



Master Thesis – Theoretisch kader 

 16

Het gedachtegoed van de residuele waarde is gebaseerd op de klassieke grondprijstheorie van 
Ricardo (Kruijt e.a., 1990). Belangrijk hierbij is dat de bestemming en niet de productiekosten 
bepalend zijn voor de grondwaarde. Met andere woorden, de grondwaarde wordt bepaald door wat er 
op de grond gebeurt. De bestemming van de grond bepaalt dus voor een groot gedeelte de waarde 
van de grond. Zo is grond met een woonbestemming meer waard dan diezelfde grond met een 
agrarische bestemming (Buitelaar e.a., 2008, p. 77). Hier wordt dieper op ingegaan in paragraaf 2.1.4. 
 
Wil een gemeente of ontwikkelaar tot een positieve grondexploitatie komen, dan moet men bij het 
kopen van de grond niet meer bieden dan de residuele grondwaarde. Een gemeente of ontwikkelaar 
kan namelijk maximaal de residuele waarde voor de grond betalen. Andersom geldt dat alles dat 
minder betaald wordt, als winst wordt gezien. Deze winst wordt vervolgens gebruikt voor verevening, 
bijvoorbeeld om sociale woningbouw of openbaar groen (uit andere plannen) te bekostigen (NAW, 
2009). De winst kan ook ten goede komen aan het exploitatiesaldo. De residuele waarde biedt zo een 
reflectie op de aanwezige ‘financiële speelruimte’ op de grond- en vastgoedmarkt (tabel 2.1). 
 
2.1.2 Werking van de residuele waarde en implicaties voor de grondexploitatie 
 

De residuele waarde wordt dus bepaald door het verschil te nemen tussen de verwachte marktprijs 
van de opstal en het verwachte totaal van gemaakte bouwkosten (Wigmans, 2002, p. 31). Dat wil 
zeggen, de prijs die maximaal voor de bouwrijpe grond betaald kan worden. Volgens deze methode 
zou een grondexploitatie sluitend moeten zijn; veranderde kosten en opbrengsten zouden terug te 
zien moeten zijn in een veranderde grondwaarde en grondprijs. Met andere woorden, wanneer er puur 
theoretisch zou worden omgegaan met de residuele waarde, zou het exploitatiesaldo altijd gelijk 
moeten zijn aan nul. De kosten voor het opleveren van bouwrijpe grond worden dan volledig gedekt 
door de grondopbrengsten. In onderstaand overzicht wordt de theoretische werking van de residuele 
benadering schematisch uiteengezet (tabel 2.1). 
 
Tabel 2.1: Residueel rekenen in theorie 
 

Vastgoedopbrengsten in het plangebied: 
- verkoop 
- verhuur of pacht 

Minus 

Vastgoedkosten in  het plangebied: 
- bouw- en bijkomende kosten 
- onderhoud- en beheerskosten 

Is gelijk aan 
Saldo vastgoed- of opstalexploitatie 

Is gelijk aan 

Waarde van bouwrijpe grond 
Is gelijk aan 

Grondopbrengsten 
Minus 

Grondproductiekosten: 
- Onderzoekskosten 
- Bouw- en woonrijp maken 
- Bovenwijkse voorzieningen 
- Plan- en proceskosten 
- Overige kosten  

Is gelijk aan 
Saldo grondexploitatie  

Is gelijk aan 

Waarde van ruwe bouwgrond 
 

Afgeleid van Needham e.a. (2000) 

 
In tabel 2.1 staat weergegeven hoe in theorie wordt geredeneerd van de vastgoed- of opstalexploitatie 
naar de grondexploitatie. Het saldo van de vastgoed- of opstalexploitatie wordt verkregen door de 
vastgoedopbrengsten te verminderen met de vastgoedkosten. Dit saldo is het bedrag dat maximaal 
besteed kan worden aan bouwrijpe grond. Dit saldo is gelijk aan de maximale (grond)opbrengsten op 
de grondexploitatie. Wanneer van deze grondopbrengsten de grondproductiekosten worden 
afgetrokken, ontstaat het saldo op de grondexploitatie. Dit is gelijk aan de waarde van ruwe 
bouwgrond, met andere woorden, de maximale grondverwervingskosten. 
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De voorgaande redenering, typerend voor neo-klassieke economische theorieën, gaat uit van perfecte 
toegang tot informatie en perfecte rationaliteit van gebruikers. Volgens deze redenering zou de 
waarde van de grond altijd gelijk moeten zijn aan de feitelijke prijs. Echter, op basis van inzichten uit 
de institutionele economie (zie bijvoorbeeld Webster, 1998) kan gesteld worden dat perfecte toegang 
tot informatie en perfecte rationaliteit van de gebruikers in de praktijk een illusie is. De grondwaarde en 
de feitelijke prijs zijn in de praktijk zelden gelijk. Het verschil tussen beide wordt het 'surplus' genoemd. 
Hier wordt in de volgende deelparagraaf verder op ingegaan. 
 
Daarnaast is het zo dat er in de praktijk ook 'andersom' geredeneerd wordt; van de grondexploitatie 
wordt teruggeredeneerd naar de vastgoedexploitatie. Op het moment dat de grondproductiekosten, 
bijvoorbeeld de kosten voor bouw- en woonrijp maken of de plan- en proceskosten, om wat voor reden 
dan ook relatief hoog uitvallen, moet er voor gezorgd worden dat de grondopbrengsten ook verhoogd 
worden. Zo blijft de grondexploitatie sluitend. Om dit gedaan te krijgen, volgend uit tabel 2.1, zouden 
óf de vastgoedkosten verlaagd moeten worden, óf de vastgoedopbrengsten verhoogd moeten 
worden. Het eerste kan bereikt worden door te besparen op de kosten van bouwmaterialen. Het 
laatste resulteert uit het toevoegen van meer en/of duurdere woningen (Buitelaar e.a., 2008). Een 
andere optie is zorgen dat de grondproductiekosten verlaagd worden. 
 
2.1.3 Afwijken van de residuele waarde 
 

Wanneer 'sleutelen' aan de grond- of vastgoedexploitatie niet afdoende werkt, betekent dit dat er in de 
praktijk kosten worden gemaakt die niet volledig worden gedekt door de (grond- of 
vastgoed)opbrengsten. Om de exploitatie alsnog sluitend te krijgen zijn dan externe middelen nodig, 
zoals de in de inleiding genoemde ISV subsidies (paragraaf 1.1.5). Naast kosten die hoger uitvallen 
kunnen ook opbrengsten lager uitvallen dan verwacht, bijvoorbeeld bij tegenvallende vraag vanuit de 
markt. Ook kunnen grondverwervingskosten gedurende het ontwikkelingsproces relatief hoog uitvallen 
ten opzichte van de opbrengsten (Verhage, 2002). 
 
Het is dus denkbaar dat er wordt afgeweken van de residuele waarde. Dit doet zich voor in ten minste 
drie gevallen: er wordt een foute inschatting van de kosten en opbrengsten gemaakt (1), onder invloed 
van de tijdsfactor variëren kosten en opbrengsten (2) of een tekort wordt soms geaccepteerd (3). 
 
Een eerste belangrijke afwijking van het hanteren van de residuele grondwaarde bij het voeren van de 
grondexploitatie volgt uit de zogenaamde ‘strijd om het surplus’ tussen verschillende partijen. De 
residuele waarde is door de tijd heen sterk gestegen (Buitelaar, 2010). Dit komt mede door de 
hefboomwerking. De hefboomwerking treedt op wanneer woningprijzen en bouwkosten zich 
onevenredig ontwikkelen (Wigmans, 2002, p. 31). Eenieder probeert een zo groot mogelijk gedeelte 
van het eerder genoemde 'surplus' naar zich toe te trekken en zodoende ‘zo vroeg mogelijk in de 
bouwkolom’ te zitten. De praktijk leert dat verkopende partijen de kosten laag inschatten en de 
opbrengsten hoog. De kopende partij doet dit vanzelfsprekend andersom (Buitelaar e.a., 2004). Foute 
inschattingen van kosten en opbrengsten hebben, volgend uit tabel 2.1, uiteindelijk implicaties voor de 
financiële haalbaarheid van grondexploitaties. 
 
Een tweede vorm van afwijking, die sterk samenhangt met de eerst genoemde afwijking, treedt op 
door de invloed van de tijdsfactor. De residuele waarde is zoals gezegd een reflectie van de 
verhouding tussen verwachte kosten en opbrengsten en kan dus variëren gedurende de doorlooptijd 
van een project (onder invloed van kosten-, opbrengsten- of renteontwikkeling). Dit betekent niet 
alleen dat exploitanten hun grondwaarden kunnen laten meegroeien in een opgaande markt, maar 
ook dat de waarde van hun eigendom in een stagnerende markt sterk kan dalen (NAW, 2006). 
Daarnaast kunnen proceskosten oplopen doordat het proces langer duurt dan verwacht. Dit zorgt voor 
gevaar van financiële tekorten op de grondexploitatie. 
 
Tot slot kan de residuele waarde afwijken doordat een tekort om een bepaalde reden wordt 
geaccepteerd door de exploitant. Te denken valt aan een gemeente die omwille van specifieke 
politieke of maatschappelijke doelstellingen per se een bepaalde bestemming gerealiseerd wil 
hebben, ongeacht het financieel resultaat van het desbetreffende project. Ook andere dan publieke 
ontwikkelende partijen accepteren soms een tekort. Adams e.a. (2009) geven aan dat met name in 
sterk gerantsoeneerde woningmarkten de concurrentie om grond zo hoog is, dat ontwikkelende 
partijen relatief veel voor grond bieden, om het bouwrecht veilig te stellen. Hierdoor kan de financiële 
haalbaarheid van een project in gevaar komen. 
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2.1.4 De gebruikswaarde 
 

Het voorgaande is telkens uitgegaan van de waarde van de grond in toekomstig gebruik. Bij residueel 
rekenen speelt echter ook de waarde van grond in huidig gebruik, oftewel de gebruikswaarde, een 
belangrijke rol. De hierna volgende uiteenzetting over de werking van de gebruikswaarde is 
grotendeels gebaseerd op het onderzoek van Buitelaar e.a. (2008). 
 
De gebruikswaarde wordt bepaald door de verwachte toekomstige inkomsten uit continuering van het 
huidige gebruik te verminderen met de toekomstige uitgaven, teruggerekend naar het heden 
(Buitelaar e.a., 2008; Schutte e.a., 2002). Onder toekomstige uitgaven worden onder andere kosten 
voor onderhoud, beheer en belastingen gerekend. De gebruikswaarde is met name relevant voor de 
grondverwervingskosten. In deze deelparagraaf wordt uitgelegd hoe de gebruikswaarde zich verhoudt 
tot de residuele waarde. 
 
Bij een verandering van het bestemmingsplan waarbij grond wordt herbestemd, iets wat naar 
verwachting veelvuldig het geval zal zijn bij gebiedsontwikkelingen, kan de oorspronkelijke 
grondeigenaar kiezen op welke manier hij de grond gebruikt: conform de bestemming volgens het 
nieuwe bestemmingsplan, of continuering van het bestaande gebruik. Dit is mogelijk doordat de 
grondeigenaar zich kan beroepen op het 'overgangsrecht' (Van Buuren e.a., 2006). Bij een 
bestemmingsverandering kan een grondeigenaar niet worden verplicht zijn huidige grondgebruik op te 
geven, tenzij door de gemeente wordt overgegaan tot onteigening (Buitelaar e.a., 2008, p. 78). 
 
De waarde van de grond bij huidig gebruik kan behoorlijk verschillen van de grondwaarde bij 
toekomstig gebruik. Bij de verkoop van grond waar de bestemming is gewijzigd, spelen de 
'alternatieve kosten' (transfer earnings) een belangrijke rol (Kruijt e.a., 1990, pp. 30-32). Deze kosten 
zijn een bedrag dat ten minste betaald moet worden om de bestemming te kunnen garanderen: 'een 
bedrag dat aan de eigenaar moet worden betaald voor het meest gunstige gebruiksalternatief'. 
 
Om terug te komen op de relatie tussen de bestemming van de grond en de waarde van die grond: bij 
uitleglocaties is de waarde van agrarisch gebruik doorgaans aanzienlijk lager dan de waarde van de 
nieuwe bestemming, bijvoorbeeld een woonbestemming of een commerciële bestemming. Dit kan 
voor binnenstedelijke locaties echter precies andersom zijn. Denk aan een operationeel bedrijf dat in 
de huidige situatie goed functioneert en uitgekocht moet worden om een gebiedsontwikkeling te 
kunnen realiseren (Buitelaar e.a., 2008, p. 79). Wanneer de huidige gebruikswaarde van die grond 
hoger is dan de waarde die het onder het nieuwe plan (de beoogde gebiedsontwikkeling) zal krijgen, 
dan vormt die gebruikswaarde de residuele waarde. 
 
Als een gemeente of een ontwikkelaar toch wil overgaan tot het verwerven van dergelijke grond, zorgt 
dit bij gelijk blijvende kosten en opbrengsten voor een negatief saldo van het gehele project, tenzij 
externe gelden worden aangetrokken (Buitelaar e.a., 2008). Hieruit blijkt dat de grondwaarde in het 
huidige economische verkeer (verkeerswaarde) van belang is voor de grondprijs en daarmee, 
doorredenerend aan de hand van tabel 2.1, voor de grondverwervingskosten en dus voor de 
financiële haalbaarheid van het plan. 
 
2.2 Conceptueel model 
 
Het voorgaande theoretische perspectief, het hanteren van de residuele benadering voor de 
totstandkoming van grondwaarden en grondprijzen, zal de rode draad vormen van de rest van het 
theoretisch kader. De veronderstelling is dat verschillen in dergelijke plankenmerken, volgens de 
residuele benadering, door zullen werken op de financieel-economische zijde van een 
gebiedsontwikkeling. De redenering hierbij is dat volgens de residuele benadering de grondwaarde 
een reflectie is van hetgeen er op de grond gebeurt. Dit varieert naar verwachting per type 
plankenmerk. Met andere woorden, verschillen in plankenmerken werken door, via de kosten- en 
opbrengstenposten, op het financieel-economisch resultaat van ruimtelijke projecten. Deze 
veronderstelde relaties worden uiteengezet in het conceptueel model (paragraaf 2.2.3). 
 
2.2.1 Inzicht in plankenmerken 
 

Behalve de bestemming van de grond, zoals bleek uit de voorgaande paragraaf, hebben ook andere 
plankenmerken een belangrijke relatie met de kosten van de grondexploitatie en daarmee uiteindelijk 
met de totstandkoming van de vigerende vastgoedwaarde. Sommige plankenmerken, zoals de ligging 
van een plangebied in Nederland, hebben een direct effect op de vastgoedwaarden en daarmee op de 
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vastgoedopbrengsten. Op indirecte wijze heeft dit effect op de grondopbrengsten en 
grondverwervingskosten. Andere plankenmerken, zoals de mate van versnippering in een plangebied, 
hebben eerder een (theoretisch) direct effect op de kosten, in dit geval de grondverwervingskosten en 
de plan- en proceskosten. 
 
Plannen en gebieden hebben heel veel kenmerken die ervoor zorgen dat elk plan en elk gebied 
uiteindelijk uniek is. Deze constatering is ook vaak de les die getrokken kan worden uit kwalitatief 
onderzoek naar gebiedsontwikkeling. Om lessen te kunnen trekken die relevant zijn voor 
beleidsmakers is het echter niet (alleen) interessant om te kijken naar verschillen, maar vooral ook om 
op zoek te gaan naar overeenkomsten. De vraag die centraal zal staan in het resterende gedeelte van 
het theoretisch kader is of bepaalde plankenmerken gemiddeld genomen een vergelijkbare invloed op 
kosten en opbrengsten hebben. De plankenmerken die hier behandeld worden zijn een resultante van 
een theoretische verkenning, maar zijn ook mede ingegeven door praktische overwegingen in verband 
met de beschikbaarheid van de data (paragraaf 3.3). 
 
Het gaat hier om: 

- Ligging in Nederland; 
- Ligging ten opzichte van de stad; 
- Bestemming van de grond; 
- Omvang van het plangebied; 
- Verhouding tussen bebouwing en openbare ruimte (aandeel uitgeefbare grond); 
- Mate van versnippering van grondeigendom (aantal eigenaren per hectare). 

 
Deze plankenmerken worden opgenomen in het conceptueel model (figuur 2.2; paragraaf 2.2.3). Een 
verdere toelichting op de totstandkoming van de categorieën volgt in het komende hoofdstuk 
(paragraaf 3.6). 
 
2.2.2 Inzicht in kosten- en opbrengstenposten 
 

Uit het voorgaande volgt dat voor een goede inschatting van de financiële haalbaarheid van ruimtelijke 
projecten inzicht in de hoogte en samenstelling van kosten- en opbrengstenposten bij 
grondexploitaties noodzakelijk is. Er zijn verschillende indelingen van deze kosten- en 
opbrengstenposten denkbaar, die onderling enkele nuances vertonen (vergelijk Wigmans, 2002; 
Verhage & Needham, 1997; RIGO, 2008). Gezien dit onderzoek aansluiting zoekt bij de wettelijke 
kostensoortenlijst (zie bijlage), wordt in zekere mate afgeweken van deze theoretische indelingen. Er 
is voor dit onderzoek inzicht gewenst in de volgende kosten- en opbrengstenposten: 
 
Kostenposten: 

- Grondverwervingskosten; 
- Grondproductiekosten: 

o Onderzoekskosten; 
o Kosten voor bouw- en woonrijp maken; 
o Bovenwijkse voorzieningen 
o Plan- en proceskosten. 

 
Opbrengstenposten: 

- Opbrengsten uit gronduitgifte (grondopbrengsten); 
- Opbrengsten uit externe gelden. 

 
Deze beide posten worden opgenomen in het conceptueel model (figuur 2.2; paragraaf 2.2.3). Een 
verdere toelichting volgt in het volgende hoofdstuk (paragraaf 3.6). 
 
2.2.3 Conceptueel model 
 

In het conceptueel model (figuur 2.2) worden de belangrijkste causale relaties, die op basis van het 
voorgaande geformuleerd kunnen worden, inzichtelijk gemaakt. De kern van het model bestaat uit drie 
componenten: plankenmerken, kosten en opbrengsten (die respectievelijk in paragraaf 2.2.1 en 2.2.2 
aangestipt zijn). Aan de hand van deze componenten wordt de rest van het theoretisch kader 
gestructureerd. De laatste paragraaf maakt nogmaals de koppeling vanuit het conceptueel model naar 
het empirische gedeelte van dit onderzoek, waarin de deelvragen en verwachtingen van dit onderzoek 
meegenomen worden. Dit biedt het startpunt voor het methodologische hoofdstuk (hoofdstuk 3). 
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Het startpunt van het conceptueel model vormt gebiedsontwikkeling. Dit onderzoek heeft alleen 
betrekking op ruimtelijke plannen die concrete gebiedsontwikkelingen betreffen. Paragraaf 3.6 zal 
meer inzicht geven in de gehanteerde criteria hiervoor. In deze paragraaf is gesteld dat 
gebiedsontwikkeling uiteenlopende plankenmerken heeft, waaronder bestemming, ligging en omvang. 
Deze plankenmerken hebben verbanden met de kosten- en opbrengstenposten. Zoals blijkt uit tabel 
2.1 en figuur 2.1 zijn ook kosten en opbrengsten zelf onderling aan elkaar gerelateerd. De 
afzonderlijke kosten- en opbrengstenposten vormen tezamen respectievelijk de totale kosten en de 
totale opbrengsten. Opbrengsten verminderen met kosten levert een financieel resultaat op. De 
haalbaarheid van gebiedsontwikkelingen wordt gemeten aan de hand van het financieel resultaat. 
 
Figuur 2.2: Conceptueel model 
 

 
 
 
Het resterende gedeelte van het theoretisch kader gaat in op wat de verschillen in plankenmerken 
vanuit een theoretisch oogpunt betekenen voor de afzonderlijke kosten- en opbrengstenposten. Dit 
biedt de basis voor de te formuleren verwachtingen, die aan het einde van het theoretisch kader 
uiteengezet zullen worden. 
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2.3 Ligging in Nederland 
 
2.3.1 Ruimtelijke economie 
 

Wanneer gekeken wordt naar de relatie tussen plankenmerken als ligging en de hoogte en 
samenstelling van kosten- en opbrengstenposten, kan dit op een abstracter niveau gezien worden als 
een koppeling tussen geografie en economie. Het wetenschapsveld dat zich onder meer hier mee 
bezighoudt, ruimtelijke economie, is pas relatief laat tot bloei gekomen, doordat de invloed van ruimte 
op de economie lange tijd genegeerd werd door de toonaangevende economische wetenschappers 
(WRR, 2002). Vanaf de twintigste eeuw heeft de ruimtelijke economie zich pas sterk ontwikkeld. 
Ruimtelijke economie baseert zich grotendeels op (neo-)klassieke locatietheorieën van grondleggers 
als de eerder genoemde Ricardo, Von Thünen, Weber, Christaller, Lösch, Smith en Marshall (Evans, 
2004; Van Oort, 2004; WRR, 2002). 
 
Moderne theorieën als die van Porter (WRR, 2002) bieden in de hedendaagse context een meer 
realistische kijk op de invloed van ruimtelijke structuur op economische ontwikkeling, door te kijken 
naar agglomeratievoor- of nadelen vanuit een regionaal-economisch perspectief. Porter toont met zijn 
‘The Competitive Advantage of Nations’ aan dat welvaart niet gelijkmatig is verdeeld over naties, maar 
dat dit verschilt tussen en binnen regio’s, locaties en bedrijven (Van Oort, 2004, p. 13). 
 
In de studie van Van Oort (2004) worden locatietheorieën zoals die van Porter gebruikt om een beeld 
te schetsen van agglomeratie-effecten die kunnen optreden bij verschillen in economische 
ontwikkeling tussen locaties of regio’s. Op basis hiervan wordt een economisch zwaartekrachtmodel 
opgesteld, dat Nederland onderverdeelt in drie macro-economische zones: Randstad, intermediair of 
perifeer (Van Oort, 2004, p. 86). De Randstad bevat de vier grootste steden van Nederland plus een 
aantal middelgrote steden in de omgeving daarvan. De intermediaire zone bestaat uit delen van 
Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht. De perifere zone bestaat uit de noordelijke provincies, Zeeland 
en Limburg. In dit onderzoek wordt deze ruimtelijke indeling gehanteerd om verschillen in regionaal-
economische ontwikkeling tussen plannen te kunnen analyseren. 
 
2.3.2 Regionaal-economische verschillen 
 

Er wordt in dit onderzoek verondersteld dat er regionale verschillen in vraag- en aanbodverhoudingen 
zijn, die in theorie een effect zouden moeten hebben op individuele kosten- en opbrengstenposten en 
daarmee, volgend uit tabel 2.1, mogelijk ook op het saldo van de grondexploitatie. 
 
Deze veronderstelling is als volgt tot stand gekomen: in een gespannen markt met een laag aanbod 
en/of een hoge vraag wordt meer betaald voor vastgoed dan in een ontspannen markt. Het verschil in 
regionaal-economische ontwikkeling speelt hierbij een grote rol, aangezien deze van groot belang is 
voor de vraag naar vastgoed en daarmee voor vraag- en aanbodverhoudingen. Dit geldt zowel voor 
de woningmarkt (Renes, Thissen & Segeren, 2006; Visser & Van Dam, 2006), als voor markten in 
commercieel vastgoed, zoals kantoren (Weterings e.a., 2009). In Nederland gelden de regionaal-
economische verschillen voor bedrijventerreinen en bedrijfsvastgoed (met uitzondering van kantoren, 
zie hiervoor) veel minder (PBL, 2009a). 
 
Terugkomend op de geschetste relaties in het conceptueel model: als de vastgoedwaarden voor 
bepaalde gebieden in Nederland hoog zijn (als gevolg van regionaal-economische verschillen tussen 
die gebieden), dan mag verwacht worden dat ook de waarden van bouwrijpe grond en ruwe 
bouwgrond hoog zijn (tabel 2.1). Hierdoor zouden ook de grondopbrengsten en de 
grondverwervingskosten relatief hoog moeten zijn. 
 
Vastgoedwaarden liggen gemiddeld hoger in de Randstad, waardoor de financiële ruimte tussen de 
waarde van ruwe bouwgrond en de vastgoedwaarde op het eerste gezicht groter wordt dan op 
perifere locaties. Echter, wanneer de residuele rekenmethode nauw gevolgd wordt, zou de 
waardevermeerdering ook vertaald moeten worden in relatief hogere grondverwervingskosten voor 
locaties in de Randstad. Hierdoor wordt het beoogde verschil in financiële ruimte tussen de Randstad 
en perifere locaties per saldo weer opgeheven en kunnen verschillen mogelijk alleen verklaard worden 
door verschillen in grondproductiekosten

2
. Deze redenering komt overeen met het inzicht dat 

regionaal-economische verschillen voor bedrijfsvastgoed in Nederland nihil zijn (PBL, 2009a). 

                                                 
2
 Bij deze verwachting speelt de systematiek van inbrengwaarden een belangrijke rol. Hier wordt in box 3.1 en paragraaf 3.5.3 

verder op ingegaan. 
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2.3.3 Overige regionale verschillen 
 

Specifiek voor Nederland komt daar nog een complicerende factor bij, die overigens niets te maken 
heeft met verschillen in regionaal-economische ontwikkeling, maar puur met fysieke ligging an sich: 
met name in West-Nederland wordt vaak in laaggelegen veenpolders gebouwd, zoals bij de 
Zuidplaspolder. Dit betekent dat veel tijd en middelen moet worden besteed aan inklinking van de 
bodem, ophoging van bebouwing, drainage en het creëren van voldoende opvangcapaciteit voor 
overtollig water. Ook dit verschil in ligging in Nederland zou theoretisch gezien effect moeten hebben 
op de hoogte van de kosten voor bouw- en woonrijp maken en daarmee indirect op het financieel 
resultaat van grondexploitaties. 
 
2.3.4 Empirische verwachtingen 
 

Het plankenmerk 'ligging in Nederland' zal in het empirische gedeelte van dit onderzoek meegenomen 
worden als categorale variabele, gecategoriseerd aan de hand van de in deze paragraaf 
gepresenteerde indeling in locaties in de Randstad, intermediaire locaties en perifere locaties (Van 
Oort, 2004). Op basis van de theoretische inzichten uit deze paragraaf zijn de verwachtingen voor het 
empirische gedeelte van dit onderzoek als volgt geformuleerd: 

- Door hogere vastgoedwaarden in gebieden met een gespannen vastgoedmarkt, zullen 
grondverwervingskosten daar hoger liggen. Aan de hand van het economisch 
zwaartekrachtmodel mag verwacht worden dat grondverwervingskosten dus hoger liggen op 
locaties in de Randstad, dan op intermediaire locaties of perifere locaties; 

- Door hogere vastgoedwaarden in gebieden met een gespannen vastgoedmarkt, zullen ook 
grondopbrengsten daar hoger liggen. Aan de hand van het economisch zwaartekrachtmodel 
mag verwacht worden dat grondverwervingskosten dus hoger liggen op locaties in de 
Randstad, dan op intermediaire locaties of perifere locaties; 

- Wanneer grondopbrengsten relatief hoog zijn, zal er minder noodzaak zijn om externe gelden 
aan te spreken (paragraaf 2.1.3). In navolging van de vorige verwachting mag dus verwacht 
worden dat het omgekeerde plaats zal vinden: perifere locaties en intermediaire locaties 
zullen eerder een beroep doen op externe gelden dan locaties in de Randstad, gezien de 
grondopbrengsten op laatstgenoemde hoger liggen dan op de eerstgenoemde; 

- Men is met name in West-Nederland geneigd om te bouwen in laaggelegen veenpolders. 
Door de extra tijd en middelen die daarmee gepaard gaan, zullen kosten voor bouw- en 
woonrijp maken relatief hoog uitvallen in dergelijke gebieden. Aan de hand van de fysieke 
ligging mag verwacht worden dat kosten voor bouw- en woonrijp maken dus hoger liggen op 
locaties in de Randstad, dan op intermediaire en perifere locaties. 

 
2.4 Ligging ten opzichte van de stad 
 
2.4.1 Ruimtelijke economie 
 

In de vorige paragraaf zijn vanuit de ruimtelijk-economische traditie enkele locatietheorieën benoemd 
die betrekking hebben op de regionaal-economische ontwikkeling van een gebied. Locatietheorieën 
die de hoogte van grondprijzen relateren aan de ligging ten opzichte van de stad (binnen of buiten) 
beginnen met ruimtelijk-economische modellen die de totstandkoming van grondprijzen op de 
grondmarkt proberen te verklaren vanuit een agrarische samenleving. Zo benadrukt Ricardo de 
invloed van competitie tussen agrariërs op de hoogte van de grondprijs. Von Thünen wijst vooral op 
de relatie van grondprijzen met transportkosten. Onder de aanname dat transportkosten gelijk zijn 
voor iedere activiteit, betekent dit dat agrariërs met hoge productiekosten dichter bij de markt zitten en 
die met lage productiekosten verder weg. 
 
Alonso (1960) bekritiseert deze klassieke modellen en draagt zelf een alternatief aan. Zijn kritiek is, 
kort gezegd, dat Von Thünen’s theorie tekortschiet om de (toenmalige) situatie op de grondmarkt te 
kunnen verklaren. Volgens Alonso zijn onder andere ruimtelijke schaal, functies en kosten van 
stedelijke ten opzichte van agrarische gebieden ingrijpend veranderd. Dit heeft invloed op het karakter 
van de grondmarkt. Alonso draagt zelf een alternatief model aan waarbij locatie, afstand en de 
maximale prijs die betaald kan worden voor grond (de zogenaamde bit rent) de belangrijkste 
variabelen zijn. 
 
Alonso (1960) toont met zijn model de koppeling tussen grondgebruik en grondwaarde aan. Hij werkt 
zijn model uit voor verschillende soorten grondgebruik en beargumenteert dat van centrum tot periferie 
achtereenvolgens commerciële, residentiële en agrarische functies te vinden zijn (figuur 2.3). Hiermee 
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wordt voor het eerst het verschil in invloed van binnenstedelijke en buitenstedelijke gebieden op de 
grondmarkt gemaakt. Commerciële en industriële functies zijn vanwege toegankelijkheid en 
gemakkelijke communicatie in het centrum te vinden en zijn bereid en in staat om daar hogere 
grondprijzen voor te betalen. Verder van het centrum zijn functies te vinden die genoegen nemen met 
verminderde toegankelijkheid en communicatie, maar hierdoor wel lagere grondprijzen kunnen 
bedingen. Voorbeelden zijn residentieel en agrarisch grondgebruik. Paragraaf 2.5 gaat verder in op 
deze verschillen in bestemming van de grond. 
 
Figuur 2.3: Alonso’s model van de grondmarkt 

 
Bron: Alonso, 1960, p. 156. 
 
Het model van Alonso kent een aantal tekortkomingen (Adams & Watkins, 2002, pp. 246-247). Een 
eerste beperking is de aanname van economische rationaliteit van individuen, terwijl emoties van 
individuen ook een niet te onderschatten rol spelen bij grondtransacties. Daarnaast heeft het model 
slechts betrekking op één stadscentrum, terwijl het voorkomen van polycentrische steden in de 
ruimtelijke werkelijkheid een reële mogelijkheid is. Ook ziet Alonso in dat het model in deze vorm 
slechts de relatieve verdeling tussen verschillende typen grondgebruik inzichtelijk maakt, maar niets 
vertelt over absolute grondprijzen en afstanden. Tot slot ziet Alonso mogelijkheden om onder andere 
op het gebied van economische ontwikkeling, inkomensstructuur, regelgeving en belastingen zijn 
model te verbeteren. 
 
De belangrijkste uitgangspunten van Alonso’s grondprijstheorie, te weten de afnemende grondprijzen 
van centrum naar periferie en de verschillen hierbij tussen verschillende typen grondgebruik worden 
meegenomen als theoretische inzichten voor het empirische gedeelte. In het navolgende wordt 
bekeken wat Alonso's inzichten kunnen betekenen voor het verschil tussen binnenstedelijke locaties 
en uitleglocaties. 
 
2.4.2 Grondprijzen op uitleglocaties 
 

Bij veel woningbouwprojecten op uitleglocaties is voortzetting van het agrarische gebruik het enige 
alternatief (Buitelaar e.a., 2008, p. 78). De agrarische gebruikswaarde is echter vaak een stuk lager 
dan de waarde bij toekomstig (stedelijk) gebruik. Dit blijkt wanneer de waarde van agrarische grond 
wordt vergeleken met die van stedelijke bouwgrond. In 2009 kostte landbouwgrond voor blijvend 
agrarisch gebruik gemiddeld € 4,70 per m

2
 (DLG, 2010). Het verschil met dit type gebruik en de prijs 

die betaald wordt voor ruwe bouwgrond (agrarische grond met mogelijke toekomstige bebouwing) 
betreft een factor vijf tot acht. Uiteindelijk wordt op een locatie met een woonbestemming voor 
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(dezelfde) bouwrijpe grond ongeveer het zestig- tot vijfenzeventigvoudige betaald van de 
oorspronkelijke agrarische grondwaarde (Buitelaar e.a., 2008, p. 78 op basis van Segeren, 2007). De 
economic rent (het deel van de uiteindelijk betaalde grondprijs voor woningbouw, dat uitstijgt boven de 
alternatieve kosten van agrarische grond) wordt hiermee enorm. Deze 'waardesprong' valt toe aan de 
oorspronkelijke eigenaren. Wat hier belangrijk is om te constateren, is dat de financiële ruimte op 
uitleglocaties door deze waardesprong aanzienlijk is, vooral wanneer dit vergeleken wordt met de 
waardesprong op binnenstedelijke locaties. 
 
2.4.3 Grondprijzen op binnenstedelijke locaties 
 

Op locaties in binnenstedelijk gebied is het verschil tussen de alternatieve kosten van het meest 
gunstige alternatieve gebruik en de uiteindelijk betaalde grondprijs veel kleiner. Immers, het 
bestaande gebruik kent meestal al een stedelijke functie, in tegenstelling tot uitleglocaties, die vaak 
een agrarische functie kennen in het huidige gebruik. Op binnenstedelijke locaties zijn er twee 
belangrijke factoren die een rol spelen (Buitelaar e.a., 2008, p. 78): allereerst is de residuele 
grondwaarde vaak lager op binnenstedelijke locaties dan op uitleglocaties door de relatief hoge kosten 
voor sloop, door hoge plankosten en door (hoge) bodemsaneringskosten op binnenstedelijke locaties. 
Daarnaast en samenhangend met de eerdere opmerking over alternatieve kosten: op binnenstedelijke 
locaties kennen de aanwezige functies meestal een hogere productiviteit per hectare. Hierdoor kan 
het voorkomen dat de alternatieve kosten de residuele waarde overstijgen. Dit is bijvoorbeeld het 
geval bij bedrijven die in het huidige gebruik nog prima functioneren. 
 
2.4.4 Empirische verwachtingen 
 

Het plankenmerk 'ligging ten opzichte van de stad' zal in het empirische gedeelte van dit onderzoek 
meegenomen worden als categorale (dummy) variabele, ingedeeld naar binnenstedelijke locaties of 
uitleglocaties. Leidraad hierbij vormt de (al dan niet) verandering tussen het huidige gebruik en het 
toekomstige gebruik. Paragraaf 3.6 zal hier verder op ingaan. De empirische verwachtingen die op 
basis van de theoretische inzichten uit deze paragraaf geformuleerd kunnen worden, luiden als volgt: 

- Het verschil in gebruikswaarde tussen binnenstedelijke locaties en uitleglocaties doet zich met 
name gelden in de grondverwervingskosten. Volgend uit paragraaf 2.4.2 en 2.4.3 zouden 
deze relatief hoog moeten zijn op binnenstedelijke locaties in vergelijking met uitleglocaties; 

- Er is een verschil tussen binnenstedelijke locaties en uitleglocaties wat betreft kosten voor 
bouw- en woonrijp maken. Uit deze paragraaf blijkt dat sloop- en bodemsaneringskosten 
relatief hoog zouden moeten zijn voor binnenstedelijke locaties. Daar staat tegenover dat 
kosten voor bouw- en woonrijp maken op uitleglocaties relatief hoog zouden moeten zijn, 
gezien daar vaak de gehele verkaveling, infrastructuur en openbaar groen nog moet worden 
gerealiseerd. Immers, in de oorspronkelijke situatie is er sprake van agrarisch gebruik, daar 
waar op binnenstedelijke locaties gemakkelijker gebruik gemaakt kan worden van het 
bestaande stedelijke gebruik. De verwachting luidt dus dat er geen verschil zal zijn tussen 
binnenstedelijke locaties en uitleglocaties wat betreft kosten voor bouw- en woonrijp maken; 

- De volgende verwachting heeft betrekking op de kosten voor bovenwijkse voorzieningen. 
Doordat binnenstedelijke locaties gemakkelijker kunnen aanhaken op bestaande 
voorzieningen en minder snel genoodzaakt zijn tot compenserende maatregelen dan 
uitleglocaties, zullen de kosten voor bovenwijkse voorzieningen op binnenstedelijke locaties 
naar verwachting lager uitvallen; 

- In de inleiding is gesteld dat versnippering van grondeigendom vooral plaatsvindt op 
binnenstedelijke locaties. Gecombineerd met de verwachtingen ten aanzien van 
versnippering, leidt dit tot de nieuwe verwachting dat plan- en proceskosten op 
binnenstedelijke locaties vermoedelijk hoger uitvallen dan op uitleglocaties; 

- Door de hogere vastgoedwaarden op binnenstedelijke locaties ten opzichte van uitleglocaties 
luidt de verwachting dat grondopbrengsten op binnenstedelijke locaties hoger liggen dan op 
uitleglocaties; 

- Door de eerder genoemde hogere grondverwervingskosten en hogere kosten voor sloop en 
bodemsanering, zal er op binnenstedelijke locaties eerder beroep gedaan worden op externe 
gelden om deze kosten te dekken dan op uitleglocaties. De verwachting luidt daarom dat deze 
opbrengstenpost hoger zal liggen op binnenstedelijke locaties dan op uitleglocaties. 
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2.5 Bestemming van de grond 
 
2.5.1 Invloed van bestemming op de grondwaarde 
 

Op het gebied van de ruimtelijke ordening is het negatieve externe effect van het marktmechanisme 
het ontstaan van ruimtelijke segregatie of versnippering, oftewel het ontstaan van 'ruimtelijk 
onrechtvaardige uitkomsten'. Dit legitimeert het overheidsingrijpen in de ruimtelijke ordening. In 
Nederland kenmerkt dit ingrijpen zich van oudsher door de allocatie- en herverdelingsfunctie van het 
Nederlandse planningstelsel (Spit & Zoete, 2006, p. 107). Door het bestemmen van de grond, kan de 
overheid invloed uitoefenen op de gewenste ruimtelijke ordening van Nederland. 
 
