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VII Abstract 

Abstract  

De laatste jaren is een ontwikkeling te zien waarbij steeds meer binnenstedelijk wordt 

gebouwd. Dit komt deels door het doel van de overheid om binnenstedelijke transformatie te 

bevorderen. Echter, het is moeilijker om grond te verwerven in stedelijk gebied dan op 

uitbreidingslocaties, omdat er vaak sprake is van versnipperd eigendom en de 

verwervingskosten hoger zijn. Grondeigenaren hebben een goede onderhandelingspositie  

omdat ze over de grond beschikken, wat hen in staat stelt om de maximale prijs te  vragen 

voor hun grond. Tegelijkertijd kunnen grondeigenaren planprocessen vertragen. Dit kan 

leiden tot hogere grondexploitatiekosten, waar plankosten een onderdeel van zijn.  Er is tot op 

heden weinig onderzoek gedaan naar de totstandkoming van deze plankosten. Mede vanwege 

het ontransparante beleid dat gemeenten en marktpartijen met betrekking tot binnenstedelijke 

transformatie voeren, is het onduidelijk in hoeverre bepaalde kosten bijdragen aan de 

winstgevendheid of verliesgevendheid van een ruimtelijk project. Het inzicht krijgen in de 

plankosten bij binnenstedelijke transformatie kan positief zijn voor het voornemen van de 

overheid om herstructurering verder te bevorderen. Voor het ramen van het plankostenbudget 

is de grondeigendomsituatie een belangrijke variabele. In het onderhavige onderzoek zijn 

cases onderzocht, die gekenmerkt worden door een verschillend aantal en verschillend type 

grondeigenaren, om te onderzoeken wat de invloed is van deze subvariabelen op de 

plankosten. De bedoeling van dit onderzoek is om meer duidelijkheid te creëren over wat de 

rol van het grondeigendom is bij het ramen van plankosten bij binnenstedelijke transformatie.  

 

 

 

 



 
VIII Samenvatting 

Samenvatting 

Gemeentelijk grondbeleid is geen doel op zich. Met gemeentelijk grondbeleid proberen 

gemeenten bepaalde doelen te bereiken, zoals het bevorderen van ruimtegebruik en 

ruimtelijke kwaliteit. Als een gemeente haar doelstellingen duidelijk heeft geformuleerd kan 

er een strategie gekozen worden om deze doelstellingen te bereiken. Deze strategieën kunnen 

worden onderverdeeld in actief grondbeleid, publiek-private samenwerking (PPS) en passief 

of faciliterend grondbeleid. Veranderende grondposities op de grondmarkt hebben belangrijke 

gevolgen gehad voor de manier van samenwerken en onderhandelen tussen gemeenten en 

marktpartijen. Voorheen voerden gemeenten vaak een actief grondbeleid, maar door de 

veranderingen op de grondmarkt wordt dit steeds lastiger uit te voeren en kan de vraag 

worden gesteld of dit nog wel wenselijk is?  

Deze vraag kan vooral gesteld worden bij de transformatie van binnenstedelijk gebied, 

omdat er vaak sprake is van versnipperd grondeigendom en hoge verwervingskosten. De 

eigendomsverhoudingen en -verdelingen blijken een belangrijk obstakel te zijn voor stedelijke 

transformatie. Mede door de komst van de krediet- en schuldencrisis wordt er kritisch naar de 

kosten gekeken om binnenstedelijke transformatieprojecten financieel van de grond te krijgen. 

Van alle problemen die het grondeigendom in het stedelijk gebied met zich meebrengt, is de 

toename van kosten een belangrijke. Om de kosten te drukken kan zelfs voor een andere 

inrichting of gebruik van goedkopere bouwmaterialen worden gekozen. Dit staat allemaal in 

contrast met het verlangen naar een hoge ruimtelijke kwaliteit en kan dus eigenlijk niet de 

bedoeling zijn. Meer inzicht in de kosten van deze projecten is gewenst.  

Het onderhavige onderzoek focust zich op een onderdeel van deze kosten, die in 

grondexploitaties plankosten worden genoemd. De gemeente begroot de plankosten vaak 

middels een percentage over de investeringen in de openbare ruimte. Echter, dit percentage is 

niet overal gelijk of reëel, omdat het voorkomt dat het percentage hoger wordt begroot dan dat 

er werkelijk aan kosten wordt gemaakt. Dit vormde aanleiding om meer inzicht te verkrijgen 

in de plankosten, en in het bijzonder hoe deze specifieke kosten tot stand komen. Met behulp 

van het onderhavige onderzoek wordt achterhaald wat de rol van het grondeigendom kan zijn 

voor deze plankosten. 

 

Uitgangspunten 

Het onderhavige onderzoek lost de eigendomsproblematiek niet op, maar draagt slechts 

kennis aan die bijdraagt aan de discussie omtrent steeds hoger wordende kosten bij 

transformatie van binnenstedelijk gebied. Omdat het Planbureau voor de Leefomgeving 

(PBL) in het verleden al onderzoek heeft gedaan naar de relatie tussen het grondeigendom en 

de plankosten bij gemeentelijke exploitatieplannen, zal het onderhavige onderzoek enkel 

betrekking hebben op particuliere grondexploitaties. Dat er geen significant verband bestaat 

tussen het aantal grondeigenaren en de plankosten bij gemeentelijke exploitatieplannen, wil 

nog niet zeggen dat dit ook het geval is bij particuliere grondexploitaties. Het uitgangspunt 

hierbij is dat marktpartijen mogelijk wel of niet efficiënter samenwerken bij het voeren van 

een grondexploitatie dan een gemeente, waardoor het verband tussen het aantal 

grondeigenaren en de plankosten bij particuliere grondexploitaties anders beoordeeld kan 

worden. Daartoe is de volgende centrale vraag opgesteld: 
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Het doel van dit onderzoek is om inzichtelijk te maken wat de effecten van de 

grondeigendomsituatie op de plankosten zijn bij particuliere grondexploitaties van 

binnenstedelijke transformatielocaties voor woningbouw. 

 

Het fundament van het onderhavige onderzoek wordt gevormd door de transactiekosten-

theorie. Centraal bij de transactiekostentheorie staat de vraag naar de meest efficiënte 

organisatievorm van transacties. Waarom kiest een gemeente voor een actief grondbeleid ter 

realisering van een bepaald project, en voor publiek-private samenwerking of faciliterend 

grondbeleid ter realisering van een ander project? De transactiekostentheorie is gebaseerd op 

de opvatting dat er kosten gemaakt worden bij het maken van afspraken gemaakt tussen de 

verschillende belanghebbenden en grondeigenaren. Deze afspraken worden benaderd als een 

transactie en kosten die hieruit ontstaan als transactiekosten. Onderhandelingen tijdens het 

verwervingstraject van grond en overleg en advisering tijdens het ontwikkelingsproces vergen 

immers inspanning in de vorm van tijd, geld en moeite.  

De neoklassieke economische theorie gaat ervan uit dat de actoren over volledige en 

relevante informatie beschikken, echter wordt de transactiekostentheorie juist gekenmerkt 

door de beperkte rationaliteit (bounded rationality) van betrokken actoren in het proces. De 

actoren beschikken over een beperkte capaciteit om alle relevante informatie te achterhalen en 

de mogelijkheid om dit om te zetten in een contract dat volledige zekerheid biedt. Een ander 

kenmerk van de transactiekostentheorie is opportunistisch gedrag. Dit houdt in dat 

economische actoren elkaar bewust en onbewust van onjuiste informatie voorzien. Er zullen 

dus kosten gemaakt moeten worden om opportunistisch gedrag af te dekken. Bij stedelijke 

transformatie kan men hierbij denken aan een te optimistische en te hoog gewaardeerde 

grondprijs. Naarmate de complexiteit en onzekerheid toeneemt zullen daardoor de 

contractkosten oplopen. De transactiekostentheorie kan daarom dienen als belangrijk 

theoretisch raamwerk om het verband tussen de grondeigendomsituatie en de plankosten te 

onderzoeken. 

De grondeigendomsituatie heeft niet enkel betrekking op het aantal grondeigenaren, 

maar ook op het type grondeigenaar. Uitgangspunt hierbij is dat er onderscheid kan worden 

gemaakt in type grondeigenaar, gebaseerd op de rol en functie die ze spelen in het 

productieproces. Het onderhavige onderzoek gaat in op de veronderstelling dat verschillende 

type grondeigenaren op dezelfde marktsignalen verschillend kunnen reageren vanwege de 

verschillende belangen die ze nastreven, en dit gevolgen zal hebben voor het ramen van 

plankosten.   

 

Case study 

Alvorens in wordt gegaan op het mogelijke verband tussen de grondeigendomsituatie en de 

plankosten, vindt er een analyse plaats van drie binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen. In 

deze case studies wordt ingegaan op de rol van het grondeigendom bij het ramen van 

plankosten, maar zal tevens aandacht worden besteed aan enkele belangrijke derde variabelen 

die de mogelijke causaliteit tussen de grondeigendomsituatie en de plankosten kunnen 

beïnvloeden. De cases zijn geselecteerd op basis van het aantal en type 
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grondeigenaren, waarbij gezocht is naar een maximale variantie van deze variabelen. Uit de 

analyse blijkt dat er bij het ramen van plankosten goed rekening wordt met de 

grondeigendomsituatie bij een gebiedsontwikkeling.  

 

Conclusie 

De bevindingen uit de onderzochte cases tonen aan dat er een mogelijk causaal verband 

bestaat tussen de verdeeldheid van grondeigendom en de plankosten in de realisatiefase van 

het ontwikkelingsproces. Naarmate het aantal grondeigenaren in het ontwikkelingsproces 

toeneemt, nemen de plankosten toe. Het type grondeigenaar lijkt in het ontwikkelingsproces 

niet van invloed te zijn op de plankosten, maar gezien de omstandigheden waarin case B zich 

momenteel in bevindt kunnen daar vraagtekens bij geplaatst worden.  

 De bevindingen uit de onderzochte cases tonen daarnaast aan dat er sprake is van een 

mogelijk causaal verband tussen de verdeeldheid van grondeigendom en de plankosten in de 

voorbereidingsfase. Het gaat hierbij dus om het verwervingsproces, hetgeen zich afspeelt  

voor het ontwikkelingsproces. Uit de bevindingen blijkt dat naarmate het aantal 

grondeigenaren in het verwervingsproces toeneemt, er sprake is van een toename in de 

plankosten. Hier is echter een kanttekening bij te plaatsen. Dit verband tussen de 

onafhankelijke en afhankelijke variabele is tijdens het verwervingstraject minder sterk dan 

tijdens het ontwikkelingsproces.  De (verborgen) plankosten uit het verwervingsproces  

worden namelijk doorberekend aan de consument bij de aanschaf van een woning. Hierdoor 

zijn deze (verborgen) plankosten niet terug te vinden op de grondexploitatie. Het type 

grondeigenaar schijnt in het verwervingsproces van invloed te zijn op de plankosten. Zoals 

zojuist besproken is, worden deze (verborgen) plankosten echter niet opgenomen op de 

grondexploitatie, maar blijkt dat er wel extra kosten gemaakt worden voor onderhandelingen, 

coördinatie en afstemming ten aanzien van de planontwikkeling. De belangen van particuliere 

grondeigenaren gericht op winstmaximalisatie hebben een vertragend effect op de voortgang 

van de planontwikkeling en de uitvoering van het plan. Er is echter nader onderzoek naar 

particuliere grondexploitaties op grotere schaal nodig om nauwkeuriger de relatie tussen de 

grondeigendomsituatie en de plankosten te bepalen. 
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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

1.1.1 Historie  

De laatste decennia is er veel veranderd op de grondmarkt voor woningbouw. Jarenlang zijn 

gemeenten de belangrijkste spelers geweest op de grondmarkt voor woningbouw. Met hun 

werkwijze konden ze woningbouw sturen en tevens met de winsten van woningbouwlocaties 

hun gemeentelijk beleid financieren (PBL, 2007, p. 57). Echter zijn er sinds de jaren ’90 

belangrijke veranderingen opgetreden op de grondmarkt. Het monopolie van gemeenten als 

speler op de grondmarkt en als enige aanbieder van bouwrijpe grond is langzamerhand 

doorbroken door marktpartijen. Tussen 1990 en 1995 hebben projectontwikkelaars op grote 

schaal strategische grondposities ingenomen op de door het Rijk aangewezen Vinex-locaties 

(PBL, 2007, p. 7). Het gevolg was dat andere marktpartijen (beleggers, bouwers, 

woningcorporaties) volgden. Met een beroep op het beginsel van zelfrealisatie konden deze 

marktpartijen zelf woningen realiseren, mits dit conform het bestemmingsplan was, of ruilden 

ze grond in bij gemeenten tegen een bouwclaim (Krul-Seen & Van Hoek, 2010, p. 16). Niet 

alleen de bestemde grond voor de aangewezen Vinex-locaties werd door verschillende 

marktpartijen aangekocht, maar langzamerhand volgde ook een soortgelijke ontwikkeling 

voor  niet-Vinex locaties. Het doorbreken van het  monopolie van gemeenten is niet 

veroorzaakt vanwege een veranderde wet- en regelgeving, maar wel is de manier van 

samenwerken en onderhandelen tussen gemeenten en marktpartijen veranderd. Voor 

marktpartijen werd het financieel interessanter om ruwe bouwgrond aan te kopen, omdat met 

het stijgen van de woningprijzen er een grotere waardesprong is ontstaan bij 

bestemmingswijziging van (landbouw)grond naar woningbouwgrond (PBL, 2007, p. 8). Tabel 

1 laat deze waardesprong bij bestemmingswijziging per provincie zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1: Gemiddelde grondprijzen in de verschillende stadia van het ontwikkelingsproces 
per provincie 2004 (Bron: DLG/IBIS/OTB, bewerking RPB, 2007; uit PBL, 2007, p. 61) 



 

 

 

2 Inleiding 

Volgens het aloude principe van toenemende vraag en afnemend aanbod stijgen de prijzen 

van ruwe bouwgrond vervolgens verder. Het gevolg hiervan is het ontstaan van 

grondspeculatie. Marktpartijen proberen in een steeds vroeger stadium strategisch grond aan 

te kopen, waarvan ze vermoeden dat deze grond in de toekomst bestemd wordt voor 

woningbouw. Op deze manier zetten zij in op een deel van de waardesprong die kan ontstaan 

bij een gunstige bestemmingsplanwijziging. Door de veranderingen op de grondmarkt wordt 

het gemeenten steeds lastiger gemaakt om een actief grondbeleid te voeren.  

 

1.1.2 Actief grondbeleid 

Gemeentelijk grondbeleid is geen doel op zich. Met gemeentelijk grondbeleid proberen 

gemeenten bepaalde doelen te bereiken. Een voorbeeld hiervan is het bevorderen van het 

ruimtegebruik of de ruimtelijke kwaliteit. Daarbij moeten gemeenten rekening houden met 

ruimte voor verschillende belangen: onder andere wonen, bedrijvigheid, infrastructuur en 

recreatie. Daarnaast kunnen gemeenten proberen op een rechtvaardige manier kosten en 

opbrengsten verdelen, waarbij geprobeerd kan worden om kosten van sociale woningbouw of 

het aanleggen van groenvoorziening te verhalen op private ontwikkelaars die woningen in het 

luxe segment aanbieden. Doelstellingen van gemeenten kunnen echter ook conflicteren met 

elkaar, zoals het streven naar een hoge ruimtelijke kwaliteit vaak ten koste gaat van het 

financiële resultaat. Als een gemeente haar doelstellingen duidelijk heeft geformuleerd, kan er 

een strategie gekozen worden om deze doelstellingen te bereiken. Deze strategieën bestaan uit 

actief grondbeleid, publiek-private samenwerking, en passief of faciliterend grondbeleid 

(RIGO, 2009).  

In het verleden hanteerde gemeenten vaak een actief grondbeleid, maar door 

veranderende marktposities is dit vaak niet meer goed mogelijk. Bij actief grondbeleid 

gedraagt de overheid zich als marktpartij. De gemeente probeert alle grond in handen te 

krijgen en draagt zorg voor het bouwrijp maken en de uitgifte van bouwrijpe grond (PBL, 

2007, p. 57). De gemeente heeft naast deze private rol bij actief grondbeleid ook een publieke 

taak in het bepalen van de regels van het ruimtelijk beleid en hieraan gelieerde 

beleidsterreinen. De overheid is dus eigenlijk een marktspeler en marktmeester op de 

grondmarkt. De mogelijkheid bestaat voor gemeenten nog steeds om een dergelijk beleid uit 

te voeren, alleen tegen veel hogere grondprijzen. Alleen blijft er dan minder geld over voor de 

aanleg van openbare voorzieningen. De enige manier voor gemeenten om als marktpartij te 

blijven opereren is door in een vroeg stadium landbouwgrond strategisch aan te kopen, of 

door samenwerkingsovereenkomsten te sluiten met marktpartijen, wat bekend staat als 

publiek-private samenwerking. Om een goede onderhandelingspositie te verkrijgen dienen 

gemeenten echter vaak concessies te doen aan de transparantie van beleid en de 

democratische controle hierop (PBL, 2007, p. 11). De discussie omtrent het gemeentelijk 

beleid laait op en er komt langzamerhand meer druk op de vraag of gemeenten de dubbele rol 

(marktspeler en marktmeester) op de grondmarkt moet handhaven.  

 

1.1.3 Probleem 

Bij de inrichting van de beperkte ruimte in Nederland strijden vele verschillende belangen om 

voorrang. Hierbij kan vaak het verschil gemaakt worden tussen bouwen op nieuwe locaties 
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(greenfields) en bouwen op bestaande locaties (brownfields). Om te kunnen ‘sleutelen’ aan 

bestaande locaties, zal stedelijke transformatie moeten plaatsvinden.  