De bestemming van de grond wordt in Nederland vastgelegd in een bestemmingsplan, projectbesluit 
of beheersverordening. In de praktijk van de Wro is vooral het gebruik van het bestemmingsplan 
dominant (PBL, 2010). De bestemming is voor een groot gedeelte leidend voor het grondgebruik. Ook 
al is in paragraaf 2.1.4 vermeld dat een oorspronkelijke grondeigenaar zich kan beroepen op het 
overgangsrecht en het bestaand gebruik kan continueren, zal er in de praktijk toch vaak - al dan niet 
als gevolg van een onteigeningsprocedure - een verandering van gebruik plaatsvinden. Immers, 
gemeenten kiezen er niet voor niets voor om het bestemmingsplan te willen wijzigen. 
 
De praktijk van het bestemmen van grond door de overheid heeft verschillende effecten. Ten eerste 
stellen bestemmingen of bestemmingsplanvoorschriften beperkingen aan ontwikkelingen. Veel 
internationale literatuur, specifiek die met betrekking tot de discussie zoning in de Verenigde Staten, 
wijst op het prijsopdrijvende effect van ruimtelijke ordening ten aanzien van woningen. De redenering 
luidt: hoe restrictiever de ruimtelijke ordening, des te lager de aanbodelasticiteit en des te hoger de 
huizenprijzen (Glaeser e.a., 2006; Quigley & Raphael, 2005). Dit effect is op locatieniveau echter niet 
goed te onderzoeken. Dat moet op een hoger aggregatieniveau bekeken worden en valt daarom 
buiten het bereik van dit onderzoek

3
. 

 
Ten tweede, en samenhangend met het eerste, leidt ruimtelijke ordening tot segmentering van de 
grondmarkt (Segeren, 2007). Immers, door de overheid opgelegde restricties gelden voor de ene 
functie sterker dan voor de andere

4
. Daar komt bij dat ruimtelijke ordening van oudsher gericht is op 

het gescheiden houden van incompatibele grondgebruikfuncties (denk aan het scheiden van woon- en 
industriegebieden als reactie op de negatieve gezondheidseffecten van milieu- en hygiënische 
problemen ten tijde van de Industriële Revolutie). Dit heeft er in de Nederlandse situatie voor gezorgd 
dat er in 2007 voor bouwrijpe grond met een woonbestemming gemiddeld ongeveer € 350 per m

2
 

moest worden betaald. Dit in vergelijking met gemiddeld € 104 per m
2
 bouwrijpe grond voor 

bedrijventerreinen en gemiddeld ruim € 4 per m
2
 voor grond met een blijvend agrarisch gebruik (Pols 

e.a., 2009). Gezien de dominantie van de functies woningbouw en bedrijfsvastgoed in de literatuur, 
worden deze categorieën meegenomen in het empirische gedeelte. Deze categorieën worden 
aangevuld met de categorie ‘gemengde locatie’, waar onder andere integrale gebiedsontwikkelingen 
op centrumlocaties onder vallen (zie ook paragraaf 3.6). 
 
2.5.2 Empirische verwachtingen 
 

Het plankenmerk 'bestemming van de grond' zal in het empirische gedeelte van dit onderzoek dus 
meegenomen worden als categorale variabele, ingedeeld naar woningbouwlocaties, 
bedrijventerreinen of gemengde locaties. In het voorgaande heeft de nadruk vooral gelegen op de 
verhouding tussen woningbouwlocaties en bedrijventerreinen. Op basis van de inleiding wordt 
verwacht dat, doordat gemengde locaties vooral integrale gebiedsontwikkelingen op centrumlocaties 
zullen betreffen, grondwaarden daar nog hoger zullen liggen dan respectievelijk op 
woningbouwlocaties of bedrijventerreinen. Zoals gezegd zal paragraaf 3.6 verder op deze 
categorisering ingaan. De empirische verwachtingen die op basis van de theoretische inzichten uit 
deze paragraaf geformuleerd kunnen worden, luiden als volgt: 

- Redenerend vanuit de residuele benadering heeft de bestemming van grond effect op 
grondwaarden (van bouwrijpe grond en ruwe bouwgrond) en daarmee op zowel de 
grondopbrengsten als de grondverwervingskosten. De verwachting hierbij is dat beide posten, 
als gevolg van hogere vastgoedwaarden, hoger zullen liggen voor gemengde locaties dan 
voor respectievelijk woningbouwlocaties of bedrijventerreinen; 

                                                 
3
 Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) werkt momenteel (najaar 2010) wel aan een dergelijk onderzoek. 

4
 In dit onderzoek is gekozen voor de functies woningbouw, bedrijventerrein en gemengde locaties. Zie ook paragraaf 3.6. 



Master Thesis – Theoretisch kader 

 26

- Ook zou de bestemming van de grond gevolgen moeten hebben voor de kosten voor bouw- 
en woonrijp maken. Gezien het intensievere gebruik van gemengde locaties ten opzichte van 
respectievelijk woningbouwlocaties en bedrijventerreinen (gemeten in percelen per hectare) 
zou verwacht mogen worden dat meer geld en middelen moeten worden besteed aan 
bijvoorbeeld parkeervoorzieningen, openbare ruimte en riolering; 

- De laatste redenering luidt dat door een grotere behoefte aan afstemming en overleg de plan- 
en proceskosten op gemengde locaties naar verwachting hoger zullen liggen dan op 
respectievelijk woningbouwlocaties of bedrijventerreinen. 

Overigens geldt voor elk van voorgaande verwachtingen dat bedrijventerreinen waarschijnlijk zowel 
lager dan gemengde locaties als lager dan woningbouwlocaties zullen uitvallen. 
 
2.6 Omvang van het plangebied 
 
2.6.1 Economische schaalvoordelen 
 

In Nederland wordt vaak gekozen voor relatief grote gebiedsontwikkelingen in plaats van organische 
ruimtelijke ontwikkelingen. Dit geldt zowel voor de naoorlogse uitbreidingen, waaronder de 
stedenbouw in de jaren zestig en zeventig, als voor de bloemkoolwijken uit de jaren zeventig en 
tachtig. Ook in de Vinex-opgave is de relatief grote omvang van locatieontwikkelingen terug te zien. 
Met de verschuiving naar binnenstedelijke herontwikkeling zou wellicht verwacht worden dat de 
ruimtelijke schaal van projecten eerder af dan toe zou nemen, maar voor een groot aantal van 
dergelijke projecten blijft de omvang van het plangebied aanzienlijk. Behalve dat dit onderdeel is van 
de Nederlandse planningtraditie, die in vergelijking met andere landen gericht is op het creëren van 
geïntegreerde ruimtelijke ontwikkelingen (Nadin e.a., 1997), kunnen mogelijkerwijs ook economische 
schaalvoordelen een rol spelen. 
 
Wanneer de kosten gerelateerd worden aan de omvang van een ontwikkeling, zullen er naar 
verwachting voor sommige posten lagere kosten ontstaan naarmate de omvang van het plangebied 
toeneemt. Zo wordt door enkele auteurs gewezen op schaalvoordelen die bereikt kunnen worden bij 
het bouw- en woonrijp maken van grote gebiedsontwikkelingen. Eerder is al aangegeven (paragraaf 
2.3.3) dat er bij het bouwen in lager gelegen veenpolders veel grondwerkzaamheden plaats moeten 
vinden. Verwacht mag worden dat kosten per hectare voor inklinking, verhoging en afwatering gedrukt 
zullen worden naarmate die werkzaamheden voor een groter gebied worden gedaan. Hetzelfde geldt 
voor de plan- en proceskosten (Wigmans, 2002). De marginale kosten hiervan worden lager naarmate 
de omvang van het plangebied toeneemt. Immers, de kosten van bijvoorbeeld een akoestisch 
onderzoek of van het projectmanagement (zie bijlage 'Kostensoortenlijst' voor aanvullende 
voorbeelden) zullen naar verwachting niet evenredig toenemen met de omvang van het plangebied. 
 
2.6.2 Empirische verwachtingen 
 

Het plankenmerk ‘omvang van het plangebied' zal in het empirische gedeelte van dit onderzoek 
meegenomen worden als categorale (dummy) variabele, ingedeeld naar de 50% grootste en de 50% 
kleinste locaties. De empirische verwachtingen die op basis van de theoretische inzichten uit deze 
paragraaf geformuleerd kunnen worden, luiden als volgt: 

- Door het optreden van economische schaalvoordelen bij grotere plangebieden, zullen de 
kosten voor bouw- en woonrijp maken naar verwachting lager liggen voor grote locaties in 
vergelijking met kleine locaties. Ditzelfde geldt voor plan- en proceskosten; 

- Een soortgelijke redenering als bij de ligging ten opzichte van de stad (paragraaf 2.4.4) kan 
ook gemaakt worden met betrekking tot de omvang van het plangebied. Doordat kleine 
locaties vermoedelijk gemakkelijker kunnen worden gekoppeld aan bestaande voorzieningen 
en het belang van compenserende maatregelen groter wordt naarmate de impact van een 
ontwikkeling groter is, zullen kosten voor bovenwijkse voorzieningen vermoedelijk lager liggen 
voor kleine locaties; 

- Doordat grote locaties, als gevolg van economische schaalvoordelen, relatief minder kosten 
per m

2
 hoeven te dekken door middel van externe gelden dan kleine locaties, zullen naar 

verwachting de opbrengsten uit externe gelden voor kleine locaties relatief hoger liggen. 
 
2.7 Verhouding bebouwing en openbare ruimte 
 
Het aantal woningen en de dichtheid van het plangebied zijn belangrijk voor de opbrengsten van 
ruimtelijke projecten (zie ook paragraaf 2.1.2). Uit andere onderzoeken blijkt dat er vaak gedurende de 
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looptijd van een project wordt geschoven met dichtheden en woningtypen, om de grondopbrengsten 
te optimaliseren. Het zogenaamde ‘rekenen en tekenen’ gedurende de grondexploitatieperiode 
(Buitelaar e.a., 2008). Dergelijke situaties ontstaan wanneer er gesaneerd moet worden of wanneer 
door de uitkomst van onderhandelingen de grondverwervingskosten onverwacht hoog uit blijken te 
vallen. In deze gevallen zullen de kosten moeten worden gedekt. Zoals is aangegeven, kan dan 
geprobeerd worden om de grondopbrengsten te verhogen of de grondproductiekosten te verlagen. 
Vaak is dit ‘sleutelen’ af te lezen aan de hoeveelheid openbare ruimte in een plangebied. 
 
De verhouding tussen openbare ruimte en bebouwd gebied (zich reflecterend in het percentage 
uitgeefbare grond) zou dus op zowel de grondopbrengsten als de grondproductiekosten effect moeten 
hebben. Wegens het praktische punt van beschikbaarheid van gegevens wordt het percentage 
uitgeefbare grond als indicator van deze verhouding gehanteerd. Meer openbare ruimte betekent in de 
regel meer kosten en minder opbrengsten. De verwachtingen die hierbij zijn opgesteld luiden als volgt: 

- Naar verwachting zullen de kosten voor bouw- en woonrijp maken hoger zijn bij een lager 
aandeel uitgeefbare grond, gezien de hoeveelheid openbare ruimte in dat geval groter is. De 
extra kosten die daarmee gemoeid gaan zijn vermoedelijk terug te zien in hogere kosten voor 
bouw- en woonrijp maken; 

- Naar verwachting zullen de externe gelden hoger liggen bij een lager aandeel uitgeefbare 
grond, gezien de grondopbrengsten in dat geval lager liggen. Immers, er zijn minder vierkante 
meters bouwrijpe grond die dan verkocht kunnen worden, dus zal er vermoedelijk eerder een 
beroep gedaan worden op externe gelden. 

 
2.8 Versnippering van grondeigendom 
 
Versnippering van grondeigendom (gemeten als het aantal grondeigenaren per hectare) kan (locatie- 
of) gebiedsontwikkeling belemmeren en kan tot kostenverhoging leiden. Dit is een internationaal 
bekend fenomeen (Louw, 2008). De versnippering van grondeigendom kan in twee fasen 
plaatsvinden: voorafgaand aan de gebiedsontwikkeling bij het oorspronkelijke grondeigendom en 
tijdens de ontwikkeling bij het tijdelijke eigendom (Buitelaar e.a., 2008). 
 
Voorafgaand aan een ontwikkeling is de grond vaak in handen van veel verschillende grondeigenaren 
(oorspronkelijk grondeigendom). Deze kunnen de bestemming zelf realiseren, maar indien ze daartoe 
niet bereid en in staat zijn (conform de bestemmingsplanvoorschriften), kan er door de gemeente tot 
onteigening over worden gegaan. 
 
Zij het door onteigening of via reguliere (minnelijke) weg: versnippering leidt onvermijdelijk tot 
verhoging van de grondverwervingskosten. Daarnaast leidt versnippering ook tot verhoging van de 
plan- en proceskosten, onafhankelijk van welke ontwikkelaar uiteindelijk de bestemming realiseert. 
Immers, er moet hoe dan ook met relatief veel partijen overleg worden gevoerd. Dit leidt tot hogere 
kosten voor projectmanagement en voor het gebruik van het ambtelijk apparaat in het algemeen. 
Verhoging van plan- en proceskosten kan indirect weer zorgen voor problemen met de financiële 
haalbaarheid van het gehele project. De mate van versnippering bij tijdelijk grondeigendom heeft geen 
effect op de grondverwervingskosten, maar wel op de plan- en proceskosten. 
 
Uit deze paragraaf kunnen de volgende empirische verwachtingen worden onttrokken: 

- Naar verwachting zullen de plan- en proceskosten toenemen bij een hogere mate van 
versnippering, gezien er meer overleg en afstemming tussen partijen nodig is; 

- Tegengesteld aan de vorige verwachting: naarmate het percentage gemeentelijk grondbezit 
toeneemt, zal de mate van versnippering afnemen. Vermoedelijk neemt de behoefte aan 
overleg en afstemming af, naarmate de gemeente een sterkere positie in het plangebied 
inneemt. 

 
Gezien het niet mogelijk is om in de database een onderscheid te maken tussen oorspronkelijk 
grondeigendom en tijdelijk grondeigendom, zal er geen verwachting opgenomen worden wat betreft 
de grondverwervingskosten. 
 
2.9 Financieel resultaat van gebiedsontwikkelingsprojecten 
 
Het theoretisch kader heeft inzicht gegeven in de werking van de residuele waardemethode en de 
manier waarop deze rekenmethode ingezet kan worden om de financiële haalbaarheid van 
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gebiedsontwikkelingsprojecten te beoordelen. De belangrijkste veronderstelling, die de rode draad 
heeft gevormd van het theoretisch kader, is dat verschillen in plankenmerken mogelijk invloed 
uitoefenen op de hoogte en samenstelling van diverse kosten- en opbrengstenposten. Volgens de 
residuele benadering hebben fluctuaties in kosten- en opbrengstenposten altijd een (in)direct effect op 
het saldo van de grond- of vastgoedexploitatie en daarmee op de financiële haalbaarheid van een 
ruimtelijk project als geheel. 
 
De volgende verwachtingen kunnen geformuleerd worden met betrekking tot het financieel resultaat: 

- Door het scala aan factoren dat in het theoretisch kader is genoemd (onder andere beperkte 
financiële ruimte, hoge mate van versnippering, etc.) zal naar verwachting het financieel 
resultaat van binnenstedelijke locaties slechter zijn dan dat van uitleglocaties; 

- Om dezelfde redenen zal het financieel resultaat op gemengde locaties naar verwachting 
lager liggen dan woningbouwlocaties of bedrijventerreinen; 

- Door de diverse economische schaalvoordelen die grote locaties genieten ten opzichte van 
kleine locaties, zal het financieel resultaat van grote locaties naar verwachting beter uitvallen 
dan dat van kleine locaties. 

 
Alle verwachtingen die in het theoretisch kader besproken zijn, zijn schematisch uiteengezet. Dit 
overzicht (tabel 2.2) vormt de structuur voor het empirische hoofdstuk van dit onderzoek

5
. In het 

overzicht zijn slechts de categorale plankenmerken opgenomen, gezien de verwachtingen hierbij zich 
beter schematisch laten weergeven dan de verwachtingen bij de niet-categorale (ratio) 
plankenmerken

6
. Het schematisch overzicht biedt een samenvatting van de verwachtingen, zoals die 

in dit hoofdstuk besproken zijn, en biedt zo een referentiekader voor het bespreken van de resultaten 
van het empirische gedeelte in hoofdstuk 4. 
 
Tabel 2.2: Schematisch overzicht empirische verwachtingen

7
 

 

  

Grond- 
verwervings- 

kosten 

Bouw- en 
woonrijp 
maken 

Bovenwijkse 
voorzieningen 

Plan- en 
proces- 
kosten 

Grond- 
opbrengsten 

 

Externe 
gelden 

 

Financieel 
resultaat 

 

Randstad > > x x > < x 

Intermediair = = x x = = x 

Perifeer < < x x < > x 

Binnenstedelijk > = < > > > < 

Uitleg < = > < < < > 

Woningbouw = = x = = x = 

Bedrijventerrein < < x < < x < 

Gemengd > > x > > x > 

Groot x < > < x < > 

Klein x > < > x > < 

 
 
Uit het bovenstaande schematisch overzicht blijkt dat in het empirische hoofdstuk de plankenmerken 
afgezet worden tegen de verschillende kosten- en opbrengstenposten. Vervolgens wordt gekeken 
naar de verschillen die optreden binnen één plankenmerk, wanneer deze met een bepaalde post 
geconfronteerd wordt. Er zullen verschiltoetsen worden uitgevoerd om inzicht in deze relaties te 
verkrijgen. Dit sluit goed aan bij het exploratieve karakter van dit onderzoek (paragraaf 3.1). Alvorens 
de resultaten van dit schematische overzicht worden besproken (hoofdstuk 4), zullen in het komende 
hoofdstuk eerst de onderzoeksopzet en –methoden uiteengezet worden. Dit biedt een verantwoording 
voor de manier waarop het empirische gedeelte van dit onderzoek uitgevoerd wordt. 

                                                 
5
 Een beknopte uitgeschreven versie van de verwachtingen is te vinden in de bijlage ‘Empirische verwachtingen’. 

6
 De verwachtingen met betrekking tot de ratio plankenmerken zijn echter wel in de eerder genoemde bijlage te vinden. 

7
  Legenda: 

> Post valt relatief hoog uit 
= Post valt gemiddeld uit 
< Post valt relatief laag uit 
x Geen verwachtingen 
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3. Onderzoeksopzet en -methoden 

 
In dit hoofdstuk staan de onderzoeksopzet en -methoden centraal. Er wordt ten eerste een keuze 
gemaakt wat betreft het karakter van de dataverzameling. Daarna wordt besproken hoe de 
verzamelde data zich verhoudt tot de onderzoekspopulatie. Vervolgens wordt de totstandkoming van 
de steekproef besproken, met speciale aandacht voor de keuzemomenten met betrekking tot de 
dataverwerking en data-analyse. Ook worden de methodologische kanttekeningen hierbij toegelicht. 
Dit is belangrijk om de resultaten van dit onderzoek in een breder kader te kunnen plaatsen, in 
verband met de vermoedelijke bias van de verzamelde onderzoeksgegevens. Tot slot worden de 
gehanteerde begrippen van een operationele definitie voorzien, bruikbaar voor het empirische 
gedeelte van dit onderzoek. 
 
 
3.1 Karakterisering van onderzoekstype en -methode 
 
Uit de inleiding bleek dat het empirische gedeelte van dit onderzoek zal bestaan uit een verkennende 
analyse van de relatie tussen de plankenmerken en de kosten en opbrengsten van ruimtelijke 
projecten, alsmede een analyse van de verhoudingen tussen afzonderlijke kostenposten. Het 
theoretisch kader benadrukte dat deze relaties vermoedelijk terug te zien zijn door de residuele 
rekenmethode te hanteren bij het analyseren van grondexploitaties. Het is de vraag welk 
onderzoekstype en welke onderzoeksmethode hier het beste bij aansluiten. 
 
Er bestaan drie onderzoekstypen: beschrijvend, exploratief of toetsend onderzoek. In dit geval wordt 
verder gegaan dan slechts het beschrijven van kenmerken van eenheden (beschrijvend onderzoek). 
Toetsen van mogelijke samenhangen en verschillen tussen eenheden op basis van vooraf 
opgestelde, theoretisch gefundeerde hypothesen (toetsend onderzoek) wordt echter niet bereikt. Het 
tussenniveau, het beschrijven en onderzoeken van kenmerken, samenhangen en verschillen tussen 
eenheden (exploratief onderzoek), sluit wel goed aan bij de probleemstelling van dit onderzoek. Dit 
gezien het doel is om een verkennende analyse van grondexploitaties uit te voeren. Er wordt daarom 
gekozen voor een exploratief onderzoek. 
 
Daarnaast bestaan er in de breedste zin drie hoofdcategorieën van onderzoeksmethoden: survey-
onderzoek (kwantitatief), diepte-interviews (kwalitatief) of inhoudsanalyse (kwantitatief of kwalitatief). 
Gezien er voor de beantwoording van de probleemstelling van dit onderzoek inzicht nodig is in 
grondexploitaties, is een analyse van exploitatieopzetten gewenst. Hier lijkt een inhoudsanalyse het 
beste bij aan te sluiten. Bij een inhoudsanalyse gaat het namelijk om wie, wat, waar, op welke plaats, 
hoe vaak en waarom gerapporteerd wordt in documenten (Bryman, 2008, pp. 273-293). Gezien het de 
bedoeling is om op systematische wijze inzicht te krijgen in de inhoud en samenstelling van 
exploitatieopzetten, wordt er gekozen voor het gebruik van een kwantitatieve inhoudsanalyse. 
 
3.2 Onderzoekspopulatie 
 
Zoals duidelijk geworden is uit de inleiding en het theoretisch kader, gaat het empirisch gedeelte van 
dit onderzoek op zoek naar de relaties tussen plankenmerken en het financiële resultaat van 
grondexploitaties. De benodigde onderzoeksgegevens hiervoor betreffen grondexploitaties behorende 
bij publiekrechtelijke exploitatieplannen (box 3.1). Grondexploitaties horende bij privaatrechtelijke 
exploitatieovereenkomsten – die overigens vaak alleen het te verhalen bedrag op de ontwikkelaar 
bevatten, en geen gedetailleerd inzicht in de totstandkoming van dat bedrag – zijn vrijwel niet te 
achterhalen. Het gaat hier om informatie die contractpartners vaak liever niet prijs geven. 
Exploitatieplannen zijn echter vrij toegankelijk, gezien het publiekrechtelijke documenten betreft, die 
onder de Wet Openbaarheid van Bestuur vallen (Ministerie van Financiën, 2010). Voor het uitvoeren 
van het onderzoek wordt daarom gebruik gemaakt van een landsdekkende database van (in ontwerp 
zijnde) exploitatieplannen. Een kanttekening hierbij is dat de bestemmingsplannen, inpassingsplannen 
en projectbesluiten waar de exploitatieplannen betrekking op hebben slechts een kleine 4% van de 
onderzoekspopulatie betreffen (PBL, 2010)

8
. Hier wordt in de volgende paragraaf verder op ingegaan. 

                                                 
8
 Dit geldt voor de periode tot en met publicatie van het rapport van het PBL. Na actualisering van de onderzoeksgegevens voor 

dit onderzoek bedraagt het percentage slechts 3.27%. 
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Box 3.1: Het exploitatieplan als publiekrechtelijk instrument bij gebiedsontwikkeling 
 

Met het invoeren van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) per 1 juli 2008 krijgen 
gemeenten weer een nadrukkelijke invloed op de praktijk van ruimtelijke ordening door de 
herwaardering van de positie van het bestemmingsplan in het planningstelsel (PBL, 2009b). Bij deze 
ontwikkeling worden kritische kanttekeningen geplaatst (Buitelaar & Sorel, 2010; Spit, 2003). Er wordt 
beargumenteerd dat de sturingsambities van gemeenten op zich, in plaats van het tekortschieten van 
het wettelijke instrumentarium, debet zijn aan het tekortschieten van bestemmingsplannen in de 
praktijk van ruimtelijke ordening. Niet het instrumentarium zelf, maar de manier waarop ermee 
omgegaan wordt zou kritisch onder het licht gehouden moeten worden. Desalniettemin heeft vooral 
de afdeling Grondexploitatie van de nieuwe Wro ervoor gezorgd dat overheden steviger in hun 
schoenen staan, bijvoorbeeld op het gebied van kostenverhaal bij gebiedsontwikkeling (PBL, 2010). 
Het exploitatieplan is hier een markant voorbeeld van. 
 
Het publiekrechtelijke exploitatieplan is een nieuw instrument voor gemeenten (en provincies en Rijk). 
Exploitatieplannen zijn bedoeld om kostenverhaal door plannende overheden beter te regelen dan 
voorheen het geval was. Bij het voeren van de grondexploitatie maakt een gemeente kosten, 
bijvoorbeeld voor het verwerven van gronden, het bouw- en woonrijp maken van die gronden en 
eventuele plan- en proceskosten die daarbij gemoeid gaan. Voorheen konden deze kosten niet 
afdwingbaar verhaald worden. Een voorbeeld hiervan is de baatbelasting (Buitelaar, 2010). Met het 
exploitatieplan is het verhalen van deze kosten gemakkelijker geworden en kunnen zo freeriders 
worden tegengegaan (PBL, 2009b). 
 
Een gemeente is verplicht tot het opstellen van een exploitatieplan wanneer de gemeente niet via het 
anterieure spoor, dat wil zeggen via andere wegen, bijvoorbeeld via een exploitatieovereenkomst, tot 
afspraken met andere grondeigenaren in een exploitatiegebied kan komen. Een exploitatieplan is, 
afgezien van enkele basale vereisten als de afbakening van het plangebied, een exploitatieopzet en 
een omschrijving van werken en werkzaamheden, redelijk vormvrij. In het Besluit op de ruimtelijke 
ordening (Bro) is een kostensoortenlijst opgenomen die gemeenten kunnen hanteren bij het opstellen 
van een exploitatieplan (Van Baardewijk, 2010). Hier zal paragraaf 3.6 verder op ingaan. Ook kan 
een exploitatieplan aanvullende locatie-eisen bevatten, wanneer een gemeente wenst deze aan een 
plangebied te willen stellen. 
 
Grondexploitaties bij exploitatieplannen zijn voor een gedeelte slechts een begroting (dit geldt 
bijvoorbeeld voor de gehanteerde inbrengwaarden of de plankostenscan) en zijn voor een gedeelte 
gebaseerd op de reeds gemaakte kosten (dit geldt bijvoorbeeld voor de onderzoekskosten). De 
grondexploitatie kan daardoor door de tijd heen nog aan verandering onderhevig zijn. 
 
Een speciaal geval bij exploitatieplannen betreft de bepaling van de inbrengwaarden (Van 
Baardewijk, 2010). Inbrengwaarden zijn getaxeerde waarden die betrekking hebben op zowel de 
grondverwervingskosten als de grondopbrengsten. Het voordeel van het feit dat het getaxeerde 
waarden betreft is dat het hier om werkelijke, onafhankelijk vastgestelde waarden gaat. Het nadeel is, 
gezien het om waarden in plaats van prijzen gaat, dat er in feite lucht gefinancierd wordt (PBL, 2010). 
 
In de praktijk, zo blijkt uit de interviews (zie bijlagen), zorgt de systematiek van inbrengwaarden voor 
een belangrijk spanningsveld tussen de exploitant en de grondeigenaren in een plangebied. 
Afhankelijk van het tijdstip van grondverwerving kunnen inbrengwaarden hoger of lager uitvallen dan 
de door de grondeigenaar gehanteerde boekwaarden (werkelijke waarden). Vanzelfsprekend willen 
grondeigenaren de inbrengwaarden zo hoog mogelijk hebben, want het leidt voor hen tot een lagere 
netto-exploitatiebijdrage. Voor de exploitant geldt dit (logischerwijs) precies omgekeerd. Een 
verdieping op het spanningsveld tussen exploitant en grondeigenaar wat betreft de bepaling van de 
inbrengwaarden valt buiten het bereik van dit onderzoek. Wel wordt het verschil tussen 
inbrengwaarden en boekwaarden aangestipt als methodologische kanttekening (paragraaf 3.5.3). 
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3.3 Beschrijving van de steekproef 
 
De onderzoekspopulatie, zoals beschreven in de vorige paragraaf, kan op basis van de 
probleemstelling (paragraaf 1.3) gedefinieerd worden als ‘alle grondexploitaties behorende bij 
gebiedsontwikkelingen in Nederland’. Gezien exploitatieovereenkomsten vrijwel niet te achterhalen 
zijn, zal dit onderzoek zich noodzakelijkerwijs beperken tot grondexploitaties horende bij 
exploitatieplannen. In de vorige paragraaf is echter aangehaald dat exploitatieplannen slechts een 
klein deel van alle plannen uit de onderzoekspopulatie betreft. Er zal daarom gebruik gemaakt worden 
van een selecte steekproef uit die populatie, namelijk alle grondexploitaties horende bij in ontwerp 
zijnde of vastgestelde exploitatieplannen. 
 
Deze steekproef is op de volgende manier onttrokken aan de onderzoekspopulatie. De database met 
de onderliggende gegevens voor de ex-durante evaluatie van de Wro (PBL, 2009b; 2010)

9
 is in eerste 

instantie beperkt tot alle bestemmingsplannen, projectbesluiten en inpassingsplannen die sinds de 
invoering van de nieuwe Wro per 1 juli 2008 ontworpen of vastgesteld zijn. Vervolgens is deze selectie 
beperkt tot de plannen die een bouwtitel bevatten

10
, gezien het opstellen van een exploitatieplan 

slechts toegestaan en verplicht is in het geval dat er ook sprake is van een bouwtitel in het 
bestemmingsplan (Van Buuren e.a., 2008)

11
. Zodoende zijn alle exploitatieplannen behorende bij 

bestemmingsplannen, projectbesluiten of inpassingsplannen geselecteerd voor de database van dit 
onderzoek. 
 
De beschikbare database bestaat uit een inventarisatie van de kostenposten, opbrengstenposten en 
inhoudelijk-functionele plankenmerken van alle exploitatieplannen die in de periode van 1 juli 2008 tot 
30 juni 2010 vastgesteld of ontworpen zijn. Deze selectie heeft in de uitgangssituatie een databestand 
van 107 exploitatieplannen opgeleverd. Om de representativiteit van deze dataset te kunnen bepalen 
zijn gesprekken met experts op het gebied van gebiedsontwikkeling en het opstellen van 
grondexploitaties gevoerd

12
. Het ondersteunen van het kwantitatieve gedeelte van het onderzoek met 

aanvullende gesprekken (kwalitatief gedeelte) wordt in de methodologische literatuur 'facilitation' 
genoemd (Bryman, 2008). Door de combinatie van kwantitatief en kwalitatief materiaal is het mogelijk 
om zowel de (financiële) kenmerken van grondexploitaties te analyseren, als vat te krijgen op de 
context en inhoudelijk-functionele kenmerken van die exploitaties. 
 
3.4 Verwerking- en analysebeslissingen 
 
Ten eerste is de oorspronkelijke dataset van 107 plannen uitgedund door te bekijken welke plannen 
daadwerkelijk toegankelijk en digitaal of fysiek beschikbaar zijn. Een aantal plannen is afgevallen 
nadat uit telefonisch contact met de desbetreffende gemeenten bleek dat uiteindelijk niet tot het 
opstellen van een exploitatieplan is overgegaan. Redenen hiervoor zijn dat de noodzaak voor het 
exploitatieplan inmiddels weggevallen is of dat de gemeente de gemaakte kosten op andere wijze 
heeft kunnen verhalen (lees: via het anterieure spoor). Ook blijkt dat een aantal plannen nog zodanig 
in de ontwerpfase is, dat de bijbehorende exploitatieopzet nog niet opgesteld en beschikbaar is. 
 
Een verdere inperking van de dataset heeft plaatsgevonden doordat er sprake moet zijn van 
exploitatieplannen die betrekking hebben op gebiedsontwikkeling. Hier wordt vanuit praktisch oogpunt 
een bewerking gemaakt van de definitie van gebiedsontwikkeling uit de inleiding. Het criterium is dat 
álle plannen een gebiedsontwikkeling betreffen, tenzij er sprake is van (1) onbenutte bouwtitels of (2) 
exploitatieplannen met louter opgaaf van plankosten. Het eerste geval, onbenutte bouwtitels, is een 
uitzonderingsgeval en kwam slechts tweemaal voor. De nieuwe Wro verplichtte gemeenten in eerste 
instantie ook in het geval van onbenutte bouwtitels een exploitatieplan vast te stellen, of kosten 
anderszins te verhalen. Onbenutte bouwtitels zijn gevallen waarbij bouwmogelijkheden uit een oud 
bestemmingsplan niet benut zijn maar bij de actualisering wel worden overgenomen in het nieuwe 
bestemmingsplan. Het gaat dan vaak om de mogelijkheid van het bouwen van een enkele agrarische 
bedrijfswoning of schuur. Vrij snel na inwerkingtreding van de Wro is de plicht tot kostenverhaal voor 
deze gevallen komen te vervallen door middel van een ‘reparatiewet’ (Kamerstukken 31 750). 
 

                                                 
9
 Deze database is gebaseerd op publicaties in de Staatscourant. 

10
 Conform artikel 6.2.1 Bro. 

11
 Conform arikel 6.12, lid 1 en artikel 6.12, lid 2 Wro. 

12
 Zie interviews in bijlagen. 
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Het tweede geval, plannen met louter opgaaf van plankosten, betreffen veelal globale 
exploitatieplannen met monofunctionele functies, veelal te vinden in het buitengebied. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om een gemeente die ‘continuering van het bestaande gebruik’ wil garanderen en 
preventief een globaal exploitatieplan opstelt, de zogenaamde ‘stok achter de deur’. Hierdoor worden 
louter plankosten gemaakt en is er geen sprake van concrete gebiedsontwikkelingen. Dit vormt de 
reden voor uitsluiting van deze plannen in de database. De resterende plannen voldoen aan de 
praktische definitie van ‘gebiedsontwikkeling’, maar zullen in veel gevallen ook deels tot geheel 
aansluiten bij de definitie van gebiedsontwikkeling, zoals beschreven in paragraaf 1.1.1. 
 
3.5 Methodologische kanttekeningen 
 
Om de eventuele herhaalbaarheid van het onderzoek te garanderen en om meer inzicht te geven in 
de achtergrond van het opstellen van exploitatieplannen, worden in deze paragraaf de 
methodologische kanttekeningen bij het empirisch gedeelte vermeld. Deze gaan in op: 

- het verschil tussen in ontwerp zijnde en vastgestelde exploitatieplannen; 
- het verschil tussen nominale en netto contante waarden; 
- het verschil tussen inbrengwaarden en boekwaarden; 
- de vermoedelijke bias van exploitatieplannen ten opzichte van de totale populatie van 

grondexploitaties; 
- de representativiteit van de steekproef. 

 
3.5.1 Ontwerp en vaststelling 
 

Een eerste observatie is het verschil tussen in ontwerp zijnde exploitatieplannen en vastgestelde 
exploitatieplannen. Het probleem is dat ontwerpen nog kunnen veranderen, totdat ze na vaststelling 
door de gemeenteraad overgaan naar de definitieve vorm. Er is echter besloten om voor de plannen 
waar nog geen vaststelling heeft plaatsgevonden het ontwerp mee te nemen in de database. De 
reden is dat exploitatieplannen per definitie een momentopname betreffen, zoals bleek uit box 3.1. Na 
vaststelling dienen exploitatieplannen bovendien jaarlijks te worden herzien. Ook wordt, met het oog 
op de informatiedichtheid van de waarnemingen, de steekproefomvang vergroot door naast de 
vastgestelde exploitatieplannen ook de in ontwerp zijnde plannen mee te nemen in de database. In 
ontwerp zijnde exploitatieplannen worden slechts meegenomen wanneer de vastgestelde 
exploitatieplannen (nog) niet voorhanden zijn. 
 
3.5.2 Nominaal en netto contant 
 

Een tweede observatie is het verschil tussen nominale waarden en netto contante waarden. Beiden 
worden gehanteerd in exploitatieopzetten. Het verschil is dat de nominale waarde gebaseerd is op de 
huidige transactiewaarde van een post, dat wil zeggen, de waarde op de datum van het ontwerp of 
vaststellen van een exploitatieplan. Dit in tegenstelling tot de netto contante waarde. Dit geeft de 
waarde op een bepaalde peildatum aan. De peildatum is vaak de eerste of laatste dag van een 
bepaald boekjaar. De netto contante waarde wordt verkregen door de nominale waarde onder invloed 
van rente, kostenstijging en opbrengstenstijging te extrapoleren naar de einddatum van een project en 
vervolgens terug te rekenen naar de beoogde peildatum (veelal de waarde in euro’s op dit moment). 
In de praktijk betekent dit, dat netto contante waarden gemiddeld lager uitvallen, doordat de rente-
invloed hierin is meegenomen. Een probleem is dat de database zowel plannen met louter nominale 
waarden als plannen met louter netto contante waarden bevat, waardoor de vergelijkbaarheid van de 
plannen in het geding komt. In de bijlage 'Verantwoording standaardiseringen' wordt belicht hoe er met 
dit probleem omgegaan wordt. 
 
3.5.3 Inbrengwaarde en boekwaarde 
 

Uit de interviews (zie bijlagen) blijkt dat er een belangrijk verschil is tussen inbrengwaarden en 
boekwaarden (zie ook box 3.1 en PBL, 2010). Inbrengwaarden worden gebruikt om de 
grondverwervingskosten en grondopbrengsten te kunnen schatten. Deze waarden worden in de 
meeste gevallen vastgesteld door een onafhankelijk taxateur. Dit is altijd een momentopname. 
Boekwaarden zijn de intrinsieke of werkelijke waarden van een post op het moment van transactie. 
 
Het is de vraag of in de praktijk de inbrengwaarden vaak lager getaxeerd worden dan de gehanteerde 
boekwaardes van de grondeigenaar of juist hoger. Hier speelt de tijdsfactor een belangrijke rol bij. 
Voor grond die al lang in bezit is van een grondeigenaar zal de inbrengwaarde hoger liggen dan de 
boekwaarde, maar voor recente verwervingen kan dit precies andersom zijn. Doordat boekwaardes 
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vaak afwijken van de inbrengwaardes uit de exploitatieopzet, is het lastig om uitspraken te doen in 
welke mate inbrengwaarden afwijken van de werkelijke grondverwervingskosten. Aan de andere kant 
valt te betogen dat inbrengwaarden wel de reële waarden, in plaats van de overeengekomen prijs, 
weergeven. Zoals aangegeven zorgt dit voor een belangrijk spanningsveld tussen de exploitant en de 
grondeigenaar. Hier zal in hoofdstuk 6 verder op worden ingegaan. 
 
Voor dit onderzoek is het echter vooral van belang dat inbrengwaarden in veel gevallen vermoedelijk 
afwijken van de uiteindelijke werkelijk betaalde (grond)prijzen. Hierdoor wordt de vermoedelijke 
invloed van het onderhandelingsproces op het financieel-economisch resultaat van een project 
mogelijkerwijs niet geïdentificeerd in de uitkomsten van het onderzoek. 
 
3.5.4 Bias van exploitatieplannen ten opzichte van grondexploitaties 
 

Op een aantal punten zullen exploitatieplannen vermoedelijk verschillen ten opzichte van het totaal 
van alle grondexploitaties. Met behulp van interviews (zie bijlagen) is geprobeerd deze vermoedens te 
bevestigen of ontkrachten, om gevoel te krijgen voor de vraag of exploitatieplannen, die slechts een 
ruime 3% van het totaal van grondexploitaties uitmaken (paragraaf 3.2), een goede afspiegeling van 
grondexploitaties in algemene zin vormen. Samengevat kennen exploitatieplannen naar verwachting 
de volgende vertekeningen ten opzichte van grondexploitaties: 

- Er zal over het algemeen sprake zijn van een relatief laag percentage aan kosten die gemaakt 
zijn voor bovenwijkse voorzieningen. De reden hiervoor is dat bij exploitatieplannen deze 
kosten toerekenbaar moeten zijn aan het plangebied en dit in het geval van privaatrechtelijke 
exploitatieovereenkomsten niet het geval hoeft te zijn. Bij private overeenkomsten kunnen 
kosten voor bovenwijkse voorzieningen ook verhaald worden voor voorzieningen die niet 
direct betrekking hebben op het plangebied; 

- Er zal doorgaans sprake zijn van een relatief hoog aantal grondeigenaren bij 
exploitatieplannen. De reden hiervoor is dat, in tegenstelling tot een exploitatieovereenkomst, 
bij een exploitatieplan gemeenten de mogelijkheid hebben om kosten te verhalen op 
meerdere grondeigenaren. Daarnaast worden exploitatieplannen slechts (verplicht) opgesteld 
op het moment dat er geen overeenstemming tussen gemeente en overige grondeigenaren 
kan worden bereikt via privaatrechtelijke weg. Met andere woorden, het gaat bij 
exploitatieplannen vaak vermoedelijk ook om onwillige grondeigenaren en daardoor lastig te 
ontwikkelen locaties; 

- Exploitatieplannen zullen veelal betrekking hebben op relatief grote plangebieden. Doordat het 
mogelijk is om een exploitatieplan op te stellen voor meerdere grondeigenaren tegelijkertijd (in 
tegenstelling tot privaatrechtelijke overeenkomsten, die slechts een verbintenis tussen twee 
contractspartijen kunnen vastleggen), kan een samenhangende exploitatieopzet voor 
meerdere (aaneengesloten) gebieden met diverse grondeigenaren opgesteld worden. 

Deze verwachtingen zijn niet goed te toetsen, gezien de populatieparameters van deze variabelen niet 
beschikbaar zijn. Daarom is het laten beoordelen van de verwachtingen door experts uit de praktijk de 
enige manier om uitspraken over deze variabelen te doen. Tijdens de diepte-interviews is gevraagd te 
reageren op de vermoedelijke bias van exploitatieplannen ten opzichte van het geheel van 
grondexploitaties. Het relatief hoge aantal grondeigenaren per hectare werd hierdoor bevestigd. Als 
aanvulling werd gesuggereerd dat er mogelijk een oververtegenwoordiging van plannen op 
uitleglocaties zou kunnen zijn (zie interviews in bijlagen). 
 
3.5.5 Representativiteit 
 

De kwestie van bias is belangrijk voor de representativiteit van het onderzoek. Het blijkt dat de bias 
lastig te toetsen is. Om toch enige grip te krijgen op de representativiteit van de dataset wordt er 
gekeken naar de ligging van de exploitatieplannen in Nederland. De reden hiervoor is dat de 
populatieparameter van deze variabele wel bekend is. Van Oort (2004) heeft een landsdekkende 
indeling van Nederlandse gemeenten gemaakt naar ligging in Nederland per landsdeel. De 
categorieën zijn 'Randstad', 'intermediair' en 'perifeer'. Deze landsdelen zijn gekoppeld aan de bij het 
CBS bekende gemeentecode. Door de cases uit de steekproef te relateren aan deze landsdeelcodes, 
kan een beeld verkregen worden van de spreiding van de gehanteerde dataset over Nederland (figuur 
3.1). Door vervolgens alle cases uit de populatie (n=1956) te relateren aan de landsdeelcodes, kan 
met behulp van de goodness-of-fit toets nagegaan worden in hoeverre de cases uit de steekproef 
(n=89) qua spreiding overeenkomen met de populatie (tabel 3.1). 
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Tabel 3.1: Geobserveerde en verwachte spreiding van aantal exploitatieplannen
13

 
 

 Geobserveerd Verwacht 

Randstad 22 11,7 

Intermediair 32 32,1 

Perifeer 35 45,2 

 
Bovenstaande tabel laat ten eerste zien dat er verschillen zijn tussen de verdeling van plannen in de 
dataset en de verdeling die verwacht zou mogen worden aan de hand van de populatieparameters. Er 
is in de dataset een oververtegenwoordiging te zien van plannen die in de Randstad liggen en een 
ondervertegenwoordiging van plannen die in perifeer gebied liggen. Dit kan te maken hebben met een 
oververtegenwoordiging van bestemmingsplannen en projectbesluiten van de provincie Overijssel in 
de populatie (PBL, 2010). Hierdoor valt het op basis van de populatie verwachte aandeel perifere 
locaties wellicht hoog uit. Het geobserveerde en verwachte aantal intermediaire locaties komt 
ongeveer overeen. Wanneer deze uitkomsten getoetst worden met behulp van een Chi

2
 goodness-of-

fit toets, blijkt dat de uitkomst significant is (Chi
2
: 11,479; p: ,003). Met andere woorden, met 99% 

betrouwbaarheid kan gezegd worden dat de geobserveerde en verwachte waarnemingen niet met 
elkaar overeenkomen. 
 
Figuur 3.1: Geografische spreiding van exploitatieplannen (n=89) 
 

 
Met dank aan Marnix Breedijk, PBL 

                                                 
13

 De geobserveerde gegevens hebben betrekking op de steekproef. De verwachte gegevens zijn gebaseerd op de populatie. 
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3.6 Operationalisering van gehanteerde begrippen 
 
Het doel van deze paragraaf is om de begrippen die in het theoretisch kader aan de orde zijn geweest 
van een operationele definitie te voorzien, zodat deze geschikt zijn voor gebruik in het empirisch 
gedeelte van dit onderzoek. De belangrijkste begrippen, te weten de term 'gebiedsontwikkeling', de 
belangrijkste plankenmerken en de verschillende kosten- en opbrengstenposten worden 
achtereenvolgens toegelicht en van een operationele definitie voorzien. Voor een beknopt overzicht 
van de definities wordt verwezen naar de bijlage 'Operationalisering'. 
 
Uit het theoretisch kader blijkt dat verwacht wordt dat plankenmerken als ligging en omvang van een 
locatie invloed hebben op de hoogte en samenstelling van de diverse kosten- en opbrengstenposten. 
Daarom worden in het empirisch gedeelte de cases ingedeeld aan de hand van een aantal 
plankenmerken. Deze zijn, aflopend in schaalniveau: 

- Ligging in Nederland: de cases worden verdeeld over Nederland in drie ruimtelijke schalen, 
die gekozen zijn aan de hand van een economisch zwaartekrachtmodel (Van Oort, 2004). In 
het theoretisch hoofdstuk is namelijk aangetoond dat het verschil in regionaal-economische 
ontwikkeling gevolgen kan hebben voor de financiële haalbaarheid van gebiedsontwikkeling. 
De categorieën zijn Randstad, intermediair en perifeer en worden toegewezen op basis van 
de koppeling van de gemeentecode aan één van de drie categorieën; 

- Ligging ten opzichte van de stad: aan de hand van het verschil tussen huidige en beoogde 
bestemming van een locatie wordt bepaald of het een binnenstedelijke locatie of uitleglocatie 
betreft. De verhouding tussen het oude en nieuwe gebruik bepaalt tenslotte de financiële 
marges bij een locatieontwikkeling. Het criterium hierbij is dat er bij uitleglocaties sprake is van 
een bestemmingsverandering van agrarisch gebruik naar alternatief gebruik en dat bij 
binnenstedelijke locaties geen sprake is van een dergelijke verandering; 

- Bestemming van de grond: om verschillen tussen plannen nog beter aan te duiden, wordt een 
onderscheid gemaakt tussen drie typen bestemmingen, te weten woningbouw, 
bedrijventerrein of gemengd. Immers, de grondgebruikfunctie heeft, volgend uit de residuele 
grondwaarde-methode, grote invloed op grondwaarden, grondprijzen en op de financiële 
haalbaarheid. Hierbij wordt als onderscheidend kenmerk gekeken naar de dominantie van een 
bepaald type grondgebruik. De categorie 'gemengd' bevat veelal plannen die integratie van 
verschillende functies kennen, zoals woningbouw, publieke voorzieningen en detailhandel. In 
veel gevallen gaat het om integrale gebiedsontwikkelingen op centrumlocaties; 

- Omvang van het plangebied: om te kunnen onderzoeken of er al dan niet sprake is van 
economische schaalvoordelen tussen plannen van verschillende omvang worden alle cases 
gesorteerd op omvang van het plangebied. Zodoende kunnen de vijftig procent grootste en 
vijftig procent kleinste locaties tegen elkaar afgezet worden. 

 
Tot slot worden er een tweetal niet-categorale (ratio) plankenmerken geanalyseerd. Deze betreffen het 
percentage uitgeefbare grond en het aantal grondeigenaren per hectare. Deze laatste kan gezien 
worden als indicator voor de mate van versnippering van een gebied (Buitelaar e.a., 2008, pp. 70-71). 
 
Voor de definitie van de verschillende kosten- en opbrengstenposten wordt gebruik gemaakt van de 
kostensoortenlijst, die in artikel 6.2.3 tot en met 6.2.7 van de Bro te vinden is. Wat er precies onder 
deze posten verstaan wordt, staat vermeld in de bijlage 'Uitwerking kostensoortenlijst'. Er is gekozen 
voor het gebruik van deze lijst omdat er bij het opstellen van grondexploitaties door de exploitant vaak 
gebruik wordt gemaakt van de kostensoortenlijst (box 3.1). Om te komen tot de uiteindelijk in de 
analyse gehanteerde variabelen, zijn enkele variabelen samengevoegd. 
 
De post ‘grondverwervingskosten’ is tot stand gekomen door ‘inbrengwaarden’, ‘sloopkosten’, 
‘vrijmakingskosten’ en ‘overige sloopkosten’ op te tellen. Dit is conform de groepering die ook in de 
kostensoortenlijst van de Bro verankerd is. De reden hiervoor is dat lang niet alle plannen onderscheid 
maken in deze verschillende variabelen, waardoor sommige variabelen te weinig vulling krijgen. 
 
Om vergelijkbare redenen zijn ‘kosten voor bouwrijp maken’ en ‘kosten voor woonrijp maken’ met 
elkaar verenigd. Daarnaast blijkt uit de interviews (zie bijlagen) dat de wet onderscheid maakt tussen 
ten eerste het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, nutsvoorzieningen en voorzieningen voor 
de openbare ruimte. Ten tweede worden voorzieningen voor de openbare ruimte vervolgens weer 
onderverdeeld in bouw- en woonrijp maken. De beiden typen 'bouwrijp' worden in de praktijk 
onvoldoende uit elkaar gehaald en bovendien is het onderscheid met woonrijp maken niet altijd 
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duidelijk. Daarom is het vanuit praktisch oogpunt verstandig om 'kosten voor bouwrijp maken' en 
'kosten voor woonrijp maken' samen te voegen tot één post. 
 
Verder zijn ‘maatregelen’, ‘voorbereiding, toezicht en uitvoering’, ‘plankosten’ en ‘gemeentelijke 
apparaatskosten’ samengevoegd tot de post ‘plan- en proceskosten’. In de praktijk worden deze 
namelijk niet altijd langs deze lijn gescheiden. In veel gevallen zijn in de exploitatieopzetten sommige 
of alle posten die betrekking hebben op plan- en proceskosten bij voorbaat al samengevoegd. Tot slot 
zijn ‘tijdelijk beheer’, ‘planschade’, ‘fiscale kosten’, ‘rentelasten’ en ‘onvoorziene kosten’ 
samengevoegd tot de post ‘overige kosten’. Aan de opbrengstenzijde zijn alle opbrengsten die niet uit 
‘opbrengsten uit gronduitgifte’ voortkomen (dat wil zeggen: subsidies afkomstig van Rijk, provincie, 
gemeenten of derden) opgeteld tot de post ‘totale externe gelden’. 
 
Samengevat zijn de volgende categorieën tot stand gekomen (in navolging van paragraaf 2.2.2): 
 
Kosten (op basis van art. 6.2.3 en 6.2.4 Bro) 

- Grondverwervingskosten (incl. sloopkosten) 
- Onderzoekskosten 
- Bouw- en woonrijpmaken 
- Plan- en proceskosten 
- Bovenwijkse (bovenplanse) voorzieningen

14
 

- Overige kosten (incl. tijdelijk beheer, planschade, rentelasten en onvoorzien) 
- Totale andere kosten (excl. grondverwervingskosten) 

 
Opbrengsten (op basis van art. 6.2.7 Bro) 

- Gronduitgifte 
- Totaal externe gelden 

 
 
Het volgende hoofdstuk zal de resultaten van dit onderzoek uiteenzetten. Hierbij vormt het 
schematisch overzicht dat aan het einde van het theoretische hoofdstuk is gepresenteerd (tabel 2.2; 
paragraaf 2.9) een belangrijk structurerend element. 

                                                 
14

 De post ‘bovenwijkse voorzieningen’ kan ook fondsbijdragen voor bovenwijkse bevatten conform artikel 6.1.3, lid 7, Bro. Dit in 
tegenstelling tot bijdragen aan ruimtelijke ontwikkeling volgens artikel 6.24 Bro, die alleen via het anterieure spoor op te nemen 
zijn. Wel dienen beide vormen van bovenwijkse bijdragen hun basis te vinden in de gemeentelijke structuurvisie. 
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4. Resultaten 

 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het empirische onderzoek uiteengezet en gerelateerd aan 
de geformuleerde verwachtingen. Ten eerste zal het algemene beeld van de dataset en het financieel 
resultaat van gebiedsontwikkelingsprojecten inzichtelijk gemaakt worden, om daarna per plankenmerk 
de resultaten te bespreken. Iedere paragraaf die een plankenmerk behandelt, bestaat uit een 
inhoudelijke toelichting op de bijbehorende verwachtingen en beschrijvende statistiek, eventueel 
aangevuld met statistische toetsing, van de relevante data. Tot slot wordt kort de geldigheid van de 
resultaten verkend en wordt een schematisch overzicht van de resultaten gepresenteerd, dat als 
vertrekpunt dient voor het beantwoorden van de hoofd- en deelvragen in de conclusie (hoofdstuk 5). 
 
 
4.1 Algemene beschrijving dataset 
 
4.1.1 Beschrijving van plankenmerken 
 

Om een goed beeld van de gehanteerde dataset te verkrijgen, worden eerst de waarnemingen 
ingedeeld op basis van de plankenmerken 'ligging ten opzichte van de stad' en 'bestemming'. De 
spreiding van de waarnemingen over Nederland (variabele 'ligging in Nederland') is in het vorige 
hoofdstuk al besproken (paragraaf 3.5.5). 
 
Wat opvalt is dat de verdeling tussen binnenstedelijke locaties en uitleglocaties (tabel 4.1) redelijk 
overeenkomt met het percentage netto toevoegingen aan de woningvoorraad binnen het bestaand 
bebouwd gebied (Buitelaar e.a., 2008, p. 37). Dit percentage bedraagt over de periode 2001-2005 
ongeveer 34%. Ter vergelijking: 34,8% van de exploitatieplannen betreft binnenstedelijke locaties. 
Deze percentages zijn echter niet één op één te vergelijken, gezien het in dit onderzoek een 
percentage ten opzichte van het aantal plannen betreft, terwijl het percentage netto toevoegingen 
betrekking heeft op het aantal woningen. De vergelijking duidt op een niet al te absurde scheefheid, 
indien die er in dit opzicht al is. 
 
Tabel 4.1: Ligging ten opzichte van de stad 
 

 Aantal plannen Percentage 

Binnenstedelijk 31 34,8 

Uitleg 58 65,2 

 Totaal 89 100,0 

 
Wanneer gekeken wordt naar het plankenmerk ‘bestemming’ (tabel 4.2), dan valt op dat de 
categorieën een vergelijkbaar aantal observaties kennen. Een belangrijke kanttekening is dat er enige 
ruis kan optreden door de derde categorie: 'gemengd'. Bij gemengde locaties gaat het om integratie 
van verschillende functies, waaronder woningbouw, publieke voorzieningen en detailhandel. Deze 
categorie, zoals het label al impliceert, bevat plannen waarbij het dus goed mogelijk is dat er ook 
enige - maar niet uitsluitend - woningbouw of bedrijfsvastgoed plaats kan hebben. Immers, het komt in 
de steekproef weinig tot niet voor dat integrale gebiedsontwikkelingen zowel geen woningbouw als 
commerciële functies kennen. Voor de uitkomsten van dit onderzoek kan dit betekenen dat de 
gevonden verschillen tussen de typen bestemmingen minder groot zijn dan verwacht mag worden. 
 
Tabel 4.2: Bestemming 
 

 Aantal plannen Percentage 

Woningbouw 34 38,2 

Bedrijventerrein 26 29,2 

Gemengd 29 32,6 

Totaal 89 100,0 

 
Een verdere karakterisering van de waarnemingen bestaat uit plankenmerken die niet-categoraal zijn 
ingedeeld (tabel 4.3). Te zien is dat de verschillen binnen de dataset groot zijn. Zo is voor de omvang 
van het plangebied en het aantal grondeigenaren per hectare de standaardafwijking groter dan het 
gemiddelde. Dat wil zeggen dat er grote spreiding binnen de variabelen is. Het reflecteert zich in 
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scheve verdelingen, zoals blijkt uit de scheefheidmaat. Als de scheefheid (skewness) een waarde 
groter dan 1 of kleiner dan -1 aanneemt is er sprake van een scheve verdeling (De Vocht, 2006, p. 
131). De verdeling is dan asymmetrisch. Een negatieve scheefheid wijst op uitschieters met lage 
waarden, een positieve scheefheid op uitschieters met hoge waarden. Dit heeft implicaties voor de 
keuzes van statistische toetsen, zoals zal blijken vanaf paragraaf 4.3. Inhoudelijk betekent de 
gevonden scheefheid dat er relatief veel grote locaties in de steekproef aanwezig zijn. Daarnaast zijn 
er relatief veel plannen aanwezig met gemiddeld veel grondeigenaren. 
 
Tabel 4.3: Niet-categorale (ratio) plankenmerken 
 

 Aantal 
plannen 

Gemiddelde Minimum Maximum Standaard
-afwijking 

Scheefheid 

Omvang plangebied 
in hectare 

89 59,18 0,33 528,46 92,63 2,93 

Percentage 
uitgeefbare grond 

74 53,5 5,0 97,0 18,0 -0,22 

Percentage 
gemeentelijk grondbezit 

46 51,4 0,0 91,0 27,0 -0,51 

Aantal grondeigenaren per 
hectare (versnippering) 

58 1,56 0,02 45,03 5,87 7,37 

 
Tot slot

15
 kunnen de verschillende (categorale) plankenmerken met elkaar gekruist worden om meer 

gevoel te krijgen voor eventuele samenhangen tussen de plankenmerken*
(1)

. Hieruit blijkt, om de 
meest opvallende uitkomsten te benoemen, dat in de Randstad grote plangebieden 
oververtegenwoordigd zijn ten opzichte van kleine plangebieden (63,6% om 36,4%)

16
. Ook blijkt dat 

kleine locaties vaker te vinden zijn binnen de stad dan buiten de stad (74,2% om 25,8%). Deze 
samenhang blijkt significant (Pearson’s R: -,346; p: ,001). Tot slot blijkt dat binnen de stad vooral 
gemengde locaties te vinden zijn (58,1% om 25,8% woningbouw en 16,1% bedrijventerreinen). Ook 
deze samenhang is significant (Pearson’s R: -,330; p: ,002). Dit sluit goed aan bij de verwachting dat 
gemengde locaties vooral integrale gebiedsontwikkelingen op centrumlocaties betreffen. De 
uitkomsten wekken in die zin geen verbazing. 
 
4.1.2 Beschrijving van kostenposten 
 

De gehanteerde categorieën wat betreft de kostenposten kennen in de steekproef de volgende 
onderlinge verhoudingen (tabel 4.4; figuur 4.1): 

- Gemiddeld genomen maken grondverwervingskosten 47,7% van de totale kosten uit. Dit komt 
grofweg overeen met het genoemde percentage van 50% in het onderzoek van Buitelaar e.a. 
(2008), hoewel dat onderzoek slechts betrekking heeft op binnenstedelijke locaties. De 
spreiding tussen de waarnemingen is vrij groot; van een minimum van 15% van de totale 
kosten tot een maximum van 84% van de totale kosten. De standaardafwijking en scheefheid 
blijven echter beperkt (respectievelijk 15,2% en ,35); 

- De variabele ‘onderzoekskosten’, die gemiddeld 1,0% van de totale kosten uitmaakt, is apart 
van plan- en proceskosten opgenomen, gezien het bij onderzoekskosten om reeds gemaakte 
kosten gaat, terwijl dit bij plan- en proceskosten niet het geval hoeft te zijn. Er zijn geen 
specifieke verwachtingen bij deze kostenpost. Daarom wordt deze post in het navolgende niet 
verder statistisch getoetst; 

- Ten aanzien van de gehele steekproef maken de kosten voor bouw- en woonrijp gemiddeld 
33,1% van de totale kosten uit (standaardafwijking 11,8%). De uitkomsten variëren tussen de 
4% en 58%. De scheefheid blijft beperkt (-,086). Dit duidt op een redelijk normale verdeling; 

- Het percentage bovenwijkse voorzieningen beslaat gemiddeld slechts 2,6% van de totale 
kosten, waarbij het opvalt dat de standaardafwijking groter is dan het gemiddelde (4,1%). Dit 
heeft te maken met het feit dat er voor ruim 30 van de 76 cases überhaupt geen kosten voor 
bovenwijkse voorzieningen gemaakt zijn (gezien dit slechts verplicht is wanneer de te 
verhalen kosten toerekenbaar zijn aan het plangebied; zie hiervoor paragraaf 3.5.4). Mede 
hierdoor loopt de spreiding van deze kostenpost uiteen van 0% tot 19%. Als gevolg van het 
grote aantal locaties zonder enige vorm van kosten besteed aan bovenwijkse voorzieningen is 
de verdeling erg scheef te noemen (2,326); 

                                                 
15

 Voor uitspraken die gemarkeerd zijn met een * en nummer zijn in de bijlagen aanvullende (statistische) gegevens te vinden. 
16

 Grote plangebieden betreffen de 50% grootste waarnemingen; kleine plangebieden de 50% kleinste waarnemingen. 
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- Gemiddeld genomen maken plan- en proceskosten voor 12,0% deel uit van de totale kosten 
(standaardafwijking 4,4%). Het percentage schommelt tussen minimaal 2% en maximaal 24%; 

- Daarnaast zijn ‘overige kosten’ opgenomen (3,8%). Dit betreft onder andere onvoorziene 
kosten, tijdelijk beheer, planschade, fiscale kosten en rentelasten. Gezien het samengestelde 
karakter en de beperkte omvang van deze post is ervoor gekozen geen statistische analyses 
hierop uit te voeren. Het is namelijk niet mogelijk om eventuele verschillen terug te redeneren 
naar één specifieke kostenpost. Bovendien is zowel de spreiding als de scheefheid groot, wat 
de analyse er niet gemakkelijker op zou maken; 

- Tot slot is de post ‘totale andere kosten’ opgenomen. Dit is een optelling van alle kosten die 
niet onder grondverwervingskosten vallen. Met andere woorden, inhoudelijk gezien gaat het 
hier om de grondproductiekosten. Het percentage bedraagt 52,3%. 

 
Tabel 4.4: Samenstelling van de totale kosten (schematisch)

17
 

 

 Aantal 
plannen

18
 

Gemiddelde Minimum Maximum Standaard- 
afwijking 

Scheefheid 

Grondverwervingskosten 89 47,7 15,0 84,0 15,0 0,35 

Onderzoekskosten 76 1,0 0,0 7,0 2,0 1,87 

Bouw- en woonrijp maken 76 33,1 4,0 58,0 12,0 -0,09 

Bovenwijkse voorzieningen 76 2,6 0,0 19,0 4,0 2,33 

Plan- en proceskosten 78 12,0 2,0 24,0 4,0 0,36 

Overige kosten 81 3,8 0,0 25,0 5,0 2,15 

Totale andere kosten 89 52,3 16,0 85,0 15,0 -0,35 

 
Figuur 4.1: Samenstelling van de totale kosten (grafisch)

19
 

 

 
 
Overigens worden in de literatuur (zie bijvoorbeeld Wigmans, 2002; VVG, 2005) plankosten vaak 
uitgedrukt als percentage van de totale kosten voor bouw- en woonrijp maken. Het percentage dat 
hierbij hoort varieert gemiddeld tussen de 20% en 30% (Wigmans, 2002). Uit dit onderzoek blijkt dat 
dit percentage bijna 40% bedraagt. Omdat de definities van ‘plankosten’ in de literatuur niet één op 
één overeenkomen met de in dit onderzoek gehanteerde definitie van ‘plan- en proceskosten’ zijn 
deze gegevens echter beperkt vergelijkbaar. Wel geeft het gevonden percentage te denken over de 
relatie tussen het vermeende ‘lastige’ karakter van ruimtelijke plannen die behandeld worden in 
exploitatieplannen en het klaarblijkelijk hoge percentage plan- en proceskosten ten opzichte van 

                                                 
17

 Het betreft hier percentages (uitgezonderd ‘aantal plannen’ en ‘scheefheid’). 
18

 Het aantal plannen kan verschillen doordat de samenstelling van grondexploitaties tussen exploitatieplannen uiteenloopt. 
Sommige exploitatieplannen zijn globaler van aard dan andere. 
19 De verhouding van de ‘taartpunten’ is gecorrigeerd voor het aantal waarnemingen, percentages tellen echter door het 
verschillend aantal waarnemingen op tot 100,2%. 
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kosten voor bouw- en woonrijp maken dat daarmee gepaard gaat. Het zou interessant zijn om de 
relatie tussen procesduur en gemaakte plan- en proceskosten nader te onderzoeken. Dit valt echter 
buiten het bereik van dit onderzoek

20
. 

 
Naast de onderlinge verhoudingen (percentage van een afzonderlijke kostenpost ten opzichte van de 
totale kosten) kan ook gekeken worden naar de absolute verschillen (hoogte van een afzonderlijke 
kostenpost uitgedrukt in vierkante meterprijzen)

21
. Ten aanzien van de grondverwervingskosten, 

kosten voor bouw- en woonrijp maken en plan- en proceskosten zijn empirische verwachtingen 
opgesteld. Daarom beperkt de beschrijving en de bijbehorende tabel zich tot deze kostenposten (tabel 
4.5): 

- Grondverwervingskosten bedragen gemiddeld € 76,63 per m
2
. Hiermee is deze kostenpost 

absoluut gezien het meest bepalend voor de totale kosten. De spreiding is enorm. Dit gaat 
gepaard met een hoge standaardafwijking (€ 98,90) en scheefheid (3,885); 

- Kosten voor bouw- en woonrijp maken bedragen gemiddeld € 44,27 per m
2
. De verschillen in 

spreiding en scheefheid zijn minder extreem dan bij de post ‘grondverwervingskosten’; 
- Kosten voor bovenwijkse voorzieningen bedragen gemiddeld € 2,45 per m

2
. De redenen voor 

de grote spreiding en scheefheid zijn al eerder in deze paragraaf besproken; 
- Plan- en proceskosten bedragen gemiddeld € 15,92 per m

2
. Ook hier is sprake van een 

aanzienlijke spreiding en scheefheid. 
 
Tabel 4.5: Hoogte van afzonderlijke kostenposten

22
 

 

 Aantal 
plannen 

Gemiddelde Minimum Maximum Standaard
-afwijking 

Scheefheid 

Grondverwervingskosten 89 76,63 1,97 702,04 98,90 3,885 

Bouw- en woonrijp maken 76 44,27 0,10 178,44 37,21 2,119 

Bovenwijkse voorzieningen 76 2,45 0,00 19,45 3,63 2,184 

Plan- en proceskosten 78 15,92 0,05 75,26 12,63 2,055 

 
4.1.3 Beschrijving van opbrengstenposten 
 

De opbrengstenposten bestaan grofweg uit grondopbrengsten enerzijds en opbrengsten uit externe 
gelden anderzijds. Met betrekking tot de onderlinge verhouding tussen de opbrengstenposten kan 
opgemerkt worden: grondopbrengsten maken voor 91,1% deel uit van de totale opbrengsten; externe 
gelden vormen de resterende 8,9%. Met betrekking tot de opbrengsten per m

2
 kan het volgende 

opgemerkt worden: de gemiddelde grondopbrengsten per m
2
 bedragen € 132,13 (standaardafwijking: 

€ 102,28). De spreiding die hierbij hoort is groot te noemen: van € 0,00 per m
2
 (locaties die volledig 

door externe gelden gefinancierd worden) tot € 554,10 per m
2
. De scheefheid van de verdeling is ook 

vrij groot (scheefheid: 1,94). Daarnaast blijkt dat de externe gelden gemiddeld € 18,96 per m
2 

bedragen. Dit varieert tussen € 0,00 (volledige financiering uit grondopbrengsten) en € 583,91. Net als 
bij de grondopbrengsten per m

2
 is ook hier de standaardafwijking groot (€ 72,36 per m

2
; ongeveer vier 

keer zo groot als het gemiddelde). Dit resulteert in een scheefheid van 6,376. 
 
4.2 Financieel resultaat van gebiedsontwikkelingsprojecten 
 
4.2.1 Verwachting 
 

Uit de theoretische veronderstellingen ten aanzien van grondexploitaties blijkt dat in beginsel de totale 
kosten (grondverwerving en totale andere kosten, ofwel grondproductiekosten) gelijk zijn aan de totale 
grondopbrengsten (volgend uit tabel 2.1). Echter, om uiteenlopende redenen kunnen kosten hoger en 
opbrengsten lager uitvallen dan aanvankelijk verwacht. Hierdoor is een beroep op externe gelden 
noodzakelijk, om de grondexploitaties alsnog sluitend te krijgen (paragraaf 2.1.3). 
 
De verwachting luidt dat door de specifieke andere kenmerken van binnenstedelijke locaties ten 
opzichte van uitleglocaties (beperkte financiële ruimte, hoge mate van versnippering, etc.), het 
financieel resultaat van binnenstedelijke gebiedsontwikkelingsprojecten naar verwachting lager zal 
uitvallen dan van projecten op uitleglocaties. Sterker nog, de verwachting is dat na aftrek van externe 

                                                 
20

 Dit wordt wel meegenomen in een ander lopend onderzoek van het PBL. 
21

 De verantwoording voor beide standaardiseringen is terug te vinden in de bijlage ‘Verantwoording standaardiseringen’. 
22

 Het betreft hier vierkante meterprijzen in euro’s (uitgezonderd ‘aantal plannen’ en ‘scheefheid’). 
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gelden veel binnenstedelijke projecten zelfs een negatief saldo laten zien. Daarnaast wordt verwacht 
dat om dezelfde redenen gemengde locaties een groter negatief saldo laten zien dan respectievelijk 
woningbouwlocaties of bedrijventerreinen. Tot slot wordt verwacht dat door economische 
schaalvoordelen grote locaties een beter financieel resultaat laten zien dan kleine locaties. Wat betreft 
de ligging in Nederland zijn de verwachtingen niet eenduidig. 
 
4.2.2 Uitkomsten 
 

De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat de grondopbrengsten van alle cases (gemiddeld € 
132,13 per m

2
) lager liggen dan de totale kosten (gemiddeld € 149,70 per m

2
). Na aftrek van externe 

gelden laten de projecten een tekort zien van gemiddeld € 20,18 per m
2
. In totaal betreft het hier 38 

van de 89 plannen (42,7%) die een tekort laten zien, waar dit vóór aftrek van externe gelden 21 van 
de 89 bedroeg (23,6%). 
 
Dit beeld wordt nauwkeuriger wanneer het financieel resultaat uitgesplitst wordt naar de verschillende 
plankenmerken. De eerder gemaakte indeling van plankenmerken aflopend in schaalniveau wordt hier 
gevolgd. Zo blijkt dat wanneer de ligging in Nederland het onderscheidende plankenmerk is*

(2)
, de 

totale kosten en totale opbrengsten per m
2
 voor de Randstad (€ 199,43 en € 171,13) hoger liggen dan 

voor intermediair (€ 143,53 en € 144,56) en voor perifeer (€ 124,08 en € 96,25). Na aftrek van externe 
gelden blijkt dat alleen intermediaire locaties een (licht) positief saldo weten te genereren (Randstad: € 
-31,06; intermediair: € 1,14 en perifeer € -32,31 per m

2
). Zoals gezegd zijn hier geen verwachtingen bij 

geformuleerd. Deze uitkomsten worden dan ook niet statistisch getoetst. 
 
Vervolgens wordt de ligging ten opzichte van de stad onder de loep genomen (tabel 4.6). Het blijkt dat 
de totale kosten per m

2 
voor binnenstedelijke projecten hoger liggen dan de grondopbrengsten per m

2
. 

Dit is voor uitleglocaties precies andersom. Mede als gevolg hiervan is het saldo (na aftrek van 
externe gelden en gecorrigeerd voor de omvang van het plangebied) voor binnenstedelijke locaties 
fors negatief, terwijl het saldo voor uitleglocaties licht positief blijkt te zijn. Dit komt overeen met de 
hiervoor gestelde verwachting. Er wordt getoetst of de uitkomst significant is

23
. Wat overigens ook 

opvalt is dat de spreiding van de verschillende variabelen enorm is. Voor binnenstedelijke locaties 
resulteert dit in scheve verdelingen. 
 
Tabel 4.6: Financieel resultaat van binnenstedelijke locaties en uitleglocaties

24
 

 

 Totale 
kosten 

Grond- 
opbrengsten 

Totale 
opbrengsten 

Saldo na aftrek 
externe gelden 

Binnenstedelijk 
(n=31) 

Gemiddelde 250,72 182,63 231,91 -68,21 

Standaardafwijking 202,83 141,61 180,32 144,69 

Minimum 36,89 0,00 36,93 -583,91 

Maximum 986,41 554,10 641,59 142,65 

Uitleg 
(n=58) 

Gemiddelde 95,71 105,14 107,89 5,94 

Standaardafwijking 46,86 58,89 58,77 21,05 

Minimum 2,75 0,00 0,00 -52,48 

Maximum 226,39 247,94 247,94 77,01 

 
Om te toetsen of het verschil in financieel resultaat (saldo na aftrek van externe gelden) tussen 
binnenstedelijke locaties en uitleglocaties significant is, wordt gebruik gemaakt van een statistische 
toets op het verschil tussen twee steekproefgemiddelden. Hier zou bij voorkeur de parametrische 
independent Student's t-test voor gebruikt kunnen worden, maar om gebruik te mogen maken van 
deze toets moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan

25
. Voor de gegevens afkomstig uit tabel 

                                                 
23

 Wanneer de toetsingsgrootheid significant is, is het verschil tussen de vergeleken groepen significant. Er worden drie 
significantieniveaus gehanteerd: 90% (p < ,10), 95% (p < ,05) en 99% (p < ,01) betrouwbaarheid. 
24

 Alle getallen betreffen bedragen in euro's per vierkante meter (met uitzondering van 'scheefheid'). 
25

 Deze voorwaarden zijn (Field, 2009): 
- de steekproefgegevens dienen normaal verdeeld te zijn. Dit kan nagegaan worden door middel van de Kolmogorov-

Smirnov test of de Shapiro-Wilk test; 
- de varianties van de steekproefgegevens dienen homogeen te zijn. Dit kan nagegaan worden door middel van de 

Levene's test for Equality of Variances; 
- de steekproefgegevens dienen gemeten te zijn op ten minste intervalschaal; 
- de beide steekproefgemiddelden dienen onafhankelijk van elkaar te zijn. 
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4.6 geldt dat de steekproefgemiddelden onafhankelijk van elkaar zijn en dat de steekproefgegevens in 
ieder geval op intervalschaal gemeten zijn. Echter, de beide toetsen voor normaliteit en de toets voor 
gelijkheid van varianties wijzen uit dat de steekproefgegevens niet normaal verdeeld zijn*

(3)
 en dat de 

varianties niet aan elkaar gelijk zijn (Levene: 40,541; p: ,000). Voor alle toetsen geldt namelijk dat de 
overschrijdingskans kleiner is dan ,01. Dit betekent dat met 99% zekerheid te zeggen valt dat de 
toetsingsgrootheden niet aan elkaar gelijk zijn. In dit geval duidt dit op géén normale verdeling en 
géén gelijke varianties. 
 
Gezien de aard van de waarnemingen zal dit in het navolgende veelvuldig het geval zijn: de metingen 
zijn onafhankelijk van elkaar en ten minste gemeten op intervalschaal, echter, aan de voorwaarden 
voor normaliteit en homogene varianties wordt niet voldaan. Er wordt dan volstaan met een beknopte 
opmerking ten aanzien van de voorwaarden voor parametrische toetsing en de conclusie die daaraan 
verbonden wordt. 
 
Gezien niet voldaan is aan de voorwaarden van een parametrische toets, wordt gebruik gemaakt van 
een niet-parametrische toets. Deze toetsen zijn over het algemeen minder krachtig, doordat ze 
gebaseerd zijn op de rangvolgorde (rangnummers) van waarnemingen in plaats van de absolute 
waarde van waarnemingen, gemeten op ten minste intervalschaal (De Vocht, 2006, p. 126). Dit 
betekent dat de kans groter is dat een significant verschil ten onrechte niet opgemerkt wordt. In 
statistische termen: de nul-hypothese wordt ten onrechte niet verworpen. 
 
In dit geval wordt gebruik gemaakt van de niet-parametrische variant van de independent Student’s t-
test op het verschil tussen twee steekproefgemiddelden, de Mann-Whitney test. De uitkomst van deze 
toets laat zien dat er een significant verschil is tussen binnenstedelijke locaties en uitleglocaties 
(Mann-Whitney’s U: 502,0; p: ,001). Met 99% zekerheid valt te zeggen dat het financieel resultaat van 
binnenstedelijke locaties gemiddeld slechter is dan dat van uitleglocaties. 
 
Aanvullend inzicht in het financieel resultaat van grondexploitaties kan geboden worden door te kijken 
naar eventuele verschillen in de bestemming van de grond*

(4)
. Hieruit blijkt dat gemengde locaties 

relatief meer kosten en opbrengsten kennen dan woningbouwlocaties of bedrijventerreinen, maar 
tevens dat ze na aftrek van externe gelden het grootste verlies laten zien. Ook woningbouwlocaties 
laten dit beeld zien: ze kosten relatief meer en brengen relatief meer op dan bedrijventerreinen, maar 
laten na aftrek van externe gelden een licht negatief financieel resultaat zien. Bedrijventerreinen 
kosten relatief gezien het minst en brengen het minst op, maar laten een positief financieel resultaat 
zien na aftrek van externe gelden. Dit is in overeenstemming met de verwachtingen. Er wordt 
statistisch getoetst of de uitkomst significant is. 
 