Met stedelijke transformatie kan het bestaand bebouwd gebied beter worden benut en dit 

vermindert de noodzaak tot uitbreidingslocaties (PBL, 2008, p. 8). Tevens kan het in verval 

raken van woonwijken met stedelijke transformatie worden tegengegaan door het bouwen van 

nieuwe, kwalitatief goede huizen. Echter, door de komst van de kredietcrisis moet er vaak aan 

het ontwerp van een woningbouwproject worden gesleuteld. Door middel van het bouwen in 

hogere dichtheden, het realiseren van een groter aantal appartementen en duurderde 

koopwoningen wordt geprobeerd de opbrengsten te vergroten (PBL, 2008, p. 10). Om de 

kosten te drukken kan zelfs voor een andere inrichting of gebruik van goedkopere 

bouwmaterialen worden gekozen. Dit staat allemaal in contrast met het verlangen naar een 

hoge ruimtelijke kwaliteit en kan dus eigenlijk niet de bedoeling zijn. Meer inzicht in de 

kosten van deze projecten is gewenst. Daarnaast ligt de nadruk van het ruimtelijk beleid op 

het bouwen in binnenstedelijk gebied (Kremers, 2008, p. 25; Ministerie van Binnenlandse 

Zaken & Koninkrijksrelaties, 2011; NAW platform, 2011, p. 4). Tabel 2 laat deze trend van 

bouwen in bestaand bebouwd gebied zien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De overheid heeft als doel binnenstedelijke transformatie te bevorderen, echter is het 

moeilijker om grond te verwerven in stedelijk gebied dan op uitbreidingslocaties, omdat er 

vaak sprake is van versnipperd eigendom en hogere verwervingskosten (PBL, 2008; Van 

Hoek, Koning & Mulder, 2010). Grondeigenaren willen vaak niet meewerken en in Nederland 

kan degene die de grond bezit, bepalen hoe de grond wordt gebruikt, binnen de grenzen die 

door het publiek- en privaatrecht worden gesteld (PBL, 2008). De eigendomsproblematiek in 

binnenstedelijk gebied is vaak lastiger dan op uitleglocaties, waardoor het nog moeilijker voor 

gemeenten wordt om een actief grondbeleid te voeren.  

 

1.1.4 Onderzoek 

De problematiek van de grondmarkt bij de transformatie van binnenstedelijke locaties is 

actueel en vergt aandacht voor analyse om tot gewenste oplossingen te komen. De 

eigendomsverhoudingen en -verdelingen blijken een belangrijk obstakel te zijn voor stedelijke 

transformatie (Louw & Wigmans, 2004; in PBL, 2008, p. 12). Er is de afgelopen jaren veel 

onderzoek gedaan naar de problemen omtrent het grondeigendom (zie PBL, 2011; Verhage, 

Tabel 2: Nieuwbouw van woningen in bestaand bebouwd gebied (bbg) en op uitleglocaties,                
duizend woningen (Bron: CBS, EIB, 2011) 
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2002). Van alle problemen die het grondeigendom in het stedelijk gebied met zich meebrengt, 

is de toename van kosten een belangrijke. Het onderhavige onderzoek focust zich op een 

onderdeel van deze kosten die in grondexploitaties plankosten worden genoemd. Met 

plankosten wordt in dit onderzoek de kosten bedoeld als in artikel 6.2.4, onder g, h, i, en j, van 

het Bro (Besluit ruimtelijke ordening), met uitzondering van deze kosten voor voorzieningen 

en werken buiten het exploitatiegebied (EIB, 2011, p. 49). In het theoretisch en juridisch 

kader zal hier nader op worden ingegaan en wordt er uitgelegd hoe plankosten als onderdeel 

van transactiekosten kunnen worden geïdentificeerd en geoperationaliseerd. De gemeente 

begroot de plankosten vaak middels een percentage over de investeringen in de openbare 

ruimte (VVG, 2010). Echter, dit percentage is niet overal gelijk of reëel, omdat het voorkomt 

dat het percentage hoger wordt begroot dan dat er werkelijk aan kosten wordt gemaakt (P. 

Sijstermans, persoonlijke communicatie, 5 augustus 2011). Hierdoor is het van belang meer 

inzicht te verkrijgen in de plankosten, en in het bijzonder hoe deze specifieke kosten tot stand 

komen. Ik wil met behulp van het onderhavige onderzoek achterhalen wat de rol van het 

grondeigendom kan zijn voor deze plankosten, door te focussen op het aantal en type 

grondeigenaren. Bij het selecteren van cases is gestreefd naar het verkrijgen van een 

maximale variantie in het aantal en type grondeigenaren, om op deze manier onderzoek te 

doen naar het mogelijk causale verband tussen de grondeigendomsituatie en de plankosten.   

 Omdat het PBL (2011) in het verleden al onderzoek heeft gedaan naar de relatie tussen 

het grondeigendom en de plankosten bij gemeentelijke exploitatieplannen, zal het 

onderhavige onderzoek enkel betrekking hebben op particuliere grondexploitaties. Met andere 

woorden, dit onderzoek heeft betrekking op grondexploitaties die uitsluitend door 

marktpartijen worden uitgevoerd middels het samenwerkingsmodel van een 

concessieovereenkomst of zelfrealisatie. Volgens Berenschot (2003), RIGO (2009) en het 

Kenniscentrum PPS (2006) wordt er bij een concessiemodel een concessieovereenkomst 

gesloten met een marktpartij of een consortium van meerdere marktpartijen. Ze nemen de 

verantwoordelijkheid op zich voor de gehele ontwikkeling voor een bepaalde periode en sluit 

daarover een overeenkomst met de gemeente. De gemeente stelt voorafgaande de 

overeenkomst enkel kaders op. Zelfrealisatie is tevens een samenwerkingsvorm waarbij een 

of meerdere marktpartijen de grondexploitatie voeren. Vaak wordt zelfrealisatie uitgevoerd 

wanneer marktpartijen alle gronden in eigen bezit hebben en ze zich beroepen op het 

zelfrealisatierecht.  

 

1.2 Doelstelling 

Naar aanleiding van de hierboven beschreven achtergrond over de werking van de 

grondmarkt en de problemen die hieruit ontstaan, kan de volgende doelstelling worden 

geformuleerd:  

    

Het doel van dit onderzoek is om inzichtelijk te maken wat de effecten van de 

grondeigendomsituatie op de plankosten zijn bij particuliere grondexploitaties van 

binnenstedelijke transformatielocaties voor woningbouw. 
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1.3 Maatschappelijke relevantie 

Het huidige Kabinet-Rutte heeft als doel om tot 40% van de totale nieuwe 

woningbouwproductie in binnenstedelijk gebied te realiseren (Ministerie van Binnenlandse 

Zaken & Koninkrijksrelaties, 2011; NAW platform, 2011, p. 4). Er kan een trend worden 

waargenomen waarbij er een verschuiving in beleid plaatsvindt van relatief goedkope 

uitleglocaties naar relatief dure binnenstedelijke locaties. Hiermee wordt bedoeld dat het 

voeren van grondexploitaties in uitleglocaties relatief goedkoper is dan voor binnenstedelijke 

locaties. De binnenstedelijke ruimtelijke projecten nemen in complexiteit toe door een 

toenemende integraliteit. Om een goed overzicht te krijgen van kosten en opbrengsten van 

binnenstedelijke ruimtelijke projecten is het van belang dat er een transparant beleid gevoerd 

wordt, mede vanwege het feit dat in het regeerakkoord van het in oktober 2010 aangetreden 

Kabinet-Rutte de besparing van de vereenvoudiging en stroomlijning van het omgevingsrecht 

is ingeboekt als 10% van de plankosten die overheden, burgers en bedrijven moeten maken 

om ruimtelijke projecten te realiseren. In de beleidsbrief ‘Eenvoudig Beter’
1
 van de minister 

van Infrastructuur & Milieu is hieraan de politieke doelstelling gekoppeld om een totale 

besparing via het omgevingsrecht van €650 miljoen te realiseren (EIB, 2011, p. 13). Er is 

momenteel echter weinig inzicht in de financiële huishouding van gemeenten, marktpartijen 

en corporaties ten aanzien van binnenstedelijke gebiedsontwikkeling (VROM-raad, 2009; 

NEPROM, 2007; PBL, 2008). Het inzicht krijgen in de plankosten bij binnenstedelijke 

gebiedsontwikkeling kan positief zijn voor het voornemen van de overheid om stedelijke 

transformatie te bevorderen. Met de uitkomst van de onderzoeksresultaten kan het beleid om 

stedelijke transformatie te bevorderen, worden ondersteund. Inzichten uit het onderzoek die 

leiden tot minder plankosten zorgen ervoor dat er relatief meer geld gespendeerd kan worden 

aan de aanleg van openbare voorzieningen. Op deze manier kan stedelijke transformatie 

bevorderd worden en dat zorgt er voor dat er in de toekomst meer open ruimte overeind blijft 

en de aanleg van openbaar vervoer in de steden beter te financieren is dan in nieuwe 

woonwijken (Van Hoek et al., 2010, p. 38).  

Op dit moment wordt er gezocht naar nieuwe verdienmodellen bij de financiering van 

gebiedsontwikkelingen, omdat er steeds vaker wordt afgeweken van de traditionele 

ontwikkeling waarbij de gemeente de grond ontwikkelt en deze vervolgens uitgeeft (C. 

Robbe, persoonlijke communicatie, 29 juni 2012). Vanuit maatschappelijk oogpunt is het 

onderhavige onderzoek interessant, omdat de focus in dit onderzoek ligt op particuliere 

grondexploitaties en de trend is dat er steeds meer particuliere grondexploitaties verschijnen 

en minder publiekrechtelijke grondexploitaties. Het onderhavige onderzoek beoogt de 

effecten van het grondeigendom op de plankosten bij particuliere grondexploitaties te 

onderzoeken, om een breder inzicht te verschaffen in de plankosten en binnenstedelijke 

transformatie te bevorderen. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Tweede Kamer, vergaderjaar 2010-2011, kamerstuk 31953 nr. 40 
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1.4 Wetenschappelijke relevantie 

Volgens minister Schultz-van Haegen (2011) moet het roer om, waarbij de ruimtelijke 

ordening op een andere manier moet worden aangepakt. Ze bepleit in het praktijkcongres 

‘Gebiedsontwikkeling in een andere realiteit’ vooral dat Nederland ‘van de handrem’ gaat, 

door regels en procedures drastisch te vereenvoudigen. Dit is noodzakelijk, want er heerst 

momenteel nog erg veel onduidelijkheid bij gemeenten, burgers en bedrijven over de concrete 

invulling van plankosten, en hoe deze kosten tot stand komen. Het onderhavige onderzoek 

probeert hier meer duidelijkheid over te geven middels het toepassen van de 

transactiekostentheorie. Transactiekosten refereren aan alle kosten die niet zouden bestaan 

volgens de neoklassieke economische theorie. Met behulp van de transactiekostentheorie 

kunnen transacties in het ontwikkelingsproces worden geïdentificeerd en dit geeft inzicht in 

verschillen van plankosten tussen projecten. Tevens kunnen er variabelen worden 

geïdentificeerd die van invloed zijn op de plankosten. Op deze manier neemt de kans toe dat 

er kan worden verklaard waarom plankosten in het ene project hoger worden geraamd dan in 

het andere project.  

 De nadruk in het onderhavige onderzoek ligt op de relatie tussen de 

grondeigendomsituatie en de plankosten. Met behulp van Engelse literatuur worden 

verschillende motieven van grondeigenaren achterhaald en wordt er aan de hand van een 

classificatie van grondeigenaren uit Groot-Brittannië een soortgelijke classificatie voor de 

Nederlandse grondmarkt opgesteld. Met behulp van de transactiekostentheorie worden er 

hypothesen opgesteld over de relatie tussen de grondeigendomsituatie en de plankosten. Deze 

verwachtingen worden vervolgens empirisch getoetst. Daarbij zullen de onderzoeksresultaten 

van het onderhavige onderzoek vergeleken worden met het eerder onderzoek van het PBL 

(2011). Uit dat onderzoek is gebleken dat er geen significant verband is tussen het aantal 

grondeigenaren en de hoogte van de plan- en proceskosten. Het onderzoek van het PBL 

(2011) had echter enkel betrekking op plan- en proceskosten uit gemeentelijke 

exploitatieplannen, met geraamde plan- en proceskosten. Er is momenteel nog geen 

onderzoek verricht naar de effecten van de grondeigendomsituatie op de plankosten bij 

particuliere grondexploitaties. Met behulp van de inzichten uit het onderhavige onderzoek kan 

daarom het hiaat dat het onderzoek van het PBL (2011) achterliet, mogelijk worden ingevuld.  

 

1.5 Vraagstelling 

1.5.1  Centrale vraag 

Op basis van de geformuleerde doelstelling is de volgende centrale vraag tot stand gekomen: 

 

1. In hoeverre is er sprake van een verband tussen de grondeigendomsituatie en de 

plankosten en wat zijn de effecten van dit verband op de plankosten bij particuliere 

grondexploitaties van binnenstedelijke transformatielocaties voor woningbouw? 
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1.5.2  Deelvragen 

Op basis van de centrale vraag kunnen de volgende onderzoeksvragen en subvragen worden 

geformuleerd: 

 

1.1  Wat is de relatie tussen transactiekosten en plankosten? 

1.1.1 Wat zijn de kenmerken van transactiekosten en hoe ontstaan deze kosten? 

1.1.2 Wat is de relatie tussen instituties en transactiekosten? 

1.1.3 Hoe kunnen transactiekosten en instituties in het ontwikkelingsproces worden 

geïdentificeerd en geoperationaliseerd?  

1.2 Hoe ontstaan plankosten en waaruit bestaan deze kosten? 

1.3 Wat wordt er met de grondeigendomsituatie bedoeld? 

1.3.1 Welke kenmerken zijn van belang bij het onderscheid tussen verschillende type 

grondeigenaren? 

1.3.2 Wat voor type grondeigenaren kunnen er worden onderscheiden? 

1.4 Wat is de relatie tussen de grondeigendomsituatie en  plankosten? 

1.4.1  Wat voor strategieën kunnen grondeigenaren bij de ontwikkeling of verkoop 

van grond volgen? 

1.4.2 Wat voor gevolgen hebben deze strategieën voor de plankosten? 

 

1.6 Toelichting begrippen 

Op basis van de onderzoeksvragen en de te bespreken methodologie verderop in het 

onderhavige onderzoek kunnen enkele begrippen worden onderscheiden. Om 

ondubbelzinnigheid en willekeur te voorkomen wordt er een nadere toelichting van deze 

begrippen gegeven. Het betreft de volgende begrippen: binnenstedelijke locatie, 

binnenstedelijke transformatie, historisch gebied, inbreidingslocatie, locatie- en 

gebiedsontwikkeling, particuliere grondexploitatie, uitleglocatie. 

 

Binnenstedelijke locatie 

Een binnenstedelijke locatie betreft een exploitatiegebied binnen de bebouwde kom, waarin 

minder dan 70% van de in te brengen grond onbebouwd is (Krul-Seen & Van Hoek, 2010, p. 

107). 

 

Binnenstedelijke transformatie 

Bij binnenstedelijke transformatie kan onderscheid worden gemaakt in twee typen 

transformatielocaties: functieveranderingslocaties en herstructureringslocaties. 

Functieveranderingslocaties, oftewel herontwikkelingslocaties hebben betrekking op plekken 

die opnieuw worden ingericht voor gebruik door een andere functie dan de locatie voorheen 

had. Herstructureringslocaties daarentegen hebben betrekking op plekken die niet meer 

voldoen aan de eisen van deze tijd en die meer of minder ingrijpend opnieuw worden 

ingericht voor gebruik door dezelfde functie (PBL, 2008, p. 11). Het gaat daarbij om een 
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gebied waarbij voor meer dan 50% van de uitgeefbare gronden sprake is van vernieuwing van 

bestaande bebouwing of van sloop-nieuwbouw (Krul-Seen & Van Hoek, 2010, p. 107). 

 

Historisch gebied 

Een historisch gebied betreft een exploitatiegebied binnen de bebouwde kom dat voor meer 

dan 10% van de grond met monumenten bebouwd is of voor meer dan 50% van de grond in 

een beschermd stads- of dorpsgezicht ligt (Krul-Seen & Van Hoek, 2010, p. 107-108). 

 

Inbreidingslocatie 

Een inbreidingslocatie is een gebied binnen de bebouwde kom, waarin meer dan 70% van de 

in te brengen grond onbebouwd is (Krul-Seen & Van Hoek, 2010, p. 108). 

 

Locatie- en gebiedsontwikkeling  

In dit onderzoek komen de termen gebiedsontwikkeling en locatieontwikkeling voor en 

worden door elkaar gebruikt. De term gebiedsontwikkeling komt de laatste jaren veelal terug 

in de literatuur en wordt vaak afgezet tegen het begrip locatieontwikkeling. Momenteel is er 

nog steeds discussie over beide begrippen en bestaat er geen universele definitie. De term 

gebiedsontwikkeling lijkt in het spraakgebruik voorbehouden aan ontwikkelingen die relatief 

grootschalig en integraal zijn (Buitelaar, Segeren & Kronberger, 2008). Om 

ondubbelzinnigheid, discussies en willekeur te voorkomen worden in het onderhavige 

onderzoek beide begrippen als synoniem beschouwt. De definitie die hieronder wordt 

gegeven heeft dus betrekking op beide termen.  