Er is niet voldaan aan de voorwaarden voor parametrisch toetsen. De verdeling is niet normaal*

(5)
 en 

de varianties zijn niet homogeen (Levene: 12,463; p: ,000). Als gevolg hiervan mag geen gebruik 
gemaakt worden van de parametrische Oneway ANOVA test, maar dient gebruik gemaakt te worden 
van de niet-parametrische variant van deze toets, de Kruskal Wallis test. Beide toetsen bekijken of er 
een verschil is tussen de steekproefgemiddelden van meer dan twee onafhankelijke waarnemingen. 
Net als bij de eerder besproken Mann-Whitney test, wordt er bij deze toets gebruik gemaakt van de 
rangvolgorde van waarnemingen. De toetsingsgrootheid is de Chi

2
-waarde. De uitkomst van de toets 

blijkt niet significant te zijn (Chi
2
: 4,288; p: ,117). Er kan gesteld worden dat de gevonden gemiddelden 

niet significant van elkaar verschillen. Ondanks dat uit de beschrijvende statistiek blijkt dat gemengde 
locaties een slechter financieel resultaat laten zien dan respectievelijk woningbouwlocaties of 
bedrijventerreinen, is dit verschil niet significant te noemen. 
 
Tot slot kan het financieel resultaat gerelateerd worden aan de omvang van het plangebied*

(6)
. Hieruit 

blijkt dat zowel grote locaties als kleine locaties gemiddeld genomen verliesgevend zijn, wanneer 
externe gelden van de opbrengsten worden afgetrokken. Voor kleine locaties is dit tekort groter dan 
voor grote locaties. Wat betreft omvang van het plangebied was de verwachting dat het financieel 
resultaat voor grote locaties beter zou zijn dan voor kleine locaties. Deze verwachting wordt bevestigd, 
ook al is het financieel resultaat negatief. Er wordt statistisch getoetst of de uitkomst significant is. 
 
Er is niet voldaan aan de voorwaarden voor parametrisch toetsen. De verdeling is niet normaal*

(7) 
en 

de varianties zijn niet homogeen (Levene: 9,885; p: ,002). Er wordt daarom gebruik gemaakt van de 
niet-parametrische toets op het verschil tussen twee steekproefgemiddelden, de Mann-Whitney test. 
De toets wijst uit dat er geen significant verschil is (Mann-Whitney’s U: 961,0; p: ,953). Ondanks dat 
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de richting van de verwachting klopt, blijkt het minder negatieve saldo van grote locaties ten opzichte 
van kleine locaties niet significant te zijn. 
 
4.2.3 Tot slot 
 

In deze paragraaf is ingegaan op het financieel resultaat van grondexploitaties. De verwachting dat 
veel plannen op binnenstedelijke locaties na aftrek van externe gelden een negatief resultaat zouden 
laten zien is bevestigd en het verschil tussen binnenstedelijke locaties en uitleglocaties blijkt 
bovendien significant te zijn; conform de verwachting zijn binnenstedelijke locaties gemiddeld 
genomen financieel slechter af dan uitleglocaties. Dit kan mogelijk verklaard worden doordat 
binnenstedelijke locaties relatief hogere kosten voor grondverwerving, bouw- en woonrijp maken en 
planning en proces kennen dan uitleglocaties. Volgens de residuele benadering werkt dit door in het 
financieel resultaat, doordat de financiële ruimte op binnenstedelijke locaties relatief kleiner wordt 
naarmate de kosten relatief hoger worden. Zoals bleek uit het theoretisch kader, spelen de hoge 
alternatieve kosten op binnenstedelijke locaties hier vermoedelijk een belangrijke rol bij. 
 
Het doel van de komende paragrafen is om per plankenmerk inzicht te bieden in de relatie met kosten- 
of opbrengstenpost Hierbij wordt per plankenmerk bekeken, op vergelijkbare wijze als in deze 
paragraaf, of er zich statistische verschillen in kosten en opbrengsten voordoen. 
 
4.3 Ligging in Nederland 
 
Deze paragraaf zal ingaan op de relatie tussen de ligging in Nederland en de verschillende kosten- en 
opbrengstenposten. Eerst zullen de onderlinge verhoudingen tussen de posten inzichtelijk gemaakt 
worden, uitgesplitst naar de ligging in Nederland. Daarna wordt de relatie tussen de ligging in 
Nederland en de hoogte (in euro's per vierkante meter) van de afzonderlijke posten bekeken. 
Achtereenvolgens worden de kostenposten ‘grondverwervingskosten’ en ‘kosten voor bouw- en 
woonrijp maken’ behandeld, daarna respectievelijk de opbrengstenposten ‘grondopbrengsten’ en 
‘externe gelden’. 
 
4.3.1 Onderlinge verhoudingen kosten- en opbrengstenposten 
 

Wat betreft de ligging in Nederland kennen de gegevens in de steekproef de volgende onderlinge 
verhoudingen tussen de kostenposten (figuur 4.2). De belangrijkste kenmerken zijn: 

- Het percentage grondverwervingskosten is gemiddeld het hoogste in de Randstad en dit 
neemt af naarmate de ligging verder van de Randstad af is (50,5% om 48,6% en 45,1%). De 
spreiding is vergelijkbaar te noemen, terwijl de scheefheid verschillend is; 

- Hoe verder een locatie bij de Randstad vandaan ligt, des te hoger de kosten voor bouw- en 
woonrijp maken relatief bezien zijn (respectievelijk 26,8%, 32,0% en 37,7%). Dit heeft 
vermoedelijk met de verhouding ten opzichte van de grondverwervingskosten te maken; 

- Locaties in de Randstad besteden een hoger percentage van de totale kosten aan 
bovenwijkse voorzieningen (4,3%) dan intermediaire (2,6%) of perifere locaties (1,6%); 

- Het percentage plan- en proceskosten neemt relatief bezien toe voor locaties die verder van 
de Randstad af liggen (9,4%, 12,4%, 13,1%). Dit is opvallend te noemen, maar houdt mogelijk 
verband met het relatief hoge percentage grondverwervingskosten op locaties in de Randstad. 

 
Wat betreft de onderlinge verhouding tussen de opbrengstenposten valt te zeggen dat het percentage 
externe gelden ten opzichte van het percentage grondopbrengsten relatief hoog ligt voor locaties in de 
Randstad en perifere locaties (14,0% en 10,7%). Op intermediaire locaties bestaan de totale 
opbrengsten voor 3,2% uit externe gelden. 
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Figuur 4.2: Samenstelling van de totale kosten naar ligging in Nederland
26

 
 

 
 
4.3.2 Grondverwervingskosten 
 
Verwachting 
 

Uit het theoretisch kader bleek dat grondverwervingskosten een aanzienlijke post op de 
grondexploitatie kunnen zijn. Zo maakten grondverwervingskosten in de case study gebieden van het 
onderzoek van Buitelaar e.a. (2008) gemiddeld 50% van de totale kosten uit. De hoogte van deze post 
wordt naar verwachting vooral beïnvloed door de relatief hoge grondwaarden. Wat betreft de invloed 
van de ligging in Nederland op deze kostenpost is de verwachting als volgt geformuleerd: door relatief 
hoge vastgoedwaarden in de oorspronkelijke eigendomssituatie zullen grondverwervingskosten op 
locaties in de Randstad in vergelijking met intermediaire en perifere locaties relatief hoog uitvallen. 
 
Uitkomsten 
 

Uit de resultaten blijkt dat de grondverwervingskosten op locaties in de Randstad gemiddeld € 112,49 
per m

2
 bedragen. Dit is aanzienlijk hoger dan het totaalgemiddelde van € 76,63 per m

2
. Intermediaire 

locaties en perifere locaties scoren hier gemiddeld lager (respectievelijk € 70,95 per m
2
 en € 59,30 per 

m
2
). Deze uitkomsten komen overeen met de hiervoor gestelde verwachting. Voor alle categorieën 

geldt dat de standaardafwijking en scheefheid groot zijn*
(8)

. Voor locaties in de Randstad en perifere 
locaties is de standaardafwijking zelfs groter dan het gemiddelde. 
 
Er wordt getoetst of het verschil tussen locaties in de Randstad, intermediaire locaties en perifere 
locaties wat betreft de hoogte van de post ‘grondverwervingskosten’ significant is. Daarvoor zou 
gebruik gemaakt kunnen worden van de Oneway ANOVA test, maar er is niet aan de voorwaarden 
voor deze toets voldaan. De verdeling is niet normaal*

(9)
 en de varianties zijn niet homogeen (Levene: 

5,303; p: ,007). Er wordt daarom gebruik gemaakt van de niet-parametrische Kruskal Wallis test. Deze 
toets wijst uit dat de grondverwervingskosten significant van elkaar verschillen (Chi

2
: 6,872; p: ,032). 

De overschrijdingskans is kleiner dan ,05. Daarom kan met 95% betrouwbaarheid gesteld worden dat 
grondverwervingskosten voor locaties in de Randstad, intermediaire locaties en perifere locaties niet 
aan elkaar gelijk zijn. 
 
4.3.3 Kosten voor bouw- en woonrijp maken 
 
Verwachting 
 

Wat betreft kosten voor bouw- en woonrijp maken zijn in het theoretisch kader geen regionaal-
economische verschillen benoemd die invloed kunnen hebben op de verhouding tussen locaties in de 
Randstad, intermediaire locaties of perifere locaties. Wel is geconstateerd dat de situatie in Nederland 
een extra complicatie kent, doordat vaak in laaggelegen veenpolders wordt gebouwd. Hierdoor wordt 

                                                 
26

 De verhouding van de staven is gecorrigeerd voor het aantal waarnemingen. 
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naar verwachting veel tijd en geld besteed aan inklinking van de bodem, ophoging van bebouwing, 
drainage en het creëren van voldoende opvangcapaciteit voor overtollig water. Dit vertaalt zich in 
relatief hoge kosten voor bouw- en woonrijp maken in dergelijke gebieden. De verwachting luidt 
daarom dat, door de ligging ten opzichte van de lager gelegen delen van Nederland, de locaties in de 
Randstad relatief hogere kosten hebben voor bouw- en woonrijp maken dan intermediaire locaties of 
perifere locaties. Nogmaals een theoretische kanttekening: deze verschillen zijn niet te wijten aan 
regionaal-economische verschillen, maar hebben puur met de fysieke ligging te maken. 
 
Uitkomsten 
 

De resultaten*
(10)

 laten zien dat de kosten voor bouw- en woonrijp maken op locaties in de Randstad 
hoger liggen dan gemiddeld (€ 50,70 per m

2
 tegenover gemiddeld € 44,27 per m

2
). Ook intermediaire 

locaties scoren hoger dan gemiddeld (€ 46,40 per m
2
); perifere locaties scoren lager dan gemiddeld (€ 

38,46 per m
2
). Voor locaties in de Randstad geldt dat de standaardafwijking groter is dan het 

gemiddelde. Ook voor perifere locaties is de standaardafwijking aanzienlijk. Dit geldt ook voor de 
scheefheid (3,108). De uitkomsten komen overeen met de richting van de hiervoor opgestelde 
verwachting. Er wordt getoetst of deze uitkomst significant is. 
 
Om te toetsen of locaties in de Randstad relatief meer kosten hebben voor bouw- en woonrijp maken 
dan intermediaire locaties of perifere locaties zou gebruik gemaakt kunnen worden van de Oneway 
ANOVA test. Echter, evenals bij de vorige kostenpost is ook hier niet aan de gestelde voorwaarden 
voldaan. De varianties zijn in dit geval wel homogeen te noemen (Levene: 2,303; p: ,107), maar de 
verdeling is niet normaal*

(11)
. Er wordt daarom gebruik gemaakt van de niet-parametrische Kruskal 

Wallis test. Deze toets laat zien dat de uitkomst niet significant is (Chi
2
: 1,523; p: ,467). De 

overschrijdingskans is veel groter dan ,05. Daarom kan worden gesteld dat locaties in de Randstad, 
intermediaire locaties en perifere locaties niet significant van elkaar verschillen wat betreft de kosten 
voor bouw- en woonrijp maken. 
 
Ten aanzien van de kostenposten plan- en proceskosten en kosten voor bovenwijkse voorzieningen 
zijn geen verwachtingen opgesteld. Daarom wordt nu overgegaan tot het bespreken van de 
verwachtingen behorende bij de opbrengstenposten. 
 
4.3.4 Grondopbrengsten 
 
Verwachting 
 

De geformuleerde verwachting ten aanzien van de invloed van de ligging in Nederland op de 
grondopbrengsten is dat de grondopbrengsten per m

2
 in de Randstad hoger zullen liggen dan die op 

intermediaire en perifere locaties. Dit heeft te maken met de aanname dat er in de Randstad in hogere 
dichtheden gebouwd wordt dan op intermediaire of perifere locaties. Dit volgt uit hoge waarden voor 
bouwrijpe en ruwe bouwgrond als gevolg van hoge vastgoedwaarden. 
 
Uitkomsten 
 

Uit de resultaten blijkt dat locaties in de Randstad de hoogste grondopbrengsten per m
2
 kennen (€ 

171,13), gevolgd door intermediaire locaties (€ 144,56) en perifere locaties (€ 96,25). Het valt hierbij 
op dat de maximale grondopbrengsten in de Randstad en op intermediaire locaties bijna twee keer zo 
hoog liggen dan op perifere locaties en dat de standaardafwijkingen voor afzonderlijke locaties vrij 
groot zijn*

(12)
. Ook valt het op dat grondopbrengsten op locaties in de Randstad en intermediaire 

locaties hoger liggen dan de gemiddelde grondopbrengsten. Deze uitkomsten sluiten op het eerste 
gezicht aan bij de verwachtingen en worden statistisch getoetst. 
 
De statistische toets heeft betrekking op het verschil in grondopbrengsten per m

2
 tussen locaties in de 

Randstad, intermediaire locaties en perifere locaties. Hiervoor zou de Oneway ANOVA test geschikt 
zijn, maar er is niet aan alle voorwaarden om van deze toets gebruik te mogen maken voldaan. Er is 
namelijk geen sprake van normale verdelingen*

(13)
 en de varianties zijn niet homogeen (Levene: 

5,388; p: ,006). Er wordt daarom gebruik gemaakt van de niet-parametrische Kruskal Wallis test. De 
uitkomsten van deze toets laten zien dat er een significant verschil is tussen de verschillende locaties 
(Chi

2
: 7,581; p: ,023). De overschrijdingskans is kleiner dan ,05. Er kan daarom gesteld worden dat er 

met 95% betrouwbaarheid een verschil is tussen locaties in de Randstad, intermediaire locaties en 
perifere locaties wat betreft de grondopbrengsten per m

2
. 
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De Kruskal Wallis test laat echter alleen zien dát er verschillen tussen de gemiddelden zijn, niet waar 
deze verschillen vandaan komen. Om hier inzicht in te krijgen, kan gebruik gemaakt worden van een 
zogenaamde post hoc procedure. In dit geval de niet-parametrische variant van de post hoc 
procedure die gangbaar is bij de Oneway ANOVA test (Tukey HSD test): de Mann-Whitney test. Het 
uitvoeren van te veel Mann-Whitney tests op hetzelfde gemiddelde leidt echter tot het verhogen van 
de kans op een ‘fout van de eerste soort’, dat wil zeggen, een significant verschil detecteren terwijl er 
in werkelijkheid helemaal geen verschil is. 
 
Om de kans op een 'fout van de eerste soort' te verkleinen, en daarmee de betrouwbaarheid van de 
uitkomsten te vergroten, wordt gebruik gemaakt van de Bonferroni correctie. Deze deelt de kritische 
waarde van het gehanteerde significantieniveau (in dit geval ,05) door het aantal uitgevoerde Mann-
Whitney tests (bij voorkeur zo min mogelijk). De kritische waarde voor het gehanteerde 
significantieniveau wordt hiermee ,025 in plaats van ,05. De toets wordt hierdoor conservatiever; er is 
een kleinere kans dat ten onrechte een significant verschil wordt gevonden. 
 
Kortom, om inzicht te krijgen in waar de gevonden verschillen tussen de gemiddelden vandaan 
komen, worden twee Mann-Whitney tests uitgevoerd op de meest waarschijnlijke opties: het verschil 
tussen Randstad en perifeer en het verschil tussen intermediair en perifeer. Immers, de hiervoor 
behandelde beschrijvende statistiek liet al zien dat de verschillen voor deze twee vergelijkingen het 
grootst zijn. Om het aantal Mann-Whitney test beperkt te houden, wordt niet getoetst voor het verschil 
tussen locaties in de Randstad en intermediaire locaties. 
 
Zowel het verschil tussen locaties in de Randstad en perifere locaties (Mann-Whitney's U: 248,5; p: 
,025) als het verschil tussen intermediaire en perifere locaties (Mann-Whitney's U: 372,5; p: ,019) blijkt 
significant te zijn. Dat wil zeggen dat met, in dit geval door de toegepaste Bonferroni correctie, 97,5% 
betrouwbaarheid te stellen valt dat er een significant verschil in grondopbrengsten per m

2
 is tussen 

enerzijds locaties in de Randstad en perifere locaties en anderzijds intermediaire locaties en perifere 
locaties. Dit sluit aan bij de hiervoor gestelde verwachtingen. 
 
4.3.5 Externe gelden 
 
Verwachting 
 

Ten aanzien van de opbrengsten uit externe gelden luidt de verwachting dat deze logischerwijs 
omgekeerd evenredig hoort te zijn aan de vorige opbrengstenpost, de grondopbrengsten. Immers, 
locaties met hoge opbrengsten uit gronduitgifte, zullen minder snel een beroep hoeven doen op 
opbrengsten uit externe gelden. Dit zou betekenen dat voor perifere locaties deze post hoger zal zijn 
dan voor intermediaire locaties of locaties in de Randstad. 
 
Uitkomsten 
 

Er kan vermeld worden dat opbrengsten uit externe gelden voor locaties in de Randstad en perifere 
locaties ongeveer gelijk zijn aan elkaar (€ 26,17 en € 25,90), terwijl intermediaire locaties ongeveer 
vier keer zo weinig externe gelden per m

2
 ontvangen (€ 6,41). Hoewel deze gemiddelden op het 

eerste gezicht niet aan lijken te sluiten bij de verwachtingen, moet dit met enige voorzichtigheid 
behandeld worden, gezien de bijbehorende standaardafwijking en scheefheid enorm zijn. Voor alle 
categorieën geldt dat de standaardafwijking minimaal twee tot maximaal vier keer groter is dan het 
gemiddelde. De scheefheid is voor iedere categorie minstens 4,0*

(14)
. Hierdoor kunnen de gemiddelde 

uitkomsten een vertekend beeld van de gegevens in de steekproef geven. De grote spreiding en 
scheefheid vinden, net als bij de kostenpost ‘bovenwijkse voorzieningen’ hun oorsprong in het grote 
aantal cases dat ‘0’ scoort op deze post. Dit betekent dat er helemaal geen opbrengsten uit externe 
gelden worden ontvangen. Dit is het geval in 47 van de 89 cases (ruim 50%). Er wordt, ondanks dat 
gegeven, getoetst of de uitkomsten significant zijn. 
 
Zoals verwacht mocht worden op basis van de voorgaande beschrijvende statistiek, wordt niet 
voldaan aan de voorwaarden voor parametrisch toetsen. Hoewel de varianties homogeen zijn 
(Levene: 2,174; p: ,120), is de verdeling niet normaal te noemen*

(15)
. Daarom wordt overgegaan tot de 

niet-parametrische Kruskal Wallis test. Deze toets wijst uit dat het verschil significant te noemen is 
(Chi

2
: 6,356; p: ,042). De overschrijdingskans is kleiner dan ,05. Daarom is met 95% betrouwbaarheid 

te zeggen dat er een verschil is tussen locaties in de Randstad, intermediaire locaties en perifere 
locaties wat betreft hoogte van de externe gelden. 
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Evenals bij de grondopbrengsten, wordt met behulp van een post hoc procedure geprobeerd te 
achterhalen waar dit verschil vandaan komt. Er worden daartoe Mann-Whitney tests uitgevoerd voor 
de meest waarschijnlijke uitkomsten: het verschil tussen Randstad en intermediair en het verschil 
tussen intermediair en perifeer. Door de eerder besproken Bonferroni correctie wordt het gehanteerde 
significantieniveau ,025 (97,5% betrouwbaarheid). De uitkomsten van beide toetsen wijzen uit dat het 
verschil tussen locaties in de Randstad en intermediaire locaties wel significant is (Mann-Whitney’s U: 
221,0; p: ,014) en het verschil tussen intermediaire locaties en perifere locaties niet (Mann-Whitney’s 
U: 513,0; p: ,506). In het eerste geval kan gesteld worden: met 97,5% betrouwbaarheid ontvangen 
locaties in de Randstad meer externe gelden per m

2
 dan intermediaire locaties. Deze uitkomst is 

tegen de verwachtingen in. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de kosten in de Randstad ook veel 
hoger lagen dan op intermediaire locaties of perifere locaties. Hierdoor wordt het verschil met de 
grondopbrengsten minimaal en zijn er alsnog externe gelden benodigd om de exploitatie sluitend te 
kunnen krijgen. Mogelijk houdt het ook verband met de toedeling van de in de inleiding genoemde 
subsidies, zoals de ISV of BLS subsidies (paragraaf 1.1.5). 
 
4.3.6 Tot slot 
 

De belangrijkste bevindingen zijn dat locaties in de Randstad significant hogere 
grondverwervingskosten per m

2
 kennen dan intermediaire locaties en perifere locaties. Dit is, volgend 

aan de residuele benadering, vermoedelijk te verklaren door de relatief hoge grondwaarden op 
locaties in de Randstad. Daarnaast blijken de kosten voor bouw- en woonrijp maken per m

2
 volgens 

verwachting hoger te liggen voor locaties in de Randstad dan voor intermediaire en perifere locaties. 
Dit kan te maken hebben met de fysieke ligging van de Randstad ten opzichte van de lager gelegen 
delen van Nederland. 
 
Het verschil in grondopbrengsten per m

2
 is ook significant te noemen, waarbij locaties in de Randstad 

hogere grondopbrengsten per m
2
 kennen dan perifere locaties. Ditzelfde geldt voor intermediaire 

locaties ten opzichte van perifere locaties. Deze uitkomsten zijn volgens verwachting, in tegenstelling 
tot de uitkomsten voor de hoogte van externe gelden. Deze resultaten wijzen erop dat het verschil 
tussen locaties in de Randstad en intermediaire locaties significant is, waarbij locaties in de Randstad 
hogere opbrengsten uit externe gelden per m

2
 ontvangen dan intermediaire locaties. De verwachting 

was dat perifere locaties hogere opbrengsten uit externe gelden zouden ontvangen. Dit wordt ook 
bevestigd door de data, maar de verschillen met intermediaire locaties en locaties in de Randstad zijn 
niet significant te noemen. 
 
Vermoedelijk worden deze uitkomsten beïnvloed door de systematiek van inbrengwaarden, zoals 
besproken in box 3.1 en paragraaf 3.5.3. In hoofdstuk 5 wordt hier meer aandacht aan besteed. 
 
4.4 Ligging ten opzichte van de stad 
 
Deze paragraaf zal ingaan op de relatie tussen de ligging ten opzichte van de stad en de verschillende 
kosten- en opbrengstenposten. Eerst zullen de onderlinge verhoudingen tussen de posten inzichtelijk 
gemaakt worden, uitgesplitst naar de ligging ten opzichte van de stad. Daarna wordt de relatie tussen 
de ligging ten opzichte van de stad en de hoogte van de afzonderlijke posten bekeken. 
Achtereenvolgens worden de kostenposten grondverwervingskosten, kosten voor bouw- en woonrijp 
maken, kosten voor bovenwijkse voorzieningen en plan- en proceskosten behandeld. Daarna komen 
respectievelijk de opbrengstenposten grondopbrengsten en externe gelden aan de orde. 
 
4.4.1 Onderlinge verhoudingen kosten- en opbrengstenposten 
 

Wat betreft de ligging ten opzichte van de stad kennen de gegevens in de steekproef de volgende 
onderlinge verhoudingen tussen de kostenposten (figuur 4.3). De belangrijkste kenmerken zijn: 

- Het percentage grondverwervingskosten op binnenstedelijke locaties ligt gemiddeld hoger dan 
op uitleglocaties (51,3% om 45,8%). De spreiding en scheefheid zijn vergelijkbaar; 

- Het percentage kosten voor bouw- en woonrijp maken ligt relatief hoog op uitleglocaties ten 
opzichte van binnenstedelijke locaties (34,0% om 31,4%); 

- Uitleglocaties besteden een relatief hoger percentage aan bovenwijkse voorzieningen dan 
binnenstedelijke locaties (3,2% om 1,4%); 

- Voor het verschil tussen binnenstedelijke locaties en uitleglocaties is het percentage plan- en 
proceskosten nagenoeg gelijk (12,1% om 12,0%). 
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Figuur 4.3: Samenstelling van de totale kosten naar ligging ten opzichte van de stad
27

 
 

 
 
Wat betreft de onderlinge verhouding tussen de opbrengstenposten valt te zeggen dat het percentage 
externe gelden ten opzichte van het percentage grondopbrengsten relatief hoog ligt voor 
binnenstedelijke locaties ten opzichte van uitleglocaties (14,2% om 6,0%). 
 
4.4.2 Grondverwervingskosten 
 
Verwachting 
 

Net als bij de ligging in Nederland luidt de verwachting voor de ligging ten opzichte van de stad dat 
hogere vastgoedwaarden zorgen voor hogere grondverwervingskosten, in dit geval voor 
binnenstedelijke locaties ten opzichte van uitleglocaties. Grondverwervingskosten zullen ook hoger 
zijn op binnenstedelijke locaties doordat de sloopkosten daar relatief hoger zijn in vergelijking met 
uitleglocaties en doordat de verwervingstrajecten gemiddeld langer duren door een hogere mate van 
versnippering (zie ook paragraaf 4.8). 
 
Uitkomsten 
 

Uit de resultaten blijkt dat de grondverwervingskosten op binnenstedelijke locaties gemiddeld € 139,54 
per m

2
 bedragen. Dit is fors hoger dan het gemiddelde van uitleglocaties (€ 43,01 per m

2
). Deze 

uitkomsten komen overeen met de hiervoor gestelde verwachting. Voor beide categorieën geldt dat de 
standaardafwijking en scheefheid groot zijn*

(16)
. Voor binnenstedelijke locaties is de 

standaardafwijking zelfs groter dan het gemiddelde. 
 
Er wordt getoetst of het verschil tussen binnenstedelijke locaties en uitleglocaties wat betreft de 
hoogte van de post ‘grondverwervingskosten’ significant is. Daarvoor zou gebruik gemaakt kunnen 
worden van de independent Student’s t-test, maar er is niet aan de voorwaarden voor deze toets 
voldaan. De verdeling is niet normaal*

(17)
 en de varianties zijn niet homogeen (Levene: 34,124; p: 

,000). Er wordt daarom gebruik gemaakt van de niet-parametrische Mann-Whitney test. Deze toets 
wijst uit dat de grondverwervingskosten significant van elkaar verschillen (Mann-Whitney’s U: 389,0; p: 
,000). De overschrijdingskans is kleiner dan ,01. Daarom kan met 99% betrouwbaarheid gesteld 
worden dat grondverwervingskosten voor binnenstedelijke locaties gemiddeld hoger zijn dan die voor 
uitleglocaties. Nogmaals, dit is in overeenstemming met de hiervoor gestelde verwachtingen. 
 
4.4.3 Kosten voor bouw- en woonrijp maken 
 
Verwachting 
 

Wat betreft kosten voor bouw- en woonrijp maken zijn in het theoretisch kader tegenstrijdige 
argumenten genoemd die invloed kunnen hebben op de verhouding tussen binnenstedelijke locaties 
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 De verhouding van de staven is gecorrigeerd voor het aantal waarnemingen. 
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en uitleglocaties. Aan de ene kant kan gesteld worden dat kosten voor bouw- en woonrijp maken 
relatief hoog zouden zijn op uitleglocaties, gezien daar vaak de volledige verkaveling nog niet 
aanwezig is en de infrastructuur nog niet gerealiseerd is. Aan de andere kant kan ook betoogd worden 
dat door hogere kosten voor bodemsanering op binnenstedelijke locaties de kosten voor bouw- en 
woonrijp maken juist daar hoger zouden moeten uitvallen. Gezien deze tegenstrijdigheid is de 
gestelde verwachting daarom dat er geen significant verschil zal zijn tussen binnenstedelijke locaties 
en uitleglocaties ten aanzien van de kostenpost ‘bouw- en woonrijp maken’. 
 
Uitkomsten 
 

De resultaten*
(18)

 laten zien dat de kosten voor bouw- en woonrijp maken op binnenstedelijke locaties 
hoger liggen dan gemiddeld (€ 68,06 per m

2
 tegenover gemiddeld € 44,27 per m

2
). Uitleglocaties 

scoren juist veel lager dan gemiddeld (€ 31,90 per m
2
). De standaardafwijking en scheefheid van 

beide categorieën blijft, in vergelijking met andere kosten- of opbrengstenposten, beperkt. De 
uitkomsten komen niet overeen met de richting van de hiervoor opgestelde verwachting. 
Binnenstedelijke locaties blijken namelijk veel meer kosten te maken, terwijl de verwachting was dat er 
geen verschil zou zijn. Er wordt getoetst of deze uitkomst significant is. 
 
Om te toetsen of binnenstedelijke locaties relatief meer kosten hebben voor bouw- en woonrijp maken 
dan uitleglocaties zou gebruik gemaakt kunnen worden van de independent Student’s t-test. Echter, er 
is niet aan de gestelde voorwaarden voldaan. Hoewel de verdeling normaal te noemen is wat betreft 
uitleglocaties, is dit niet het geval voor binnenstedelijke locaties*

(19)
. Bovendien zijn de varianties niet 

homogeen (Levene: 41,107; p: ,000). Er wordt daarom gebruik gemaakt van de niet-parametrische 
Mann-Whitney test. Deze toets laat zien dat de uitkomst significant is (Mann-Whitney’s U: 359,0; p: 
,001). De overschrijdingskans is kleiner dan ,01. Daarom kan met 99% betrouwbaarheid worden 
gesteld dat binnenstedelijke locaties significant meer besteden aan kosten voor bouw- en woonrijp 
maken dan uitleglocaties. 
 
4.4.4 Kosten voor bovenwijkse voorzieningen 
 
Verwachting 
 

Er is aangetoond dat kosten voor bovenwijkse voorzieningen slechts voor gemiddeld 2,6% deel 
uitmaken van de totale kosten. Toch zijn er ten aanzien van de ligging ten opzichte van de stad 
gegronde theoretische verwachtingen ten aanzien van deze kostenpost. De verwachting luidt dat door 
meer gebruik van bestaande infrastructuur en minder noodzaak tot compenserende maatregelen de 
kosten voor bovenwijkse voorzieningen lager zullen zijn op binnenstedelijke locaties in vergelijking met 
uitleglocaties. 
 
Uitkomsten 
 

De kosten voor bovenwijkse voorzieningen*
(20)

 bedragen gemiddeld € 2,16 per m
2
 voor 

binnenstedelijke locaties, in vergelijking met € 2,60 per m
2
 voor uitleglocaties. Voor beide categorieën 

geldt dat de standaardafwijking groter is dan het gemiddelde. Ook zijn de verdelingen scheef te 
noemen. De richting van de gevonden verbanden komt wel overeen met de hiervoor gestelde 
verwachting. Er wordt getoetst of de uitkomsten significant zijn. 
 
Net als bij de vorige besproken toetsen ten aanzien van de ligging ten opzichte van de stad, zou ook 
deze uitkomst getoetst kunnen worden met behulp van de independent Student’s t-test. In dit geval 
zijn de varianties homogeen te noemen (Levene: ,318; p: ,575), maar zijn de verdelingen niet 
normaal*

(21)
, zoals verwacht mocht worden op basis van de beschrijvende statistiek. Er wordt daarom 

gebruik gemaakt van de niet-parametrische variant, de Mann-Whitney test. Deze toets wijst uit dat het 
gevonden verschil tussen binnenstedelijke locaties en uitleglocaties wat betreft de kosten voor 
bovenwijkse voorzieningen op het eerste gezicht niet significant is (Mann-Whitney’s U: 518,5; p: ,134). 
 
De toetsingsgrootheid is echter tot stand gekomen aan de hand van een tweezijdige toets. In het 
geval dat er specifieke verwachtingen zijn rond de richting die de uitkomsten zullen aannemen, mag er 
ook gebruik gemaakt worden van een eenzijdige toets. Dit betekent dat de overschrijdingskans 
gedeeld mag worden door twee. Voor de post ‘bovenwijkse voorzieningen’ zijn goede redenen om aan 
te nemen dat de richting van de uitkomsten naar één zijde zal wijzen. Daarom mag de 
overschrijdingskans bij de gevonden toetsingsgrootheid gedeeld worden door twee. De uitkomst wordt 
daarmee: Mann-Whitney’s U: 518,5; p: ,067. Deze uitkomst is significant te noemen bij een 
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significantieniveau van 90%. Daarom kan met 90% betrouwbaarheid toch gesteld worden dat kosten 
voor bovenwijkse voorzieningen lager liggen voor binnenstedelijke locaties dan voor uitleglocaties

28
. 

 
4.4.5 Plan- en proceskosten 
 
Verwachting 
 

De laatste behandelde verwachting ten aanzien van de invloed van de ligging ten opzichte van de 
stad op de hoogte van een kostenpost, betreft de verwachting wat betreft de hoogte van de post ‘plan- 
en proceskosten’. De verwachting luidt dat door een hogere ruimtelijke complexiteit op 
binnenstedelijke locaties (bijvoorbeeld meer afstemming en overleg nodig door een hogere mate van 
versnippering), de plan- en proceskosten relatief hoog zullen uitvallen in vergelijking met uitleglocaties. 
 
Uitkomsten 
 

Op basis van de beschrijvende statistische gegevens ten aanzien van deze kostenpost kan de 
verwachting bevestigd worden*

(22)
. De plan- en proceskosten bedragen namelijk gemiddeld € 24,66 

per m
2
 op binnenstedelijke locaties in vergelijking met € 11,55 per m

2
 op uitleglocaties. Door middel 

van statistische toetsing wordt nagegaan of deze uitkomsten significant zijn. 
 
Wederom zou een independent Student’s t-test de gewenste statistische toets zijn. In dit geval is de 
verdeling normaal te noemen ten aanzien van uitleglocaties, maar dit is niet het geval voor 
binnenstedelijke locaties*

(23)
. Bovendien zijn de varianties niet homogeen (Levene: 14,611; p: ,000). 

Daarom wordt gebruik gemaakt van de Mann-Whitney test. Statistische toetsing met behulp van deze 
niet-parametrische toets wijst uit dat het verschil significant te noemen is (Mann-Whitney’s U: 303,0; p: 
,000). De overschrijdingskans is kleiner dan ,01. Daarom kan met 99% betrouwbaarheid gesteld 
worden dat plan- en proceskosten op binnenstedelijke locaties hoger liggen dan op uitleglocaties. 
 
Nu alle verwachtingen ten aanzien van de relatie tussen het plankenmerk ligging ten opzichte van de 
stad en de kostenposten besproken zijn, wordt overgegaan tot het bespreken van de 
opbrengstenposten, respectievelijk grondopbrengsten en externe gelden. 
 
4.4.6 Grondopbrengsten 
 
Verwachting 
 

Voor de ligging ten opzichte van de stad gaat dezelfde argumentatie ten aanzien van de hoogte van 
de grondopbrengsten op als bij de ligging in Nederland. Doordat de bebouwingsdichtheid binnen de 
steden doorgaans hoger ligt dan buiten de steden (als gevolg van hogere vastgoedwaarden, volgens 
Alonso), zullen de grondopbrengsten per m

2
 op binnenstedelijke locaties hoger liggen dan die op 

uitleglocaties. Dit gezien hogere vastgoedwaarden (volgend aan de residuele benadering) zorgen voor 
hogere grondwaarden. 
 
Uitkomsten 
 

Ten aanzien van de ligging ten opzichte van de stad blijkt dat binnenstedelijke locaties hogere 
grondopbrengsten per m

2
 kennen dan uitleglocaties (€ 182,63 om € 105,14). Ook hier zijn, vooral voor 

binnenstedelijke locaties, de standaardafwijking, spreiding en scheefheid groot te noemen*
(24)

. De 
uitkomsten worden statistisch getoetst. 
 
De statistische toets bekijkt of er een verschil in grondopbrengsten per m

2
 is tussen binnenstedelijke 

locaties en uitleglocaties. Ook in dit geval is niet aan alle voorwaarden voor parametrisch toetsen 
voldaan. De verdelingen zijn niet normaal*

(25)
 en de varianties zijn niet homogeen (Levene: 23,003; p: 

,000). Daarom wordt gebruik gemaakt van de niet-parametrische Mann-Whitney test. De uitkomst van 
deze toets laat zien dat er met 99% betrouwbaarheid een verschil is tussen binnenstedelijke locaties 
en uitleglocaties (Mann-Whitney's U: 604,0; p [eenzijdig]: ,006). Dit sluit aan bij de verwachting dat de 
grondopbrengsten per m

2 
op binnenstedelijke locaties hoger zouden liggen dan op uitleglocaties. 
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 Bij relatief kleine steekproeven (n < 100) wordt toetsen met een significantieniveau van 90% (p = 0,10) ook geaccepteerd. 
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4.4.7 Externe gelden 
 
Verwachting 
 

De verwachting luidt dat de opbrengsten per m
2 

uit externe gelden hoger zijn voor binnenstedelijke 
locaties dan voor uitleglocaties. Dit heeft te maken met de eerder genoemde hoge kosten voor 
grondverwerving, bodemsanering, etc. Doordat deze hoge afzonderlijke kosten zorgen voor relatief 
hoge totale kosten, is de kans kleiner dat de kosten geheel gedekt kunnen worden door louter 
grondopbrengsten. Daarom zal er eerder beroep gedaan worden op externe gelden en zal deze 
opbrengstenpost daardoor hoger liggen voor binnenstedelijke locaties dan voor uitleglocaties. 
 
Uitkomsten 
 

Wanneer gekeken wordt naar de ligging ten opzichte van de stad, kan het verschil in externe gelden 
per m

2
 tussen binnenstedelijke locaties en uitleglocaties groot genoemd worden (€ 49,28 om € 2,75). 

De bijbehorende standaardafwijking en scheefheid zijn aanzienlijk*
(26)

; voor beide categorieën is de 
standaardafwijking minimaal het dubbele van het gemiddelde, de scheefheid is minimaal 3,0. Net als 
bij het plankenmerk ‘ligging in Nederland’, kan er hier op gewezen worden dat ruim 50% van de 
locaties überhaupt geen gebruik maakt van externe gelden. Hierdoor valt de verdeling zeer scheef uit. 
Er wordt getoetst of de uitkomsten significant zijn. 
 
De statistische toets die uitgevoerd zal worden heeft betrekking op het verschil tussen 
binnenstedelijke locaties en uitleglocaties. Zoals verwacht zou mogen worden op basis van de 
beschrijvende statistiek, blijken de steekproefgemiddelden voor dit plankenmerk wat betreft de hoogte 
van de externe gelden niet normaal verdeeld te zijn*

(27)
. Ook wordt niet aan de voorwaarde van 

homogene varianties voldaan (Levene: 40,541; p: ,000). Er mag daarom geen gebruik worden 
gemaakt van een parametrische toets. Er moet volstaan worden met de niet-parametrische Mann-
Whitney test. Deze toetsingsprocedure wijst uit dat met 99% betrouwbaarheid de externe gelden per 
m

2 
hoger liggen voor binnenstedelijke locaties dan voor uitleglocaties (Mann-Whitney's U: 502,0; p: 

,001). De theoretische verwachting wordt dus bevestigd. 
 
4.4.8 Tot slot 
 

De belangrijkste bevindingen zijn dat binnenstedelijke locaties significant hogere 
grondverwervingskosten per m

2
 kennen dan uitleglocaties. Dit is volgens verwachting en sluit aan bij 

de werking van de residuele rekenmethode: relatief hoge vastgoedwaarden op binnenstedelijke 
locaties werken door in relatief hoge grondverwervingskosten. Daarnaast blijken de kosten voor bouw- 
en woonrijp maken per m

2
 significant hoger te liggen voor binnenstedelijke locaties, terwijl de 

theoretische verwachting was dat er geen verschil met uitleglocaties zou zijn. Hier kan de theoretische 
veronderstelling voor aangedragen worden dat kosten voor bodemsanering op binnenstedelijke 
locaties relatief hoog kunnen uitvallen. De verwachtingen ten aanzien van kosten voor bovenwijkse 
voorzieningen en plan- en proceskosten worden bevestigd: kosten voor bovenwijkse voorzieningen 
zijn significant lager voor binnenstedelijke locaties in vergelijking met uitleglocaties, plan- en 
proceskosten zijn daarentegen significant hoger voor binnenstedelijke locaties. Hier kunnen 
respectievelijk het gemakkelijker aanhaken op bestaande infrastructuur en de hoge mate van 
versnippering als theoretische verklaringen voor genoemd worden. 
 
Het verschil in grondopbrengsten per m

2
 is ook significant te noemen, waarbij binnenstedelijke locaties 

hogere grondopbrengsten per m
2
 kennen dan uitleglocaties. Deze uitkomsten zijn volgens 

verwachting en sluiten aan bij de werking van de residuele rekenmethode, net als de uitkomsten voor 
de hoogte van externe gelden. Deze resultaten wijzen erop dat het verschil tussen binnenstedelijke 
locaties en uitleglocaties significant is, waarbij binnenstedelijke locaties hogere opbrengsten uit 
externe gelden per m

2
 ontvangen dan uitleglocaties. 

 
4.5 Bestemming van de grond 
 
Deze paragraaf zal ingaan op de relatie tussen de bestemming van de grond en de verschillende 
kosten- en opbrengstenposten. Eerst zullen de onderlinge verhoudingen tussen de posten inzichtelijk 
gemaakt worden, uitgesplitst naar de bestemming van de grond. Daarna wordt de relatie van de 
bestemming van de grond met de hoogte van de afzonderlijke posten bekeken. Achtereenvolgens 
worden de kostenposten grondverwervingskosten, kosten voor bouw- en woonrijp maken en plan- en 
proceskosten behandeld. Daarna komen de grondopbrengsten aan bod. 
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4.5.1 Onderlinge verhoudingen kosten- en opbrengstenposten 
 

Wat betreft de bestemming van de grond kennen de gegevens in de steekproef de volgende 
onderlinge verhoudingen tussen de kostenposten (figuur 4.4). De belangrijkste kenmerken zijn: 

- Het blijkt dat gemengde locaties relatief het hoogste percentage grondverwervingskosten 
kennen, gevolgd door woningbouwlocaties en bedrijventerreinen (49,3%, 47,2%, 46,5%). 
Deze percentages liggen niet ver uit elkaar; 

- Het percentage kosten voor bouw- en woonrijp maken is vergelijkbaar tussen de verschillende 
typen bestemmingen; 

- Het valt op dat gemengde locaties relatief bezien het laagste percentage plan- en 
proceskosten kennen (10,5%) in vergelijking met woningbouwlocaties (13,4%) en 
bedrijventerreinen (12,1%). Dit heeft vermoedelijk te maken met het hoge percentage 
grondverwervingskosten. 

 
Wat betreft de onderlinge verhouding tussen de opbrengstenposten ligt het percentage opbrengsten 
uit externe gelden voor gemengde locaties (19,6%) hoger dan voor woningbouwlocaties (3,7%) en 
bedrijventerreinen (3,6%). 
 
4.5.2 Grondverwervingskosten 
 
Verwachting 
 

Uit de beschrijvende statistiek blijkt dat gemengde locaties veelal in binnenstedelijk gebied te vinden 
zijn. Mede hierdoor luidt de verwachting ten aanzien van deze kostenpost hetzelfde voor dit 
plankenmerk: door onder andere hogere vastgoedwaarden, zullen gemengde locaties relatief hogere 
grondverwervingskosten kennen dan respectievelijk woningbouwlocaties en bedrijventerreinen. 
 
Figuur 4.4: Samenstelling van de totale kosten naar bestemming van de grond

29
 

 

 
 
Uitkomsten 
 

Uit de resultaten blijkt dat de grondverwervingskosten op gemengde locaties gemiddeld € 121,45 per 
m

2
 bedragen. Dit is hoger dan het gemiddelde van € 76,63 per m

2
. Woningbouwlocaties en 

bedrijventerreinen scoren hier lager (respectievelijk gemiddeld € 71,68 per m
2
 en € 33,13 per m

2
). 

Deze uitkomsten komen overeen met de hiervoor gestelde verwachting. Voor alle categorieën geldt 
dat de standaardafwijking en scheefheid groot zijn*

(28)
. Voor gemengde locaties is de 

standaardafwijking zelfs groter dan het gemiddelde en bedraagt de scheefheid 3,885. Er wordt met 
behulp van statistische toetsing nagegaan of deze uitkomsten significant zijn. 
 
Er wordt getoetst of het verschil tussen gemengde locaties, woningbouwlocaties en bedrijventerreinen 
wat betreft de hoogte van de post ‘grondverwervingskosten’ significant is. Daarvoor zou gebruik 
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 De verhouding van de staven is gecorrigeerd voor het aantal waarnemingen. 
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gemaakt kunnen worden van de Oneway ANOVA test, maar er is niet aan de voorwaarden voor deze 
toets voldaan. De verdeling is, uitgezonderd bedrijventerreinen, niet normaal*

(29)
 en de varianties zijn 

niet homogeen (Levene: 10,447; p: ,000). Er wordt daarom gebruik gemaakt van de niet-
parametrische Kruskal Wallis test. Deze toets wijst uit dat de grondverwervingskosten significant van 
elkaar verschillen (Chi

2
: 14,984; p: ,001). De overschrijdingskans is kleiner dan ,01. Daarom kan met 

99% betrouwbaarheid gesteld worden dat grondverwervingskosten voor gemengde locaties 
gemiddeld hoger zijn dan voor woningbouwlocaties of bedrijventerreinen. 
 
In dit geval is het interessant om met behulp van Mann-Whitney tests te bekijken waar de significante 
verschillen precies vandaan komen, gezien het drie compleet verschillende typen bestemmingen 
betreft. Dit in tegenstelling tot de ligging in Nederland, waar de onderlinge verschillen een duidelijke 
hiërarchie betreffen. Met andere woorden, waar er bij ‘ligging in Nederland’ reden was om slechts voor 
twee Mann-Whitney tests te kiezen (als [a] groter is dan [b], is het in ieder geval ook groter dan [c]), 
gaat deze reden voor de verschillen in typen bestemming niet op, gezien de categorieën hier niet 
hiërarchisch in te delen zijn. Kortom, in dit geval worden alle mogelijke vergelijkingen (drie stuks) 
getoetst met behulp van Mann-Whitney tests. Door de Bonferroni correctie wordt het 
significantieniveau nu ,017 (,05 gedeeld door 3). 
 
De toetsen wijzen uit dat er significante verschillen zijn tussen woningbouwlocaties en 
bedrijventerreinen (Mann-Whitney’s U: 219,0; p: ,001) en tussen bedrijventerreinen en gemengde 
locaties (Mann-Whitney’s U: 181,0; p: ,001). Het verschil tussen gemengde locaties en 
woningbouwlocaties blijkt niet significant te zijn (Mann-Whitney’s U: 411,0; p: ,258). Door deze 
verfijning luidt de conclusie dat grondverwervingskosten significant hoger zijn voor gemengde locaties 
ten opzichte van bedrijventerreinen en voor woningbouwlocaties ten opzichte van bedrijventerreinen. 
 
4.5.3 Kosten voor bouw- en woonrijp maken 
 
Verwachting 
 

Wat betreft kosten voor bouw- en woonrijp maken is in het theoretisch kader uitgesproken dat deze 
post kan variëren afhankelijk van de bestemming van de grond, doordat bestemmingen verschillen in 
intensiteit van gebruik (gemeten in percelen per hectare). Verschillen in intensiteit blijken bijvoorbeeld 
uit aanwezigheid van parkeervoorzieningen, benodigde openbare ruimte en riolering, etc. Hieruit 
afgeleid is gesteld dat daardoor de kosten voor bouw- en woonrijp maken het hoogst zouden zijn op 
gemengde locaties, gevolgd door woningbouwlocaties en bedrijventerreinen. 
 
Uitkomsten 
 

De resultaten*
(30)

 laten zien dat de kosten voor bouw- en woonrijp maken op gemengde locaties hoger 
liggen dan gemiddeld (€ 64,92 per m

2
 tegenover gemiddeld € 44,27 per m

2
). Woningbouwlocaties 

scoren nagenoeg gelijk aan het gemiddelde (€ 44,09 per m
2
); bedrijventerreinen scoren lager dan 

gemiddeld (€ 22,97 per m
2
). Alleen wat betreft de woningbouwlocaties zijn de uitkomsten erg scheef 

verdeeld te noemen (scheefheid: 3,596). De uitkomsten komen overeen met de richting van de 
hiervoor opgestelde verwachting. Er wordt getoetst of deze uitkomst significant is. 
 
Om te toetsen of gemengde locaties relatief meer kosten hebben voor bouw- en woonrijp maken dan 
woningbouwlocaties of bedrijventerreinen zou gebruik gemaakt kunnen worden van de Oneway 
ANOVA test. Echter, wederom is ook hier niet aan de gestelde voorwaarden voldaan. De varianties 
zijn niet homogeen te noemen (Levene: 16,641; p: ,000) en de verdeling is, wederom uitgezonderd 
voor bedrijventerreinen, niet normaal*

(31)
. Er wordt daarom gebruik gemaakt van de niet-parametrische 

Kruskal Wallis test. Deze toets laat zien dat de uitkomst significant is (Chi
2
: 21,455; p: ,000). De 

overschrijdingskans is kleiner dan ,01. Daarom kan met 99% betrouwbaarheid worden gesteld dat er 
een significant verschil is in kosten voor bouw- en woonrijp maken tussen de typen bestemmingen. 
 
Wederom wordt met behulp van drie afzonderlijke Mann-Whitney tests bekeken welke typen 
bestemmingen precies van elkaar verschillen. Door de Bonferroni correctie wordt het 
significantieniveau wederom ,017. De uitkomsten laten hetzelfde beeld zien als de vorige 
deelparagraaf: het verschil tussen woningbouwlocaties en bedrijventerreinen (Mann-Whitney’s U: 
86,0; p: ,000), alsmede het verschil tussen gemengde locaties en bedrijventerreinen (Mann-Whitney’s 
U: 126,0; p: ,001) is significant te noemen. Het verschil tussen gemengde locaties en 
woningbouwlocaties is niet significant (Mann-Whitney’s U: 237,0; p: ,237). Door deze verfijning luidt de 
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conclusie dat kosten voor bouw- en woonrijp maken hoger zijn voor gemengde locaties in vergelijking 
met bedrijventerreinen en voor woningbouwlocaties in vergelijking met bedrijventerreinen. 
 
4.5.4 Plan- en proceskosten 
 
Verwachting 
 

De laatste behandelde verwachting ten aanzien van de invloed van de bestemming van de grond op 
de hoogte van een kostenpost, betreft de verwachting wat betreft de hoogte van de post ‘plan- en 
proceskosten’. De verwachting luidt dat door een grotere behoefte aan afstemming en overleg tussen 
grondeigenaren, gemengde locaties relatief veel plan- en proceskosten kennen in vergelijking tot 
respectievelijk woningbouwlocaties en bedrijventerreinen. Enerzijds kan dit komen door het streven 
naar ‘integraliteit’ bij gemengde locaties. Door de wil om tot meer samenhang tussen functies te 
komen, kan de procesduur langer worden, wat hogere plan- en proceskosten met zich meebrengt. 
 
Op basis van de beschrijvende statistische gegevens ten aanzien van deze kostenpost kan de 
verwachting bevestigd worden*

(32)
. De plan- en proceskosten bedragen namelijk gemiddeld € 20,86 

per m
2
 op gemengde locaties in vergelijking met € 17,31 per m

2
 op woningbouwlocaties en € 8,94 per 

m
2
 op bedrijventerreinen. Gemengde locaties scoren hiermee hoger dan gemiddeld (€ 15,92 per m

2
), 

ditzelfde geldt voor woningbouwlocaties. Bedrijventerreinen scoren lager dan gemiddeld. Door middel 
van statistische toetsing wordt nagegaan of deze uitkomsten significant zijn. 
 
Een Oneway ANOVA test zou de gewenste statistische toets zijn. In dit geval is de verdeling niet 
normaal te noemen voor alle onderscheiden categorieën*

(33)
. Bovendien zijn de varianties niet 

homogeen (Levene: 7,324; p: ,001). Daarom wordt gebruik gemaakt van de Kruskal Wallis test. 
Statistische toetsing met behulp van deze niet-parametrische toets wijst uit dat het verschil significant 
te noemen is (Chi

2
: 15,625; p: ,000). De overschrijdingskans is kleiner dan ,01. Daarom kan met 99% 

betrouwbaarheid gesteld worden dat plan- en proceskosten significant afwijken tussen de 
verschillende typen bestemmingen. 
 
Ook hier wordt met behulp van drie afzonderlijke Mann-Whitney tests bekeken welke typen 
bestemmingen precies van elkaar verschillen. Door de Bonferroni correctie wordt het 
significantieniveau ,017. In dit geval blijken het verschil tussen woningbouwlocaties en 
bedrijventerreinen significant te zijn (Mann-Whitney’s U: 123,0; p: ,000), alsmede het verschil tussen 
gemengde locaties en bedrijventerreinen (Mann-Whitney’s U: 160,0; p: ,003). Het verschil tussen 
gemengde locaties en woningbouwlocaties (Mann-Whitney’s U: 332,0; p: ,580) is niet significant. Deze 
verfijning betekent dat de conclusie moet luiden dat woningbouwlocaties significant hogere plan- en 
proceskosten kennen dan bedrijventerreinen. Ditzelfde geldt voor gemengde locaties in vergelijking 
met bedrijventerreinen. 
 
Nu alle verwachtingen ten aanzien van de relatie van het plankenmerk ligging ten opzichte van de 
stad met de kostenposten besproken zijn, wordt overgegaan tot het bespreken van de 
opbrengstenposten, in dit geval slechts de grondopbrengsten. 
 
4.5.5 Grondopbrengsten 
 
Verwachting 
 

De geformuleerde verwachting ten aanzien van de invloed van de bestemming van de grond op de 
grondopbrengsten is dat de grondopbrengsten per m

2
 op gemengde locaties hoger zullen liggen dan 

die op woningbouwlocaties en bedrijventerreinen. Dit heeft te maken met de aanname dat de 
vastgoedwaarden het hoogst liggen op respectievelijk gemengde locaties, woningbouwlocaties en 
bedrijventerreinen. De argumentatie hierachter is hetzelfde als bij de vorige plankenmerken: de 
verwachting volgt uit de aannames van de residuele benadering. 
 
Uitkomsten 
 

Uit de resultaten blijkt dat gemengde locaties de hoogste grondopbrengsten per m
2
 kennen (€ 

164,89), gevolgd door woningbouwlocaties (€ 141,87) en bedrijventerreinen (€ 82,84). Het valt hierbij 
op dat de standaardafwijking voor gemengde locaties vrij groot is*

(34)
. Ook valt het op dat 

grondopbrengsten op gemengde locaties en woningbouwlocaties hoger liggen dan de gemiddelde 
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grondopbrengsten (€ 132,13 per m
2
). Deze uitkomsten sluiten op het eerste gezicht aan bij de 

verwachtingen en worden statistisch getoetst. 
 
De statistische toets heeft betrekking op het verschil in grondopbrengsten per m

2
 tussen gemengde 

locaties, woningbouwlocaties en bedrijventerreinen. Hiervoor zou de Oneway ANOVA test geschikt 
zijn, maar er is niet aan alle voorwaarden om van deze toets gebruik te mogen maken voldaan. Er is 
namelijk geen sprake van normale verdelingen*

(35)
 en de varianties zijn niet homogeen (Levene: 

12,127; p: ,000). Er wordt daarom gebruik gemaakt van de niet-parametrische Kruskal Wallis test. De 
uitkomsten van deze toets laten zien dat er een significant verschil is tussen de verschillende locaties 
(Chi

2
: 12,847; p: ,002). De overschrijdingskans is kleiner dan ,01. Er kan daarom gesteld worden dat 

er met 99% betrouwbaarheid een verschil is tussen gemengde locaties, woningbouwlocaties en 
bedrijventerreinen wat betreft de grondopbrengsten per m

2
. 

 
Een mogelijke verfijning van deze resultaten kan verkregen worden door Mann-Whitney tests uit te 
voeren op de onderlinge verschillen tussen de typen bestemmingen. Er wordt gebruik gemaakt van 
drie vergelijkingen, waardoor het significantieniveau ,017 wordt (Bonferroni correctie). In tegenstelling 
tot de vorige deelparagraaf, is hier slechts het verschil tussen woningbouwlocaties en 
bedrijventerreinen significant (Mann-Whitney’s U: 184,0; p: ,000). Dit geldt niet voor de verschillen 
tussen gemengde locaties en woningbouwlocaties (Mann-Whitney’s U: 480,0; p: ,858) en de 
verschillen tussen gemengde locaties en bedrijventerreinen (Mann-Whitney’s U: 243,0; p: ,024)

30
. De 

conclusie luidt dus dat de grondopbrengsten per m
2
 voor woningbouwlocaties significant hoger liggen 

dan die van bedrijventerreinen. 
 
4.5.6 Tot slot 
 

De belangrijkste bevindingen zijn dat gemengde locaties significant hogere grondverwervingskosten 
per m

2
 kennen dan woningbouwlocaties en bedrijventerreinen. Dit is volgens verwachting. Alleen het 

verschil tussen woningbouwlocaties en bedrijventerreinen blijkt na verfijning niet langer significant. 
Wederom vormen de relatief hoge vastgoedwaarden op gemengde locaties een inhoudelijke 
verklaring. Volgend aan de residuele benadering zorgt dit voor relatief hoge grondverwervingskosten. 
Daarnaast blijken de kosten voor bouw- en woonrijp maken per m

2
 volgens verwachting hoger te 

liggen voor gemengde locaties dan voor woningbouwlocaties of bedrijventerreinen. De relatief hoge 
intensiteit van gebruik op gemengde locaties vormt hier een inhoudelijke verklaring voor. De gevonden 
verschillen zijn statistisch significant, maar laten na verfijning hetzelfde beeld zien als de 
grondverwervingskosten. Wat betreft de plan- en proceskosten blijkt dat deze voor gemengde locaties 
het hoogst zijn, gevolgd door woningbouwlocaties en bedrijventerreinen. Dit is volgens verwachting en 
als geheel significant. De grotere behoefte aan afstemming en overleg bij gemengde locaties vormt 
hier een mogelijke inhoudelijke verklaring voor. De uitkomsten zijn na verfijning echter alleen niet 
significant voor het verschil tussen woningbouwlocaties en gemengde locaties. Ditzelfde beeld geldt 
voor de grondopbrengsten, echter, daar is ook de vergelijking tussen gemengde locaties en 
bedrijventerreinen na verfijning niet langer significant. 
 
4.6 Omvang van het plangebied 
 
Deze paragraaf zal ingaan op de relatie tussen de omvang van het plangebied en de verschillende 
kosten- en opbrengstenposten. Eerst zullen de onderlinge verhoudingen tussen de posten inzichtelijk 
gemaakt worden, uitgesplitst naar de omvang van het plangebied. Daarna wordt de relatie van de 
omvang van het plangebied met de hoogte van de afzonderlijke posten bekeken. Achtereenvolgens 
worden de kostenposten kosten voor bouw- en woonrijp maken, kosten voor bovenwijkse 
voorzieningen en plan- en proceskosten behandeld. Tot slot komen de externe gelden aan bod. 
Grondopbrengsten worden niet behandeld, gezien hier geen empirische verwachtingen over zijn. 
 
4.6.1 Onderlinge verhoudingen kosten- en opbrengstenposten 
 

Wat betreft de omvang van het plangebied kennen de gegevens in de steekproef de volgende 
onderlinge verhoudingen tussen de kostenposten (figuur 4.5). De belangrijkste kenmerken zijn: 

- Het percentage grondverwervingskosten op grote locaties is gemiddeld nagenoeg gelijk aan 
dat op kleine locaties (47,7% om 47,8%); 
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 Door de relatief grote standaardafwijking en spreiding van de categorie ‘gemengd’ treden er verstorende effecten op. 
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- Op grote locaties zijn kosten voor bouw- en woonrijp maken relatief iets lager dan op kleine 
locaties (32,9% om 33,3%); 

- Grote locaties besteden een hoger percentage van de kosten aan bovenwijkse voorzieningen 
dan kleine locaties (3,2% om 1,9%); 

- Plan- en proceskosten vallen relatief hoger uit voor kleine locaties (13,1%) dan voor grote 
locaties (11,0%). 

 
Figuur 4.5: Samenstelling van de totale kosten naar omvang van het plangebied

31
 

 

 
 
Wat betreft de onderlinge verhouding tussen de opbrengstenposten ligt het percentage opbrengsten 
uit externe gelden voor kleine locaties (9,5%) hoger dan voor grote locaties (8,2%). 
 
4.6.2 Kosten voor bouw- en woonrijp maken 
 
Verwachting 
 

Wat betreft kosten voor bouw- en woonrijp maken is in het theoretisch kader uitgesproken dat deze 
post kan variëren afhankelijk van de omvang van het plangebied, doordat er economische 
schaalvoordelen op kunnen treden naarmate de omvang van het plangebied groter wordt. Voor bouw- 
en woonrijp maken luidt de verwachting dat, door kostendrukkende effecten (per hectare), 
economische schaalvoordelen optreden voor grote locaties ten opzichte van kleine locaties. Met 
andere woorden, kosten voor bouw- en woonrijp maken per m

2
 liggen voor kleine locaties 

waarschijnlijk hoger dan voor grote locaties. 
 
Uitkomsten 
 

De resultaten*
(36)

 laten zien dat de kosten voor bouw- en woonrijp maken op kleine locaties hoger 
liggen dan voor grote locaties (gemiddeld € 55,50 per m

2
 tegenover gemiddeld € 33,04 per m

2
). Voor 

beide categorieën zijn de uitkomsten erg scheef verdeeld te noemen (scheefheid groter dan 2,0). Voor 
grote locaties is de standaardafwijking groter dan het gemiddelde. De uitkomsten komen overeen met 
de richting van de hiervoor opgestelde verwachting. Er wordt getoetst of deze uitkomst significant is. 
 
Om te toetsen of kleine locaties relatief meer kosten voor bouw- en woonrijp maken hebben dan grote 
locaties zou gebruik gemaakt kunnen worden van de independent Student’s t-test. Echter, er is niet 
aan de gestelde voorwaarden voldaan. De varianties zijn wel homogeen te noemen (Levene: ,461; p: 
,499), maar de verdeling is niet normaal*

(37)
. Er wordt daarom gebruik gemaakt van de niet-

parametrische Mann-Whitney test. Deze toets laat zien dat de uitkomst significant is (Mann-Whitney’s 
U: 306,0; p: ,000). De overschrijdingskans is kleiner dan ,01. Daarom kan met 99% betrouwbaarheid 
worden gesteld dat voor kleine locaties de kosten voor bouw- en woonrijp maken significant hoger 
liggen dan voor grote locaties. 
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 De verhouding van de staven is gecorrigeerd voor het aantal waarnemingen. 
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4.6.3 Kosten voor bovenwijkse voorzieningen 
 
Verwachting 
 

Ten aanzien van de kosten voor bovenwijkse voorzieningen luidt de verwachting dat deze kostenpost 
lager uitvalt voor kleine locaties dan voor grote locaties. De gedachte hierachter is dat kleine locaties 
vermoedelijk gemakkelijker kunnen worden aangetakt aan de bestaande infrastructuur dan grote 
locaties. Daarnaast geldt: hoe groter de impact van een ontwikkeling (in de regel groter bij grote 
locaties), hoe groter het belang van compenserende maatregelen (zie theoretisch kader). 
 
Uitkomsten 
 

De kosten voor bovenwijkse voorzieningen*
(38)

 bedragen gemiddeld € 2,33 per m
2
 voor grote locaties, 

in vergelijking met € 2,57 per m
2
 voor kleine locaties. Voor beide categorieën geldt dat de 

standaardafwijking groter is dan het gemiddelde. Ook zijn de verdelingen scheef te noemen. De 
richting van de gevonden verbanden komt niet overeen met de hiervoor gestelde verwachting. Er 
wordt getoetst of de uitkomsten significant zijn. 
 
Net als bij de vorige besproken toets, zou ook deze uitkomst getoetst kunnen worden met behulp van 
de independent Student’s t-test. In dit geval zijn de varianties homogeen te noemen (Levene: 1,489; p: 
,226), maar zijn de verdelingen niet normaal*

(39)
, zoals verwacht mocht worden op basis van de 

beschrijvende statistiek. Er wordt daarom gebruik gemaakt van de niet-parametrische variant, de 
Mann-Whitney test. Deze toets wijst uit dat het gevonden verschil tussen grote locaties en kleine 
locaties wat betreft de kosten voor bovenwijkse voorzieningen niet significant is (Mann-Whitney’s U: 
621,5; p: ,278). 
 
4.6.4 Plan- en proceskosten 
 

De laatste behandelde verwachting ten aanzien van de invloed van de omvang van het plangebied op 
de hoogte van een kostenpost, betreft de verwachting wat betreft de hoogte van de post ‘plan- en 
proceskosten’. De verwachting luidt dat door economische schaalvoordelen de plan- en proceskosten 
relatief lager zullen uitvallen voor grote locaties dan voor kleine locaties. 
 
Uitkomsten 
 

Op basis van de beschrijvende statistische gegevens ten aanzien van deze kostenpost kan de 
verwachting bevestigd worden*

(40)
. De plan- en proceskosten bedragen namelijk gemiddeld € 11,38 

per m
2
 op grote locaties in vergelijking met € 20,70 per m

2
 op kleine locaties. Grote locaties scoren 

hiermee lager dan gemiddeld (€ 15,92 per m
2
), kleine locaties scoren hoger dan gemiddeld. Door 

middel van statistische toetsing wordt nagegaan of deze uitkomsten significant zijn. 
 
Wederom zou een independent Student’s t-test de gewenste statistische toets zijn. In dit geval is de 
verdeling niet normaal te noemen*

(41)
, ook al zijn de varianties wel homogeen (Levene: ,143; p: ,706). 

Daarom wordt gebruik gemaakt van de Mann-Whitney test. Statistische toetsing met behulp van deze 
niet-parametrische toets wijst uit dat het verschil significant te noemen is (Mann-Whitney’s U: 231,0; p: 
,000). De overschrijdingskans is kleiner dan ,01. Daarom kan met 99% betrouwbaarheid gesteld 
worden dat plan- en proceskosten op kleine locaties hoger liggen dan op grote locaties. 
 
Nu alle verwachtingen ten aanzien van de relatie van het plankenmerk omvang van het plangebied 
met de kostenposten besproken zijn, wordt overgegaan tot het bespreken van de opbrengstenposten, 
in dit geval slechts de externe gelden, gezien er omtrent de grondopbrengsten in dit geval geen 
empirische verwachtingen zijn opgesteld. 
 
4.6.5 Externe gelden 
 
Verwachting 
 

De verwachting luidt dat de opbrengsten per m
2 

uit externe gelden hoger zijn voor kleine locaties dan 
voor grote locaties. Dit heeft te maken met de eerder genoemde economische schaalvoordelen. Door 
deze schaalvoordelen hebben grote locaties minder kosten per m

2
, die gedekt moeten worden. 

Daardoor zullen de opbrengsten uit externe gelden vermoedelijk hoger liggen voor kleine locaties in 
vergelijking met grote locaties. 
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Uitkomsten 
 

Uit de steekproef blijkt dat de externe gelden per m
2
 veel hoger liggen voor kleine locaties dan voor 

grote locaties (€ 31,05 om € 6,59). Dit betekent dat kleine locaties veel hoger dan gemiddeld scoren 
(gemiddelde: € 18,96). Grote locaties scoren lager dan gemiddeld. Evenals bij de overige 
plankenmerken, is hier (logischerwijs) ook sprake van een grote spreiding en scheefheid, als gevolg 
van het grote aantal waarnemingen dat helemaal geen opbrengsten uit externe gelden kent*

(42)
. Er 

wordt getoetst of de uitkomsten significant zijn. 
 
De statistische toets die uitgevoerd zal worden heeft betrekking op het verschil tussen grote locaties 
en kleine locaties. Zoals verwacht zou mogen worden op basis van de beschrijvende statistiek, blijken 
de steekproefgemiddelden voor dit plankenmerk wat betreft de hoogte van de externe gelden niet 
normaal verdeeld te zijn*

(43)
. Ook wordt niet aan de voorwaarde van homogene varianties voldaan 

(Levene: 9,033; p: ,003). Er mag daarom geen gebruik worden gemaakt van een parametrische 
independent Student's t-test. Er moet volstaan worden met de niet-parametrische Mann-Whitney test. 
Deze toetsingsprocedure wijst uit dat de externe gelden per m

2 
niet significant hoger liggen voor kleine 

locaties dan voor grote locaties (Mann-Whitney's U: 888,0; p: ,365). De theoretische verwachting 
wordt dus niet bevestigd. 
 
4.6.6 Tot slot 
 

De belangrijkste bevindingen zijn dat grote locaties significant lagere kosten per m
2
 hebben voor 

bouw- en woonrijp maken dan kleine locaties. Dit is volgens verwachting en kan inhoudelijk mogelijk 
verklaard worden door economische schaalvoordelen die optreden bij grote locaties. De 
verwachtingen ten aanzien van kosten voor bovenwijkse voorzieningen worden niet bevestigd. Tegen 
verwachting in blijken grote locaties lagere kosten voor bovenwijkse voorzieningen te maken dan 
kleine locaties. Het verschil is echter niet statistisch significant. De verwachtingen wat betreft plan- en 
proceskosten worden wel bevestigd: deze kosten zijn voor grote locaties in vergelijking met kleine 
locaties significant lager. Ook hier kunnen economische schaalvoordelen een inhoudelijke verklaring 
voor bieden. De opbrengsten uit externe gelden liggen volgens verwachting ook hoger voor kleine 
locaties dan voor grote locaties, maar dit verschil is niet significant te noemen. 
 
4.7 Verhouding bebouwing en openbare ruimte 
 
Het eerste niet-categorale (ratio) plankenmerk dat wordt behandeld, betreft de verhouding tussen 
bebouwing en openbare ruimte (het percentage uitgeefbare grond). Uit tabel 4.3 bleek dat dit 
percentage gemiddeld 53,5% bedraagt. Het percentage uitgeefbare grond, zo bleek uit het theoretisch 
kader, kan als een goede afspiegeling van de verhouding tussen bebouwing en openbare ruimte 
worden gezien. Deze verhouding zou theoretisch gezien verband houden met de kosten en 
opbrengsten van ruimtelijke projecten. Er zijn enkele verwachtingen opgesteld ten aanzien van het 
percentage uitgeefbare grond. Deze verwachtingen worden in deze paragraaf behandeld. 
 
4.7.1 Relatie met kosten voor bouw- en woonrijp maken 
 

De verwachting uit het theoretisch kader heeft betrekking op de samenhang tussen het percentage 
kosten voor bouw- en woonrijp maken en het percentage uitgeefbare grond. De verwachting is dat bij 
een hoog percentage kosten voor bouw- en woonrijp maken, het percentage uitgeefbare grond lager 
zal zijn. Dit komt doordat een hoge kostenpost voor bouw- en woonrijp maken veroorzaakt kan worden 
door een relatief groot aandeel openbare ruimte in een plangebied. Wanneer het aandeel openbare 
ruimte relatief groot is, zal er relatief weinig uitgeefbare grond beschikbaar zijn. Deze verwachting kan 
getoetst worden door de correlatie tussen de kosten voor bouw- en woonrijp maken en het percentage 
uitgeefbare grond te berekenen. Hieruit blijkt dat de correlatie (Pearson's R) -,390 bedraagt (p: ,001). 
Dit betekent dat de verwachting wordt bevestigd: naarmate het percentage uitgeefbare grond kleiner 
wordt, worden de kosten voor bouw- en woonrijp maken hoger. 
 
4.7.2 Relatie met opbrengsten uit externe gelden 
 

De verwachting uit het theoretisch kader heeft betrekking op de samenhang tussen het percentage 
uitgeefbare grond en het percentage externe gelden. De verwachting is dat het percentage externe 
gelden hoger zal zijn bij een kleiner percentage uitgeefbare grond. De reden hiervoor is dat de 
grondopbrengsten tegen kunnen vallen wanneer er een laag percentage uitgeefbare grond is. 
Hierdoor zal het percentage externe gelden hoger horen te liggen. Dit kan gecontroleerd worden door 
de correlatie tussen het percentage uitgeefbare grond en de opbrengsten uit externe gelden te 
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berekenen. Deze correlatie (Pearson's R) bedraagt -,085 (p: ,473). De verwachting wordt bevestigd 
qua richting van het verband: bij een lager percentage uitgeefbare grond ligt het percentage externe 
gelden hoger. Tegenvallende grondopbrengsten door relatief weinig uitgeefbare grond kunnen hier 
een verklaring voor zijn. De gevonden uitkomsten zijn echter niet significant. 
 
4.8 Versnippering van grondeigendom 
 
Het tweede niet-categorale (ratio) plankenmerk dat wordt behandeld, betreft de versnippering van 
grondeigendom. Uit tabel 4.3 bleek dat de mate van versnippering gemiddeld 1,56 bedraagt

32
. De 

mate van versnippering (gemeten in het aantal grondeigenaren per hectare), zo is gedurende dit 
hoofdstuk gebleken, kan als een goede indicator van de ruimtelijke complexiteit op een locatie worden 
gezien. Deze maat zou theoretisch een direct effect moeten hebben op de doorlooptijd van ruimtelijke 
projecten, dus hiermee een indirect effect op de kosten van projecten. Er zijn enkele verwachtingen 
opgesteld ten aanzien van de versnippering van grondeigendom. Deze verwachtingen worden in deze 
paragraaf behandeld. Een kanttekening hierbij is dat op het moment van het schrijven van dit 
onderzoek voor slechts 58 van de 89 cases de mate van versnippering bekend was. Dit kan invloed 
hebben op de richting en sterkte van de gevonden verbanden. 
 
4.8.1 Relatie met ligging ten opzichte van de stad 
 

De eerste verwachting heeft betrekking op de relatie tussen de mate van versnippering (aantal 
grondeigenaren per hectare) en de ligging ten opzichte van de stad. De verwachting is dat door de 
dichtheid van grondeigenaren in binnenstedelijk gebied, de versnippering hoger zal liggen op 
binnenstedelijke locaties dan op uitleglocaties. De bijbehorende data is niet normaal verdeeld*

(44)
 en 

de bijbehorende varianties zijn niet homogeen (Levene: 7,761; p: ,007). Daarom wordt gebruik 
gemaakt van een niet-parametrische Mann-Whitney test. De uitkomst van deze toets laat zien dat de 
verwachting wordt bevestigd (Mann-Whitney's U: 170,0; p: ,001). De overschrijdingskans is kleiner 
dan ,01. Met 99% zekerheid valt daarom te zeggen dat de versnippering op binnenstedelijke locaties 
hoger is dan op uitleglocaties. 
 
4.8.2 Relatie met plan- en proceskosten 
 

De tweede verwachting is dat de plan- en proceskosten hoger zullen zijn bij een hogere mate van 
versnippering. De reden hiervoor is dat er bij een groter aantal grondeigenaren per hectare meer 
overleg en afstemming tussen die eigenaren nodig zal zijn. Hierdoor zullen de plan- en proceskosten 
hoger uitvallen. Dit kan gecontroleerd worden door de correlatie tussen de plan- en proceskosten en 
de mate van versnippering te berekenen. Deze correlatie (Pearson's R) bedraagt ,020 (p: ,886). De 
verwachting wordt bevestigd qua richting van het verband: bij een hogere mate van versnippering, 
liggen de plan- en proceskosten gemiddeld hoger. Grotere behoefte aan afstemming en overleg 
kunnen hier een verklaring voor zijn. De gevonden uitkomsten zijn echter niet significant. 
 
4.9 Geldigheid van de resultaten 
 
De laatste paragraaf van dit hoofdstuk besteedt kort aandacht aan de geldigheid van de resultaten, 
door terug te blikken op de opmerkingen ten aanzien van bias en representativiteit uit hoofdstuk 3. 
Daarna worden de belangrijkste uitkomsten van dit hoofdstuk schematisch weergegeven. Dit schema 
vormt het vertrekpunt voor het bespreken van de conclusies in hoofdstuk 5. 
 
4.9.1 Generaliseerbaarheid 
 

In paragraaf 3.5.4 en 3.5.5 is inzicht geboden in respectievelijk de vermoedelijke bias van de in dit 
onderzoek gehanteerde database ten opzichte van de populatie en de representativiteit van de 
steekproef. Hieruit blijkt enerzijds dat de gehanteerde database enige vertekeningen kent ten opzichte 
van de populatie. Hier moet rekening mee gehouden worden bij het beoordelen van de hiervoor 
gepresenteerde resultaten. Als er bijvoorbeeld vermeld wordt: "met 95% betrouwbaarheid kan worden 
gesteld…", dan heeft dat statistisch bezien geldigheid voor de gehele populatie. In beginsel is dat ook 
zo voor de resultaten uit dit onderzoek; echter onder invloed van de vermoedelijke bias van dit 
onderzoek (bovenwijkse voorzieningen, aantal grondeigenaren, grote plangebieden) zou het zo 
kunnen zijn dat de statistische toetsen geen goede indicatie van de werkelijke relaties bieden. 
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Anderzijds blijkt uit de toetsing voor representativiteit dat locaties in de Randstad 
oververtegenwoordigd zijn in de steekproef. Dit betekent dat bij het beoordelen van de resultaten er 
rekening mee gehouden moet worden dat de gelegde verbanden in de steekproef gebaseerd zijn op 
een lichte oververtegenwoordiging van locaties in de Randstad. Daardoor zou het kunnen dat de 
statistische toetsen de werkelijke relaties niet nauwkeurig genoeg weergeven. 
 