 

‘Bij gebiedsontwikkeling wordt het gebied opnieuw ingevuld waarbij verschillende functies 

zoals infrastructuur, wonen, werken en recreatie in onderlinge samenhang worden 

gerealiseerd. Belangrijke aspecten hierin zijn, de integraliteit van de opgave en de uitvoering, 

de aanwezigheid van urgenties, ambities en condities om aan de slag te gaan, die worden 

gedeeld door de betrokken partijen, vaak publiek én privaat’ (VROM, 2009)  

 

Particuliere grondexploitatie 

De grondexploitatiebegroting is het instrument om bij het meerjarige proces van de productie 

van bouwrijpe grond goed inzicht te hebben in het verloop van kosten en opbrengsten 

(Gemeente Haarlemmermeer, 2007). Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen 

grondexploitaties die door de gemeente worden uitgevoerd en grondexploitaties die door 

marktpartijen worden uitgevoerd. In het onderhavige onderzoek wordt het laatstgenoemde een 

particuliere grondexploitatie genoemd. De twee samenwerkingsmodellen of -vormen waarbij 

enkel één of meerdere marktpartijen de regie over de uitvoering van de grondexploitatie 

hebben, zijn het concessiemodel en de zelfrealisatie. 

 

Uitleglocatie 

Een uitleglocatie is een gebied buiten de bebouwde kom, waarin meer dan 70% van de in te 

brengen grond onbebouwd is (Krul-Seen & Van Hoek, 2010, p. 108). 
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1.7 Leeswijzer 

In hoofdstuk 1 zijn de motieven, context, concepten en het doel van het onderhavige 

onderzoek uiteengezet. In hoofdstuk 2 worden twee belangrijke economische stromingen 

besproken, waaruit relevante theorieën zijn ontstaan. Deze economische stromingen vormen 

de achtergrond waartegen het empirische onderzoek heeft plaatsgevonden. Het theoretisch 

kader heeft er onder andere voor gezorgd dat de onderzoeksvragen scherp geformuleerd 

konden worden, middels de conceptuele modellen van relevante onafhankelijke, afhankelijke 

variabelen, sub- en derde variabelen in het causale relatiediagram. Tevens zijn er naar 

aanleiding van de theorie en logisch redeneren hypothesen geformuleerd, die empirisch zullen 

worden getoetst. In hoofdstuk 3 wordt aandacht geschonken aan belangrijke juridische 

achtergronden en daarin wordt tevens de belangrijke afhankelijke variabele nader beschreven 

en geoperationaliseerd aan de hand van bestaande wetgeving. In hoofdstuk 4 is de 

methodologische opzet van het onderzoek weergegeven. Daarin wordt beschreven hoe op een 

succesvolle manier data kan worden verzameld en kan leiden tot het produceren van valide 

onderzoeksresultaten. De keuze voor case study onderzoek en de case selectie wordt tevens 

hierin nader toegelicht. De dataverzameling is geoperationaliseerd door middel van het 

benoemen van de onafhankelijke en afhankelijke variabelen en zogenoemde subvariabelen.  

Door middel van een schematische weergave van het onderzoeksdesign wordt het duidelijk 

hoe de centrale onderzoeksvraag beantwoord zal worden. Tevens worden twee methoden 

besproken, die in het onderhavige onderzoek gebruikt worden om de relatie tussen de 

afhankelijke en onafhankelijke variabelen nader te onderzoeken. In hoofdstuk 5, 6 en 7 

worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd aan de hand van de gegevens die zijn 

verzameld uit verschillende cases door middel van documentenanalyse en interviews. In 

hoofdstuk 8 worden de cases met elkaar vergeleken, conclusies getrokken en de hypothesen 

getoetst met behulp van de verkregen onderzoeksresultaten. Vervolgens wordt er antwoord 

gegeven op de centrale hoofdvraag: In hoeverre is er sprake van een verband tussen de 

grondeigendomsituatie en de plankosten en wat zijn de effecten van dit verband op de 

plankosten bij particuliere grondexploitaties van binnenstedelijke transformatielocaties voor 

woningbouw? Tot slot zal er aandacht worden besteed aan de tekortkomingen en beperkingen 

van het onderhavige onderzoek en de mogelijkheden voor vervolgonderzoek. 
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2 Theoretisch kader  

Het transformeren van binnenstedelijke locaties en gebieden doorloopt verschillende fasen. In 

iedere fase worden afspraken gemaakt tussen de verschillende belanghebbenden en 

grondeigenaren. In deze studie worden deze afspraken benaderd als een transactie en kosten 

die hieruit ontstaan als transactiekosten. De grondexploitatiekosten worden vanuit deze 

invalshoek mede gevormd door een reeks van transacties. Om te onderzoeken hoe deze 

transacties ontstaan en worden vormgegeven door instituties wordt in dit theoretisch kader 

ingegaan op de neoklassieke economie en de Nieuw Institutionele Economie. Daarbij worden 

drie theorieën kort besproken die zich bezig houden met informatietekorten en onzekerheid 

bij transacties. De relatie tussen transactiekosten en instituties zal beschreven en 

geoperationaliseerd worden, waarbij ook de relatie tussen transactiekosten en plankosten 

wordt verduidelijkt. Vanwege de nadruk van het onderhavige onderzoek op de relatie tussen 

de grondeigendomsituatie en de plankosten worden enkele kenmerken van grondeigenaren 

beschreven en kunnen verschillende type grondeigenaren worden onderscheiden. Vervolgens 

wordt beschreven wat de gevolgen kunnen zijn van verschillende strategieën die 

grondeigenaren kunnen volgen bij de verkoop of ontwikkeling van hun grond. Daarbij bestaat 

het vermoeden dat deze handelingen van invloed zijn op de plankosten en dit wordt 

uiteengezet aan de hand van hypothesen, die empirisch getoetst zullen worden.  

 

2.1  Inzichten uit de institutionele economie: instituties en transactiekosten 

Projectleiders van ondernemingen of publieke instellingen nemen beslissingen met betrekking 

tot de inrichting van een locatie. Welke transacties worden door de interne organisatie 

afgestemd en welke transacties worden uitbesteed via marktcontracten? Hoe wordt het project 

gefinancierd? Door middel van zelfrealisatie of publiek-private samenwerking? De leer van 

de Algemene Economie kan inzichten bieden die voor dergelijke organisatievraagstukken 

bruikbaar zijn. Hiermee wordt de zogeheten institutionele economie bedoeld, en met name de 

Nieuw Institutionele Economie (NIE).  

 

2.1.1  Positionering ten opzichte van de neoklassieke economie 

De neoklassieke economie is de mainstream binnen de Algemene Economie. De neoklassieke 

theorie werd in 1900 geïntroduceerd door Thorstein Veblen en houdt zich bezig met het 

centrale economische vraagstuk (maximaliseren onder randvoorwaarden). Om datgene 

mogelijk te maken, wordt het model gebouwd op het fundament van rationeel handelende 

actoren. De neoklassieke economie bestudeerd de interacties op de markt tussen vragers en 

aanbieders en verondersteld dat deze rationele actoren beschikken over volledige en relevante 

informatie waarmee kan worden berekend hoe nut of winsten kunnen worden 

gemaximaliseerd (Groenewegen, 2004). Daarbij wordt het marktmechanisme als institutie 

gehanteerd, dat onder bepaalde voorwaarden er voor kan zorgen dat partijen tot een evenwicht 

kunnen komen. Neoklassieke economen nemen aan dat vraag en aanbod, consumptie en 

productie, zich automatisch aan elkaar aanpassen op een elastische en responsieve manier, 

waarbij transparantie en flexibiliteit belangrijk zijn. Markten opereren op een manier waarbij 

de meest efficiënte combinatie van productiefactoren zal overleven (survival of the fittest).  
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De neoklassieke economische theorie houdt echter geen rekening met de motieven van 

ondernemingen en het menselijk handelen daarin, oftewel de transactie- en informatiekosten 

(Hekkenberg, 2011, p. 13). De volgende paragraaf gaat in op de Nieuw Institutionele 

Economie en laat zien op welke wijze deze stroming verschilt van de neoklassieke economie.  

 

2.1.2  Nieuw Institutionele Economie  

Een van de eerste economen die de werking van de neoklassieke economische theorie 

bekritiseert is Ronald Coase in zijn The nature of the firm (1937). Hoewel de oorsprong van 

de moderne stroming binnen de institutionele economie, de Nieuw Institutionele Economie 

(NIE), dateert uit de jaren ‘30 van de twintigste eeuw, werd er pas in de jaren ’70 echt 

aandacht aan geschonken door mainstream economen (Buitelaar, 2007, p. 21-22). Coase 

(1937) beargumenteert dat de beschrijving van het economische systeem niet goed past bij 

transacties binnen een bedrijf. Het hoofdzakelijke argument dat Coase aandraagt, is dat 

bedrijven ontstaan omdat er kosten vastzitten aan het gebruik van het prijsmechanisme 

(Buitelaar, 2007, p. 22). Er worden bijvoorbeeld kosten gemaakt voor het ontdekken van de 

prijs, voor onderhandelingen en voor het sluiten van contracten. Oliver Williamson (1996) 

bouwt voort op het gedachtegoed van Coase (1937), waarbij hij uiteenzet dat de coördinatie 

van transacties altijd kosten met zich meebrengen en dat economische actoren beslissen om 

een transactie binnen de onderneming of via een marktcontract te coördineren op basis van de 

hoogte van deze transactiekosten. Volgens Williamson (1996, p. 379) is er als volgt sprake 

van een transactie: ‘a transaction occurs when the property rights over a good or service is 

transferred.’ Williamson bedoelt met de transactiekosten op uiteenlopende kostenposten, zoals 

de zoek- en informatiekosten, onderhandelingskosten, kosten van het maken van complexe 

contracten en de monitoringskosten verbonden aan het controleren van de naleving van 

contracten. Tevens neemt hij de kosten voor het intern coördineren van een organisatie mee, 

zoals informatie- en communicatiekosten (Groenewegen, 2009).  

De NIE benadert de economie vanuit de regels van het spel (rules of the game) en de 

transactiekosten tussen partijen. Uitgangspunt hierbij is dat transacties op een zo efficiënt 

mogelijke wijze plaats dienen te vinden. Dit geeft meer inzicht in de werking van markten en 

onder welke voorwaarden markten goed functioneren. De NIE vormt daarom een aanvulling 

op de neoklassieke economische theorie door rekening te houden met informatietekorten en 

onzekerheden bij transacties (Hazeu, 2000, p. 31). In de NIE bestaan er verschillende 

theorieën die zich hiermee bezig houden, zoals de property rights (eigendomsrechten) theorie, 

de principaal-agent theorie en de transactiekostentheorie (Hazeu, 2000; Douma & Schreuder, 

2002). Deze theorieën zullen nu nader worden toegelicht.  

 

Property rights theorie 

De property rights theorie, ook wel de eigendomsrechtenbenadering genoemd, vindt zijn 

oorsprong in Coase’s Social Cost (1960). Volgens deze theorie is het noodzakelijk en 

voldoende om te beschikken over een helder stelsel van eigendomsrechten met de 

bijbehorende publieke juridische instanties voor het efficiënt functioneren van het 

economische systeem (Groenewegen, 2004, p. 516). Economische partijen zullen op basis van 

hun eigen belangen gaan onderhandelen over aanpassing van het gebruik van de 
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eigendomsrechten en welke prijs de één bereid is te betalen voor aanpassing van het 

uitoefenen van het eigendomsrecht door de ander. Een bekend voorbeeld dat het voorgaande 

illustreert is het oplossen van vervuilingactiviteiten van een fabriek. De eigenaar van de 

fabriek heeft het eigendomsrecht over de grond én het vastgoed en mag binnen de kaders van 

de wet zijn rechten uitoefenen. De stank die het gevolg hiervan is, kan storend zijn voor 

omwonenden en volgens de eigendomsrechtenbenadering is de marktbenadering het meest 

efficiënt om het probleem op te lossen. In tegenstelling tot de tussenkomst van een overheid, 

zijn de betrokken actoren in kwestie zelf in staat vast te stellen wat zij over hebben voor een 

ander marktresultaat. Coase (1960, p.2) beschrijft het als volgt: ‘To avoid the harm to B 

would inflict harm on A. The real problem that has to be decided is: should A be allowed to 

harm B or should B be allowed to harm A? The problem is to avoid more serious harm’. Een 

zwakte van een dergelijke benadering is dat transactiekosten verbonden aan het organiseren 

van de onderhandelingen vaak zo hoog zullen zijn dat er geen contracten tot stand komen 

(Groenewegen, 2004, p. 516). 

 

Principaal-agent theorie 

De principaal-agent theorie verwijst naar een situatie waarin sprake is van ongelijke, 

asymmetrische informatie en belangenverschillen tussen actoren (Groenewegen, 2004). De 

ene actor (principaal) heeft het eigendom in handen en delegeert vervolgens taken naar de 

andere actor (agent). De agent is weliswaar gehoorzaamheid verschuldigd, maar de principaal 

kan hem niet afdoende controleren. De agent kan zich zo gedragen en handelen dat dit in 

strijd is met de belangen van de principaal. Een bekende situatie is het voorbeeld van de 

aandeelhouder (principaal) en de directie (agent) van een bedrijf. De directie heeft in veel 

situaties een kennisvoorsprong (beter op de hoogte van de interne organisatie) op de 

aandeelhouder en kan op deze manier geneigd zijn om meer te handelen in zijn eigen belang 

(hoge bonus) dan in het belang van de aandeelhouder en besluiten om onjuiste informatie te 

verstrekken of zelfs te frauderen (opportunistisch gedrag). De principaal-agent theorie heeft 

betrekking op het gedrag van economische actoren en analyseert de invloed van onvolledige 

of onjuiste informatie en opportunistisch gedrag. 

 

Transactiekostentheorie 

De theorie voortkomend uit de transactiekosteneconomie (TCE) vindt zijn oorsprong in 

Coase’s The Nature of the Firm (1937) en kent overeenkomsten met de hiervoor besproken 

property rights theorie en principaal-agent theorie. Centraal bij de transactiekostentheorie 

staat de vraag naar de meest efficiënte organisatievorm van transacties (Groenewegen, 2004, 

p. 517). Waarom kiest een gemeente voor een actief grondbeleid ter realisering van een 

bepaald project, en voor publiek-private samenwerking of faciliterend grondbeleid ter 

realisering van een ander project? Op micro niveau kan het vergelijk worden gemaakt met de 

aanschaf van een computer. We willen vooraf eerst meer informatie over de prijs, de 

kwaliteit, specificaties en de garantie. Hiervoor gaan we verschillende computerwinkels langs, 

kijken op internet of laten ons informeren door een deskundige. Bij de aanschaf willen we een 

contract hebben opgesteld waarin de garanties staan mocht er iets defect gaan binnen een 

bepaalde termijn. Al deze activiteiten vergen inspanning in de vorm van tijd, geld en moeite 

en worden transactiekosten genoemd. Bij stedelijke transformatie dienen er ook dergelijke 
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kosten gemaakt te worden. Onderhandelingen tijdens het verwervingstraject van grond en 

overleg en advisering tijdens het ontwikkelingsproces vergen immers ook inspanning in de 

vorm van tijd, geld en moeite.  

De neoklassieke economische theorie gaat ervan uit dat de actoren over volledige en 

relevante informatie beschikken, echter wordt de transactiekostentheorie juist gekenmerkt 

door de beperkte rationaliteit (bounded rationality) van betrokken actoren in het proces. De 

actoren beschikken over een beperkte capaciteit om alle relevante informatie te achterhalen en 

de mogelijkheid om dit om te zetten in een contract dat volledige zekerheid biedt. Een ander 

kenmerk van de transactiekostentheorie is opportunistisch gedrag. Williamson heeft deze 

eigenschap geïntroduceerd, wetende dat economische actoren elkaar bewust en onbewust van 

onjuiste informatie voorzien. Er zullen dus kosten gemaakt moeten worden om 

opportunistisch gedrag af te dekken. Bij stedelijke transformatie kan men hierbij denken aan 

een door de grondeigenaar te optimistische en te hoog gewaardeerde grondprijs. Naarmate de 

complexiteit en onzekerheid toeneemt zullen daardoor de contractkosten oplopen 

(Groenewegen, 2009). Beperkte rationaliteit en opportunistisch gedrag van actoren kunnen 

dus leiden tot toenemende contractkosten. Een gemeente kan daarom besluiten dat het beter is 

om faciliterend grondbeleid te voeren dan actief grondbeleid. Echter hangt dit af van 

verschillende factoren, waarvan de grondeigendomsituatie een belangrijke is. De 

transactiekostentheorie kan daarom dienen als belangrijk theoretisch raamwerk bij het 

uitvoeren van het empirisch onderzoek.  

 

2.1.3  Hoe ontstaan transactiekosten?   

Lai (1994, p. 84) definieert transactiekosten als volgt: ‘Transaction costs refer to all costs 

other than the costs of physical production […]’. Transactiekosten ontstaan omdat we niet 

beschikken over perfecte en complete informatie zoals in veel neoklassieke modellen is 

verondersteld. Deze kosten komen niet tot stand door onafhankelijk handelende actoren die 

hun eigen economische belangen nastreven. Transactiekosten zijn het resultaat van 

gestructureerde, aan verandering onderhevige relaties van actoren (Buitelaar, 2007, p. 16). 

Hieruit kan worden opgemaakt dat actoren niet alleen handelen, maar te maken hebben met 

een omgeving. Met deze omgeving worden de instituties bedoeld die de sociale interactie 

tussen actoren beïnvloeden.  