4.9.2 Tot slot 
 

Dit hoofdstuk heeft de mogelijke invloed van verschillende plankenmerken op het financieel resultaat 
van grondexploitaties inzichtelijk gemaakt, door per kosten- en opbrengstenpost onderzoek te doen 
naar de vermoedelijke invloed van diverse plankenmerken op de hoogte en samenstelling van de 
post. Onderstaande tabel (tabel 4.7) geeft per kosten- of opbrengstenpost weer of een plankenmerk 
een positieve, negatieve of neutrale uitwerking heeft op de desbetreffende post. In dit overzicht zijn de 
niet-categorale (ratio) plankenmerken buiten beschouwing gelaten. 
 
Tabel 4.7: Schematisch overzicht relatie plankenmerken en posten op grondexploitatie

33
 

 

  

Grond- 
verwervings- 

kosten 

Bouw- en 
woonrijp 
maken 

Bovenwijkse 
voorzieningen 

 

Plan- en 
proces- 
kosten 

Grond- 
opbrengsten 

 

Externe 
gelden 

 

Financieel 
resultaat 

 

Randstad + (**) + x x - - (**) - - (**) x 

Intermediair - - (**) + x x - - (**) + (**) x 

Perifeer - - (**) - - x x + (**) - - (**) x 

Binnenstedelijk + (***) + (***) - - (*) + (***) - - (***) - - (***) - - (***) 

Uitleg - - (***) - - (***) + (*) - - (***) + (***) + (***) + (***) 

Woningbouw - - (***) +/- (***) x + (***) - - (***) x - - 

Bedrijventerrein - - (***) - - (***) x - - (***) + (***) x + 

Gemengd + (***) + (***) x + (***) - - (***) x - - 

Groot x - - (***) - - - - (***) x + - - 

Klein x + (***) + + (***) x - - - - 

 
Wanneer bovenstaande tabel vergeleken wordt met het schematisch overzicht uit het theoretisch 
kader (tabel 2.2; paragraaf 2.9) valt op dat vrijwel alle verwachtingen bevestigd worden met een 
statistisch significante uitkomst. Wat dat betreft zijn de uitkomsten van dit onderzoek niet 
verbazingwekkend te noemen. Wel kan benadrukt worden dat de causale relaties, die in de literatuur 
al op basis van kwalitatief onderzoek gepresenteerd zijn, nu ondersteund worden met kwantitatief 
empirisch materiaal. Dat is een belangrijke meerwaarde van dit onderzoek. 
 
Het is ook belangrijk om te vermelden dat de resultaten van dit onderzoek goed te begrijpen zijn 
wanneer ze worden gespiegeld aan de werking van de residuele benadering (paragraaf 2.1.2). Om 
een voorbeeld te noemen: in het theoretisch kader is verondersteld dat onder invloed van regionaal-
economische verschillen vastgoedwaarden vermoedelijk hoger liggen op locaties in de Randstad, 
vergeleken met locaties in de intermediaire of perifere zone (paragraaf 2.3.4). Wanneer puur residueel 
zou worden gerekend, resulteert dit in relatief hoge grondverwervingskosten voor locaties in de 
Randstad (tabel 2.1). Zoals blijkt uit dit hoofdstuk, worden dergelijke veronderstellingen bevestigd door 
de gevonden uitkomsten (paragraaf 4.3.2). Deze redeneringwijze geldt, naast dit voorbeeld, voor vele 
andere empirische uitkomsten (vergelijk tabel 2.2 en tabel 4.7). 
 
De resultaten uit dit hoofdstuk, zoals samengevat in bovenstaande tabel (tabel 4.7), worden in de 
hierna volgende conclusie gerelateerd aan de probleemstelling en deelvragen, zoals die in de inleiding 
geformuleerd zijn (paragraaf 1.3). 
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  Legenda: 
+ Post valt relatief hoog uit 
+/- Post valt gemiddeld uit 
- - Post valt relatief laag uit 
 (*) Significant bij 90% betrouwbaarheid (p < 0,10) 
(**) Significant bij 95% betrouwbaarheid (p < 0,05) 
(***) Significant bij 99% betrouwbaarheid (p < 0,01) 
x Niet van toepassing, want geen verwachtingen 
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5. Conclusie 

 
5.1 Terugblik 
 
Ondanks het feit dat ruim 30% van de nieuwe woningen binnen bestaand stedelijk gebied worden 
gerealiseerd, is er toch een regelmatig terugkerende constatering dat deze ontwikkelingen moeilijk of 
niet van de grond komen, onder andere als gevolg van problemen met de financiële haalbaarheid. 
Daarnaast, mede ingegeven door de huidige economische crisis, ontstaan er geluiden dat 
uitleglocaties evenmin gemakkelijk te realiseren zijn. Er worden de laatste tijd veel voorstellen gedaan 
om de (financieel-economische) haalbaarheid van gebiedsontwikkelingsprojecten te vergroten, maar 
het ontbreekt bij deze bijdragen aan een grondige (empirische) analyse van het probleem. 
 
Het gesignaleerde probleem is dat de relatie tussen plankenmerken – in dit onderzoek onder andere 
ligging, bestemming en omvang – en de financieel-economische haalbaarheid van ruimtelijke 
projecten onvoldoende empirisch wordt ondersteund vanuit de (academische) literatuur. Gesteld wordt 
dat hetgeen erover bekend is zich beperkt tot ervaringen, anekdotes en casusonderzoek. Doordat in 
dit onderzoek een verkennende analyse is gemaakt van een groot aantal plannen en 
grondexploitaties, is dit inzicht wél verkregen. De hierbij horende doelstelling is om op zoek te gaan 
naar de relaties tussen plankenmerken en financiële parameters van ruimtelijke projecten, om zo meer 
inzicht te krijgen in de factoren die de financiële (on)haalbaarheid beïnvloeden. 
 
De bijbehorende probleemstelling luidde als volgt: 
 
‘Wat is de invloed van plankenmerken (zoals ligging, bestemming en omvang) op de hoogte en 
samenstelling van kosten- en opbrengstenposten op de grondexploitatie en hoe beïnvloedt dit het 
financieel-economisch resultaat van gebiedsontwikkelingsprojecten?’ 
 
Met daarbij de volgende deelvragen: 
 

1. Hoe verhouden afzonderlijke kostenposten zich tot elkaar en ten opzichte van de totale kosten 
op de grondexploitatie en in hoeverre varieert dit per plankenmerk? 

2. Wat is de invloed van plankenmerken (zoals ligging, bestemming en omvang) op de hoogte 
van afzonderlijke kostenposten op de grondexploitatie? 

3. Wat is de invloed van plankenmerken (zoals ligging, bestemming en omvang) op de hoogte 
van grondopbrengsten en externe gelden op de grondexploitatie? 

4. Hoe werkt de invloed van plankenmerken op de grondexploitatie door op het financieel-
economisch resultaat van gebiedsontwikkelingsprojecten als geheel? 

 
Dit hoofdstuk biedt een overzicht van de belangrijkste conclusies die uit het empirische onderzoek zijn 
voortgekomen. De bespreking volgt de structuur van de deelvragen en probleemstelling. 
 
5.2 Deelvragen 
 
5.2.1 Samenstelling van de totale kosten (deelvraag 1) 
 

In algemene zin, dus zonder de uitsplitsing naar plankenmerken te maken, valt op te merken dat de 
post ‘grondverwervingskosten’, die voor alle plankenmerken gemiddeld bijna 50% van de totale kosten 
betreft, relatief gezien de grootste kostenpost op de grondexploitatie vormt. Dit komt goed overeen 
met het percentage dat in het onderzoek van Buitelaar e.a. (2008) gevonden wordt. ‘Kosten voor 
bouw- en woonrijp maken’ bedragen ongeveer een derde van de totale kosten, ‘plan- en 
proceskosten’ ruim 10%. Deze bevindingen tonen overeenkomsten met andere bijdragen uit de 
literatuur (zie bijvoorbeeld Wigmans, 2002; VVG, 2005). Daarnaast zijn er enkele andere 
kostenposten, zoals ‘onderzoekskosten’ (1%), ‘bovenwijkse voorzieningen’ (ruim 2,5%) en ‘overige 
kosten’ (bijna 4%) die geen groot aandeel in de totale kosten hebben. Er kan gesteld worden dat de 
samenstelling van de kosten, zoals die in deze steekproef naar voren is gekomen, geen onredelijke 
verdeling laat zien wanneer deze uitkomsten vergeleken wordt met andere theoretische bijdragen. 
 
Uitgesplitst naar de verschillende plankenmerken zijn er geen grote afwijkingen van het algemene 
beeld waarneembaar wat betreft de samenstelling van de totale kosten. Bijvoorbeeld: de percentages 
grondverwervingskosten voor locaties in de Randstad (50,5%), intermediaire locaties (48,6%) en 
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perifere locaties (45,1%) wijken niet veel af van het gemiddelde percentage (47,7%). Ook wanneer 
tussen plankenmerken vergeleken zou worden, zijn de verschillen niet groot te noemen. Vergelijk 
bijvoorbeeld de hiervoor genoemde percentages voor grondverwervingskosten met die van 
binnenstedelijke locaties (51,3%) of uitleglocaties (45,8%). De verklaring hiervoor is dat werken met 
percentages de verschillen afvlakt tot een range van 0 tot 100, terwijl in werkelijkheid de absolute 
verschillen veel groter zijn. In het vervolg is daarom gekeken naar kosten- en opbrengstenposten 
uitgedrukt in euro’s per m

2
 (zie bijlage ‘Verantwoording standaardiseringen’). 

 
Daarnaast verdient het vermelding dat, gezien het exploratieve karakter van dit onderzoek en de tijd 
die geïnvesteerd moest worden in het opzetten en onderhouden van een consistente database, de 
analyses zich beperken tot verschiltoetsen voor afzonderlijke plankenmerken. Om meer inzicht te 
verkrijgen in de relatieve invloed van de plankenmerken op kosten- en opbrengstenposten zijn meer 
geavanceerde statistische procedures benodigd (paragraaf 5.4). 
 
5.2.2 Relaties tussen plankenmerken en kostenposten (deelvraag 2) 
 

In deze deelparagraaf worden per plankenmerk de relaties met de afzonderlijke kostenposten 
behandeld. Dit overzicht beperkt zich tot de empirische verwachtingen waarbij een significante 
uitkomst gevonden is (zie voor een schematisch overzicht tabel 4.7). Veel van deze verwachtingen 
zijn, zoals gezegd, goed te begrijpen vanuit de werking van de residuele benadering (tabel 2.1). Een 
algemene opmerking is daarom dat de uitkomsten van dit onderzoek niet zozeer verbazingwekkend 
zijn. Wel valt op te merken dat de in de literatuur bekende causale relaties op basis van kwalitatief 
onderzoek nu ondersteund kunnen worden met kwantitatief empirisch materiaal. 
 
Ligging in Nederland 
 

Uit de resultaten blijkt dat grondverwervingskosten gemiddeld hoger liggen voor locaties in de 
Randstad dan voor locaties in de intermediaire en de perifere zone. Een mogelijke verklaring vormt de 
hogere vastgoedwaarden op locaties in de Randstad in vergelijking met de locaties in de intermediaire 
en perifere zone. Volgend aan de residuele benadering zouden hoge vastgoedwaarden uiteindelijk 
doorwerken in hogere grondverwervingskosten. Deze veronderstelling wordt dus op basis van de 
statistische toetsing in dit onderzoek bevestigd. 
 
Ligging ten opzichte van de stad 
 

De resultaten wijzen op relatief hoge grondverwervingskosten voor binnenstedelijke locaties in 
vergelijking met uitleglocaties. Relatief hogere vastgoedwaarden, hogere sloopkosten en langere 
verwervingstrajecten kunnen een goede inhoudelijke verklaring voor de gevonden verschillen bieden. 
Met behulp van de residuele rekenmethode is deze veronderstelling goed te verantwoorden. Verder 
blijken de kosten voor bouw- en woonrijp maken significant hoger te liggen voor binnenstedelijke 
locaties. De verwachting dat kosten voor bodemsanering lager liggen op uitleglocaties vormt hier een 
mogelijke inhoudelijke verklaring voor. Immers, doordat het bestaande gebruik op binnenstedelijke 
locaties (logischerwijs) geen agrarische of vacante grond betreft, maar eerder bestaande fysieke 
bebouwing, is de kans groter dat er hier sprake is van vervuilde of verontreinigde grond. Hierdoor 
zouden de kosten voor bodemsanering relatief hoog kunnen uitvallen. Dit werkt door in hogere kosten 
voor bouw- en woonrijp maken. Wat betreft de kosten voor bovenwijkse voorzieningen scoren 
binnenstedelijke locaties gemiddeld lager dan uitleglocaties. Inhoudelijk zou dit verklaard kunnen 
worden doordat binnenstedelijke locaties gemakkelijker gebruik kunnen maken van bestaande 
infrastructuur en dat er minder noodzaak is tot compenserende maatregelen dan op uitleglocaties. Tot 
slot liggen plan- en proceskosten relatief hoog voor binnenstedelijke locaties, mogelijk doordat de 
ruimtelijke complexiteit in vergelijking met uitleglocaties hoger is. Immers, er is gebleken dat de 
versnippering op binnenstedelijke locaties relatief hoog ligt. Een hoge mate van versnippering wordt in 
de literatuur vaak als kenmerk van een hoge ruimtelijke complexiteit genoemd (Buitelaar e.a., 2008). 
 
Bestemming van de grond 
 

Uit dit onderzoek blijkt dat gemengde locaties significant hogere grondverwervingskosten kennen in 
vergelijking met respectievelijk woningbouwlocaties en bedrijventerreinen. Dit verschil kan inhoudelijk 
geduid worden door de beoogde hogere vastgoedwaarden op gemengde locaties, respectievelijk 
woningbouwlocaties. Volgend uit de residuele benadering resulteert dit in relatief hoge 
grondverwervingskosten. Daarnaast scoren gemengde locaties relatief hoger dan woningbouwlocaties 
en bedrijventerreinen wat betreft de kosten voor bouw- en woonrijp maken. Inhoudelijk kan dit verband 
houden met verschillen in intensiteit van gebruik (gemeten in percelen per hectare). Tot slot kan 
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gesteld worden dat plan- en proceskosten hoger liggen voor gemengde locaties dan voor 
respectievelijk woningbouwlocaties en bedrijventerreinen. Naar verwachting heeft dit te maken met 
een grotere behoefte aan afstemming en overleg op gemengde locaties. Hier kan gewezen worden op 
de mogelijke problemen met het streven naar organisatorische integraliteit (Buitelaar e.a., 2008). 
 
Omvang van het plangebied 
 

De kosten voor bouw- en woonrijp maken blijken relatief lager te liggen voor grote locaties in 
vergelijking met kleine locaties. Dit kan goed verklaard worden door optredende economische 
schaalvoordelen bij een toename van de omvang van het plangebied. Dezelfde redenering kan 
gehanteerd worden om de verschillen in plan- en proceskosten te duiden. Grote locaties blijken 
significant lager te scoren dan kleine locaties. Tot slot blijken kosten voor bovenwijkse voorzieningen 
juist hoger te liggen voor grote locaties. Dit is tegen de geschetste empirische verwachting in. Doordat 
deze verdeling op basis van de beschrijvende statistiek erg scheef te noemen is, zorgt dit vermoedelijk 
voor een geringe betrouwbaarheid van het waargenomen verschil. 
 
Verhouding bebouwing en openbare ruimte 
 

Naarmate het percentage uitgeefbare grond afneemt, stijgen de kosten voor bouw- en woonrijp 
maken. Inhoudelijk kan dit verklaard worden doordat het aandeel openbare ruimte toeneemt, wanneer 
de hoeveelheid uitgeefbare grond afneemt. Kosten voor bouw- en woonrijp maken worden gedeeltelijk 
besteed aan het realiseren van openbare ruimte. 
 
Versnippering van grondeigendom 
 

Bij een hogere mate van versnippering (gemeten in het aantal grondeigenaren per hectare), liggen de 
plan- en proceskosten relatief hoger. Dit kan verklaard worden door een grotere behoefte aan 
afstemming en overleg, door een relatief groot aantal grondeigenaren in een plangebied. De 
gevonden uitkomst is echter niet significant. Dit kan er mee te maken hebben dat er op het moment 
van het schrijven van dit onderzoek nog niet voldoende gegevens wat betreft de versnippering van het 
grondeigendom beschikbaar zijn. 
 
5.2.3 Relaties tussen plankenmerken en opbrengstenposten (deelvraag 3) 
 

In deze deelparagraaf worden per plankenmerk de relaties met de afzonderlijke opbrengstenposten 
behandeld. Ook dit overzicht beperkt zich tot de empirische verwachtingen waarbij een significante 
uitkomst gevonden is (zie voor een schematisch overzicht tabel 4.7). De gevonden uitkomsten zijn ook 
in dit geval goed te begrijpen vanuit de werking van de residuele benadering (tabel 2.1) en komen 
sterk overeen met de op voorhand opgestelde empirische verwachtingen. Wederom geldt dus dat de 
uitkomsten niet sterk afwijken van wat op basis van de beschikbare literatuur verwacht mocht worden. 
Wel betekent het dat de theoretische veronderstellingen nu empirisch ondersteund kunnen worden 
met kwantitatief onderzoeksmateriaal. 
 
Ligging in Nederland 
 

De grondopbrengsten liggen voor locaties in de Randstad hoger dan voor respectievelijk intermediaire 
locaties en perifere locaties. Dit kan inhoudelijk verklaard worden door de residuele benadering te 
volgen: door hogere vastgoedwaarden zouden grondverwervingskosten vermoedelijk hoger uitvallen 
voor locaties in de Randstad. Hieruit volgt dat dit ook geldt voor de grondopbrengsten (tabel 2.1). 
Daarnaast blijkt dat externe gelden relatief hoog uitvallen voor zowel locaties in de Randstad als 
perifere locaties, wanneer deze worden vergeleken met intermediaire locaties. Het verschil tussen 
locaties in de Randstad en intermediaire locaties is hierbij significant, het verschil tussen intermediaire 
locaties en perifere locaties niet. De inhoudelijke verklaring dat externe gelden het omgekeerde beeld 
van grondopbrengsten horen te vertonen gaat dus niet op. Een alternatieve inhoudelijke verklaring 
kan zijn dat locaties in de Randstad en perifere locaties grotere beleidsaandacht genieten dan 
intermediaire locaties. Hierdoor zouden externe gelden eerder aan locaties in de Randstad of perifere 
locaties toegewezen kunnen worden. 
 
Ligging ten opzichte van de stad 
 

Binnenstedelijke locaties kennen relatief hogere grondopbrengsten dan uitleglocaties. Dit verschil kan 
inhoudelijk geduid worden door te wijzen op dezelfde redenering als het voorgaande: het volgt 
logischerwijs uit de residuele benadering. Verder ontvangen binnenstedelijke locaties relatief hogere 
opbrengsten uit externe gelden dan uitleglocaties. Inhoudelijk kan het verschil mogelijk verklaard 
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worden doordat binnenstedelijke locaties relatief hogere totale kosten maken dan uitleglocaties, 
waardoor eerder beroep moet worden gedaan op externe financiering. 
 
Bestemming van de grond 
 

Gemengde locaties kennen relatief gezien de hoogste grondopbrengsten, gevolgd door 
woningbouwlocaties en bedrijventerreinen. De eerder genoemde hogere vastgoedwaarden liggen hier 
vermoedelijk aan ten grondslag. Na toetsing blijkt echter alleen het verschil tussen 
woningbouwlocaties en bedrijventerreinen significant. Dit lijkt vreemd, gezien uit de beschrijvende 
statistiek het verschil tussen gemengde locaties en bedrijventerreinen gemiddeld groter blijkt. Echter, 
gemengde locaties vertonen een veel grotere spreiding en scheefheid dan woningbouwlocaties en 
bedrijventerreinen. Dit zorgt hoogstwaarschijnlijk voor een geringe statistische betrouwbaarheid van 
het waargenomen verschil. 
 
Omvang van het plangebied 
 

Ten aanzien van de externe gelden kan gesteld worden dat kleine locaties relatief meer ontvangen in 
vergelijking met grote locaties. Het verschil kan inhoudelijk geduid worden doordat grote locaties door 
de eerder genoemde economische schaalvoordelen minder kosten per m

2
 hebben die door externe 

gelden gedekt moeten worden. 
 
Verhouding bebouwing en openbare ruimte 
 

Naarmate het percentage uitgeefbare grond afneemt, liggen de opbrengsten uit externe gelden relatief 
hoger. Tegenvallende grondopbrengsten door relatief weinig uitgeefbare grond kunnen hier 
inhoudelijk een goede verklaring voor zijn. De gevonden uitkomsten zijn echter niet significant. Ook dit 
kan er mee te maken hebben dat er op het moment van het schrijven van dit onderzoek nog niet 
voldoende gegevens beschikbaar zijn. 
 
Nu inzicht is geboden in de samenstelling van de totale kosten (paragraaf 5.2.1), de relatie tussen 
plankenmerken en respectievelijk kostenposten (paragraaf 5.2.2) en opbrengstenposten (paragraaf 
5.2.3), kunnen in de komende deelparagraaf de uitkomsten met betrekking tot het financieel-
economisch resultaat van ruimtelijke projecten als geheel besproken worden. 
 
5.2.4 Relaties tussen plankenmerken en financieel-economisch resultaat (deelvraag 4) 
 

In deze deelparagraaf worden per plankenmerk de relaties met het financieel-economisch resultaat 
behandeld. Dit overzicht zal eerst ingaan op alle plankenmerken waar op voorhand een empirische 
verwachting over is opgesteld, ongeacht of de uitkomst uiteindelijk significant gebleken is. Een 
uitzondering hierbij vormt de variabele ‘ligging in Nederland’, omdat hier naar verwachting de 
systematiek van de inbrengwaarden een interveniërend effect op de uitkomsten heeft. 
 
Ligging ten opzichte van de stad 
 

Wanneer de totale kosten per m
2
 vergeleken worden met de grondopbrengsten per m

2
 resulteert het 

financieel-economisch resultaat van gebiedsontwikkelingsprojecten, na aftrek van opbrengsten uit 
externe gelden. Dit resultaat valt negatief uit voor binnenstedelijke locaties, terwijl het positief uitvalt 
voor uitleglocaties. Het gevonden verschil volgt uit de confrontatie van afzonderlijke kosten- en 
opbrengstenposten, uitgesplitst naar de verschillen in ligging ten opzichte van de stad. Met andere 
woorden, door de specifiek andere kenmerken van binnenstedelijke locaties ten opzichte van 
uitleglocaties (minder financiële ruimte, hogere mate van versnippering, etc.) valt de confrontatie van 
totale kosten en totale opbrengsten gemiddeld negatief uit voor binnenstedelijke locaties. Dit valt goed 
te begrijpen door de redeneringwijze van de residuele benadering te volgen. 
 
Bestemming van de grond 
 

Gemengde locaties kennen relatief hogere totale kosten en totale opbrengen dan woningbouwlocaties 
en bedrijventerreinen, maar laten tevens na aftrek van externe gelden het grootste verlies zien. Ook 
woningbouwlocaties laten dit beeld zien: deze locaties kosten relatief meer en brengen relatief meer 
op dan bedrijventerreinen, maar laten na aftrek van externe gelden een licht negatief financieel-
economisch resultaat zien. Bedrijventerreinen kosten relatief gezien het minst en brengen het minst 
op, maar laten een positief financieel resultaat zien na aftrek van externe gelden. Deze uitkomsten zijn 
niet statistisch significant. 
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Omvang van het plangebied 
 

Gemiddeld genomen blijkt het financieel-economisch resultaat van zowel grote als kleine locaties 
negatief te zijn. Hoewel grote locaties een minder sterk negatief resultaat kennen dan kleine locaties, 
zijn de verschillen niet significant te noemen. 
 
Ligging in Nederland 
 

Er zijn geen goede inhoudelijke redenen te formuleren waarom een locatie in bijvoorbeeld Oost-
Groningen of Parkstad Limburg lastiger te financieren zou zijn dan een locatie in de Randstad. Onder 
de aanname dat er geen regionale verschillen in de kostprijs van agrarische grond zijn, zou de 
financiële ruimte in de Randstad als gevolg van hogere vastgoedwaarden op het oog groter kunnen 
zijn. Echter, wanneer de residuele benadering strikt gevolgd zou worden, zou dit betekenen dat 
waardevermeerdering doorvertaald wordt in hogere grondverwervingskosten. Hierdoor zou het 
verschil tussen locaties in de Randstad en intermediaire en perifere locaties relatief gezien opgeheven 
moeten worden. Wanneer deze redenering gevolgd wordt, zou de empirische verwachting moeten zijn 
dat er met betrekking tot de ligging in Nederland geen verschil in financieel-economisch resultaat waar 
te nemen is. Dit correspondeert met observaties uit de literatuur die betrekking hebben op 
bedrijfsvastgoed (PBL, 2009a). 
 
Het probleem is dat deze redenering slechts opgaat wanneer de werkelijk betaalde grondprijs dicht bij 
de residuele grondwaarde in de buurt blijft. In de praktijk is het echter moeilijk te zeggen of de 
grondverwervingskosten inderdaad residueel bepaald worden, of dat de werkelijk betaalde grondprijs 
een resultante is van onderhandelingen. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van grondexploitaties 
behorende bij exploitatieplannen. Dit betekent dat wat betreft de grondverwervingskosten en 
grondopbrengsten inbrengwaarden gehanteerd worden. Deze inbrengwaarden zijn vaak een goede 
benadering van de residuele waarde, maar zeggen weinig over de werkelijke grondprijs ofwel de 
boekwaarde. Dit wordt bevestigd door informatie uit de interviews en op basis van de literatuur. Over 
de relatie tussen de ligging in Nederland en het financieel-economisch resultaat zijn op voorhand dus 
veiligheidshalve geen empirische verwachtingen opgesteld, gezien de uitkomsten bij deze 
verwachting als gevolg van de gehanteerde inbrengwaarden waarschijnlijk niet eenduidig zijn. Er zou 
dan bijvoorbeeld ten onrechte geconcludeerd kunnen worden dat het financieel-economisch resultaat 
inderdaad vergelijkbaar is tussen verschillende locaties, terwijl dit in werkelijkheid niet het geval is. 
Hier is inhoudelijke kennis van het gedrag van actoren met betrekking tot de systematiek van 
inbrengwaarden voor nodig. Dit valt echter buiten het bestek van dit onderzoek. 
 
5.3 Probleemstelling 
 
Op systematische wijze is in de vorige paragraaf inzicht geboden in de totstandkoming van variaties in 
de hoogte en samenstelling van kosten- en opbrengstenposten, als gevolg van verschillen in 
plankenmerken. In deze paragraaf wordt op explorerende wijze geformuleerd wat de gevonden 
verschillen betekenen voor het financieel-economisch resultaat van gebiedsontwikkelingsprojecten. 
 
Kijkend naar de ligging in Nederland valt op dat kostenposten over de breedte toenemen naarmate 
een locatie dichter bij de Randstad ligt. Volgens de residuele benadering zou dit uiteindelijk een 
potentieel drukkend effect op het financieel-economisch resultaat van gebiedsontwikkelingsprojecten 
als geheel moeten hebben. Grondopbrengsten blijken daarentegen ook toe te nemen naarmate een 
locatie dichter bij de Randstad ligt. Dit zou juist een positief effect moeten hebben op het financieel-
economisch resultaat. De samenstelling van de externe gelden laat geen eenduidig beeld zien. Zoals 
hiervoor vermeld is, kan er ten aanzien van het financieel-economisch resultaat geen sterke 
inhoudelijke verklaring worden geformuleerd. Dit gezien de complicaties die de systematiek van 
inbrengwaarden met zich meebrengt (zie box 3.1, paragraaf 3.5.3 en interviews in bijlagen). 
 
Wat betreft de ligging ten opzichte van de stad neemt de omvang van de kostenposten (uitgezonderd 
kosten voor bovenwijkse voorzieningen) toe voor binnenstedelijke locaties ten opzichte van 
uitleglocaties. Dit zou een potentieel drukkend effect op het financieel-economisch resultaat moeten 
hebben. Ten aanzien van de opbrengstenzijde valt op te merken dat grondopbrengsten en externe 
gelden ook hoger liggen voor binnenstedelijke locaties ten opzichte van uitleglocaties. Dit zou een 
positief effect op het financieel-economisch resultaat moeten hebben. Echter, uit de statistische 
analyses blijkt dat dit niet afdoende is om tot een positief financieel-economisch resultaat te komen. 
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Uitgesplitst naar de bestemming van de grond blijkt dat de omvang van de kostenposten (wederom 
uitgezonderd kosten voor bovenwijkse voorzieningen) toeneemt wanneer de bestemming gemengde 
locaties betreft. Dit in tegenstelling tot bedrijventerreinen en, in mindere mate, woningbouwlocaties. 
Het financieel-economisch resultaat wordt dus potentieel negatief beïnvloed door de relatief hoge 
kostenposten op locaties met een gemengde bestemming. De relatie van bestemming met 
grondopbrengsten laat een gedifferentieerd beeld zien. Externe gelden vallen gemiddeld hoog uit voor 
gemengde locaties. Dit zou een potentieel positief effect op het financieel-economisch resultaat 
moeten hebben. Zoals bleek uit de vorige paragraaf, kan over de invloed van dit plankenmerk op het 
financieel-economisch resultaat als geheel geen steekhoudende uitspraak gedaan worden. 
 
Het laatste plankenmerk betreft de omvang van het plangebied. Voor alle kostenposten geldt dat ze 
relatief laag uitvallen voor grote locaties, in vergelijking met kleine locaties. Voor grote locaties heeft 
dit dus een positief effect op het financieel-economisch resultaat. De opbrengstenzijde laat een 
omgekeerd beeld zien: hier zijn de opbrengsten voor kleine locaties juist relatief hoog te noemen, wat 
een positief effect voor het financieel-economisch resultaat zou betekenen. Over de breedte zijn 
echter zowel grote als kleine locaties per saldo gemiddeld verliesgevend. Zoals gebleken is, kan deze 
uitspraak niet met voldoende betrouwbaarheid gedaan worden. 
 
5.4 Vooruitblik 
 
Uit dit onderzoek is gebleken dat inzicht in de relatie tussen verschillende plankenmerken en zowel de 
kosten- als de opbrengstenzijde van grondexploitaties belangrijk is om aanbevelingen te kunnen doen 
ten aanzien van de financieel-economische uitvoerbaarheid van gebiedsontwikkelingen. Er is een 
exploratieve analyse uitgevoerd, waarbij patronen en samenhangen tussen een groot aantal 
waarnemingen zichtbaar zijn geworden. Dit draagt bij aan de kennisbasis ten aanzien van de 
haalbaarheid van gebiedsontwikkelingsprojecten. Verschillende factoren die de financiële 
(on)haalbaarheid van ruimtelijke projecten beïnvloeden zijn de revue gepasseerd. Er kunnen echter 
nog enkele aandachtspunten voor verder onderzoek geformuleerd worden. 
 
Een belangrijke aanbeveling is om de analyses van dit onderzoek nogmaals uit te voeren op het 
moment dat de populatie van in ontwerp zijnde of vastgestelde exploitatieplannen aanzienlijk is 
uitgebreid. Wanneer het aantal waarnemingen fors zou toenemen, zouden een aantal variabelen een 
meer fijnmazige categorisering kunnen krijgen, waardoor resultaten inhoudelijk een betere duiding 
kunnen krijgen. In dit onderzoek is dit niet mogelijk geweest, gezien verdere verfijning zou leiden tot 
onvoldoende informatiedichtheid per categorie. 
 
Daarnaast heeft dit onderzoek zich beperkt tot de afzonderlijke relaties van de verschillende 
plankenmerken met de kosten- en opbrengstenposten van grondexploitaties. Er is geen inzicht 
geboden in onderlinge samenhangen tussen de verschillende plankenmerken, afgezien van de 
beschrijvende statistiek (paragraaf 4.1.1). Statistische samenhang tussen plankenmerken zou 
evenwel een meer nauwkeurig inzicht kunnen opleveren in de mate waarin afzonderlijke 
plankenmerken de financiële (on)haalbaarheid van gebiedsontwikkelingen beïnvloeden. Door middel 
van multivariate regressieanalyses van het saldo en de individuele kosten- en opbrengstenposten kan 
dit inzicht wel verkregen worden. Dit biedt namelijk de mogelijkheid om het relatieve effect van 
plankenmerken (dus ten opzichte van elkaar) te bekijken. Deze statistische procedure valt zoals 
gezegd buiten het bereik van dit onderzoek (paragraaf 5.2.1). Multivariate regressieanalyses zullen 
waarschijnlijk wel meegenomen worden in een aanstaande achtergrondstudie van het Planbureau 
voor de Leefomgeving (Buitelaar & Witte, 2011, te verschijnen). 
 
 
Uit dit onderzoek is gebleken dat door de betere mogelijkheden tot kostenverhaal middels het 
exploitatieplan de grondeigenaar opdraait voor (sloop)kosten die anders onterecht voor rekening van 
de exploitant zouden komen (box 3.1). Daarnaast geldt voor binnenstedelijke locaties dat na het 
maken van de sloopkosten de exploitant achterblijft met grond die in de huidige staat nog geen 
bijzondere waarde heeft (paragraaf 4.4). Zodoende kan de metafoor waar de inleiding van dit 
onderzoek mee begon bevestigd worden: ‘slopen is kopen’. Maar wat is nu de ‘head fake’ (Pausch, 
2008, pp. 205-206) van dit onderzoek? Het doel is nooit geweest om de juistheid van deze metafoor 
aan te tonen. Er is daarentegen aangetoond dat het hanteren van metaforen pas zin heeft wanneer 
deze gebaseerd kunnen worden op een steekhoudende empirische analyse. En daar is wat betreft de 
financiering van (binnenstedelijke) gebiedsontwikkeling nu in voorzien. 
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6. Reflectie 

 
6.1 De spiegel 
 
Planning wordt wel gezien als een spiegel van de ontwikkelingen in de samenleving. Een opmerking 
hierbij is dat ruimtelijke ordening zeker als ‘kind van zijn tijd’ gezien kan worden, maar ook dat 
ruimtelijke ordening zich per definitie altijd met de (verre) toekomst bezig probeert te houden (Spit & 
Zoete, 2006, p. 14). Het doel van deze slotbeschouwing is om zicht te bieden op wat er dan in deze 
‘spiegel’ te zien is wat betreft de huidige positionering van financiering van binnenstedelijke 
gebiedsontwikkeling in de bredere context van de ruimtelijke ordening. 
 
De nadruk van deze slotbeschouwing ligt op de financiering van binnenstedelijke gebiedsontwikkeling 
in een hedendaagse context. Immers, dat is het object waar dit onderzoek zich mee bezig heeft 
gehouden: inzicht bieden in de huidige (maatschappelijke) ontwikkelingen met betrekking tot de 
financiering van gebiedsontwikkeling. Het is vervolgens aan andere planologen om deze handschoen 
op te pakken en te bekijken wat de gevonden uitkomsten kunnen betekenen voor de toekomst. 
 
In dit afsluitende hoofdstuk passeert een aantal thema’s, dat in de voorgaande hoofdstukken al 
impliciet of expliciet aan de orde is geweest, de revue. Deze thema’s zijn gestructureerd volgens het 
onderscheid van ruimtelijke planning in object, proces en context (Spit & Zoete, 2006, p. 17). Een 
kanttekening hierbij is dat het om een arbitraire indeling gaat. In de wetenschap dat dit onderscheid 
slechts een analytisch hulpmiddel is en de besproken thema’s zich niet strikt laten scheiden volgens 
deze indeling, is enige overlap van object, proces en context per thema onvermijdelijk. 
 
6.2 Het object 
 
De aandacht voor gebiedsontwikkeling in combinatie met de nadruk op duurzame verstedelijking werd 
in dit onderzoek geïntroduceerd als een interessant object van onderzoek. Dit resulteerde in een 
empirische analyse van de financiering van binnenstedelijke gebiedsontwikkelingsprojecten. In deze 
paragraaf wordt nogmaals stilgestaan bij de bredere context van de thema’s die hier aan ten 
grondslag liggen, te weten: gebiedsontwikkeling en duurzame verstedelijking als concepten die recent 
veel (beleid)aandacht genieten, de academische discussie over greenfield en brownfield locaties die 
hier niet onredelijk bij aansluit en de meer abstracte en principiële discussie over de (politieke) keuze 
tussen compactheid of ruimtelijke spreiding, die hieraan ten grondslag ligt. 
 
6.2.1 Gebiedsontwikkeling 
 

Dit onderzoek begon met de constatering dat op uitvoering gericht ruimtelijk beleid sinds de jaren 
negentig steeds meer op de voorgrond van de ruimtelijke ordening is getreden. Vanuit de 
beleidswereld geniet deze ontwikkeling recent veel aandacht door middel van het concept 
‘gebiedsontwikkeling’. De gebiedsgerichte aanpak krijgt beleidsmatig gezien vooral veel navolging 
naar aanleiding van de Nota Ruimte uit 2004, met de bekende slogan ‘decentraal wat kan’. Er wordt 
gewezen op ruimte voor eigen initiatief op lokaal niveau. In combinatie met het besef dat overheden 
niet langer zelfstandig kunnen opereren, de focus op uitvoering en resultaat en de ambitie om functies 
te combineren, ontstaan de belangrijkste ingrediënten voor ‘gebiedsontwikkeling’ als beleidsconcept. 
 
Los van de kritische opmerkingen die in dit onderzoek geplaatst zijn bij deze recente aandacht voor 
gebiedsontwikkeling (paragraaf 1.1.3) kan men zich afvragen hoe gebiedsontwikkeling past in de 
Nederlandse planningtraditie. In het licht van de maatschappelijke veranderingen zoals die ook in dit 
onderzoek geschetst zijn (paragraaf 1.1.1) wordt gepleit voor ontwikkelingsplanologie, als aanvulling 
op de bestaande toelatings- en coördinatieplanologie (VROM, 2003, pp. 12-17). Gebiedsontwikkeling 
biedt hier het vertrekpunt voor de inzet van instrumenten van ontwikkelingsplanologie (Spit, 2003). 
 
Met de toenemende dynamiek als gevolg van de eerder genoemde maatschappelijke veranderingen 
vervaagt echter het traditionele onderscheid tussen ontwikkelingsplanologie en beheersplanologie 
(Spit & Zoete, 2006, p. 256). Gevolgen hiervan zijn toenemende aandacht voor duurzaamheid en 
financiering bij planontwikkeling. Dit heeft als positief effect dat voor veel eindgebruikers de ruimtelijke 
kwaliteit van de leefomgeving vermoedelijk zal stijgen. Tegelijkertijd roept dit echter het vraagstuk van 
rechtvaardigheid op. Immers, welke partij is aan het einde van een planningproces de rechtmatige 
eigenaar van de (eventuele) in euro’s contant gemaakte winst? Het is duidelijk dat op deze manier 
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planningsprocessen sluipenderwijs steeds complexer worden (Spit & Zoete, 2006, p. 257). De term 
‘gebiedsontwikkeling’ alleen doet wellicht onvoldoende recht aan deze dynamiek en complexiteit. 
 