Commons (1931, p. 650) beschrijft een institutie als een collectieve actie voor beheer 

en het beschikbaar maken en uitbreiden van individuele acties. In de literatuur wordt er 

onderscheid gemaakt tussen formele en informele instituties (North, 1990). Formele instituties 

zijn de geschreven regels die rechtszekerheid bieden voor de sociale interactie tussen actoren. 

Informele instituties zijn de ongeschreven regels (gewoonten, normen, waarden) hiervoor. 

Deze informele instituties bieden geen juridisch bindende grondslag, maar daarentegen 

beïnvloeden ze wel onze handelingen (Buitelaar, 2007, p. 20). Binnen de NIE ligt vooral de 

nadruk op de formele instituties (contracten en eigendomsrechten) en minder op informele 

instituties (Dequech, 2005; in Buitelaar, 2007, p. 20). Instituties bieden een bepaalde mate van 

zekerheid en dit heeft een positief effect op de transactiekosten. Meer informatie leidt 

tenslotte tot groter vertrouwen tussen partijen en maakt het makkelijker een transactie goed uit 

te kunnen voeren. North (1990, p. 31) vat dit als volgt samen: ‘The transaction costs will 



 

 

 

Theoretisch kader 14 

reflect the uncertainty by including a risk premium, the magnitude of which will turn on the 

likelihood of defection by the other party and the consequent cost to the first party’. Instituties 

zorgen er voor dat dergelijke risico’s niet in de transactiekosten hoeven worden opgenomen. 

Naast beperkte rationaliteit en opportunistisch gedrag zijn de dimensies van transacties van 

belang, zoals specificiteit, onzekerheid en frequentie van de transactie.  

 

Dimensies van een transactie 

De eerste dimensie die Williamson (1996, p. 377) beschrijft is specificiteit (asset specifity): ‘a 

specialised investment that cannot be redeployed to alternative uses or by alternative users 

except at a loss of productive value’. Specificiteit houdt verband met de investeringen van 

agents in specifieke goederen of kwaliteiten, waarmee hoge kosten (sunk costs) zijn gemoeid 

(De Goey & Simons, 2002, p. 228). Bestaande langetermijncontracten kunnen dan niet 

zomaar op worden gezegd. Zij proberen daarom de meest gunstige condities te krijgen, 

hetgeen leidt tot langdurige onderhandelingen. Veel transacties zijn niet terugkerend of 

herhalend en vinden alleen plaats tussen een beperkt aantal kopers en verkopers. Hierdoor zijn 

deze kopers en verkopers afhankelijk van elkaar. Een hoog aandeel van specificiteit of 

onderlinge afhankelijkheid geeft de voorkeur aan hiërarchische governance structuren 

(Buitelaar, 2007, p. 31).  

De tweede dimensie is onzekerheid, waarmee het gebrek aan informatie en/of 

asymmetrische informatie bedoeld wordt (Williamson, 1975; Dixit, 1996). Dit kan leiden tot 

een comparatief voordeel voor de ene actor ten opzichte van de andere actor. Hiermee wordt 

ook opportunistisch gedrag bedoeld. Hoe hoger de onzekerheid, hoe hoger de noodzaak voor 

het reduceren van onzekerheid, hoe hoger de transactiekosten (Buitelaar, 2007, p. 32). 

De laatste dimensie die besproken wordt is frequentie (of timing) en heeft betrekking 

op de tijdsduur en frequentie van de transactie. In een perfect functionerende markt zullen 

transacties eenmalig en direct plaatsvinden, maar in de realiteit vinden veel transacties niet 

eenmalig plaats en hoeven ze niet direct plaats te vinden zoals het neoklassieke model wel 

veronderstelt (Buitelaar, 2007, p. 32).  Transactiekosten beperken zich niet tot het moment 

van de transactie. Een voorbeeld hiervan is het faseren van kosten op de grondexploitatie. Een 

transactie kan al hebben plaatsgevonden, terwijl de transactiekosten hiervan pas later op de 

balans terugkeren.  

 

2.1.4  De relatie tussen transactiekosten en instituties  

De transactiekostentheorie is bedoeld als voorspellende theorie (Williamson, 1996, p. 12). Het 

voorspellende karakter wordt gekenmerkt door het zogenaamde discriminating alignment, dat 

voorspelt hoe bepaalde transacties kunnen worden georganiseerd en beheerd. Discriminating 

alignment impliceert dat instituties de afhankelijke variabele zijn en transactiekosten de 

onafhankelijke. Instituties handelen echter niet alleen op mogelijke transactiekosten, ze zijn er 

ook aan onderhevig. North (1990) noemt de kosten waarbij instituties onderhevig zijn aan 

transacties transformatiekosten. Deze transformatiekosten zijn een grote factor achter de trage 

werking van instituties. Bij het vormen of veranderen van governance structuren moeten deze 

kosten ook worden meegenomen (Buitelaar, 2007, p. 32). Een governance structuur kan 

worden gedefinieerd als: ‘an institutional framework in which the integrity of a transaction, or 
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related set of transactions, is decided’ (Williamson, 1996, p. 11). Er kan een onderscheid 

worden gemaakt tussen marktstructuren, hiërarchische structuren en hybride of relationele 

structuren.  

 Marktstructuren kunnen volgens Hodgson (2002, p.44; in Buitelaar, 2007, p. 38) 

worden gedefinieerd als: ‘A market is an institution in which a significant number of 

commodities of a particular, reasonably well-defined type are regularly exchanged’. Een pure 

marktvorm, waarbij sprake is van volledige concurrentie en de prijs in evenwicht wordt 

gehouden door vraag en aanbod bestaat vrijwel niet voor de grondmarkt (Buitelaar, 2007, p. 

27). Er is vaak geen sprake van meerdere aanbieders van grond, maar van een oligopolie of 

monopolie. Het verhandelen van grond wordt gecoördineerd op basis van andere 

mechanismen dan het prijsmechanisme, zoals Needham & De Kam (2004) laten zien voor de 

handel in grond tussen gemeenten en woningcorporaties. Vertrouwen speelt hierbij een 

belangrijke rol. Dit zal nader worden toegelicht bij hybride of relationele structuren.  

 McGuinness (1991, p. 74-75; in Buitelaar, 2007, p. 28) beschrijft een hiërarchische 

structuur als ‘a class of governance whose distinguishing feature is that a resource owner 

accepts restrictions (often simply because he has to) on his sole rights to use his resources in 

whatever way he might choose. Within those bounds of some agreed domain, he allows his 

resources to be controlled by an authorized decision-making unit to which he might or might 

not belong.’ Overheidsinstellingen kunnen vaak hun gezag gebruiken om in het grondgebruik 

te sturen zonder de grond in eigendom te hebben, bijvoorbeeld met behulp van 

bestemmingsplannen.  

 Hybride of relationele structuren zijn ontstaan doordat men opmerkte dat veel 

transacties niet plaatsvinden via de markt of hiërarchie. Bij elke transactie bestaat er impliciet 

of expliciet een juridisch contract, wat leidt tot een uitwisseling van eigendomsrechten. Echter 

hoeven niet alle uitwisselingen het concurrerende en tijdelijke karakter te hebben van 

transacties in een markt, of de kenmerken van opgelegde regels en gezag binnen hiërarchische 

structuren. Deze derde categorie wordt ook wel non-market of relational exchanges genoemd 

(Hodgson, 2002; in Buitelaar, 2007, p. 29)  

De institutionele omgeving heeft een belangrijke  invloed op de governance structuren 

op micro schaalniveau en daarom ook op de transactiekosten. De ‘keuze’ van governance 

structuur en de daarbij horende governance capaciteit is sterk afhankelijk van de institutionele 

en ruimtelijke context (Buitelaar, Lagendijk, Jacobs, 2006). De grondeigendomsituatie, 

voormalige relaties tussen partijen, de planningcultuur en wetgeving zijn slechts enkele 

aspecten van de institutionele omgeving op basis waarvan governance structuren zijn 

gerealiseerd en gekozen (Buitelaar, 2007, p. 33). Individuen creëren en veranderen instituties, 

maar instituties kunnen ook beperkingen opleggen aan individuen. Dit onderzoek richt zich 

echter enkel op de transactiekosten die ontstaan door de betreffende governance structuur, 

omdat de nadruk in het onderhavige onderzoek ligt op de transactiekosten (plankosten) die 

ontstaan gegeven een bepaalde grondeigendomsituatie en samenwerkingsvorm. Dit wordt 

duidelijker wanneer we de governance structuren operationaliseren. 
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2.2  Operationaliseren van instituties en transactiekosten 

Om het bestaan, de grootte en de invalshoek van transactiekosten in het ontwikkelingsproces 

te onderzoeken is een analytisch raamwerk nodig dat kan worden toegepast om instituties en 

transactiekosten te identificeren. Deze paragraaf legt de nadruk op het micro schaalniveau, 

wat betekent dat de concepten van governance structuren en transactiekosten zullen worden 

geoperationaliseerd. Tot slot wordt de relatie tussen transactiekosten en plankosten ook 

duidelijk gemaakt. 

 

2.2.1  Governance structuren uitgewerkt in samenwerkingsvormen 

Governance structuren zijn de middelen om het beheer over eigendomsrechten te vergroten of 

te veranderen (Buitelaar, 2007, p. 38). Eigendomsrechten bestaan als bundels van rechten en 

bestaan uit het recht om te gebruiken (usus), het recht op inkomen (usus fructus) en het recht 

om te verhandelen (abusus) (De Alessi, 1991). Met betrekking tot grondgebruik en de 

beslissingen die hierover genomen worden, staat het recht om te gebruiken centraal in 

tegenstelling tot de vraag wie het recht heeft op volledig eigendom. Buitelaar (2007) heeft de 

drie governance structuren (hiërarchie, markt en hybride/relationele structuren) toegepast op 

problemen die ontstaan bij ruimtelijke ordening. Daarbij heeft hij onderzocht hoe deze 

structuren worden toegepast bij bestemmingswijzigingen. Als iemand het gebruik of functie 

van de grond wil wijzigen wanneer hij in bezit is van de gebruiksrechten, dan kan diegene zijn 

gebruiksrechten uitvoeren. Maar governance draait om het aanpassen, beïnvloeden en 

reguleren van de handelingen van andere eigenaren van gebruiksrechten. Stel je voor dat een 

individu (of organisatie) de gebruiksrechten van grond wil veranderen of beïnvloeden zonder 

dat degene in bezit is van deze rechten. Om toch veranderingen door te voeren kan een 

individu (of organisatie) de gebruiksrechten proberen te bemachtigen of een overeenkomst 

sluiten met de eigenaar van de gebruiksrechten om het gebruik van de grond te beïnvloeden. 

De eerder genoemde governance structuren kunnen op micro schaalniveau voor de 

grondmarkt worden geoperationaliseerd in samenwerkingsvormen. Op basis van Berenschot 

(2003), RIGO (2009) en het Kenniscentrum PPS (2006) zullen deze samenwerkingsvormen 

kort worden toegelicht:  

 Publieke ontwikkeling: De gemeente is bij een publieke ontwikkeling verantwoordelijk 

voor de grondexploitatie en voert zelfstandig de planvorming uit. De gemeente heeft 

hierbij alle grond in handen. Deze samenwerkingsvorm wordt ook wel actief grondbeleid 

wordt genoemd. Grond kan in dit model worden doorverkocht aan marktpartijen om 

vastgoed te realiseren, echter gebeurt dit onder strikte randvoorwaarden en eisen die zijn 

opgesteld door de gemeente. Deze samenwerkingsvorm wordt gekenmerkt door een 

hiërarchische governance structuur. 

 Bouwclaim: Ook bij een bouwclaim model heeft de gemeente de verantwoordelijkheid 

voor de grondexploitatie en is zij drager van de bijbehorende risico’s. De gemeente heeft 

echter bij een bouwclaim model in eerste instantie niet alle grond in handen. Marktpartijen 

verkopen de grond aan de gemeente in ruil voor het recht op afname van bouwrijpe 

kavels. Publieke en private partijen dienen tot overeenstemming te komen over de 

voorwaarden waaronder de grondoverdracht plaatsvindt. Deze samenwerkingsvorm 
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kenmerkt een hybride of relationele governance structuur. Door het voeren van de 

grondexploitatie houdt de gemeente veel invloed op de ontwikkeling en kan het deels mee 

profiteren van de opbrengsten.   

 Joint venture: Bij een joint venture model richten de gemeente en marktpartij(en) een 

gezamenlijke juridische entiteit op, een grondexploitatiemaatschappij (GEM). Er is daarbij 

een gezamenlijk opdrachtgeverschap en gezamenlijke eindverantwoordelijkheid en kan 

dus worden gekenmerkt als een hybride of relationele governance structuur. De verdeling 

van de risico’s is gelijk aan de verdeling van aandelen. In deze samenwerkingsvorm zijn 

de sturingsmogelijkheden van de gemeente minder.  

 Concessie: Bij het concessiemodel neemt een marktpartij of een consortium van meerdere 

marktpartijen de verantwoordelijkheid op zich voor de gehele ontwikkeling voor een 

bepaalde periode. Het gaat hierbij dus om zowel de planuitwerking en realisatie, als het 

beheer en onderhoud. De invloed van de gemeente is uitsluitend beperkt tot een formele 

rol, voornamelijk bij de planvorming. De gemeente kan voorafgaande aan het sluiten van 

een concessieovereenkomst wel kaders opstellen (programma en kwaliteitsniveau) 

waaraan de ontwikkeling dient te voldoen. Na het sluiten van de concessieovereenkomst 

zijn er weinig sturingsmogelijkheden meer voor de gemeente, waardoor ze strategisch 

vooruit moet denken.  

 Zelfrealisatie: In deze samenwerkingsvorm is sprake van een volledig private of 

particuliere ontwikkeling. Dit wordt ook wel zelfrealisatie genoemd. Zelfrealisatie door 

marktpartijen wordt vaak uitgevoerd wanneer zij alle gronden in eigen bezit hebben. 

Marktpartij(en) beroepen zich bij deze samenwerkingsvorm op het zelfrealisatierecht. De 

marktpartij(en) dragen volledig het risico en worden ook belast met de uitvoering van 

publieke voorzieningen. De overheid heeft bij deze samenwerkingsvorm weinig invloed 

en kan alleen sturen door middel van het stellen van planologische kaders. Hierbij is geen 

sprake van een pure markt governance structuur, omdat overheidsinstellingen nog 

beperkte sturing kunnen geven aan een ontwikkeling.   

 

2.2.2  Transactiekosten in het ontwikkelingsproces 

Op het eerste gezicht lijkt het meten van transactiekosten misschien een eenvoudige opgave, 

maar in de praktijk blijkt het verre van eenvoudig. In het onderhavige onderzoek wordt 

gebruik gemaakt van een eerder verschenen onderzoek van Buitelaar (2007), waarin 

transactiekosten meetbaar worden gemaakt. Omdat transactiekosten als concept erg breed is, 

moet het nader geoperationaliseerd worden. Transactiekosten kunnen volgens Buitelaar 

(2007, p. 41) worden verdeeld in zogenoemde informatiekosten en institutionele kosten. 

Informatiekosten hebben betrekking op het verkrijgen van informatie, wanneer bijvoorbeeld 

een ontwikkelaar moet nagaan wat de woonwensen zijn op een bepaalde locatie. Het 

controleren van agents, het toezien op het naleven van contracten en het beschermen van 

eigendomsrechten, zijn te herleiden tot het kunnen beschikken over de juiste informatie en 

kennis (De Goey & Simons, 2002, p. 225). Onzekerheid kan worden beperkt door het 

gebruiken van instituties, omdat het dan duidelijk voor een ieder wordt wat er wel en niet 

gedaan kan worden met een specifiek stuk grond. Institutionele kosten hebben betrekking op 

de kosten die gemaakt worden bij het creëren of gebruiken van instituties (Buitelaar, 2007, p. 
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41). Er worden dus transactiekosten gemaakt door organisaties die instituties gebruiken en 

transactiekosten gemaakt door organisaties wanneer ze instituties creëren. Deze 

transactiekosten, ofwel institutionele kosten, zijn met elkaar verstrengeld. In het onderstaande 

figuur zijn de kosten nader gespecificeerd.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figuur 2: Specifying the costs of the development process (Bron: Buitelaar, 2007, p. 41) 

 

Buitelaar (2007) bespreekt in zijn onderzoek een manier om transactiekosten te identificeren. 

Hij maakt gebruik van het model van de neoklassieke markt als referentiepunt om 

onderscheid te maken tussen productiekosten en transactiekosten. De neoklassieke theorie 

gaat ervan uit dat een markt perfect functioneert zonder wrijving, of zoals North (1990, p. 11) 

het beschrijft: ‘property rights are perfectly and costlessly specified and information is 

likewise costless to acquire’. Uit de beschreven situatie komen dus geen transactiekosten 

voor, enkel productiekosten. Buitelaar (2007) betoogd dat de vraag moet worden gesteld of  

kosten die gemaakt worden in het ontwikkelingsproces ook gemaakt zouden worden in een 

neoklassiek ontwikkelingsproces. Als dat zo is dan zijn het productiekosten en als het niet zo 

is dan zijn het transactiekosten. Kosten die direct gemaakt worden bij de bouw van een 

woning zijn productiekosten, aangezien deze kosten ook gemaakt worden bij een neoklassiek 

ontwikkelingsproces. Als men een huis wil bouwen, heeft men grond nodig. De prijs van 

grond en de kosten die hieruit gemaakt worden ter verwerving, zijn productiekosten. Maar het 

onderhandelen en het opstellen van een contract rondom de acquisitie van de grond zouden 

niet hebben bestaan in een neoklassieke markt, en vallen daarom onder transactiekosten 

(Buitelaar, 2007).  

 Op basis van de voorgaande identificatie van transactiekosten kan het concept worden 

geoperationaliseerd (figuur 3). Op basis van de schematische weergave in figuur 3 is af te 

leiden hoe transactiekosten ontstaan en waaruit ze zijn opgebouwd. De transactiekosten 

worden gevormd door de drie dimensies (specificiteit, onzekerheid en timing) die eerder in 

het onderzoek zijn besproken. Tevens is op te merken dat plankosten als onderdeel van de 

transactiekosten kunnen worden gezien. De kosten die helemaal rechts in het model staan, zijn 

kostenposten die terug te vinden zijn op grondexploitaties en volgens de manier van 

identificeren van transactiekosten niet onder productiekosten vallen. Een nadere toelichting 

van deze kosten is te vinden onder het figuur. 
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Figuur 3: Operationalisatie transactiekosten (Eigen bewerking) 

 

 Plankosten: 

Deze kosten kunnen worden gezien als transactiekosten, omdat in een neoklassiek model 

er geen kosten bestaan voor organisatie, onderhandeling en overleg ten aanzien van 

projectmanagement en advisering. In een neoklassiek model is tenslotte sprake van 

volledige en relevante informatie in een perfect functionerende markt.  

 Transformatiekosten: 

Onder transformatiekosten wordt in het onderhavige onderzoek de kosten voor tijdelijk 

beheer (onderhoud, beheer, huurderving) en uitplaatsingkosten (verhuiskostenvergoeding, 

tijdelijke huisvesting en procesbegeleiding) bedoeld. Volgens de neoklassieke theorie 

bestaan dergelijke kosten niet. Een verhuiskostenvergoeding zou dan niet bestaan, omdat 

er geen kosten gemaakt zouden moeten worden voor het vinden van een nieuwe 

woonruimte.  

 Planschade: 

Planschade heeft betrekking op de vermogenschade of inkomensschade die ontstaat na  

wijziging van de planologie. Planschade kan geleden worden ten gevolge van een 

bestemmingsplanwijziging, waarbij artikel 3.6: Wro (Wet ruimtelijke ordening) optreedt. 

Zaken in de omgeving van belanghebbenden kunnen zodanig veranderen dat zij hierdoor 

benadeeld worden. Planschade kan worden ingediend bij het college van B&W en wordt 

vaak beoordeeld nadat een onafhankelijke beoordelingscommissie een advies heeft 

uitgebracht. Aangezien deze kosten niet zouden ontstaan bij een perfect functionerende 

markt, kunnen ze tot transactiekosten worden gerekend. 

 Risicoreservering: 

Risicoreservering is een inschatting die de grondexploitant maakt over de risico’s die hij 

draagt omdat de markt niet functioneert volgens de neoklassieke theorie. Het is dus een 

eenzijdig besluit van de grondexploitant (en vaak van zijn bankier, die hem geldt leent en 

de risico’s moet inschatten). 
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 Rentekosten: 

Rentekosten worden berekend over de boekwaarde van geïnvesteerde kapitalen en overige 

lasten aan de hand van renteparameters. Deze kosten zijn het gevolg van vertragingen die 

niet aan de orde zijn volgens de neoklassieke economische theorie en bevatten tevens een 

risico-opslag in de rente van de lening van de bank, vanwege de risico’s die de 

grondexploitant loopt. 

 BTW: 

Deze kostenpost heeft betrekking op de niet-terugvorderbare BTW, niet-gecompenseerde  

compensabele BTW, of andere niet-terugvorderbare belastingen, over alle 

kostenelementen van de grondexploitatie. Belastingen worden gevormd uit 

overheidsbeleid en in een neoklassiek model is er sprake van complete en volledige 

informatie waaruit kan worden afgeleid dat kosten verbonden aan het opleggen van regels 

(belastingen) door een derde partij (overheid) aan marktpartijen niet zouden bestaan.  

 

2.3  Operationaliseren van plankosten  

Voor het verloop en de uitvoerbaarheid van onderhavig onderzoek is het van belang om een 

goed beeld te schetsen wat er onder de term plankosten wordt verstaan. Een grondexploitatie 

bevat meerdere kostenposten. Om een locatie of gebied te ontwikkelen voor een bepaalde 

functie moet er vaak eerst grond verworven worden van de eigenaar (verwervingskosten).  

Het kan daarbij voor komen dat de grond vervuild is en deze gesaneerd moet worden 

(saneringskosten). Er kunnen tevens op de locatie opstallen bevinden die gesloopt moeten 

worden (sloopkosten). Verder moeten er kosten gemaakt worden voor het bouw- en woonrijp 

maken van de  locatie. Deze kostenposten liggen in principe voor de hand, maar er zijn ook 

kosten die gemaakt zijn voor het proces zelf. Hierbij valt te denken aan kosten van 

gemeentelijke projectleiders en ingenieurs, deskundigen op het gebied van  (milieu)wetgeving 

en stedenbouwkundigen en deze kosten worden plankosten genoemd (Van Hoek, Koning & 

Mulder, 2010, p. 23). Voor de plankosten zijn echter meerdere definities denkbaar. In dit 

onderzoek is mede op basis van interviews en documentenanalyse bepaald welke kosten 

direct tot plankosten worden gerekend. Onder plankosten (bij zowel ontwikkelaars als de 

overheden) vallen volgens onderhavig onderzoek: 

 apparaatskosten (inzet van eigen personeel); 

 architect en stedenbouwkundige kosten; 

 inhuur adviseurs en overige externe deskundigen. 

Om plankosten te operationaliseren voor het onderhavige onderzoek is onderzocht hoe 

plankosten worden weergegeven in grondexploitaties. Niet elke gemeente of marktpartij 

hanteert dezelfde definitie waardoor het lastig is om een goed beeld te schetsen. Voor het 

onderhavige onderzoek worden plankosten opgesplitst in twee kostenposten (figuur 8):  

 V&T-kosten; 

 planontwikkelingskosten. 

De V&T-kosten (voorbereiding en toezicht) zijn vaak gebaseerd op een vast percentage over 

de kosten van de civiele werken (bouw- en woonrijp maken van grond) (B. van Hoek, 

persoonlijke communicatie, 7 maart 2012). De planontwikkelingskosten hebben voornamelijk 
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betrekking op de kosten die gemaakt moeten worden bij het ontwerpen en uitvoeren van de 

plannen (bouwplan, stedenbouwkundig plan, masterplan, aanvragen vergunningen, et cetera) 

ter realisering van een project (C. Robbe, persoonlijke communicatie, 25 mei 2012; M. 

Kooiman, persoonlijke communicatie, 25 mei 2012). Het gaat hierbij vaak om personele 

kosten voor organisatie en overleg zoals projectmanagement en advisering.  

 

  

 

 

 

 
 

Figuur 8: Plankosten uitgesplitst in V&T-kosten en planontwikkelingskosten (Eigen bewerking) 

 

De nadruk in het onderhavige onderzoek ligt op de relatie tussen de grondeigendomsituatie en 

de plankosten. De V&T-kosten zijn daarom minder relevant, aangezien deze indirect bepaald 

worden door de kosten verbonden aan het bouw- en woonrijp maken van grond 

(productiekosten). Voor het onderhavige onderzoek wordt er daarom vooral gelet op de 

planontwikkelingskosten, aangezien deze wel beïnvloed kunnen worden door de 

eigendomsituatie. Een compleet overzicht van de operationalisatie van transactiekosten en 

plankosten is in figuur 9 weergegeven. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 9: Operationalisatie transactiekosten en plankosten (Eigen bewerking) 

 

Buitelaar (2007, p. 45) heeft in zijn onderzoek verschillende variabelen onderzocht die van 

invloed zijn op de transactiekosten (plankosten). Een belangrijke factor die mogelijk invloed 

kan uitoefenen op de hoogte van de plankosten in het ontwikkelingsproces is de 

grondeigendomsituatie. Het PBL (2011, p. 10) geeft aan dat het aantal grondeigenaren een 

essentieel gebiedskenmerk is. Vanwege de nadruk in het onderhavige onderzoek op de relatie 
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tussen de grondeigendomsituatie en de plankosten, zal de volgende paragraaf nader ingaan op 

de rol van het grondeigendom. 

 

2.4  Grondeigendom: toedeling en afbakening 

Grondeigendom verwijst wettelijk gezien niet naar de grond zelf, maar eerder naar 

eigendomsrechten in grond (Adams, Disberry, Hutchison & Munjoma, 2001, p. 454). Deze 

rechten bestaan als bundels, waarvan het eigendom verdeeld kan zijn tussen individuen of 

organisaties, zelfs voor één enkel perceel. Op deze manier is het mogelijk dat een 

ontwikkeling pas kan worden uitgevoerd als deze bundels van rechten zijn samengevoegd 

onder het beheer van één eigenaar (Adams et al., 2001). Van belang is niet alleen het recht op 

het bezit van de grond, maar vooral het gebruiksrecht van grond (PBL, 2008, p. 31). Om het 

grondeigendom en de rechten en beperkingen ervan nauwkeurig te specificeren, zal gebruik 

worden gemaakt van twee begrippen: assignment (toedeling) en delineation (afbakening).  

Assignment heeft betrekking op het toekennen van rechten en het veranderen van 

rechten (PBL, 2008, p. 31). Het gaat hierbij ten eerste om de vraag welk stuk grond het betreft 

en hoe het kadastraal begrensd is. Ten tweede is van groot belang aan wie het is toegedeeld: 

wie is de eigenaar of wie zijn de eigenaren? Als de eigendomsrechten een belemmering 

vormen bij stedelijke transformatie, hoeft dat niet alleen aan die rechten te liggen, ook de 

eigenaar van die rechten kan de belemmerende factor zijn.  

Bij delineation gaat het om de afbakening van de inhoud van het recht. Met andere 

woorden, hoe mag het stuk grond gebruikt worden? In principe mag de eigenaar de grond 

volgens eigen wensen gebruiken, mits er geen beperkingen zijn. Die beperkingen worden 

veelal gesteld door de ruimtelijke ordening, bijvoorbeeld in de vorm van gemeentelijke 

bestemmingsplannen. Zowel de toedeling van het eigendomsrecht als de afbakening zijn van 

groot belang voor de grondwaarde. Als er geen heldere afbakening is van de individuele 

rechten op een stuk grond, en er is geen overheid die deze rechten beschermt, dan heeft het 

eigendomsrecht op grond (en dus de grond) geen economische waarde (Bromley, 1991; 

geciteerd in PBL, 2008, p. 32). Immers, iedereen heeft er toegang toe. Die grondwaarde heeft 

weer gevolgen voor de grondprijs, en voor de verwervingskosten. En die hebben weer 

gevolgen voor de voortgang en het eindresultaat van de stedelijke transformatie. Om meer 

inzicht te krijgen in de eigendoms- en gebruiksrechten van grond en motieven van 

grondeigenaren, zal de volgende subparagraaf hier aandacht aan besteden. 

 

2.4.1 Het perspectief van grondeigenaren 

De transactiekostentheorie gaat er van uit dat betrokken actoren in een ontwikkelingsproces 

niet beschikken over volledige informatie (bounded rationality) en handelen op basis van de 

informatie waarover ze beschikken. Meeste critici erkennen dat niet alle grondeigenaren 

handelen op basis van winstmaximalisatie of rationeel gedrag (Adams et al., 2001, p. 456). Er 

bestaat onduidelijkheid over in hoeverre grondeigenaren geprikkeld worden door niet 

marktgerelateerde overwegingen en in hoeverre ze passief reageren ten opzichte van 

marktsignalen. Uit onderzoek van enkele mainstream economen komt naar voren dat de 

meeste beslissingen omtrent het verkopen van grond gebaseerd zijn op financiële motieven, 
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met slechts enkele uitzonderingen (Evans, 1983; 1986). Deze uitzonderingen zijn te verklaren 

uit de neoklassieke locatietheorie, die gebaseerd is op gedrag van huishoudens gericht op 

nutmaximalisatie (Adams et al., 2001). De invloed van persoonlijke voorkeuren bij 

huishoudens gericht op nutmaximalisatie kan worden voorgesteld aan de hand van het 

concept ‘consumer surplus’ of met andere woorden, de hoeveelheid boven de vereiste 

marktwaarde (compensatie) om bepaalde eigenaren te prikkelen hun grond te verkopen 

(Evans, 1983). De onwil van sommige eigenaren om de grond te verkopen ongeacht de prijs, 

suggereert dat hun ‘consumer surplus’ zo hoog is dat er geen enkel prijskaartje hoog genoeg 

zal zijn om compensatie te bieden tegen het verlies.  

In de literatuur wordt het belang van de verschillende strategieën, belangen, en 

handelingen van grondeigenaren erkent. Goodchild en Munton (1985, p. 9) schetsen dit als 

volgt: ‘… the motives and circumstances of landowners are extremely varied and as a 

consequence owners do not respond uniformly to the development opportunities open to 

them.’ Ze betogen tevens dat eigenaren het beheren en ontwikkelen van grond op significant 

vergelijkbare wijze waarnemen als hoe ze hun eigen persoonlijke kenmerken of 

omstandigheden waarnemen. De volgende subparagraaf bespreekt enkele gedragskenmerken 

van grondeigenaren. De daarop volgende subparagraaf bekijkt het grondeigendom vanuit een 

structuralistische manier, waarbij grondeigenaren worden geclassificeerd op basis van hun 

functie in het productieproces. 

 

2.4.2  Een gedragsbenadering om grondeigenaren te onderscheiden 

Goodchild en Munton (1985) zijn van mening dat de verschillen in het gedrag van 

grondeigenaren voornamelijk kunnen worden verklaard aan de hand van specifieke 

kenmerken en omstandigheden van grondeigenaren. Zes belangrijke kenmerken van 

grondeigenaren, die Goodchild en Munton (1985) identificeren, zullen nu worden toegelicht.    

 

Rechtspersoonlijkheid 

Er bestaan verschillende rechtspersonen die grond in eigendom hebben. Er zijn bijvoorbeeld 

particuliere grondeigenaren, ontwikkelaars, corporaties en publieke overheidsinstellingen. 

Hierbij is het van belang om rekening te houden met het type rechtspersoon, aangezien niet 

alle grondeigenaren zich op dezelfde manier gedragen ten opzichte van planning en 

ontwikkeling (Adams, 1994, p. 96). De ene grondeigenaar bemoeit zich intensief met de 

planvoorbereiding, terwijl andere grondeigenaren niet eens op de hoogte zijn van beleid dat 

geleid heeft tot functieverandering van hun gronden.   

 

Status van bezit 

Zoals we eerder hebben gelezen bestaan eigendomsrechten als bundels van rechten en bestaan 

uit het recht om te gebruiken (usus), het recht op inkomen (usus fructus) en het recht om te 

verhandelen (abusus) (De Alessi, 1991). De houder van een eigendomsrecht van grond kan 

andere motieven hebben dan de houder van het gebruiksrecht van datzelfde stuk grond. Bij 

eigenaren van grond of vastgoed die momenteel verhuren of verpachten (landlord) is de kans 

groter dat ze grond willen verkopen dan eigenaren die de grond of het vastgoed zelf gebruiken 

(owner-occupier) (Adams, 1994, p. 96-97). Dit geldt ook voor grond dat uitgegeven is in 
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erfpacht. Bij erfpacht wordt de pachter eigenaar van het vastgoed dat op het stuk grond staat, 

maar de grond wordt gehuurd van bijvoorbeeld een gemeente (Gemeente Vlaardingen, 2012). 

Als een gemeente de bestemming van de grond wil wijzigen, dient ze rekening te houden met 

de pachter. Hierbij is het eigendomsrecht niet de belemmerende factor, maar het 

gebruiksrecht. De aanwezigheid van huurders of pachters kan een ontwikkelingsproces 

vertragen, aangezien ze in principe het recht hebben om tot het einde van het huur- of 

pachtovereenkomst te verblijven. In Engeland hebben huurders of pachters het recht om een 

huur- of pachtovereenkomst te verlengen wanneer het afloopt of moeten ze gecompenseerd 

worden als ze moeten verhuizen voor herontwikkeling van een locatie (Adams, 1994). In 

Nederland bestaat de mogelijkheid om een verhuiskostenvergoeding te krijgen als er 

verhuizing plaats dient te vinden wanneer een woning gesloopt of gerenoveerd moet worden. 

Een verhuurder moet ook een verhuiskostenvergoeding betalen als hij de huur wil beëindigen, 

wanneer hij een geldend bestemmingsplan wil verwezenlijken (Ministerie van Binnenlandse 

Zaken & Koninkrijksrelaties, 2012).  

 

Bron van inkomen en welvaart 

De financiële achtergrond van een grondeigenaar is van invloed op zijn gedrag om grond vast 

te houden, zelf te ontwikkelen of te verkopen. Adams (1994, p. 97) stelt dat welvarende 

grondeigenaren met een substantieel inkomen een sterkere positie op de grondmarkt hebben 

en wachten op hogere prijzen dan minder welvarende grondeigenaren die dringend geld nodig 

hebben.  

 

Familie- en persoonsgerelateerde kenmerken 

Deze factor kan bepalen of grond wel of niet beschikbaar wordt gemaakt voor ontwikkeling. 

Dit kan worden verklaard aan de hand van het volgende voorbeeld. Een oude vrouwelijke 

weduwe bezit een groot stuk grond, maar laat een groot deel brak of ongebruikt liggen. In het 

verleden heeft haar man het stuk grond in kwestie gekocht en sindsdien koestert de weduwe 

herinneringen aan deze locatie. Ondanks de potentiële ontwikkelingswaarde heeft deze 

weduwe verschillende ontwikkelaars teleurgesteld om de grond te verkopen.  