6.2.2 Duurzame verstedelijking 
 

Er is, in navolging van de vorige deelparagraaf, inderdaad gebleken dat in recente jaren het thema 
‘duurzaamheid’ steeds nadrukkelijker op de politieke en maatschappelijke agenda is komen te staan. 
Over de vraag of dit effect resulteert uit het vervagende onderscheid tussen ontwikkelings- en 
beheersplanologie zijn geen steekhoudende uitspraken te doen. Wel concludeert de VROM-raad 
(2010) dat wereldwijd duurzame ontwikkeling een leidend thema is geworden en dat Nederland daarin 
niet kan achterblijven. Specifiek wordt ingegaan op duurzame verstedelijking, waarbij duurzaamheid 
zich niet beperkt tot ecologische maatregelen, maar sectoroverstijgend is en ook economische en 
sociaal-culturele aspecten meeneemt (voorbeelden zijn te lezen in Willis e.a., 2001). Daarnaast dient 
duurzame verstedelijking zich af te spelen op het niveau van de stadsregio, waarbij het streven is om 
duurzame verbindingen te vormen tussen wonen, werken, recreëren, ecologische structuren, 
leefmilieus, vervoerstromen, etc. Dit koppelt duurzaamheid expliciet aan ruimtelijke ordening. 
 
6.2.3 Greenfields en brownfields 
 

Eén van de terugkerende hedendaagse ruimtelijke vraagstukken met betrekking tot duurzaamheid 
betreft het (internationale academische) debat over het ontwikkelen van greenfield dan wel brownfield 
locaties. Bij brownfields gaat het enerzijds om gronden en/of opstallen die zodanig beschadigd zijn dat 
herontwikkeling nodig is om het weer een economisch vitale functie te geven en anderzijds om 
gronden en/of opstallen die in de huidige staat geen economisch draagkrachtige functie meer hebben, 
waardoor functieverandering noodzakelijk is om het weer tot een economisch vruchtbare locatie te 
maken (Adams & Watkins, 2002, pp. 15-16). Beide gevallen zijn voornamelijk te vinden op 
binnenstedelijke locaties. Greenfields worden gedefinieerd als alles dat niet onder brownfields valt. 
Greenfields hebben dus vooral betrekking op uitleglocaties. Meer algemeen gaat het om reeds 
bebouwde gronden die herontwikkeld of veranderd worden (brownfields) tegenover agrarische of 
braakliggende gronden die voor het eerst bebouwd worden (greenfields). 
 
De vraag die vaak gesteld wordt luidt: 'Waarom moet er zoveel gebouwd worden op uitleglocaties, 
terwijl er nog zoveel ruimte is om binnenstedelijke locaties op te vullen?'. Deze discussie wordt in de 
media vaak beheerst door emotionele uitlatingen. Tegenwoordig wordt (ten onrechte) gesteld dat 
brownfield ontwikkelingen per definitie duurzaam zijn en daarom verkozen moeten worden boven het 
ontwikkelen van greenfield locaties. In Groot-Brittannië wordt het ruimtelijk beleid hier op afgestemd 
en wordt er gestreefd om tot 60% van de nieuw te bouwen woningen te realiseren op brownfield 
locaties (Adams & Watkins, 2002). Duurzame stedelijke ontwikkeling omvat echter veel meer dan het 
verkiezen van brownfield boven greenfield locaties. 
 
Adams & Watkins (2002, p. 281) stellen dat discussies over brownfield en greenfield locaties vaak 
aangegrepen worden om gedetailleerde discussies over 'duurzaamheid' te versluieren. Hier sluiten 
Evans & Jones (2008) zich bij aan, maar stellen dit in een positief daglicht: juist door vaag te zijn over 
een breed concept als 'duurzaamheid' wordt een gemeenschappelijke deler gesmeed, waar resultaten 
bereikt mee kunnen worden. De heersende opvatting wat betreft duurzame stedelijke ontwikkeling is 
dat het ontwikkelen van brownfield locaties per definitie als 'duurzaam' gezien wordt. Duurzame 
stedelijke ontwikkeling wordt hiermee gelijk gesteld aan compacte verstedelijking op brownfield 
locaties. Dit is volgens Adams & Watkins (2002, p. 67) een foute conclusie. Compacte verstedelijking 
kan namelijk net zo goed plaatsvinden op een greenfield locatie. Sterker nog, volgens Dixon & Adams 
(2008) is dit zelfs noodzakelijk, gezien het niet altijd wenselijk is om brownfield locaties te ontwikkelen 
en er simpelweg niet genoeg brownfield locaties voorhanden zijn om aan de toenemende marktvraag 
naar woningen te kunnen voldoen. Duidelijk is dat de keuze tussen het ontwikkelen van brownfield 
locaties of het ontwikkelen van greenfield locaties niet alleen een keuze is tussen duurzaam of niet-
duurzaam. De keuze voor het type ontwikkeling hangt vaak nauw samen met de specifieke 
kenmerken van de locaties zelf, maar ook met de verstandhouding tussen de overheid en 
marktpartijen (paragraaf 6.3) en de (politieke) keuze tussen compactheid of ruimtelijke spreiding. 
 
6.2.4 Compact of gespreid? 
 

De discussie rond gebiedsontwikkeling, duurzame verstedelijking en het greenfield-brownfield debat is 
te plaatsen in het klassieke spanningsveld tussen ruimtelijke concentratie en ruimtelijke spreiding, 
waar in de internationale academische literatuur al lang en veelvuldig over geschreven wordt. Breheny 
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(1996), vat de discussie samen in drie rollen: Centrists, Decentrists en Compromisers. Kort gezegd 
komt het neer op de perceptie (van een planner, politicus, etc.) ten aanzien van ruimte: compact 
bouwen met behoud van open ruimte, gespreid bouwen met een gelijkmatige verdeling over de 
ruimte, of een ‘middenpositie’ tussen compacte of gespreide ruimtelijke ontwikkeling. 
 
Compact bouwen, met als belangrijkste beoogde voordeel dat er zo efficiënt mogelijk met ruimte en 
middelen wordt omgesprongen, is onderhevig aan kritiek als het bouwen in te hoge dichtheden 
(Breheny, 1997). Hier wordt vaak tegenover gesteld dat gespreid bouwen juist zou zorgen voor relatief 
hoge publieke (transactie)kosten. Dit wordt echter weer ontkracht door Carruthers & Ulfarsson (2003). 
Tegelijkertijd blijkt ook dat louter compact bouwen geen reële mogelijkheid is omdat er simpelweg niet 
genoeg locaties voorhanden zijn (Adams, 2001). Duidelijk wordt dat de keuze tussen compact of 
gespreid bouwen geen technische keuze maar eerder vooral een politieke keuze is. Hiermee wordt de 
stap gemaakt van het object van planning naar het proces van planning. 
 
6.3 Het proces 
 
In paragraaf 6.2.1 werd gesteld dat maatschappelijke dynamiek vermoedelijk bijdraagt aan een 
grotere aandacht voor financiering bij planontwikkeling. Deze dynamiek vertaalt zich ten dele in het 
geleidelijk terugtrekken van de centrale overheid. Deze decentralisatie betekent een herordening van 
de financiële overheidshuishouding, waardoor subsidies voor projecten langzaamaan opdrogen. 
Hierdoor wordt samenwerking tussen (lokale) overheden en private (investerende) partijen 
noodzakelijk om tot succesvolle gebiedsontwikkeling te komen (VROM, 2008). Er kan hier gewezen 
worden op het spanningsveld tussen exploitant en grondeigenaar, dat in hoofdstuk 3 aangestipt werd 
met betrekking tot de systematiek van inbrengwaarden. De verstandhouding tussen publieke en 
private partijen heeft specifieke kenmerken, die hierna aangestipt worden. 
 
6.3.1 Publiek-private samenwerking (PPS) 
 

Een veel voorkomende samenwerkingsvorm bij gebiedsontwikkeling is die tussen publieke en private 
partijen. Zo kunnen (zwakke) publieke voorzieningen als openbaar groen gekoppeld worden aan 
(sterke) private investeringen in woningbouw, bedrijventerrein, kantoorlocaties of infrastructuur. Dit 
wordt vaak betiteld als publiek-private samenwerking (PPS) en kan verschillende vormen aannemen 
(Van den Hof, 2006). Op verschillende plaatsen zijn kanttekeningen gezet bij het succes van PPS (zie 
onder andere Spit, 2003; Priemus, 2002), maar toch blijkt PPS, in welke vorm dan ook, 
randvoorwaarde voor het welslagen van gebiedsontwikkeling (Wolting, 2006, p. 13). 
 
Uit de kenmerken van gebiedsontwikkeling (integraal, dynamisch, complex, etc.) volgt dat het vaak om 
een langdurig proces gaat waarbij samenwerking en vertrouwen tussen partijen essentieel is (VROM, 
2009, pp. 7-8; 12-18). Dit heeft implicaties voor de PPS-constructie. Er zijn publicaties volgeschreven 
over welke vormen deze PPS-constructies kunnen aannemen, hoe het proces verloopt en wat succes- 
en risicofactoren bij gebiedsontwikkeling zijn (zie onder andere VROM, 2008; 2009; Wolting, 2006; 
Van den Hof, 2006; Nijkamp e.a., 2002; Edelenbos & Teisman, 2008). Het doel is niet om dit palet 
uitvoerig te beschrijven, wel is er een algemene constatering die belangrijk is om te noemen in het 
licht van dit onderzoek: ‘hoe minder partijen hoe groter de vreugd’ (Wolting, 2006, p. 14). Dit maakt, 
gezien de relatief grote hoeveelheid actoren in stedelijke gebieden (zie bijvoorbeeld paragraaf 4.8), 
gebiedsontwikkeling op binnenstedelijke locaties extra complex. 
 
6.3.2 Verstandhouding tussen markt en overheid 
 

Een belangrijke kwestie bij binnenstedelijke gebiedsontwikkeling is de verstandhouding tussen de 
markt en de overheid (Adair e.a., 1999; 2000). Doorgaans zijn private partijen de grootste en 
belangrijkste dragers van (binnenstedelijke) ruimtelijke projecten (Adams & Watkins, 2002, p. 52; 
Buitelaar e.a., 2008). Dit betekent niet dat de overheid er niet langer toe doet, integendeel, maar wel 
dat stroomlijning van samenwerking in projecten en zeggenschapsverhoudingen op de grond een 
steeds belangrijkere rol gaan spelen. Het ingrijpen van de overheid in de ruimtelijke orde wordt 
gelegitimeerd doordat private partijen vaak niet tot ruimtelijk rechtvaardige uitkomsten kunnen komen. 
Voorbeelden zijn lage investeringen van private partijen in herontwikkelingsprojecten en de neiging 
om huishoudens met lagere inkomens uit rurale locaties te prijzen (Adams & Watkins, 2002, p. 53). 
 
In navolging van het voorgaande kan gesteld worden dat het ontwikkelen van brownfield locaties een 
test is om te bekijken in hoeverre marktpartijen die niet direct onder de machtsinvloed van overheden 
vallen toch bewogen kunnen worden om mee te werken aan ontwikkelingen met een (vermeend) 



Master Thesis – Reflectie 

 70

publiek nut. Met andere woorden: in hoeverre hebben overheden nog macht om ruimtelijke 
ontwikkelingen die door de markt zijn ingegeven, te sturen (Adams & Watkins, 2002, p. 211)? 
 
6.3.3 De rol van private partijen 
 

Wat zou private investeerders dan motiveren om wél aan herontwikkeling mee te betalen? Private 
partijen betitelen herontwikkelingsprojecten veelal als risicovol en weinig inzichtelijk in beoogde 
opbrengsten (Adair e.a., 1999, p. 2031; 2000, p. 151). Partijen die binnenstedelijk herontwikkelen, 
doen dit vooral met het oog op de verwachte totale inkomsten en selecteren dergelijke projecten op 
basis van een beoordeling van kapitaal- en renteontwikkeling, beoogd risico en beoogde kwaliteit van 
de te realiseren bestemming. Wat investeerders zou motiveren om meer aan herstructurering te doen 
is niet te vinden op financieel vlak, maar is te vinden in het versimpelen van procedures en 
regelgeving (Adair e.a., 1999). Versimpelde administratie, transparante toegang tot marktgegevens en 
vertrouwen in publieke partijen blijken essentieel om private partijen mee te laten betalen aan 
herstructurering (Adair e.a., 2000). 
 
Dit wordt bevestigd door Van der Veen & Korthals Altes (2009), die stellen dat formele structuren 
flexibel genoeg moeten zijn om overeenkomsten tussen publieke en private partijen snel tot stand te 
kunnen laten komen. Hier is een duidelijk verschil te zien tussen de neo-klassieke benadering 
(klassieke overeenkomsten) en institutionele benadering (relationele overeenkomsten) (Van der Veen 
& Korthals Altes, 2009, p. 950). Ook deze auteurs benadrukken dat vertrouwen een essentiële factor 
is voor het laten slagen van binnenstedelijke ruimtelijke projecten. Daarnaast dient opgemerkt te 
worden dat gebiedsontwikkelingsprojecten niet alleen staan of vallen met gestroomlijnde 
samenwerking tussen publieke en private partijen. Zoals blijkt uit deze deelparagraaf, spelen ook 
institutionele factoren als versimpeling en transparantie van procedures, administratie en regelgeving 
een belangrijke rol. Hiermee wordt de context van planning bereikt. 
 
6.4 De context 
 
Volgens Spit & Zoete (2006) is ruimtelijke planning een uniek werkveld, gezien het in de praktijk nooit 
zal voorkomen dat zowel object, als proces als context volledig bekend zijn bij de planoloog. De 
toekomst zal nooit volledig zeker en te voorspellen zijn. In de ruimtelijke ordening gaat het daarom 
vaak om het omgaan met onzekerheden. Wat betreft de thematiek van dit onderzoek, de financiering 
van (binnenstedelijke) gebiedsontwikkelingsprojecten, kunnen (deels op basis van dit onderzoek) met 
enige betrouwbaarheid uitspraken worden gedaan wat betreft het object en het proces van planning, 
zoals gebleken is uit de voorgaande paragrafen. Dan resteert de context van planning. 
 
De contextvariabelen komen voort uit de institutionele setting (het planningstelsel), sociale en culturele 
trends en economische ontwikkelingen (Spit & Zoete, 2006, p. 17). Zoals reeds gebleken is, resulteert 
de recente aandacht voor binnenstedelijke gebiedsontwikkeling überhaupt voor een belangrijk deel uit 
sociale en culturele trends. Daarnaast is in de inleiding van dit onderzoek herhaaldelijk gewezen op de 
impact die de huidige economische crisis heeft op de voortgang van gebiedsontwikkelingsprojecten en 
de mogelijke begrotingsproblemen bij plannende overheden die hiermee gepaard kunnen gaan. 
Daarbij wordt de verandering van samenstelling van de ministeries als gevolg van het aantreden van 
het nieuwe kabinet

34
 dan nog buiten beschouwing gelaten. Tot slot is het Nederlandse planningstelsel 

recent aan veel veranderingen onderhevig. Zowel de voorbereiding (Struiksma & Besselink, 2004) als 
de implementatie (Van Buuren e.a., 2008) van de nieuwe Wro hebben heel wat voeten in de aarde 
gehad. De eerste (tussentijdse) evaluaties van deze wet zijn pas recent gepubliceerd (PBL, 2009b; 
2010), terwijl het monitoren van het functioneren van deze wet een doorgaand proces blijft. 
 
Het moge op basis van het voorgaande duidelijk zijn dat de context van planning wat betreft de 
financiering van gebiedsontwikkelingsprojecten hoogst onzeker en onvoorspelbaar te noemen is. 
Gezien het op dit moment nog niet duidelijk is hoe de voorgaande ontwikkelingen in de context van 
planning zullen uitwerken voor de ruimtelijke planning an sich, zal dit onderzoek een pas op de plaats 
maken wat betreft uitspraken hierover. Hier wordt, zoals paragraaf 6.1 reeds stelde, de ruimte gelaten 
aan andere planologen om in de toekomst de handschoen op te pakken en verder onderzoek te doen 
naar de financiering van binnenstedelijke gebiedsontwikkelingsprojecten. 

                                                 
34

 Kabinet Rutte, anno 2010. 
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1. Empirische verwachtingen 

 
Grondverwervingskosten 

- Randstad > intermediair > perifeer (door hogere vastgoedwaarden) 
- Binnenstedelijk > uitleg (door hogere vastgoedwaarden, hogere sloopkosten en langere 

verwervingstrajecten) 
- Gemengd > woningbouw > bedrijventerrein (door hogere vastgoedwaarden en langere 

verwervingstrajecten, want veel gemengde locaties voornamelijk in binnenstedelijk gebied) 
 
Bouw- en woonrijp maken 

- Randstad > intermediair > perifeer (door ligging t.o.v. lager gelegen delen van Nederland 
[veenpolders]; heeft puur met ligging te maken, geen regionaal-economische verschillen) 

- Uitleg = binnenstedelijk (volledige verkaveling + infrastructuur nog niet gerealiseerd vs. 
bodemsanering) 

- Gemengd > woningbouw > bedrijventerrein (intensiever gebruik in percelen per hectare, dus 
meer parkeervoorzieningen, openbare ruimte, riolering, etc. nodig) 

- Klein > groot (door economische schaalnadelen) 
 
Bovenwijkse voorzieningen 

- Uitleg > binnenstedelijk (geen gebruik van bestaande infrastructuur en grotere noodzaak tot 
compenserende maatregelen) 

- Groot > klein (klein kan vermoedelijk makkelijker aan bestaande infrastructuur worden 
aangetakt dan groot, en hoe groter de impact van een ontwikkeling hoe groter het belang van 
compenserende maatregelen) 

 
Plan- en proceskosten 

- Binnenstedelijk > uitleg (door hogere ruimtelijke complexiteit en versnippering van 
grondeigendom, grotere behoefte aan afstemming en overleg) 

- Gemengd > woningbouw > bedrijventerrein (door grotere behoefte aan afstemming en 
overleg, want veel gemengde locaties voornamelijk in binnenstedelijk gebied) 

- Klein > groot (door economische schaalnadelen) 
 
Grondopbrengsten 

- Randstad > intermediair > perifeer (door hogere vastgoedwaarden) 
- Binnenstedelijk > uitleg (door hogere vastgoedwaarden) 
- Gemengd > woningbouw > bedrijventerrein (door hogere vastgoedwaarden) 

 
Externe gelden 

- Perifeer > intermediair > Randstad (omgekeerde van grondopbrengsten) 
- Binnenstedelijk > uitleg (vanwege hoge kosten voor grondverwerving, bodemsanering, etc.) 
- Klein > groot (door schaalvoordelen minder kosten per m

2
 die gedekt moeten worden) 

 
Financieel resultaat 

- Uitleg > binnenstedelijk (door grotere financiële ruimte, minder versnippering, etc.) 
- Gemengd > woningbouw > bedrijventerrein (idem als voorgaande, want veel gemengde 

locaties voornamelijk in binnenstedelijk gebied) 
- Groot > klein (door economische schaalvoordelen) 

 
Uitgeefbare grond 

- Hoger aandeel bouw- en woonrijp maken bij lager aandeel uitgeefbaar (veel openbare ruimte) 
- Hoger aandeel externe gelden bij lager aandeel uitgeefbaar (lagere grondopbrengsten) 

 
Versnippering 

- Hoger aandeel plan- en proceskosten bij hogere versnippering (meer overleg nodig) 
- Hoger percentage gemeentelijk grondbezit bij lagere versnippering (gemeente sterkere 

positie, dus minder overleg, afstemming, etc.) 
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2. Kostensoortenlijst 

 
Kostenposten 
 
- Grondverwervingskosten (de inbrengwaarde van de gronden) 
Dat wil zeggen: de waarde van de gronden in het exploitatiegebied; plus de waarde van de opstallen 
die in verband met de exploitatie van de gronden moeten worden gesloopt; plus de kosten van het 
vrijmaken van de gronden in het exploitatiegebied van persoonlijke rechten en lasten, eigendom, bezit 
of beperkt recht en zakelijke lasten; plus de kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van 
opstallen, obstakels, funderingen, kabels en leidingen in het exploitatiegebied (artikel 6.2.3 Bro). 
 
- Onderzoekskosten 
Dat wil zeggen: de kosten van het verrichten van onderzoek, waaronder in ieder geval begrepen 
grondmechanisch en milieukundig bodemonderzoek, akoestisch onderzoek, ander milieukundig 
onderzoek, archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek (artikel 6.2.4 onder a Bro). 
 
- Bouwrijp maken 
Dat wil zeggen: de kosten van bodemsanering, het dempen van oppervlaktewateren, het verrichten 
van grondwerken, met inbegrip van het egaliseren, ophogen en afgraven (artikel 6.2.4 onder b Bro). 
 
- Aanleg voorzieningen / woonrijp maken 
Dat wil zeggen: de kosten van de aanleg van voorzieningen in een exploitatiegebied (artikel 6.2.4 
onder c Bro, in artikel 6.2.5. Bro staat een uitgebreide uiteenzetting over wat er onder voorzieningen 
wordt verstaan). 
 
- Maatregelen (t.b.v. wegnemen belemmeringen) 
Dat wil zeggen: de kosten van maatregelen, plannen, besluiten en rechtshandelingen met betrekking 
tot gronden, opstallen, activiteiten en rechten in het exploitatiegebied, waaronder mede begrepen het 
beperken van milieuhygiënische contouren en externe veiligheidscontouren (artikel 6.2.4 onder d Bro). 
 
- Compenserende maatregelen 
Dat wil zeggen: kosten met betrekking tot gronden buiten het exploitatiegebied, waaronder mede 
begrepen de kosten van de noodzakelijke compensatie van in het exploitatiegebied verloren gegane 
natuurwaarden, groenvoorzieningen en watervoorzieningen (artikel 6.2.4 onder e Bro).  
 
- Voorinvesteringen 
Dat wil zeggen: kosten voor zover deze noodzakelijk zijn in verband met het in exploitatie brengen van 
gronden die in de naaste toekomst voor bebouwing in aanmerking komen (artikel 6.2.4 onder f Bro). 
 
- VTU 
Dat wil zeggen: de kosten van voorbereiding en toezicht op de uitvoering, verband houdende met de 
aanleg van de voorzieningen en werken (artikel 6.2.4 onder g Bro).  
 
- Plankosten 
Dat wil zeggen: de kosten van het opstellen van gemeentelijke ruimtelijke plannen ten behoeve van 
het exploitatiegebied (artikel 6.2.4 onder h Bro).  
 
- Ontwerpcompetities  
Dat wil zeggen: de kosten van het opzetten en begeleiden van gemeentelijke ontwerpcompetities en 
prijsvragen voor het stedenbouwkundig ontwerp van de locatie, en de kosten van vergoedingen voor 
deelname aan de prijsvraag (artikel 6.2.4 onder i Bro).  
 
- Apparaatskosten 
Dat wil zeggen: de kosten van andere door het gemeentelijk apparaat of in opdracht van de gemeente 
te verrichten werkzaamheden, voor zover deze werkzaamheden rechtstreeks verband houden met de 
in dit plan bedoelde voorzieningen, werken, maatregelen en werkzaamheden (artikel 6.2.4 onder j 
Bro).  
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- Tijdelijk beheer 
Dat wil zeggen: de kosten van tijdelijk beheer van de door of vanwege de gemeente verworven 
gronden, verminderd met de uit het tijdelijk beheer te verwachten opbrengsten (artikel 6.2.4 onder k 
Bro). 
 
- Planschade  
Dat wil zeggen: de kosten van tegemoetkoming van schade, als bedoeld in artikel 6.1 Wro (artikel 
6.2.4 onder l Bro).  
 
- Fiscale kosten 
Dat wil zeggen: de niet-terugvorderbare BTW, niet-gecompenseerde compensabele BTW, of andere 
niet-terugvorderbare belastingen, over de kostenelementen (artikel 6.2.4 onder m Bro).  
 
- Rentelasten 
Dat wil zeggen: rente van geïnvesteerde kapitalen en overige lasten, verminderd met 
renteopbrengsten (artikel 6.2.4 onder n Bro). 
 
Opbrengsten  
 
- Gronduitgifte (artikel 6.2.7 onder a Bro). 
- Bijdragen en subsidies van de gemeente (artikel 6.2.7 onder b Bro). 
- Bijdragen en subsidies van derden (BLS en ISV) (artikel 6.2.7 onder c Bro). 
- Bijdrage uit toekomstige grondexploitaties (artikel 6.2.7 onder d Bro). 
 
Resultaat 
 
- Exploitatiesaldo 
- Totale omvang kostenverhaal 
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3. Operationalisering 

 
Eigenschapsbegrip 
Begrip zoals bedoeld 

Dimensie 
Operationaliseren 

Indicatoren 
Meeteenheden 

Gebiedsontwikkeling Is er sprake van 
gebiedsontwikkeling? 

1. Geen sprake van 
onbenutte bouwtitels 

2. Geen sprake van louter 
plan- en proceskosten 

Is er sprake van iets anders 
(onbenutte bouwtitels)? 

1. Tussen invoering nieuwe 
Wro en reparatiewet 

2. Monofunctionele plannen 
in buitengebied 

Plankenmerken 
(categoraal) 

Ligging in Nederland 
 

1. Randstad 
2. Intermediair 
3. Perifeer 

Ligging ten opzichte van de stad 1. Binnenstedelijke locatie 
(bebouwd � bebouwd) 

2. Uitleglocatie (agrarisch � 
bebouwd) 

Bestemming van de grond 1. Woningbouw 
2. Bedrijventerrein 
3. Gemengd 

Omvang van het plangebied 1. 50% grootste locaties 
2. 50% kleinste locaties 

Plankenmerken 
(niet-categoraal - ratio) 

Verhouding bebouwing en 
openbare ruimte 

1. % uitgeefbare grond 

Versnippering 1. % grondeigenaren / ha 

Gemeentelijk grondbezit 2. % gemeentelijk grondbezit 

Kosten Grondverwervingskosten 
(art. 6.2.3 a t/m d Bro) 

1. Inbrengwaarden 
2. Sloopkosten 
3. Vrijmakingskosten 
4. Overige sloopkosten 

Onderzoekskosten (art. 6.2.4 a Bro) 1. Onderzoekskosten 

Bouw- en woonrijpmaken 
(art. 6.2.4 b t/m c Bro) 

1. Bouwrijp maken 
2. Woonrijp maken 

Plan- en proceskosten 
(art. 6.2.4 d, g, h, j Bro) 

1. Maatregelen 
2. Voorbereiding en toezicht 

op uitvoering (VTU) 
3. Plankosten 
4. Apparaatskosten 

Bovenwijkse voorzieningen 
(art. 6.2.4 e Bro) 

1. Compenserende 
maatregelen 

Overige kosten 
(art. 6.2.4 k t/m n Bro) 

1. Tijdelijk beheer 
2. Planschade 
3. Fiscale kosten 
4. Rentelasten 
5. Onvoorziene kosten 

Opbrengsten Gronduitgifte (art. 6.2.7 a Bro) 1. Grondopbrengsten 

Externe gelden 
(art. 6.2.7 b t/m c Bro) 

1. Bijdragen gemeente 
2. Bijdragen provincie 
3. Bijdragen Rijk / derden 
4. Bijdragen uit toekomstige 

exploitaties 
5. Overige opbrengsten 

 



Master Thesis – Bijlagen – Interview Jelle Rijpma (DHV) 

 

4. Interview Jelle Rijpma (DHV) 

 
Het eerste interview dat is afgenomen is een gesprek met Jelle Rijpma (DHV). Dit gesprek is tot stand 
gekomen na correspondentie via collega Ed Dammers (PBL). Het doel van het gesprek is om verder 
te discussiëren aan de hand van de stof van de lunchlezing over gebiedsontwikkeling, die Jelle Rijpma 
bij het PBL gegeven heeft. Van tevoren heb ik met Ed Dammers enkele topics op papier gezet, 
waardoor het gesprek semi-gestructureerd kon verlopen. 
 
Naam:   Jelle Rijpma 
Functie:  Adviseur DHV 
Interview:  Semi-gestructureerd, mondeling op locatie DHV, Laan 1914 nr. 35, Amersfoort 
Datum:  Woensdag 30 juni 2010, 14.00 tot 15.00 uur 
Aanwezig:  Jelle Rijpma, Ed Dammers & Patrick Witte 
 
 
Gebiedsontwikkeling 
De gebiedsontwikkeling in enge zin die nu plaatsvindt wijkt niet veel af van hoe het vroeger gebeurde. 
Zodra je in een regio een aantal thema’s wilt aanpakken, dan volgen daar locatiekeuzes uit. De ene 
functie komt op de ene plek en de andere functie op de andere plek. Bij gebiedontwikkeling in ruime 
zin is er wel een verschil. Dezelfde manier van werken wordt nu namelijk toegepast op regio's in hun 
geheel. Hiervoor maken de ontwikkelbedrijven van de overheid op dezelfde manier exploitatieplannen. 
Maar nu gaat het om heel andere dingen, waardoor de rekensommen niet veel meer waard zijn. Zo is 
het een raadsel hoe je voor plannen die in een periode van enkele decennia gerealiseerd moeten 
worden een sluitend financieel verhaal kunt maken. Belangrijk is om zulke plannen te faseren en te 
bedenken wat er de eerste jaren moet gebeuren. Voor die periode kunnen contracten worden 
opgesteld. Op deze manier wordt er een no regret beleid gevoerd.  
 
Op dit moment ligt de markt als gevolg van de economische crisis helemaal plat. Dit versterkt de 
tendens om meer binnenstedelijk te bouwen en minder op uitleglocaties. Daarom kunnen we nu met 
de VINEX-aanpak niet goed meer uit de voeten. Jelle Rijpma verwacht dat de markt over enkele jaren 
wel weer aantrekt. Een verschil tussen bouwen op uitleglocaties en in stedelijk gebied is dat je in het 
laatste geval met veel grondeigenaren en belanghebbenden te maken hebt. Daarnaast heeft elke 
ingreep invloed op de hele structuur. Verder roept de ingreep veel meer emoties op, omdat het gebied 
al een geschiedenis heeft, bijvoorbeeld vanwege het culturele erfgoed. Voorts wordt er meer 
speculatiewinst gemaakt. Daarom is binnenstedelijk bouwen veel complexer en moeilijker te 
realiseren. De zojuist genoemde verschillen kunnen ook als knelpunten voor binnenstedelijke 
gebiedsontwikkeling worden opgevat.  
 
De rol van infrastructuur bij gebiedsontwikkeling is divers. Er is sprake van het vergroten van de 
bereikbaarheid, het doorsnijden van deelgebieden, ontwikkeling bij de afslagen, knelpunten die daar 
ontstaan door de verhoogde mobiliteit en dergelijke. Hierdoor bestaat er altijd een drang om de 
infrastructuur aan te passen. Belangrijk is dat er gebieden verbonden worden die allebei een 
economische dynamiek hebben. Is dit niet het geval, dan heeft de infrastructuur weinig impact op de 
mobiliteit of de economische ontwikkeling. Als een gebied een grote potentie heeft om zich 
economisch te gaan ontwikkelen, dan kan de aanleg van infrastructuur wel een belangrijke bijdrage 
leveren. Daarom is het zinvoller om een spoorlijn aan te leggen van Zwolle naar Lelystad, dan een 
hoge snelheidslijn van de Randstad naar Groningen. De eerste heeft namelijk een regionale functie.  
 
De kosten voor de aanleg van infrastructuur zijn zo hoog dat zij nooit betaald kunnen worden uit 
budgetten voor gebiedsontwikkeling. De aanleg van een bedrijventerrein levert een opbrengst van 
enkele miljoenen euro's op, terwijl de aanleg of de verbreding van een stuk snelweg al snel in de 
honderden miljoenen loopt. Uit financieel oogpunt is er dus geen reden om de aanleg van 
infrastructuur aan gebiedsontwikkeling te koppelen, maar uit het oogpunt van een betere afstemming 
van en samenhang tussen grondgebruikfuncties wel. Het is daarom zinvol om afspraken te maken 
over de ontwikkeling, maar de financiering gescheiden te houden. Dit neemt niet weg dat er voor 
gebiedsontwikkeling ook een exploitatieplan moet worden gemaakt. Hierbinnen is het wel zinvol om 
financiële schotten weg te halen. Als er bijvoorbeeld woningen worden gebouwd met een onrendabele 
top, dan kan die top gefinancierd worden uit de ontwikkeling van een bedrijventerrein. Omdat 
binnenstedelijk bouwen relatief duur is, verdienen gemeenten er minder op.  
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Gemeenten concluderen te gemakkelijk dat zij de ontwikkeling zelf ter hand moeten nemen. Zo kwam 
de gemeente Roosendaal tot de conclusie dat de ontwikkeling van een gebied een tekort van 50 
miljoen euro zou opleveren. Dit was aanleiding voor de gemeente om de provincie en het rijk te 
verzoeken om dit bedrag bij te passen. Om het bedrag aannemelijk te maken had de gemeente 
allerlei opgaven aan elkaar geknoopt. Maar na een korte inventarisatie door Jelle Rijpma bleek dat 80 
procent van de maatschappelijke opgave gerealiseerd kan worden als de gemeente zich beperkt tot 
een bepaald deelgebied. De rest van het gebied kan ze dan met het benoemen van de opgaven aan 
de markt overlaten. Op basis hiervan hoeven de bijdragen van de provincie en het rijk maar 15 miljoen 
te bedragen.  
 
Vernieuwingen 
De belangrijkste vernieuwing bij gebiedsontwikkeling ligt bij het aanpakken van de voorkant van het 
proces. Het gaat vooral om de randvoorwaarden en de uitgangspunten waarmee een verkenning 
wordt gemaakt. Er moeten geen blauwdrukken meer worden gemaakt, waar belanghebbenden op 
kunnen reageren, maar enkele alternatieven worden ontwikkeld, waarvan een of meer door de 
belanghebbenden zijn ingediend. De overheid kan zijn agenda op tafel leggen en de 
belanghebbenden kunnen dan duidelijk maken wat hun agenda’s zijn. Belangrijk is dat dit op basis 
van gelijkwaardigheid en respect gebeurt. Het gaat om partnerships. Gezien de ervaringen uit het 
verleden moeten de belanghebbenden vaak in de praktijk ervaren dat hier echt sprake van is. Het 
verschil wordt vaak gemaakt door het optreden van bepaalde personen en niet door zaken die op 
papier worden gezet.  
 
Als maatschappelijke en commerciële doelen in elkaar grijpen, dan ontstaan er interessante en 
innovatieve vormen van gebiedsontwikkeling. Hierbij is het ook belangrijk om partijen op het spoor te 
komen die interessante coalities kunnen vormen waar nieuwe ontwikkelingen uit kunnen voortkomen. 
Denk bijvoorbeeld aan energiebedrijven die naast biomassa andere vormen van duurzame energie 
kunnen produceren, boeren die naast het afstaan van hun mest voor biogas ook andere vormen van 
duurzame energie kunnen opwekken en de provincie die eveneens de energievoorziening wil 
verduurzamen. DHV voert hiervoor nu een haalbaarheidsstudie uit, wat voor het advies- en 
ingenieursbureau ook een nieuwe rol is. 
 
Met dank aan Ed Dammers, PBL 
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5. Interview Evert Jan van Baardewijk (PurpleBlue) 

 
Het tweede interview dat is afgenomen is een gesprek met Evert Jan van Baardewijk (PurpleBlue). Dit 
gesprek is tot stand gekomen na correspondentie per e-mail. Het doel van het gesprek is om meer 
gevoel te krijgen voor de inhoud en het proces van opstellen van exploitatieplannen. Evert Jan van 
Baardewijk is professional op dit gebied. Van tevoren heb ik met Edwin Buitelaar enkele concrete 
vragen op papier gezet, maar besloten om het gesprek een open en exploratief karakter te geven. 
 
Naam:   Evert Jan van Baardewijk 
Functie:  Adviseur PurpleBlue 
Interview:  Ongestructureerd, mondeling op locatie PurpleBlue, Australiëlaan 5, Utrecht 
Datum:  Vrijdag 3 september 2010, 15.00 tot 16.45 uur 
Aanwezig:  Evert Jan van Baardewijk, Edwin Buitelaar & Patrick Witte 
 
 
Vraag: 
Slechts 4% van alle bestemmingsplannen en projectbesluiten die een bouwtitel bevatten gaan 
vergezeld van een exploitatieplan (zie ex-durante evaluatie Wro, 2010). In hoeverre zijn de 
exploitatieopzetten uit die exploitatieplannen representatief voor alle grondexploitaties? Of betreft het 
slechts de afwijkende gevallen die in exploitatieplannen voorkomen? 
 
Antwoord: 
Er zijn verschillende factoren die de keuze voor exploitatieplannen bepalen. Een eerste is de aard van 
de ontwikkeling: binnenstedelijk of uitleg. Voor binnenstedelijke locaties zullen exploitatieplannen 
relatief minder vaak voorkomen dan voor uitleglocaties en zal de gemeente langer doorgaan met het 
streven naar exploitatieovereenkomsten via het anterieure spoor. Dit heeft te maken met de te 
verwachten tekorten op de exploitatieopzet. Op binnenstedelijke locaties hebben gemeenten relatief 
weinig grondeigendom en hierdoor relatief weinig opbrengsten door gronduitgifte. Daarom zullen ze 
genoodzaakt zijn om tot onteigening en heruitgifte over te gaan. Hiervoor dienen ze wel te beschikken 
over een actueel bestemmingsplan en daaraan gekoppeld een exploitatieplan. Echter, de kosten van 
onteigening kunnen binnenstedelijk nauwelijks worden terugverdiend. Dus zal ook niet snel tot een 
exploitatieplan worden overgegaan. Dat kan dan alleen worden vermeden door de vaststelling van het 
bestemmingsplan uit te stellen of door een conserverend bestemmingsplan vast te stellen. 
 
Dit argument gaat op, tenzij particulieren met grondeigendom samenwerking met gemeenten 
aangaan, omdat ze een belang hebben bij de ontwikkeling. In dit geval zal een contract tot stand 
kunnen komen. Of dit lukt, is afhankelijk van de mate van versnippering en de grootte van het te 
ontwikkelen gebied. Gebieden met veel eigenaren en grotere gebieden zijn lastiger te ontwikkelen dan 
gebieden met weinig eigenaren en kleinere gebieden. 
 
----- ----- ----- -----  
 
Vraag: 
Is de aanwezigheid van veel grondeigenaren niet juist een argument om wél tot het opstellen van een 
exploitatieplan over te gaan? 
 
Antwoord: 
Alleen als het kostenverhaal op een andere manier toch niet lukt. Dit zie je bijvoorbeeld bij de 
transformatie van de Binckhorst in Den Haag. De gemeente wil deze locatie per se ontwikkelen, 
ondanks dat het sluiten van overeenkomsten niet wil lukken. De gemeente neemt het negatieve saldo 
voor lief en vult dat op met subsidies. Problemen doen zich vaak voor bij grote locaties of bij kleine 
locaties met grote problemen (bijvoorbeeld onvermijdelijke ingrepen in de openbare ruimte). 
 
Op uitleglocaties is dit dus anders. Hier vind je relatief veel exploitatieplannen in vergelijking met 
binnenstedelijke locaties. Onteigening leidt hier doorgaans niet tot serieuze tekorten. 
 
----- ----- ----- -----  
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Vraag: 
Geldt dezelfde afweging dan niet ook voor het anterieure spoor? 
 