 

Kennis van en houding ten opzichte van risico 

Het ontwikkelingsproces wordt gekenmerkt door een bepaalde mate van onzekerheid. Het 

gedrag van grondeigenaren wordt bepaald door kennis van, en de houding ten opzichte van 

risico. Actieve betrokkenheid van grondeigenaren in het planproces kan worden gezien als 

onderdeel van een strategie om risico’s af te dekken of te reduceren (Adams, 1994, p. 97).   

 

Middelen van acquisitie en het eigendomsmotief 

Het beheren van grond en de strategieën voor het in ontwikkeling brengen van grond worden 

significant beïnvloed door motieven die eigenaren hebben om grond in bezit te willen hebben. 

Volgens Goodchild en Munton (1985) zijn bezit, investering, het beschikbaar stellen van 

grond voor anderen zonder winstoogmerk, en controle, de belangrijkste motieven om grond in 

eigendom te hebben. Zogenaamde owner occupiers houden zich voornamelijk bezig met de 

gebruikswaarde van grond, maar kunnen verleid worden om hun grond te verkopen als er 

sprake is van een hoge verhandelbare waarde. Investeerders die grond en vastgoed aankopen 
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gedragen zich naar verwachting consistenter dan grondeigenaren die grond hebben geërfd 

(Adams, 1994, p. 97). Dit suggereert dat de middelen waarmee de grondacquisitie heeft 

plaatsgevonden invloed heeft op hoe eigenaren reageren op toekomstige ontwikkelings-

mogelijkheden.  

 

Conclusie 

De gedragsbenadering kan gebruikt worden om te verklaren waarom beheer- en 

ontwikkelingsstrategieën van grondeigenaren divers kunnen zijn. Echter biedt deze 

benadering onvoldoende theoretische basis om grondeigenaren te kunnen categoriseren of om 

het gedrag van grondeigenaren te kunnen voorspellen. Daarnaast worden beheer- en 

ontwikkelingsstrategieën van vooral publieke overheidsinstellingen significant beïnvloed door 

politieke en institutionele factoren zoals al eerder in dit theoretisch kader is besproken. De 

gedragsbenadering staat in contrast met de structuralistische benadering om grondeigenaren te 

onderscheiden, aangezien deze gebaseerd is op theorie. De volgende subparagraaf zal hier 

meer aandacht aan besteden. 

 

2.4.3  Een structuralistische benadering om grondeigenaren te onderscheiden 

Om onderscheid te maken in grondeigenaren kan typologisch onderzoek en analyse een 

uitkomst bieden. Boon, Meilby en Thorson (2004) beschrijven het construeren van 

typologieën als volgt: ‘Typologies simplify and organize complex reality, they describe 

patterns but they do not describe individuals.’ Voorstanders beweren dat typologisch 

onderzoek en analyse een goede verbinding kan leggen tussen sociale groepen en het gedrag 

van individuen in deze sociale groepen (Lawrence, Dandy & Urquhart, 2010, p. 54). 

Grondeigenaren (zowel individuen als organisaties) zijn erg divers en de manier waarop zij 

beslissingen nemen over hun grond is complex en voortdurend aan verandering onderhevig. 

Het begrijpen (verklaren en voorspellen) van het gedrag van grondeigenaren als een groep 

wringt met de variatie in individueel handelen. Echter, het is een onmogelijk grote taak om 

elke grondeigenaar als individu te begrijpen.  

Typologisch onderzoek kan echter worden gebruikt om grondeigenaren te classificeren 

op basis van hun rol en functie in het productieproces. Gedragsanalyse wijst uit dat 

verschillende soorten grondeigenaren op dezelfde marktsignalen verschillend kunnen 

reageren. Massey en Catalano (1978; in Adams, 1994, p. 98) hebben daarom onderscheid 

gemaakt tussen drie verschillende type grondeigenaren, gebaseerd op de grondmarkt in Groot-

Brittannië. De rol en functie die deze type grondeigenaren binnen het gehele productieproces 

hebben, maakt het onderlinge onderscheid. Een vierde type grondeigenaar wordt daarnaast 

door Montgomery (1987) aangehaald en besproken. 

 

Classificatie grondeigenaren 

Massey en Catalano (1978; in Adams 1994, p. 98-102) noemen deze drie type grondeigenaren 

of type grondeigendom in Groot-Brittannië: former landed property, industrial landownership 

en financial landownership. Het vierde type grondeigenaar dat door Montgomery (1987; in 

Adams 1994, p. 102) wordt aangehaald is statutory land ownership. 
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1. Former landed property bestaat uit de overgebleven restanten van de grondbezittende  

adel, aristocratie, kerk en de kroon. Veel van het onroerend goed is niet alleen in bezit 

gebleven bij de eigenaar vanwege investeringsdoeleinden, maar ook vanwege de 

sociale functie die het herbergt. Landgoedeigenaren kunnen besluiten de grond met 

ontwikkelingsmogelijkheden in bezit te houden om het beschikbaar te maken voor 

niet-commerciële activiteiten, om de leefbaarheid te beschermen, het mooie uitzicht te 

conserveren of de historische link te behouden. 

2. Industrial landowners bestaan uit agrariërs en het industrial capital. Hierbij geldt dat 

dit type grondeigenaar grond moeten bezitten als voorwaarde voor productie. Grond 

met ontwikkelingsmogelijkheden kan worden vastgehouden vanwege de 

productiewaarde, zelfs als de grond momenteel niet of nauwelijks wordt gebruikt. 

Ondanks de hoge verhandelwaarde kan het zijn dat deze industrial landowners hun 

grond niet willen verkopen tegen een hogere en betere gebruikswaarde. 

3. Financial landownership komt overeen met het kapitalisme van industrial 

landownership. In tegenstelling tot industrial owners worden financial owners (vooral 

vastgoedbedrijven, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen) geprikkeld door 

het investeringspotentieel van grond en vastgoed. Omdat zulke eigenaren 

winstmaximalisatie nastreven door opbrengst te halen uit de verhandelbare waarde van 

grond, wordt verwacht dat dit type eigenaar niet lang grond met 

ontwikkelingsmogelijkheden vasthoudt, tenzij ze zelf zullen realiseren of ontwikkelen.  

4. Statutory land ownership is in de loop van de twintigste eeuw enorm gegroeid. 

Centrale en lokale overheidsinstellingen namen strategische grondposities in, waarbij 

in Groot-Brittannië vooral het gemeentelijke grondeigendom snel groeide in begin 

jaren ’50 tot eind jaren ’70 van de vorige eeuw (Adams, 1994). In Nederland groeide 

het gemeentelijk grondeigendom tot eind jaren ’70. Rond die tijd werd de 

vastgoedmarkt getroffen door een ernstige crisis. Gemeenten kwamen in de problemen 

door de aanzienlijke verliezen die ze leden met een actieve grondpolitiek (Ministerie 

van VROM & Ministerie van Financiën, 2001).  

Montgomery (1987; in Adams 1994, p. 102) identificeert de volgende functies van 

overheidsinstellingen om grond vast te houden: 

 Beschikbaar te maken voor verschillende type ontwikkelingen; 

 Grond als investering, om opbrengsten uit verkoop of verhuur te verzekeren of om 

te kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. 

 

Verschillende onderzoeken in Groot-Brittannië (Adams & May, 1991; 1992; Adams, Russell 

& Taylor-Russell, 1994) hebben aangetoond dat de ontwikkelingsstrategieën van 

grondeigenaren erg divers zijn. Er zal daarom besproken worden hoe deze 

ontwikkelingsstrategieën gevormd kunnen worden. In paragraaf 2.5 zal tot slot een 

classificatie van grondeigenaren voor de Nederlandse grondmarkt worden opgesteld.  Aan de 

hand van een conceptueel model zal duidelijk worden gemaakt hoe het grondeigendom en de 

motieven van grondeigenaren invloed kan hebben op de plankosten. 
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2.4.5  Strategieën van grondeigenaren 

Elk individu in bezit van grond met ontwikkelingsmogelijkheden volgt bewust of onbewust 

bepaalde beheer- en ontwikkelingsstrategieën (Adams, 1994, p. 91).  Deze strategieën komen 

tot stand door de manier waarop grondeigenaren reageren of juist niet reageren op drie type 

beslissingen, die hieronder kort per type zijn uiteengezet: 

1. Financial decision (wel of niet, en wanneer grond ontwikkelen of verkopen voor 

ontwikkeling); 

2. Operational decision (wel of niet participeren in het ontwikkelingsproces, en hoe om te 

gaan met andere actoren); 

3. Management decision (hoe om te gaan met de grond voorafgaande eventuele 

ontwikkeling). 

Zelfs eigenaren van grond met ontwikkelingspotentieel die zich niet bezig houden met deze 

vragen, volgen onbewust bepaalde strategieën die het ontwikkelingsproces kunnen 

beïnvloeden. De strategieën voor het beheren en ontwikkelen van grond wordt goed 

weergegeven in het besluitvormingsmodel van Goodchild en Munton (1985), zoals in figuur 4 

te zien is. Dit besluitvormingsmodel betoogt dat grondeigenaren tot financial, operational en 

management decisions komen ten gevolge van de interactie tussen contextual factors, site 

characteristics en landowner characteristics. Goodchild en Munton (1985) betogen 

bijvoorbeeld dat grondeigenaren een bouwvergunning aanvragen om de site characteristics te 

verbeteren.  

Figuur 4: Landowner behaviour: constraints and the development process (Bron: Goodchild & Munton, 1985) 

 

De financiële of ontwikkelingsbeslissing 

Een eigenaar van grond met ontwikkelingspotentie zal moeten besluiten of en wanneer hij zijn 

grond wil gaan ontwikkelen of verkopen aan anderen. Goodchild en Munton (1985) houden 
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vol dat in principe elke eigenaar van grond met ontwikkelingspotentie zijn grond zal verkopen 

om zijn vermogen te doen toenemen. Er zijn echter uitzonderingen, zoals productiebedrijven 

die ontwikkelingsgronden enkele jaren vrij houden voordat ze de grond daadwerkelijk gaan 

gebruiken voor hun eigen doeleinden. Tevens bestaat er de mogelijkheid dat deze 

grondeigenaren besluiten in de loop der tijd hun ontwikkelingsstrategie te wijzigen en grond 

zelf te ontwikkelen in plaats van het te verkopen. Goodchild en Munton (1985) geven aan dat 

een grondeigenaar gericht op winstmaximalisatie het hoogste bod moet accepteren wanneer 

een bouwvergunning is verleend, tenzij er een van de volgende omstandigheden zich 

voordoen die de vertraging rechtvaardigen: 

- Een verwachte positieve verandering in het belastingpercentage over de opbrengsten 

van de verkoop; 

- Een verwachte toename in de waarde van de ontwikkelingsgronden op korte termijn; 

- Een gebrek aan alternatieve investeringsmogelijkheden in een situatie waarbij 

onteigening door de overheid onwaarschijnlijk wordt geacht; 

- De mogelijkheid van inkomensgroei bij behoud van het huidige gebruik van de grond. 

Tot slot bestaat er de mogelijkheid dat eigenaren van grond met ontwikkelingspotentie hun 

grond willen verkopen vanwege redenen die niets met winstmaximalisatie te maken hebben, 

zoals ziekte, pensionering of functionele veroudering van vastgoed op het stuk grond. 

 

De operationele beslissing 

Operationele beslissingen hebben te maken met de relatie tussen grondeigenaren en andere 

actoren in het ontwikkelingsproces. Grondeigenaren kunnen besluiten om zelf deel te nemen 

in de planvoorbereiding of deze taak overlaten aan ontwikkelaars met wie ze een optie of 

conditioneel contract hebben (Adams, 1994, p. 92). Als er niet sprake is van een optie of 

conditioneel contract met een ontwikkelaar, dan moet een grondeigenaar op het moment van 

verkoop besluiten of hij dit wil doen via onderhandse verkoop, tender of veiling (Adams, 

1994, p. 92). 

 

De beheergerelateerde beslissing 

Voordat een stuk grond gebruikt kan worden voor ontwikkelingsdoeleinden of verkocht zal 

worden, moet de grondeigenaar beslissen hoe hij om gaat met het beheer van de grond 

voordat er een ontwikkeling of verkoop plaatsvindt.  Grondeigenaren kunnen verleid worden 

om hun financiële en juridische verplichtingen  te minimaliseren tijdens het gebruik van hun 

grond voorafgaande eventuele ontwikkeling of verkoop, en ondertussen te onderzoeken hoe 

ze hun mogelijkheden voor opbrengsten op de korte termijn kunnen vergroten. Er kan echter 

worden afgesproken tussen een ontwikkelaar en een landgoedeigenaar dat de 

landgoedeigenaar verplicht wordt om intensief gebruik van landbouwgrond niet meer toe te 

staan wanneer de gepachte landbouwgrond  is overgedragen aan de landgoedeigenaar. 

 De diversiteit in financiële, operationele en beheergerelateerde beslissingen omtrent de 

ontwikkeling of verkoop van grond komt voort uit de verschillende ervaringen die 

grondeigenaren hebben met ontwikkelingen en uit de verschillende individuele motieven voor 

grondeigendom die eerder in dit theoretisch kader aan bod zijn gekomen. Wat voor gevolgen 

dit kan hebben voor de plankosten zal in volgende paragraaf worden uitgelegd. 
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2.5  Relatie tussen de grondeigendomsituatie en de plankosten  

In een eerder verschenen onderzoek van het PBL (2011) werd geschetst dat het aantal 

grondeigenaren een essentieel gebiedskenmerk is binnen het ontwikkelingsproces. 

Voorafgaand aan dat onderzoek werd verondersteld dat naarmate het aantal grondeigenaren 

toeneemt, de complexiteit en daarmee de plan- en proceskosten en grondverwervingskosten 

ook toenemen. De empirie schetste in dat onderzoek echter een ander beeld, waaruit bleek dat 

het aantal grondeigenaren niet of nauwelijks een effect bleek te hebben op (het ramen van) de 

plan- en proceskosten (PBL, 2011, p. 10). Het onderzoek van het PBL had echter enkel 

betrekking op gemeentelijke exploitatieplannen. Het onderhavige onderzoek bekijkt of 

dezelfde conclusie getrokken kan worden bij particuliere grondexploitaties, waarbij enkel 

marktpartijen de grondexploitatie uitvoeren.  

 Binnen het onderhavige onderzoek bestaat er het vermoeden dat niet alleen het aantal 

grondeigenaren van invloed is op de plankosten, maar ook het type grondeigenaar. Uit de 

eerder besproken gedragsbenadering om grondeigenaren te onderscheiden komt naar voren 

dat verschillende kenmerken van de grondeigenaar van invloed zijn op de zogenoemde 

financiële, operationele en beheergerelateerde beslissingen die een grondeigenaar kan nemen 

omtrent zijn gronden. Met behulp van deze kennis en de classificatie van grondeigenaren 

volgens de structuralistische benadering is duidelijk gemaakt dat verschillende soorten 

grondeigenaren op dezelfde marktsignalen verschillend kunnen reageren. Voor de 

Nederlandse grondmarkt is in de volgende subparagraaf een soortgelijke classificatie 

opgesteld, waarin onderscheid is gemaakt in type grondeigenaar. Daaruit kan worden 

opgemaakt dat niet alleen het aantal grondeigenaren, maar ook het type grondeigenaar van 

belang is voor de plankosten. 

 

2.5.1  De grondeigendomsituatie: het aantal en type grondeigenaren 

Bij binnenstedelijke transformatie voelen bestaande grondeigenaren er vaak weinig voor om 

mee te werken aan een transformatieproject, of willen de grond alleen tegen een hoge prijs 

verkopen (Buitelaar et al., 2008). Soms is de particuliere grondeigenaar bereid en in staat om 

conform het bestemmingsplan te handelen, maar vaak is dat niet het geval en is er gedurende 

het ontwikkelingsproces een tijdelijke eigenaar nodig (Verhage, 2002). Het grondeigendom 

verandert van eigenaar en wordt na de ontwikkeling overgedragen aan de eindgebruiker. 

Binnen het grondeigendom is er onderscheid te maken in oorspronkelijke eigenaren en 

tijdelijke grondeigenaren. Bij tijdelijk grondeigendom is een partij eigenaar voor de duur van 

het ontwikkelingsproject, waarbij de grond door de oorspronkelijke eigenaar bijvoorbeeld in 

erfpacht kan worden uitgegeven aan de tijdelijke eigenaar. Bij de omschrijving van de 

onafhankelijke variabele gaat het dus niet uitsluitend om het eigendom, maar ook om het 

gebruiksrecht. De term grondeigenaar kan dus misleidend overkomen. In de praktijk blijkt 

vaak dat niet de oorspronkelijke eigenaren, maar andere, tijdelijke eigenaren, een gebied 

herontwikkelen die over een gebruiksrecht beschikken (Buitelaar et al., 2008). 

 Dat het aantal grondeigenaren van invloed is op het ontwikkelingsproces in het 

algemeen en op de plankosten in het bijzonder kan worden beargumenteerd. Naarmate in een 

ontwikkelingsproces meer grondeigenaren zich actief bezig houden met de planvorming en 
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ontwikkelingsproces 

grondexploitatie van een project zou er in principe meer tijd, geld en moeite moeten worden 

gestopt in de onderhandelingen waarbij rekening moet worden gehouden met beperkte 

rationaliteit, opportunistisch gedrag en wederzijdse afhankelijkheid waarover eerder is 

gesproken. Er is sprake van een situatie waarin meerdere eigenaren overeenstemming willen 

bereiken over de ontwikkeling van een bepaald project. De transactiekosten, in dit geval 

duidend op de plankosten, zijn naar verwachting wel hoger, omdat bij een toenemend aantal 

eigenaren het aantal partijen waarmee moet worden onderhandeld ook toeneemt, ongeacht het 

feit of ze nu eigenaar blijven of hun grond aan een ontwikkelende partij verkopen (PBL, 2011, 

p. 25). Het tegenovergestelde kan theoretisch gezien gezegd worden over de actieve 

participatie van slechtst enkele grondeigenaren, omdat er dan minder afstemming dient plaats 

te vinden. Bij slechts één grondeigenaar hoeft er in principe zelfs geen overeenstemming 

bereikt te worden, omdat er geen andere grondeigenaren zijn. 

In mijn optiek is naast het aantal grondeigenaren ook het type grondeigenaar van 

belang waarmee wordt samengewerkt tijdens het ontwikkelingsproces (figuur 5). Om dit 

duidelijk te maken is voor de Nederlandse grondmarkt een classificatie van grondeigenaren 

samengesteld, gebaseerd op de structuralistische benadering die eerder aan bod is gekomen in 

subparagraaf 2.4.4. Daarnaast zijn interviews en gesprekken met experts en planeconomen 

vruchtbaar geweest om een lijst samen te stellen die schematisch is weergegeven in figuur 6. 

 

 

 

 

 

 
Figuur 5: Verband tussen aantal grondeigenaren, type grondeigenaar en plankosten (Eigen bewerking) 

 

1. Particuliere grondeigenaren: 

Dergelijke grondeigenaren zijn agrariërs, tuinders of andere particulieren die hun 

grond gebruiken voor werkzaamheden of verpachten voor andere doeleinden. Ze 

kunnen daarnaast besluiten om zelf een private, winstgevende bestemming te 

realiseren conform het bestemmingsplan, om te voorkomen dat een publieke 

overheidsinstelling deze taak op zich neemt. Particuliere grondeigenaren streven een 

eigen belang na dat gebaseerd is op winst- of nutmaximalisatie. Dergelijke eigenaren 

beschikken niet altijd over de vereiste kennis en professionaliteit om een ontwikkeling 

efficiënt uit te voeren. Dit type grondeigenaar is vergelijkbaar met de industrial 

owners uit de classificatie van Massey en Catalano (1978; in Adams, 1994, p.99). 

2. Landgoedeigenaren: 

Hieronder worden particuliere landgoedeigenaren en terreinbeherende organisaties als 

landgoedeigenaren bedoeld, overeenkomstig met het former landed property. 

Particuliere landgoedeigenaren bezitten landgoederen, die vaak al decennia in bezit 

zijn binnen een familie en door erfenissen worden doorgegeven. Daarnaast zijn er 

terreinbeherende organisaties als Staatsbosbeheer, die landschapsbeheer en 

natuurbehoud in ruime zin willen bevorderen. Deze grondeigenaren dienen vaak een 

maatschappelijk belang, zoals behoud van cultuur-historisch erfgoed of natuurbehoud.  

aantal grondeigenaren 

type grondeigenaar 

plankosten grondeigendomsituatie 
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3. Publieke overheidsinstellingen: 

Wanneer een gemeente de rol in actief grondbeleid volledig weet te benutten, heeft ze 

alle grond in handen en draagt ze zorg voor het bouwrijp maken en de uitgifte van 

bouwrijpe grond (PBL, 2007, p. 57). De gemeente moet er dan voor zorgen dat ze 

geen verlies lijdt op de verkoop van gronden. Daarnaast heeft de gemeente ook een 

maatschappelijk belang in het bepalen van de regels van het ruimtelijk beleid en 

hieraan gelieerde beleidsterreinen als regulator. Gemeente beschikken veelal over 

professionele kennis van de grondmarkt en kunnen het zich financieel niet permitteren 

om vertraging op te lopen door vastlopende onderhandelingen. Publieke 

overheidsinstellingen als grondeigenaar zijn te vergelijken met het statutory land 

ownership van Montgomery (1987). 

4. Woningcorporaties: 

Corporaties hebben vaak zowel een eigen belang als een maatschappelijk belang. Het 

financiële (eigen) belang kan het maatschappelijke belang ondersteunen doordat het 

verdiende geld opnieuw geïnvesteerd kan worden in sociale woningbouw (PBL, 2007, 

p. 93). De taken van de corporatie zijn langzamerhand verder uitgebreid en strekken 

zich nu uit naar het behoud van de leefbaarheid in wijken als ook een grotere 

betrokkenheid bij het beheer van maatschappelijk vastgoed. Ook corporaties kunnen 

het zich vaak financieel niet permitteren om vertraging op te lopen door vastlopende 

onderhandelingen. 

5. Projectontwikkelaars: 

Er is een trend waarneembaar van het kopen van bouwrijpe grond naar het kopen van 

ruwe bouwgrond door verschillende marktpartijen. Ontwikkelaars zijn hierdoor veel 

machtiger geworden in het onderhandelingsproces met de gemeente (PBL, 2007, p. 

10). In het verleden waren ontwikkelaars vaak afhankelijk van de goodwill van 

gemeenten, maar tegenwoordig kunnen ze zelf als grondeigenaar woningen realiseren. 

Dit type grondeigenaren zijn organisaties met een eigen belang, winstmaximalisatie. 

Door de toename van macht van ontwikkelaars zullen er vaak concessies moeten 

worden gedaan door andere partijen in het onderhandelingsproces. Tevens kan een 

ontwikkelaar de wens hebben om de afzet van woningen te vergroten, wat ten koste 

kan gaan van de ruimtelijke kwaliteit.    

6. Institutionele beleggers: 

Deze beleggers zijn vaak verzekeringsmaatschappijen, pensioen- of beleggingsfondsen 

en is ook vergelijkbaar met het financial ownership dat eerder is toegelicht. Ze 

beleggen vermogen van hun klanten en moeten middels de rendementen in de 

projecten waarin ze investeren, minimaal de kosten en de inflatie goedmaken. In het 

verleden kochten institutionele beleggers vaak de grond van een gemeente, maar door 

veranderende grondposities wordt er vaker onderhandeld met ontwikkelaars (PBL, 

2007, p. 108). Dit type grondeigenaar streeft een eigen belang na, maar kan het zich 

ten opzichte van haar vermogende klanten niet permitteren om verliezen te lijden en 

zal dus gebaat zijn bij een vlot ontwikkelingsproces. Echter, door het waarderen van 

een te hoge boekwaarde van het eigendom kunnen institutionele beleggers ook een 

negatieve effect hebben op de ruimtelijke kwaliteit waardoor extra inspanningen 

vereist zijn om te kunnen omgaan met dit opportunistische gedrag.  
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Figuur 6: Overzicht classificatie grondeigenaren (Eigen bewerking) 

 

Op basis van de classificatie van type grondeigenaren is duidelijk gemaakt hoe elk type 

grondeigenaar invloed kan uitoefenen op het ontwikkelingsproces. Het eigen belang van 

grondeigenaren kan in strijd zijn met maatschappelijke belangen van andere grondeigenaren 

en leiden tot vertragingen. Het kan noodzakelijk zijn dat er meer en langer onderhandeld dient 

te worden, wat leidt tot hogere kosten voor coördinatie en afstemming. Daarnaast kunnen 

contractkosten verder oplopen door opportunistisch gedrag en het in stand houden van 

voorzieningen en vergunningen, met hogere plankosten tot gevolg.  

De type grondeigenaren tussen de groene lijnen zullen in het onderhavige onderzoek 

aan bod komen, omdat alleen deze eigenaren bij het selecteren van cases van binnenstedelijke 

herstructurering met een particuliere grondexploitatie naar voren kwamen.  

 Het is echter van belang op te merken dat de grondeigendomsituatie slechts één van de 

vele variabelen is die de hoogte van de plankosten kan beïnvloeden. In de volgende 

subparagraaf zullen enkele belangrijke andere (derde) variabelen aan bod komen. 

 

2.5.2  Causaal relatiediagram plankosten 

Met betrekking tot het formuleren van een mogelijke causale relatie tussen de onafhankelijke 

variabele (grondeigendomsituatie) en afhankelijke variabele (plankosten) is voorzichtigheid 

geboden, omdat er nog meerdere variabelen van invloed zijn op de hoogte van de plankosten. 

Een overzicht van alle relevante derde variabelen is weergegeven in het causale 

relatiediagram op pagina 34 (figuur 7). Deze derde variabelen zullen kort worden toegelicht. 
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De zwarte pijlen wijzen op een mogelijk direct verband met de planontwikkelingskosten en 

V&T-kosten. De groene pijl heeft betrekking op een mogelijk indirect verband op de 

planontwikkelingskosten en V&T-kosten. Dit zal nader worden toegelicht bij de (derde) 

variabelen ‘bodemgesteldheid’ en ‘procedures’. De rode pijl in het relatiediagram zal tot slot 

worden toegelicht bij de (derde) variabele ‘samenhang en organisatie’. 

 

Ligging plangebied 

Voor de omvang van de afhankelijke variabele is de (derde) variabele ‘ligging plangebied’ 

van belang. Een binnenstedelijke locatie zal bijvoorbeeld een hoger budget nodig hebben voor 

communicatie (met bewoners, winkeliers, et cetera) dan een uitleglocatie. Tevens geldt dit 

voor een centrumlocatie ten opzichte van een locatie aan de rand van de stad.  

 

Type opgave 

Een andere (derde) variabele die relevante invloed kan hebben op de plankosten, is ‘type 

opgave’. Type opgave kan worden onderscheiden in de verschillende manieren waarop grond 

gebruikt wordt. Een locatie- of gebiedsontwikkeling kan bijvoorbeeld het ontwikkelen van 

een woongebied, winkellocatie of bedrijventerrein zijn. Tevens bestaat de mogelijkheid dat 

een ontwikkeling een mix van functies betreft. Verder is het van belang te onderscheiden of 

de ontwikkeling een herstructureringsopgave betreft. Van herstructurering is sprake als bij de 

aanpak van een gebied voor meer dan 50% van de uitgeefbare gronden sprake is van 

vernieuwing van bestaande bebouwing of van sloopnieuwbouw (Krul-Seen & Van Hoek, 

2010, p. 48). 

De hogere kwaliteitseisen (meer en kwalitatief betere openbare ruimte) bij 

woonwijken en gemengde locaties kunnen zich ook uiten in hogere plankosten, aangezien bij 

woonwijken en gemengde locaties meer tijd en geld wordt besteed aan het stedenbouwkundig 

plan en overleg hierover dan bij bedrijventerreinen.  

 

Omvang exploitatiegebied 

De omvang van het exploitatiegebied is ook van invloed op de hoogte van het 

plankostenbudget. De grootte van een project bepaalt mede de inzet van de planeconoom, 

omdat een planeconoom meer werk zal hebben aan het financieel begeleiden van een groot 

project dan van een klein project (Krul-Seen & Van Hoek, 2010, p. 44). Verondersteld wordt 

dat er bij een omvangrijk exploitatiegebied absoluut gezien hogere plankosten te verwachten 

zijn in vergelijking met een minder groot exploitatiegebied.  

 

Verwervingssituatie 

Bij deze (derde) variabele kan er onderscheid worden gemaakt in minnelijke verwerving, 

WVG (Wet Voorkeursrecht Gemeenten) en een gerechtelijke onteigening. Het effect van een 

minnelijke verwerving of WVG op de hoogte van plankosten is minder ingrijpend dan bij een 

gerechtelijke onteigening. Een onteigeningsprocedure brengt in het algemeen veel werk met 

zich mee, en niet zo zeer specifiek voor de verwervingsactiviteiten (Krul-Seen & Van Hoek, 

2010, p. 45). Door een gerechtelijke procedure wordt het hele plan ingewikkelder, wat een 

negatief effect heeft op de plan- en proceskosten.  
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Figuur 7: Causaal relatiediagram 

(Eigen bewerking) 
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Programma 

Deze variabele hangt min of meer samen met de (derde) variabele ‘type opgave’. Het is van 

belang om rekening te houden met het beoogde programma en deze variabele houdt daarom 

rekening met de diversiteit van het te realiseren programma in een gebied (Krul-Seen & Van 

Hoek, 2010, p. 48). Hoeveel woningen worden er gerealiseerd? Hoeveel m² bvo aan 

bedrijvigheid, commercieel/retail, maatschappelijk en recreatie wordt er gerealiseerd?  

 

Looptijd project 

Deze (derde) variabele mag niet onderschat worden bij het ramen van plankostenbudget. De 

looptijd van het project is op te splitsen in twee onderdelen. Het ene onderdeel betreft de 

geschatte looptijd van het project vanaf het moment van het sluiten van een 

samenwerkingsovereenkomst. De looptijd van het project eindigt op het moment dat de met 

het project gerealiseerde openbare ruimte is opgeleverd en in beheer is overgedragen. Het 

andere onderdeel betreft de voorbereidingstijd. Het gaat hierbij om de periode dat aan het 

project is gewerkt voorafgaand aan het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst.  

Als de looptijd van een project relatief lang is, dan moeten er kosten gemaakt worden 

om vergunningen in stand te houden. Er kunnen zich tijdens het project problemen voordoen 

met betrekking tot milieuregelgeving en dit brengt weer extra kosten met zich mee. Tevens 

dient er meer rente betaald te worden naarmate de looptijd van een project toeneemt. Deze 

rentekosten vallen echter niet onder plankosten, maar worden bij veel particuliere 

grondexploitaties apart opgenomen als kostenpost op de grondexploitatie. Verondersteld 

wordt dat de plan- en proceskosten zullen toenemen, naarmate de looptijd van een project 

toeneemt. 

 

Belanghebbenden 

Deze (derde) variabele heeft betrekking op het aantal actoren dat betrokken is bij een locatie- 

of gebiedsontwikkeling. De verwachting is dat hoe meer ‘belanghebbenden’ er zijn, hoe hoger 

het budget plankosten dient te zijn (Van Hoek, 2004, p. 7). Er zou dan sprake zijn van meer 

communicatie, maar vaak ook van meer stedenbouwkundige varianten. Het gevolg is dat er 

meer kosten voor management worden gemaakt.  

 

Afbakening van rechten 

Het gebruik van een stuk grond of gebouw is aan regels en beperkingen gebonden. De Wet 

kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) geeft inzicht in de 

beperkingen die aan het gebruik van een pand zijn opgelegd door Rijk, provincie, waterschap 

of gemeente. Enkele publiekrechtelijke beperkingen zijn onder andere: bestuursdwangbesluit 

of dwangsombesluit, het recht tot eerste koop van een stuk grond verkrijgen (WVG), 

onteigening en eigendomsbeperking (Gemeente Amsterdam, 2010).  

Naast de publiekrechtelijke beperkingen kunnen er ook zogenoemde privaatrechtelijke 

beperkingen voor een pand of stuk grond gelden. Is de verkoper wel degene die mag 

verkopen? Zit er een huurder of andere gebruiker in het huis? Of, geldt er recht van overpad 

of vruchtgebruik? (Gemeente Amsterdam, 2010). De invloed van publiek- en 

privaatrechtelijke beperkingen op grond kunnen grote gevolgen hebben voor de plankosten, 

omdat ze een vertragende werking hebben op het gehele ontwikkelingsproces. Het kost 

bijvoorbeeld veel tijd, geld en moeite om een regeling met huurders te treffen om vervolgens 
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een gebied tot ontwikkeling te brengen. Huurders hebben in principe het recht om hun 

huurcontract uit te dienen, alvorens verplicht kunnen worden om te verhuizen. 

 

Politieke prioriteit 

Een gedachte is dat bij een geringe politieke prioriteit de plankosten hoger zullen zijn met 

name bij de projectmanagementkosten, en dat de druk op het planproces opgevoerd wordt 

indien binnen een aantal jaren de eerste paal geslagen dient te worden (Van Hoek, 2004, p.7). 

Er is echter onderscheid te maken in politieke prioriteit. Politieke prioriteit staat niet per 

definitie gelijk aan de druk om te realiseren. Politieke prioriteit kan ook betekenen dat het om 

een strategisch belangrijk stuk grond van de gemeente gaat. Het gemeentebestuur is gefocust 

op het stuk grond in kwestie en houdt ontwikkelingen nauwlettend in de gaten (en maakt 

hierdoor kosten) zonder dat men verwacht er meteen te gaan realiseren. Hoe het project in de 

politieke belangstelling staat, kan van invloed zijn op de hoogte van de plan- en proceskosten. 

Het is mogelijk dat er bij een locatie- of gebiedsontwikkeling sprake is van veel politieke 

belangstelling en weinig druk om te realiseren. De druk om snel te realiseren heeft dan niet zo 

zeer invloed op de totale plankosten, maar wel invloed op hoe de kosten gefaseerd zijn (R. 

Tuitert, persoonlijke communicatie, 3 maart 2012).  

 

Maatschappelijke context 

Met ‘maatschappelijke context’ wordt de gevoeligheid van de locatie- of gebiedsontwikkeling 

bedoeld. Wordt de ontwikkeling als een gewenste of als ongewenste ontwikkeling ervaren 

door de bevolking? Behoorlijke weerstand op een plan kan leiden tot planvertraging in 

verschillende fasen van het ontwikkelingsproces en leiden tot hogere plan- en proceskosten.  

 

Onderzoeken 

De situatie bij de ontwikkeling van een locatie kan er om vragen dat er verschillende 

onderzoeken nodig zijn, alvorens er wordt overgegaan tot het bouw- en woonrijp maken van 

de grond. Bij onderzoeken kan er onderscheid worden gemaakt in een onderzoek voor 

luchtkwaliteit, archeologie, bodemverontreiniging, en een milieueffectrapportage (MER). 