Antwoord: 
Nee. Ontwikkelende partijen weten dat de kansen vaak niet in de grondexploitatie zitten, maar in de 
combinatie van de grondexploitatie met de vastgoedexploitatie. Winst op de vastgoedexploitatie kan 
dan gebruikt worden om tekorten op de grondexploitatie om te buigen tot budgetneutraal of zelfs een 
plusje. Gemeenten zijn hier echter onwennig in en beperken zich vaak alleen tot de grondexploitatie. 
 
----- ----- ----- -----  
 
Vraag: 
Want gemeenten hebben vaak beperkt inzicht in de vastgoedexploitatie? 
 
Antwoord: 
Klopt. De gemeente Den Bosch vormt een uitzondering van een gemeente die wel risicodragend 
optreedt in de vastgoedexploitatie. Doorgaans hebben gemeenten geen eigen kennis en moet 
financiële deskundigheid en marktkennis vanuit externen ingeschakeld worden. Maar dit inschakelen 
gebeurt niet, door onwennigheid met aanbestedingsprocedures bij gemeenten. Marktverkenning 
gebeurt te weinig in de praktijk.  
 
----- ----- ----- -----  
 
Vraag: 
Klopt het dat aanwezigheid van relatief veel grondeigenaren eigen is aan exploitatieplannen? Kan dit 
een mogelijke ‘bias’ van exploitatieplannen ten opzichte van grondexploitaties in algemene zin zijn? 
 
Antwoord: 
Dat klopt. In exploitatieplan situaties betreft het doorgaans 4 of 5 tot enkele tientallen grondeigenaren. 
Dit zijn niet alleen passieve grondeigenaren, maar ook de bekende free-riders. 
 
Toch zijn ontwikkelaars ook verrast door het exploitatieplan. Je ziet vaak dat inbrengwaardes lager 
worden getaxeerd dan de boekwaardes. De tijdsfactor speelt hier wel een rol, waardoor effecten 
wisselend zijn. Zo zal bij ontwikkelaars die tien jaar geleden grond hebben verworven de 
inbrengwaarde hoger zijn dan de boekwaarde. Bij recentere verwervingen zou dit wel eens precies 
andersom kunnen zijn. Het zou interessant zijn om ontwikkelaars te benaderen om te vragen naar het 
gat tussen de inbrengwaardes en boekwaardes. Ontwikkelaars willen (natuurlijk) de inbrengwaardes 
zo hoog mogelijk hebben, want het leidt voor hen tot een lagere netto-exploitatiebijdrage. 
 
Een goed voorbeeld is het speculatief inkopen van sommige woningcorporaties. Zij hebben zich niet 
goed ingelezen in de werking van de grondexploitatiewet. Sowieso is het prijsdrukkend effect van de 
grondexploitatiewet aan de orde. Doordat de mogelijkheden tot kostenverhaal zijn verbeterd, wordt de 
residuele waarde lager. Hier komt het effect van de huidige economische crisis dan nog bij. 
 
----- ----- ----- -----  
 
Vraag: 
Wat is het realiteitsgehalte van exploitatieplannen? Zijn het de werkelijke grondexploitaties, of slechts 
een versie ‘voor de Bühne’? 
 
Antwoord: 
Dat is per geval anders. Er is een gemeentelijke grondexploitatie en de exploitatieopzet in het 
exploitatieplan. Er zijn twee veel voorkomende gevallen van afwijking van de exploitatieopzet: 

1) Boekwaardes van gemeentelijke grondexploitaties verschillen vaak van inbrengwaardes uit de 
exploitatieopzet. 

2) De plankostenscan verschilt vaak van de werkelijke ramingen. Hier speelt de micro-aftopping 
een rol. Al naar gelang het gunstig uitkomt, kan de plankostenscan dan wel de werkelijke 
raming volgens de eigen (gemeentelijke) methodiek gebruikt worden. 

Er wordt gespeeld met voordelen. Over het algemeen is de gemeentelijke grondexploitatie meer 
bepalend dan de exploitatieopzet. In de praktijk zal het zo zijn dat bij hoge percentages gemeentelijk 
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grondeigendom er een groter verschil tussen de gemeentelijke grondexploitatie en de exploitatieopzet 
van het exploitatieplan kan zijn. 
 
----- ----- ----- -----  
 
Vraag: 
Vallen de art. 6.2.3 g, h, i, j Bro onder één noemer van plan- of proceskosten? 
 
Antwoord: 
Ja. Vaak worden ambtelijke kosten van onderzoeken niet gescheiden van de plankosten. In dat 
opzicht zie je in exploitatieplannen een wisselend beeld. Dit geldt niet voor de onderzoekskosten. Dit 
komt doordat deze bij het uiteindelijke kostenverhaal (bij de bouwvergunning of de posterieure 
overeenkomst) worden verrekend. De plankosten zijn daarentegen forfaitair: de geraamde kosten 
worden geacht ook de uiteindelijk kosten te zijn. Ontwikkelaars zijn niet blij met de algemeen hoge 
plankosten. Bij projecten op binnenstedelijke locaties zullen plankosten doorgaans hoger zijn dan bij 
uitleglocaties. 
 
----- ----- ----- -----  
 
Vraag: 
Worden kosten voor bouw- en woonrijp maken vaak door elkaar gehaald en gebruikt? 
 
Antwoord: 
Ja. De wet maakt een onderscheid tussen bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, 
nutsvoorzieningen en voorzieningen voor de openbare ruimte. Voorzieningen voor de openbare ruimte 
worden vervolgens weer onderverdeeld in bouw- en woonrijp maken. Het is de kunst om de kosten 
van bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied en kosten van bouwrijp maken van openbare ruimte 
uit elkaar te houden. Kosten voor een bouwweg worden bijvoorbeeld gevolgd door kosten voor 
woonrijp maken. In de praktijk is het daarom zinvol om de posten bouwrijp maken en woonrijp maken 
bij elkaar op te tellen. 
 
Het is (voor het proces van onderhandelen) ook geen bijzonder relevante post. Immers, ontwikkelende 
partijen kunnen zelf ook wel deze kosten berekenen. Voor hen zijn posten als inbrengwaarden of 
plankosten veel interessanter en belangrijker. Vaak zie je dat bij de kosten voor bouw- en woonrijp 
maken de +5% marge wordt aangehouden, om niet tegen verrekening en terugbetaling aan te lopen. 
Die +5% marge geeft dan ook tegelijk het belang van de raming aan. 
 
----- ----- ----- -----  
 
Vraag: 
Moet voor het bepalen van de inbrengwaarde een taxateur worden ingeschakeld? 
 
Antwoord: 
Dit is niet verplicht, maar wel het meest verstandige om te doen met het oog op mogelijke 
beroepsprocedures. Een ontwikkelaar die aan de hand van een onafhankelijk taxatierapport, dat stelt 
dat de inbrengwaarde zoveel procent hoger moet zijn, in een beroepsprocedure tegenover een 
gemeente met cijfers op basis van eigen onderzoek staat, heeft een sterke zaak. Dan staat de 
gemeente bijna gelijk op achterstand bij de bestuursrechter. Wij adviseren gemeenten dan ook om dit 
niet te doen en altijd een deskundige en onafhankelijke taxateur erbij te betrekken. 
 
De verkeerswaarde vormt een interessante waarde bij het bepalen van de inbrengwaarden. Dit is de 
waarde in nieuw gebruik, tenzij de huidige gebruikswaarde hoger ligt. Dit doet zich vooral voor op 
binnenstedelijke locaties (of bij kassengebieden). 
 
----- ----- ----- -----  
 
Vraag: 
Bij onze analyse zijn we tot dusver geen voorinvesteringen of fiscale kosten tegengekomen. Hetzelfde 
geldt voor bijdragen uit toekomstige grondexploitaties. Zijn deze wellicht elders ondergebracht? 
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Antwoord: 
Als het gaat om voorinvesteringen hangt het van de situatie af of deze conform artikel 6.2.4 sub f Bro 
in zijn geheel ten laste van een exploitatiegebied gebracht kunnen worden of dat ze ook gedeeltelijk 
ten laste van een ander toekomstig exploitatiegebied gebracht kunnen worden. Hierbij zijn twee 
situaties te onderscheiden met 2 deelgebieden: A en B die fasegewijs na elkaar worden ontwikkeld. In 
situatie 1 zijn de deelgebieden A en B onderdeel van één bestemmingsplan (BP) en in situatie 2 
vormen ze elk een BP. In situatie 1 worden de voorinvesteringen in deelgebied A binnenplans 
verevend in het grote geheel van A en B gezamenlijk. In situatie 2 kun je gebruik maken van artikel 
6.2.4 sub f Bro. Wanneer de deelgebieden A en B beiden in een periode van 10 jaar ontwikkeld 
zouden kunnen worden, kan de gemeente ervoor kiezen om een BP vast te stellen dat gedetailleerd is 
voor deelgebied A en globaal is voor deelgebied B. Het exploitatieplan volgt dan die detaillering en 
globaliteit. Zodra een uitwerkingsplan voor deelgebied B wordt vastgesteld volgt een herziening van 
het exploitatieplan voor deelgebied B. Deze herziening houdt dan een detaillering in ten opzichte van 
het globale deel van het exploitatieplan. 
 
----- ----- ----- -----  
 
Vraag: 
Wat is de post ‘overige kosten’? 
 
Antwoord: 
Los van wat jullie tegengekomen zijn (onvoorziene kosten), ken ik geen concrete voorbeelden. Omdat 
deze niet op de kostensoortenlijst staat, wordt in de praktijk opgepast met deze post, zienswijzen en 
beroep kunnen zich dan immers richten op de gebrekkige onderbouwing van deze extra post. 
 
----- ----- ----- -----  
 
Laatste opmerkingen: 
Het is de verwachting dat exploitatieplannen meer gebruikt worden naarmate de tijd vordert, en dat dit 
nieuwe resultaten op zal leveren. Gemeenten komen langzaam van hun koudwatervrees af en zullen 
daarom in de toekomst meer ontwikkelingen via het exploitatieplan proberen te realiseren. 
 
Het is interessant om op de doorwerking van structuurvisies in de post bovenplanse kosten te letten. 
Dit zal zich nu slechts in uitzonderingsgevallen voordoen, maar kan in de toekomst vaker worden 
toegerekend aan exploitatieplannen. De kwesties van toerekenbaarheid en profijtelijkheid blijven 
lastig. Er zijn wel een paar vuistregels voor, maar toetsing door de Raad van State zal in de praktijk 
slechts ‘marginaal’ plaatsvinden. 
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6. Verantwoording standaardiseringen 

 
Om de steekproefgegevens goed met elkaar te kunnen vergelijken, is een standaardisering nodig. 
Immers, om bijvoorbeeld een vergelijking te kunnen maken tussen plan- en proceskosten voor grote 
en kleine locaties, heeft het weinig zin om hier absolute kosten voor te vergelijken. Logischerwijs zal 
hier uit volgen dat die kostenpost hoger zal liggen voor grote locaties. De vergelijkingen hebben pas 
zin wanneer ze in een gestandaardiseerde maat uitgevoerd worden. In mijn onderzoek zijn er twee 
plausibele standaardiseringen mogelijk: 

- Afzonderlijke posten relateren aan totale posten (bijvoorbeeld grondverwervingskosten ten 
opzichte van totale kosten of grondopbrengsten ten opzichte van totale opbrengsten). Hier 
volgt een percentage uit, dat vergelijkbaar is tussen enerzijds onderlinge posten en anderzijds 
verschillende plankenmerken. Bijvoorbeeld: “het percentage kosten voor bouw- en woonrijp 
maken ligt hoger voor binnenstedelijke locaties dan voor uitleglocaties”; 

- Afzonderlijke posten corrigeren voor de omvang van het plangebied (bijvoorbeeld kosten voor 
bovenwijkse voorzieningen of opbrengsten uit externe gelden delen door de omvang van het 
plangebied). Hier volgt een bedrag per m

2
 uit, dat vergelijkbaar is tussen enerzijds onderlinge 

posten en anderzijds verschillende plankenmerken. Bijvoorbeeld: “de grondopbrengsten per 
m

2
 liggen hoger voor intermediaire dan voor perifere locaties”. 

 
Beide standaardiseringen kennen een belangrijk kritiekpunt, respectievelijk: 

- Percentages van een kostenpost ten opzichte van de totale kosten vergelijken voor bepaalde 
plankenmerken geeft een beeld van hoe kostenposten relatief bezien variëren tussen de 
verschillende plankenmerken. Echter, als een kostenpost relatief hoog of laag uitvalt, is dit niet 
per definitie aan die kostenpost zelf te wijten. Er kan ook sprake zijn van een andere 
kostenpost die interveniërende invloed heeft op het gevonden percentage. Bijvoorbeeld: een 
relatief laag percentage plan- en proceskosten kan verklaard worden doordat het percentage 
grondverwervingskosten juist heel hoog is. Er is dus geen sprake van een werkelijk verschil in 
plan- en proceskosten, de grondverwervingskosten vormen de interveniërende variabele; 

- Bedragen per m
2
 voor bepaalde posten vergelijken tussen verschillende plankenmerken heeft 

alleen zin wanneer alle kosten op dezelfde manier zijn uitgedrukt. Echter, uit hoofdstuk 3 
bleek dat er zowel plannen met nominale waarden als plannen met netto contante waarden in 
de steekproef zitten. Deze waarden zijn beiden gebonden aan een punt in tijd, dus niet zonder 
meer met elkaar vergelijkbaar. Doorgaans vallen netto contante waarden lager uit dan 
nominale waarden. Dit kan een verstorend effect hebben op de gevonden verbanden. 

 
De tweede standaardisering, bedragen per m

2
 vergelijken, geniet (inhoudelijk) de voorkeur boven het 

vergelijken van percentages, gezien de zeggingskracht van bedragen per m
2
 veel groter is dan 

percentages ten opzichte van een totaal. Echter, om gebruik te mogen maken van vergelijkingen van 
bedragen per m

2
, mag de invloed van het verschil in uitdrukking van waarden (nominaal of netto 

contant) niet te groot zijn. Daarom zijn twee scenario’s doorgerekend: 
- Totale kosten per m

2
 voor de oorspronkelijke, niet-bewerkte gegevens; 

- Totale kosten per m
2
 voor de bewerkte gegevens. 

 
De bewerking is als volgt tot stand gekomen: 

- Voor de steekproefgegevens waarbij zowel nominale waarden als netto contante waarden 
beschikbaar zijn, is een verhoudingsgetal berekend (factor) tussen beide waarden; 

- Voor alle factoren is een gemiddelde berekend. Dit gemiddelde bedraagt 1,075; 
- De standaardafwijking en scheefheid mogen niet te groot zijn om gebruik te mogen maken 

van het gemiddelde factorgetal. De standaardafwijking bedraagt ,052, de scheefheid ,709. De 
scheefheid is positief. Dit wijst op uitschieters met hoge waarden; 

- Wanneer gekeken wordt naar de aard van de frequentieverdeling, valt op dat veel 
waarnemingen lager scoren dan het gemiddelde. Het zou dus meer betrouwbaar zijn om 
gebruik te maken van de mediaan (middelste waarneming), gezien deze een betere 
benadering geeft van de aard van de frequentieverdeling. De mediaan bedraagt 1,061; 

- Voor alle cases die totale kosten hebben uitgedrukt in slechts netto contante waarden worden 
de totale kosten vermenigvuldigd met het mediane factorgetal (1,061); 

 
Wanneer de verschillen tussen de bewerkte en niet-bewerkte gegevens niet noemenswaardig zijn, 
kan zonder verdere bewerking gebruik gemaakt worden van bedragen per m

2
. Hier wordt voor 
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gekozen omdat de oorspronkelijke gegevens de werkelijke verhoudingen in de steekproef beter 
weergeven. Immers, doordat het gehanteerde factorgetal in de steekproef altijd slechts een 
benadering zal zijn van het werkelijke factorgetal, zullen er altijd onterechte afwijkingen van de 
oorspronkelijke gegevens plaatsvinden. 
 
Uit de vergelijking (zie tabel) blijkt inderdaad dat de verschillen tussen bewerkte gegevens en niet-
bewerkte gegevens niet noemenswaardig genoeg zijn om een bewerking van de data door te voeren. 
Er zal gebruik gemaakt worden van niet-bewerkte bedragen per m

2
, met andere woorden, zonder 

toegevoegde correctie voor netto contante waarden. 
 
Tabel: Vergelijking bewerkte en niet-bewerkte gegevens voor totale kosten per m

2
 

 

 Variatiebreedte Gemiddelde Minimum Maximum Standaard- 
afwijking 

Scheefheid 

Voor bewerking 983,66 149,70 2,75 986,41 144,79 3,16 

Na bewerking 983,66 151,58 2,75 986,41 146,56 3,13 
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7. Aanvullende gegevens bij resultaten 

 
* 1 Kruistabellen categorale plankenmerken 
 
  Ligging t.o.v. stad Bestemming v/d grond Omvang v/h 

plangebied 
Totaal 

Binnen- 
stedelijk 

Uitleg Woning- 
bouw 

Bedrijven- 
terrein 

Gemengd Groot Klein 

Randstad 7 15 5 6 11 14 8 22 

Intermediair 11 21 11 12 9 13 19 32 

Perifeer 13 22 18 8 9 17 18 35 

Totaal 31 58 34 26 29 44 45 89 

 

  Bestemming v/d grond Omvang v/h 
plangebied 

Totaal 

Woning- 
bouw 

Bedrijven- 
terrein 

Gemengd Groot Klein 

Binnenstedelijk 8 5 18 8 23 31 

Uitleg 26 21 11 36 22 58 

Totaal 34 26 29 44 45 89 

 

  Omvang v/h 
plangebied 

Totaal 

Groot Klein 

Woningbouw 12 22 34 

Bedrijventerrein 20 6 26 

Gemengd 12 17 29 

Totaal 44 45 89 

 

* 2 Financieel resultaat naar ligging in Nederland* 
 
 Totale 

kosten 
Grond- 

opbrengsten 
Totale 

opbrengsten 
Saldo na aftrek 
externe gelden 

Randstad 
(n=22) 

Gemiddelde 199,43 171,13 197,31 -31,07 

Standaardafwijking 225,33 141,12 180,35 107,55 

Minimum 2,75 0,00 8,62 -390,92 

Maximum 986,41 554,10 641,59 67,86 

Scheefheid 2,52 1,29 1,55 -2,74 

Intermediair 
(n=32) 

Gemiddelde 143,53 144,56 150,97 1,14 

Standaardafwijking 88,89 97,88 105,38 56,53 

Minimum 52,42 0,00 0,00 -205,69 

Maximum 412,09 520,32 532,12 142,65 

Scheefheid 1,75 2,06 2,05 -1,43 

Perifeer 
(n=35) 

Gemiddelde 124,08 96,25 122,14 -32,21 

Standaardafwijking 115,70 59,89 105,65 108,84 

Minimum 9,15 0,00 9,78 -583,91 

Maximum 583,91 284,29 583,91 51,41 

Scheefheid 2,34 0,95 2,85 -4,20 
 

* Alle getallen betreffen bedragen in euro's per vierkante meter (met uitzondering van 'scheefheid') 
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* 3 Normaliteitstoetsen financieel resultaat (ook: * 5, * 7)
1
 

 
Plankenmerk Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Waarde Aantal Significantie Waarde Aantal Significantie 

Binnenstedelijk ,241 31 ,000 ,786 31 ,000 

Uitleg ,211 57 ,000 ,836 57 ,000 

Woningbouw 
,305 33 ,000 ,695 33 ,000 

Bedrijventerrein 
,200 26 ,009 ,827 26 ,001 

Gemengd 
,267 29 ,000 ,722 29 ,000 

Groot 
,363 44 ,000 ,361 44 ,000 

Klein 
,288 44 ,000 ,689 44 ,000 

 
* 4 Financieel resultaat naar bestemming van de grond* 
 
 Totale 

kosten 
Grond- 

opbrengsten 
Totale 

opbrengsten 
Saldo na aftrek 
externe gelden 

Woningbouw 
(n=34) 

Gemiddelde 141,13 141,87 145,19 -3,17 

Standaardafwijking 78,69 73,58 77,99 51,10 

Minimum 9,15 0,00 0,00 -204,24 

Maximum 372,06 365,59 394,41 77,01 

Scheefheid 1,51 0,85 1,06 -2,51 

Bedrijventerrein Gemiddelde 75,59 82,84 87,54 2,44 

Standaardafwijking 37,46 35,66 41,51 19,76 

Minimum 2,75 14,84 14,84 -40,98 

Maximum 186,73 158,27 194,33 67,28 

Scheefheid 1,15 0,38 0,66 0,99 

Gemengd 
(n=29) 

Gemiddelde 226,20 164,89 214,97 -59,80 

Standaardafwijking 214,68 147,92 190,37 146,58 

Minimum 16,24 0,00 8,62 -583,91 

Maximum 986,41 554,10 641,59 142,65 

Scheefheid 2,00 1,29 1,19 -2,24 
 

* Alle getallen betreffen bedragen in euro's per vierkante meter (met uitzondering van 'scheefheid') 

 
* 6 Financieel resultaat naar omvang van het plangebied* 
 
 Totale 

kosten 
Grond- 

opbrengsten 
Totale 

opbrengsten 
Saldo na aftrek 
externe gelden 

Groot 
(n=44) 

Gemiddelde 110,77 107,45 114,04 -8,20 

Standaardafwijking 153,37 105,96 117,81 61,78 

Minimum 2,75 0,00 8,62 -390,92 

Maximum 986,41 554,10 641,59 67,86 

Scheefheid 4,70 2,78 3,03 -5,74 

Klein 
(n=45) 

Gemiddelde 187,77 156,25 187,31 -32,16 

Standaardafwijking 126,26 93,53 132,02 116,79 

Minimum 74,04 0,00 0,00 -583,91 

Maximum 637,20 520,32 639,88 142,65 

Scheefheid 1,96 1,47 2,01 -2,93 
 

* Alle getallen betreffen bedragen in euro's per vierkante meter (met uitzondering van 'scheefheid') 

                                                 
1
 Wanneer vermeld wordt: 'ook * (nummer)', betekent dit dat dezelfde tabel ook gebruikt wordt voor die verwijzingen. 
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* 8 Hoogte van afzonderlijke posten naar ligging in Nederland (ook: * 10, * 12, * 14)* 
 

  Grond- 
verwervingskosten 

Bouw- en 
 woonrijp maken 

Bovenwijkse 
 voorzieningen 

Plan- en 
 proceskosten 

Grond- 
opbrengsten 

Externe  
gelden 

Randstad Gemiddelde 112,49 50,70 4,04 17,95 171,13 26,17 

Aantal 22 16 16 17 22 22 

Standaardafwijking 165,32 50,97 5,03 19,63 141,12 66,66 

Minimum 1,97 0,10 0,00 0,05 0,00 0,00 

Maximum 702,04 177,84 19,45 75,26 554,10 310,20 

Scheefheid 2,79 1,61 2,10 2,03 1,29 4,05 

Intermediair Gemiddelde 70,95 46,40 2,81 17,32 144,56 6,41 

Aantal 32 31 31 31 32 32 

Standaardafwijking 53,08 33,09 3,50 10,51 97,88 20,42 

Minimum 19,22 5,35 0,00 5,98 0,00 0,00 

Maximum 259,55 150,86 13,34 50,75 520,32 107,26 

Scheefheid 2,06 1,84 1,44 1,44 2,06 4,34 

Perifeer Gemiddelde 59,30 38,46 1,19 13,32 96,25 25,90 

Aantal 35 29 29 30 35 35 

Standaardafwijking 68,52 32,88 2,32 9,22 59,89 100,97 

Minimum 7,04 5,51 0,00 1,12 0,00 0,00 

Maximum 254,51 178,44 8,13 36,95 284,29 583,91 

Scheefheid 2,03 3,11 2,28 0,72 0,95 5,31 
 

* Alle getallen betreffen bedragen in euro's per vierkante meter (met uitzondering van ‘aantal’ en ‘scheefheid’) 
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* 9 Normaliteitstoetsen grondverwervingskosten (ook: * 17, * 29) 
 
Plankenmerk Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Waarde Aantal Significantie Waarde Aantal Significantie 

Randstad ,299 22 ,000 ,607 22 ,000 

Intermediair ,169 32 ,020 ,786 32 ,000 

Perifeer ,323 35 ,000 ,644 35 ,000 

Binnenstedelijk ,194 31 ,004 ,748 31 ,000 

Uitleg ,182 58 ,000 ,887 58 ,000 

Woningbouw 
,224 34 ,000 ,778 34 ,000 

Bedrijventerrein 
,149 26 ,145 ,901 26 ,017 

Gemengd 
,263 29 ,000 ,682 29 ,000 

 
* 11 Normaliteitstoetsen bouw- en woonrijp maken (ook: * 19, * 31, * 37) 
 
Plankenmerk Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Waarde Aantal Significantie Waarde Aantal Significantie 

Randstad ,243 16 ,012 ,809 16 ,004 

Intermediair ,198 31 ,003 ,811 31 ,000 

Perifeer ,252 29 ,000 ,673 29 ,000 

Binnenstedelijk ,210 26 ,005 ,865 26 ,003 

Uitleg ,066 50 ,200 ,965 50 ,137 

Woningbouw 
,228 27 ,001 ,622 27 ,000 

Bedrijventerrein 
,109 24 ,200 ,956 24 ,365 

Gemengd 
,203 25 ,009 ,884 25 ,008 

Groot ,240 38 ,000 ,646 38 ,000 

Klein ,241 38 ,000 ,743 38 ,000 

 
* 13 Normaliteitstoetsen grondopbrengsten (ook: * 25, * 35) 
 
Plankenmerk Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Waarde Aantal Significantie Waarde Aantal Significantie 

Randstad ,213 22 ,011 ,882 22 ,013 

Intermediair ,176 32 ,013 ,826 32 ,000 

Perifeer ,136 35 ,099 ,941 35 ,058 

Binnenstedelijk ,180 31 ,012 ,883 31 ,003 

Uitleg ,079 58 ,200 ,968 58 ,130 

Woningbouw 
,140 34 ,087 ,936 34 ,046 

Bedrijventerrein 
,133 26 ,200 ,966 26 ,520 

Gemengd 
,176 29 ,023 ,868 29 ,002 
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* 15 Normaliteitstoetsen externe gelden (ook: * 27, * 43) 
 
Plankenmerk Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Waarde Aantal Significantie Waarde Aantal Significantie 

Randstad 
,350 22 ,000 ,426 22 ,000 

Intermediair 
,395 32 ,000 ,360 32 ,000 

Perifeer 
,432 35 ,000 ,277 35 ,000 

Binnenstedelijk ,337 31 ,000 ,474 31 ,000 

Uitleg ,349 58 ,000 ,451 58 ,000 

Groot 
,335 44 ,000 ,484 44 ,000 

Klein 
,378 45 ,000 ,354 45 ,000 

 
* 21 Normaliteitstoetsen bovenwijkse voorzieningen (ook: * 39) 
 
Plankenmerk Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Waarde Aantal Significantie Waarde Aantal Significantie 

Binnenstedelijk ,345 26 ,000 ,567 26 ,000 

Uitleg ,216 50 ,000 ,791 50 ,000 

Groot ,226 38 ,000 ,765 38 ,000 

Klein ,295 38 ,000 ,681 38 ,000 

 
* 23 Normaliteitstoetsen plan- en proceskosten (ook: * 33, * 41) 
 
Plankenmerk Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Waarde Aantal Significantie Waarde Aantal Significantie 

Binnenstedelijk ,181 26 ,028 ,888 26 ,009 

Uitleg ,093 52 ,200 ,967 52 ,158 

Woningbouw 
,121 28 ,200 ,846 28 ,001 

Bedrijventerrein 
,192 24 ,022 ,920 24 ,060 

Gemengd 
,146 26 ,159 ,886 26 ,008 

Groot ,261 40 ,000 ,600 40 ,000 

Klein ,144 38 ,046 ,929 38 ,018 

 
* 44 Normaliteitstoetsen versnippering van grondeigendom 
 
Plankenmerk Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Waarde Aantal Significantie Waarde Aantal Significantie 

Binnenstedelijk ,428 19 ,000 ,335 19 ,000 

Uitleg ,178 39 ,003 ,851 39 ,000 
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* 16 Hoogte van afzonderlijke posten naar ligging ten opzichte van de stad (ook: * 18, * 20, * 22, * 24, * 26)* 
 

  Grond- 
verwervingskosten 

Bouw- en 
 woonrijp maken 

Bovenwijkse 
 voorzieningen 

Plan- en 
 Proceskosten 

Grond- 
opbrengsten 

Externe  
gelden 

Binnen-
stedelijk 
 

Gemiddelde 139,54 68,06 2,16 24,66 182,63 49,28 

Aantal 31 26 26 26 31 31 

Standaardafwijking 144,93 51,97 4,23 16,47 141,61 117,51 

Minimum 14,45 5,35 0,00 3,31 0,00 0,00 

Maximum 702,04 178,44 19,45 75,26 554,10 583,91 

Scheefheid 2,36 1,00 3,00 1,41 1,20 3,72 

Uitleg Gemiddelde 43,01 31,90 2,60 11,55 105,14 2,75 

Aantal 58 50 50 52 58 58 

Standaardafwijking 27,27 16,90 3,31 7,03 58,89 6,95 

Minimum 1,97 0,10 0,00 0,05 0,00 0,00 

Maximum 128,67 90,07 13,34 28,44 247,94 36,06 

Scheefheid 1,22 0,78 1,49 0,43 0,42 3,67 
 

* Alle getallen betreffen bedragen in euro's per vierkante meter (met uitzondering van ‘aantal’ en ‘scheefheid’) 
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* 28 Hoogte van afzonderlijke posten naar bestemming van de grond (ook: * 30, * 32, * 34)* 

 
  Grond- 

verwervingskosten 
Bouw- en 

 woonrijp maken 
Bovenwijkse 

 voorzieningen 
Plan- en 

 proceskosten 
Grond- 

opbrengsten 
Externe  
gelden 

Woning-
bouw 

Gemiddelde 71,68 44,09 2,64 17,31 141,87 3,32 

Aantal 34 27 27 28 34 34 

Standaardafwijking 61,02 24,43 3,62 9,69 73,58 11,58 

Minimum 7,04 18,02 0,00 1,51 0,00 0,00 

Maximum 254,51 152,82 13,34 54,35 365,59 61,98 

Scheefheid 1,75 3,60 1,55 1,99 0,85 4,51 

Bedrijven-
terrein 

Gemiddelde 33,13 22,97 2,64 8,94 82,84 4,70 

Aantal 26 24 24 24 26 26 

Standaardafwijking 17,58 12,85 3,23 5,36 35,66 9,53 

Minimum 1,97 0,10 0,00 0,05 14,84 0,00 

Maximum 88,73 59,85 9,97 23,23 158,27 36,06 

Scheefheid 1,33 0,84 1,06 1,07 0,38 2,59 

Gemengd Gemiddelde 121,45 64,92 2,05 20,86 164,89 50,09 

Aantal 29 25 25 26 29 29 

Standaardafwijking 149,03 51,24 4,09 17,00 147,92 121,35 

Minimum 9,38 5,51 0,00 1,12 0,00 0,00 

Maximum 702,04 178,44 19,45 75,26 554,10 583,91 

Scheefheid 2,66 1,02 3,47 1,43 1,29 3,62 
 

* Alle getallen betreffen bedragen in euro's per vierkante meter (met uitzondering van ‘aantal’ en ‘scheefheid’) 
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* 36 Hoogte van afzonderlijke posten naar omvang van het plangebied (ook: * 38, * 40, * 42)* 
 

  Grond- 
verwervingskosten 

Bouw- en 
 woonrijp maken 

Bovenwijkse 
 voorzieningen 

Plan- en 
 proceskosten 

Grond- 
opbrengsten 

Externe  
gelden 

Groot 
 

Gemiddelde 56,40 33,04 2,33 11,38 107,45 6,59 

Aantal 44 38 38 40 44 44 

Standaardafwijking 107,86 35,48 3,10 13,79 105,96 15,43 

Minimum 1,97 0,10 0,00 0,05 0,00 0,00 

Maximum 702,04 177,84 13,34 75,26 554,10 87,49 

Scheefheid 5,36 2,99 1,81 3,45 2,78 3,86 

Klein Gemiddelde 96,42 55,50 2,57 20,70 156,25 31,05 

Aantal 45 38 38 38 45 45 

Standaardafwijking 85,93 35,90 4,13 9,26 93,53 99,68 

Minimum 25,37 23,49 0,00 6,13 0,00 0,00 

Maximum 456,20 178,44 19,45 50,75 520,32 583,91 

Scheefheid 2,20 2,01 2,28 1,11 1,47 4,60 
 

* Alle getallen betreffen bedragen in euro's per vierkante meter (met uitzondering van ‘aantal’ en ‘scheefheid’) 
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8. Summary 

 
Problem definition 
 

Ever since the 1990’s, interest in land development issues is rising, both in planning theory and in 
planning practise. Societal developments, such as increasing activities of private actors on the land 
market, foster the rise of land development issues in the Netherlands. Land development is by no 
means a new phenomenon in Dutch spatial planning. However, the increasing emphasis placed on 
integrating and combining functions in land development projects can be considered a more recent 
development in Dutch planning practise. Especially in concordance with the concept of sustainable 
urban planning, interesting research questions evolve. 
 
Since at the one hand national spatial policy aims at restructuring previously developed areas 
(brownfield locations) and at the other hand land acquisition processes at greenfield locations are 
finished for the better part of it, new land development projects tend to rise mainly in urban areas. 
However, developing those inner-city areas is completely different from developing outer-urban areas 
for a number of reasons. For example, land ownership in inner-city areas is far more scattered 
compared to outer-urban areas. As a result, problems regarding the financing of inner-city land 
development projects emerge. This is reflected well by analysing the origin and nature of deficits on 
the financial estimates of land development projects, which is the main goal of this research: 
 
‘What is the effect of plan characteristics (such as location, land use and size) on the size and 
composition of costs and benefits of financial estimates and in which way does this affect the financial-
economic result of land development projects?’ 
 
Theoretical perspective 
 

The most important theoretical basic assumption of this research is that different plan characteristics 
(including, among others, location, land use and size) will have a significant effect on the extent and 
composition of diverse costs and benefits of financial estimates. Resulting from the theoretical 
perspective on the residual valuation method, these effects trickle down to the financial-economic 
result of the spatial development projects with which these financial estimates are concerned. The 
argument is that plan characteristics will have a direct effect on real estate values and therefore on 
real estate benefits in a certain area. This affects indirectly the land benefits and land acquisition 
costs, which in turn affect the financial-economic result of land development projects in general. 
 
Research design and methods 
 

To provide insight in the effects of plan characteristics on the financial result of land development 
projects, access to the financial estimates of those projects is needed. Therefore, the empirical 
chapter of this research makes use of a database consisting of financial estimates of municipal 
development plans. By means of a conceptual model, resulting from the theoretical perspective 
mentioned before, empirical expectations are formulated. These expectations shape the empirical 
chapter of this research. The expectations focus mainly on the influence of diverse plan characteristics 
on the specific costs and benefits of land development projects. 
 
To supply the empirical part of this research with useful data, a sample is selected from all financial 
estimates of land development projects in the Netherlands. The resulting database is analysed by 
means of an explorative quantitative content analysis. Methodological remarks, concerning differences 
in type, content and design of financial estimates, are discussed in greater detail, to ensure repetition 
of the research design, if needs be. Moreover, additional qualitative interviewing with field experts has 
been carried out for a better understanding of the representativeness of the dataset used. Finally, 
computations, which may have implications for the results of this research, are mentioned extensively. 
 
Findings 
 

The empirical part of this research takes off with a general description of the dataset used. It is shown 
that the sample data are structured well, both when specified to separate plan characteristics and 
when compared among different plan characteristics. With regard to the composition of the costs, it 
appears that land acquisition costs cover nearly half of the total costs. This is followed first by 
development costs (e.g. primary and secondary services), which account for one third of the total 
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costs, and then by planning and legal costs, which make up for 10% of the total costs. Besides that, 
there are a few other costs, which do not account for a great share of the total costs. 
 
After the general description, the empirical expectations are being analysed further. It appears that 
many inner-city areas will have to deal with financial losses after subsidies and funds are removed 
from the benefits-side of the balance. With respect to the location in the Netherlands, only areas in the 
intermediate zone have a positive financial result. Business areas are the only land use type which 
show a positive result. Finally, concerning the size of the planning area, both large-scale and small-
scale areas show an average negative financial result. These findings can be refined by looking at the 
relations between the different plan characteristics and separate costs and benefits. 
 
Concerning the location in the Netherlands, the most important findings are that locations near the 
Randstad area have relatively high land acquisition costs compared to locations in the intermediate or 
peripheral zone. Besides, the same hierarchy holds true for the development costs, land benefits and 
external benefits (e.g. subsidies): locations near the Randstad area score the highest, followed by, 
respectively, locations in the intermediate zone and locations in the peripheral zone. 
 
With respect to the location relative to the city centre, it appears that land acquisition costs for inner-
city areas are relatively higher than for outer-urban areas. Other important findings are that 
development costs for inner-city areas are higher than for outer-urban areas. Furthermore, 
contributions towards other (residential) development are relatively low on inner-city areas compared 
to outer-urban areas, while the opposite holds true for planning and legal costs. Finally, inner-city 
areas receive relatively high land benefits and external benefits. 
 
When the land use type is considered, the most important findings are that land acquisition costs are 
highest for mixed use areas, followed by, respectively, residential areas and business areas. 
Furthermore, the same hierarchy holds true for development costs, planning and legal costs and land 
benefits: mixed use areas score the highest, followed by residential areas and business areas. 
 
Finally, the most important conclusions concerning the size of the planning area are that large-scale 
areas have lower development costs than small-scale areas. Large-scale areas also have relatively 
low contributions towards other (residential) development and relatively low planning and legal costs 
compared to small-scale areas. To end, external benefits are relatively high for small-scale locations. 
 
Conclusions 
 

This research has contributed in an important way to the existing research concerning the financing of 
land development projects, by adding a quantitative empirical dimension to the existing qualitative 
case study material. Explorative insights are presented with respect to the composition of total costs. 
Besides, many differences between plan characteristics with regard to the relations with costs and 
benefits are proved as statistically significant. 
 
In an explorative way, the implications of the findings for the financial-economic result of land 
development projects can be projected. First, it appears that costs tend to rise when a location is 
situated closer to the Randstad area. This is supposed to have a potential negative effect on the 
financial-economic result, when the residual valuation method is followed strictly. Concerning the 
location relative to the city centre, it is shown that on average, inner-city areas have relatively higher 
costs than outer-urban areas. Regardless of the fact that inner-city locations also receive higher 
benefits, in the end this is not sufficient for inner-city areas to have a positive financial result. With 
respect to the type of land use, only business areas show a positive result, because those areas have 
on average the lowest costs. Finally it appears that, although large-scale areas on average have lower 
costs than small-scale areas, both large- and small-scale areas show a negative financial result. 
 
There are two suggestions for further research. First, when the number of cases in the database has 
raised sharply, a more fine-grained categorisation of plan characteristics and specific costs and 
benefits can be made to produce more specific findings. Second, it is suggested to conduct a 
multivariate regression analysis, to provide insight into the associations between the diverse plan 
characteristics (e.g. to provide insight into the relative contribution of each plan characteristic). 
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