Verondersteld wordt dat deze onderzoeken remmend kunnen werken op de uitvoering van het 

project en daardoor extra plankosten met zich meebrengen. Uit de onderzoeken kan blijken 

dat er een MER benodigd is, wat ook tot planvertraging en extra kosten kan leiden.   

 

Bodemgesteldheid 

Deze (derde) variabele is alleen van invloed op de planontwikkelingskosten van civiele en 

cultuurtechniek (Krul-Seen & Van Hoek, 2010, p. 49) en dus slechts indirect van invloed op 

de hoogte van de plankosten. De bodemgesteldheid heeft geen invloed op de overige 

onderdelen van de planontwikkeling. Bij een slechte bodemgesteldheid kan het zijn dat de 

bodem voorafgaand aan de bouw ingeklonken en gedraineerd moet worden. Tevens kan de 

situatie er om vragen dat de bebouwing moet worden verhoogd en er ruimte wordt gecreëerd 

om overtollig water kwijt te kunnen (PBL, 2011, p. 23). In het causale relatiediagram is de 

indirecte invloed van deze derde variabele aangeduid met een groene pijl. 
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Grondeigendomsituatie 

Deze variabele wordt expliciet genoemd vanwege de nadruk die in het kader van dit 

onderzoek ligt op de relatie tussen het grondeigendomsituatie en de plankosten. De 

grondeigendomsituatie als variabele en de relatie met de plankosten is in voorgaande 

paragrafen al ruim besproken, dus zal nu niet nogmaals aan bod komen.  

 

Samenhang en organisatie 

De wijze van samenwerking tijdens het ontwikkelingsproces heeft invloed op de hoogte van 

de plankosten voor bijvoorbeeld financieel- en projectmanagement, maar ook voor de 

juridische ondersteuning (Van Hoek, 2004, p. 7). Daarnaast kan er gesuggereerd worden dat 

voorspoedige onderhandelingen en consensus tussen meerdere partijen leidt tot minder 

risico’s en minder plankosten, in tegenstelling tot slechts enkele partijen waarbij solide 

draagvlak en consensus voor een plan uitblijft en leidt tot hogere plankosten. Het is van 

belang om rekening te houden met de kennis die actoren in het ontwikkelingsproces hebben 

met betrekking tot projectontwikkeling (B. van Hoek, persoonlijke communicatie, 7 maart 

2012). Het zal meer tijd, geld en overleg kosten om met een schoolbestuur (die ook inspraak 

wil hebben over de ontwikkeling van een school) overeenstemming te bereiken dan met een 

projectontwikkelaar, aangezien projectontwikkeling zijn dagelijkse werkzaamheden (main 

business) betreft. Maar dit geldt ook voor de kennis en professionaliteit van een actieve 

grondeigenaar in het ontwikkelingsproces. Daarom is in het causale relatiediagram expliciet 

met een rode pijl de link gelegd tussen type grondeigenaar en de (derde) variabele 

‘samenhang en organisatie’. Tot slot is het van belang hoe de organisatie van een partij in 

elkaar zit (B. van Hoek, persoonlijke communicatie, 7 maart 2012). Kan een planeconoom of 

projectleider autonoom functioneren en besluiten nemen, of dient er verantwoording afgelegd 

te worden in een hiërarchische structuur? En hoe professioneel zijn individuen (particuliere 

grondeigenaren) of organisaties (projectontwikkelaars, woningcorporaties, publieke 

overheidsinstellingen e.d.) die betrokken zijn bij het ontwikkelingsproces? 

 

Procedures 

Het voeren van juridische procedures na vaststelling van het ruimtelijk besluit door de 

gemeenteraad wordt gerekend een typische gemeentelijke taak te zijn, die geacht wordt uit de 

algemene dienst van de gemeente bekostigd te worden (Krul-Seen & Van Hoek, 2010, p. 28). 

Het is daarnaast vaak lastig om kosten uit juridische procedures te traceren, omdat ze 

gedurende het planproces verdwijnen in het ambtelijk apparaat (R. Tuitert, persoonlijke 

communicatie, 3 maart 2012). Daarom worden deze kosten in het onderhavige onderzoek niet 

als plankosten meegenomen. Ongeacht of dergelijke kosten wel of niet als plankosten in 

onderzoeken worden meegenomen, de juridische procedures hebben wel een vertragend effect 

op het ontwikkelingsproces en kunnen daardoor wel indirect de plankosten beïnvloeden. 
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2.6  Hypothesen 

Om de interne en externe validiteit van de onderzoeksresultaten te vergroten wordt er gebruik 

gemaakt van de hypothetische-deductieve methode (Popper, 1965). In het hoofdstuk 

methodologie wordt er nader ingegaan op deze methode. Tevens zal er besproken worden hoe 

het onderhavige onderzoek heeft geanticipeerd op de aanwezigheid van derde variabelen.  

In deze paragraaf zullen de hypothesen besproken worden die de leidraad vormen van het 

empirische onderzoek. De hypothesen zijn afgeleid van het theoretisch kader en de 

veronderstellingen die in de voorgaande paragrafen besproken zijn.  

 

Hypothese 1 

Naarmate het aantal grondeigenaren in het ontwikkelingsproces toeneemt, neemt het aandeel 

planontwikkelingskosten als onderdeel van de totale plankosten toe. 

 

Zoals in de vorige paragraaf al aan bod is gekomen, bestaat er vermoedelijk een verband 

tussen het aantal grondeigenaren en de plankosten. De plankosten zijn in het onderhavige 

onderzoek opgesplitst in de V&T-kosten en de planontwikkelingskosten. Aangezien de V&T-

kosten worden vastgesteld op basis van een vooraf vastgesteld percentage over de kosten van 

de civiele werken (bouw- en woonrijp maken van grond) heeft de grondeigendomsituatie hier 

verder geen invloed op. De planontwikkelingskosten daarentegen, hebben voornamelijk 

betrekking op personele kosten voor organisatie en overleg en kosten die gemaakt moeten 

worden bij het ontwerpen en uitvoeren van de plannen (bouwplan, stedenbouwkundig plan, 

masterplan, aanvragen vergunningen, et cetera) ter realisering van het betreffende project en 

daar heeft de grondeigendomsituatie wel invloed op. Naarmate in een ontwikkelingsproces 

meer grondeigenaren zich actief bezig houden met de planvorming en de grondexploitatie van 

een project zou er in principe meer tijd, geld en moeite moeten worden gestopt in de 

onderhandelingen en overleg waarbij rekening moet worden gehouden met beperkte 

rationaliteit, opportunistisch gedrag en wederzijdse afhankelijkheid.  

 

Hypothese 2 

Naarmate het aantal grondeigenaren in het ontwikkelingsproces toeneemt, nemen de totale 

plankosten als percentage van de totale grondexploitatiekosten toe.  

 

Op basis van de redenatie van H₁ zouden de totale plankosten als percentage van de totale 

grondexploitatiekosten toenemen naarmate het aantal grondeigenaren toeneemt. Hierbij dient 

te worden opgemerkt dat cases die met elkaar vergeleken worden bijzondere afwijkingen 

kunnen vertonen in de percentages van de bouwkosten (productiekosten). Het zou zich 

kunnen voordoen dat bij de ene case er procentueel meer geld wordt uitgegeven aan 

verwervingskosten als onderdeel van de totale grondexploitatiekosten dan bij de andere case 

het geval is. De verschillen in percentages plankosten als onderdeel van de totale 

grondexploitatiekosten zouden dan minder goed toe te rekenen zijn aan de verschillen in 

aantal grondeigenaren, maar mogelijk meer bepaald worden door de verschillen in de 

verwervingskosten.  
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Hypothese 3 

Naarmate het aantal grondeigenaren in het ontwikkelingsproces toeneemt, neemt het aandeel 

planontwikkelingskosten als onderdeel van de totale transactiekosten toe. 

 

Op basis van de redenatie van H₁ zou het aandeel planontwikkelingskosten als onderdeel van 

de totale transactiekosten toenemen naarmate het aantal grondeigenaren toeneemt. In het 

theoretisch kader is besproken wat in het onderhavige onderzoek onder transactiekosten wordt 

verstaan. Daaruit kan worden opgemaakt dat planontwikkelingskosten een onderdeel zijn van 

de transactiekosten. Het vermoeden bestaat dat naarmate er meer grondeigenaren actief 

betrokken zijn in het ontwikkelingsproces de mate van wederzijdse afhankelijkheid 

(specificiteit) en onzekerheid toeneemt, wat leidt tot een hoger aandeel 

planontwikkelingskosten binnen de totale transactiekosten.  

 

Hypothese 4 

Naarmate het aandeel grondeigenaren - met voornamelijk een eigen belang - van het totaal 

aantal grondeigenaren in het ontwikkelingsproces toeneemt, neemt het aandeel 

planontwikkelingskosten als onderdeel van de totale plankosten toe. 

 

Particuliere grondeigenaren, projectontwikkelaars en institutionele beleggers streven vanuit 

theoretisch opzicht een eigen belang na dat gebaseerd is op winst- of nutmaximalisatie. 

Gemeenten en woningcorporaties hebben daarentegen ook een maatschappelijk belang.  

Door de invloed van het type grondeigenaar op het ontwikkelingsproces en de daaruit 

voortkomende (naar verwachting hogere) transactiekosten, bestaat het vermoeden dat er 

sprake is van meer wederzijdse afhankelijkheid (specificiteit) en onzekerheid over de 

voortgang van de ontwikkeling in een situatie waarbij grondeigenaren met eigen belangen 

samenwerken met grondeigenaren die ook maatschappelijke belangen behartigen. De 

frequentie en tijdsduur (timing) van een transactie als dimensie speelt hierin ook een rol. Uit 

empirisch onderzoek (Buitelaar et al., 2006) blijkt dat gemeenten in Nederland zich vaak 

committeren aan dezelfde woningcorporaties en ontwikkelaars. Door de bestaande relaties, 

vertrouwen en leerprocessen, zouden transacties dan minder vaak plaats hoeven te vinden. 

Particuliere grondeigenaren en commerciële bedrijven zijn in het ontwikkelingsproces vaak 

individuen of organisaties waar een gemeente, corporatie of ontwikkelaar niet eerder mee 

heeft samengewerkt. Het vermoeden bestaat daarom dat naarmate het aandeel grondeigenaren 

– met voornamelijk een eigen belang - van het totaal aantal grondeigenaren in het 

ontwikkelingsproces toeneemt, de transacties langer duren en vaker zullen moeten 

plaatsvinden, wat leidt tot hogere plankosten. Het vermoeden bestaat dat onderhandelingen 

met dergelijke grondeigenaren daarom een vertragende werking hebben op het 

ontwikkelingsproces en een negatief effect op de planontwikkelingskosten. Er wordt daarom 

verwacht dat naarmate het aandeel grondeigenaren - met voornamelijk een eigen belang - van 

het totaal aantal grondeigenaren in het ontwikkelingsproces toeneemt, het aandeel 

planontwikkelingskosten als onderdeel van de totale plankosten toeneemt.  
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Hypothese 5 

Naarmate het aandeel grondeigenaren - met voornamelijk een eigen belang - van het totaal 

aantal grondeigenaren in het ontwikkelingsproces toeneemt, nemen de totale plankosten als 

percentage van de totale grondexploitatiekosten toe.  

 

Op basis van de redenatie van H₄ zouden de totale plankosten als percentage van de totale 

grondexploitatiekosten toenemen, naarmate het aandeel grondeigenaren - met voornamelijk 

een eigen belang - van het totaal aantal grondeigenaren toeneemt. Hierbij dient ook te worden 

opgemerkt dat cases die met elkaar vergeleken worden bijzondere afwijkingen kunnen 

vertonen zoals bij H₂ is toegelicht. Verschillen in de percentages van de plankosten zouden 

dan mogelijk aan een andere oorzaak kunnen worden toegerekend. 

 

Het empirisch onderzoek moet uitwijzen of deze hypothesen geverifieerd/gefalsificeerd 

worden. Het hoofdstuk methodologie bespreekt de methode van onderzoek, waarbij wordt 

aangegeven hoe er valide en betrouwbare onderzoeksresultaten verkregen zullen worden. 

Allereerst bespreekt het volgende hoofdstuk de juridische achtergrond van de plankosten, 

waaruit kan worden opgemaakt wat er in het onderhavige onderzoek volgens de huidige 

wetgeving onder plankosten wordt verstaan. 
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3 Juridisch kader  

3.1 Grondexploitatiewet  

In de loop der jaren heeft de normering van de plankosten in grondexploitaties zich langs twee 

sporen ontwikkeld: als onderdeel van gemeentelijke grondexploitaties en als onderdeel van 

een toetsing door het Rijk bij subsidieverlening voor sociale woningbouw en 

locatieontwikkeling (Krul-Seen & Van Hoek, 2010, p. 13). Voor het onderhavige onderzoek 

is de normering van de plankosten relevant, omdat hiermee een categorisering van de 

plankosten kan worden opgesteld om op zo de afhankelijke variabele te meten.  

 

3.1.1 Geschiedenis van de plankosten 

Eigenlijk al vanaf het bestaan van de WRO (Wet op de Ruimtelijke Ordening) van 1965 

probeert de overheid te zoeken naar een methode om plankosten bij gebiedsontwikkeling te 

normeren. Middels het oude bruine en blauwe boekje werden regels gehanteerd voor de 

toerekening van diverse kosten aan de gemeentelijke grondkosten en de plankosten. Aan het 

einde van de jaren ’70 was het de taak van het Ministerie van Volkshuisvesting en 

Ruimtelijke Ordening (VRO) om de financiering van de sociale woningbouw te bewaken en 

subsidies toe te kennen (Krul-Seen & Van Hoek, 2010, p. 13). Daarbij was er al vaker 

discussie over de toerekening van te hoge plankosten door gemeenten aan grondexploitaties. 

Destijds leefde de gedachte al dat het goed zou zijn om vaste normen te hanteren voor de 

inspanningen die geleverd moesten worden voor een gebiedsontwikkeling. In 1979 is er al 

onderzoek verricht naar de hoogte van de kosten van planontwikkeling, voorbereiding en 

toezicht op de uitvoering. Het doel van het onderzoek was om objectieve beoordelingscriteria 

vast te stellen voor de plankosten. Door de jaren heen zijn er verschillende rapporten, 

regelingen en aanbevelingen verschenen waarin het plankostenbudget werd genormeerd aan 

de hand van vastgestelde percentages (Krul-Seen & Van Hoek, 2010, p. 14-15).  

 Tussen de jaren ’80 en ’90 ontstonden er langzamerhand veranderingen op de 

grondmarkt. Door een stevige crisis kwamen gemeenten met enorme verliezen te zitten en 

werden ze terughoudender met het voeren van actief grondbeleid. Met de komst van de 

Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra begonnen marktpartijen strategisch grondposities in 

te nemen, waardoor de monopoliepositie van gemeente op de grondmarkt werd doorbroken 

(PBL, 2007; Krul-Seen & Van Hoek, 2010). Was de gemeente in de voorgaande jaren nog erg 

actief in de grondpolitiek, ineens ontstond er een volledige kentering in het gemeentelijk 

denken over het ontwikkelen van grondposities. In de jaren die volgden werd de gemeente 

vaak in de rol van facilitator gemanoeuvreerd en werd het moeilijker om inhoudelijke 

doelstellingen te kunnen realiseren. Daarop zochten gemeenten naar nieuwe methoden om 

marktpartijen toch te laten bijdragen aan gebiedsontwikkeling. Bekende instrumenten als de 

exploitatieverordening en de baatbelasting hebben inmiddels de revue gepasseerd die de 

nodige beperkingen met zich meebrachten. Zo waren lang niet alle kosten verhaalbaar en was 

er veel weerstand tegen het opleggen van een heffing op de bestaande bebouwing (Krul-Seen 

& Van Hoek, 2010, p. 17).  

Er was behoefte aan een instrumentarium dat een rechtvaardige verdeling tussen 

kosten en baten kon maken en gemeenten de kans gaf om regie te voeren, ongeacht of ze 

eigenaar waren van de grond in het exploitatiegebied. Vanaf 2000 is er gewerkt aan het idee 
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van een exploitatievergunning en een kostensoortenlijst, waarin bepaald werd welke 

kostenposten in elk geval verhaald kunnen worden en hoe grondinbrengwaarden verevend 

kunnen worden. De kostensoortenlijst werd gebaseerd op drie toetsingcriteria: profijt, 

toerekenbaarheid en proportionaliteit. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de 

Grondexploitatiewet, die op 1 juli 2008 in werking is getreden (Krul-Seen & Van Hoek, 2010, 

p. 18). De bedoeling van de Grondexploitatiewet is om via het privaatrechtelijke spoor van 

onderhandelen tussen gemeenten en marktpartijen tot een overeenkomst te komen, waarbij het 

publiekrechtelijke spoor (exploitatieplan) als stok achter de deur werkt. Op deze manier zou 

kostenverhaal, verevening en locatie-eisen beter geregeld moeten worden. In het Besluit 

Ruimtelijke Ordening (Bro) is een limitatieve lijst van te verhalen kostensoorten opgenomen 

om meer duidelijkheid te scheppen over kostenverhaal. De praktijk wijst echter uit dat deze 

oplossing voor het kostenverhaal nog niet bewezen kan worden, aangezien de resultaten 

tenminste discutabel zijn.   

 

3.1.2 De kostensoortenlijst 

Van de kostensoortenlijst zoals die in artikel 6.2.4 Bro is opgenomen, hebben in het 

onderhavige onderzoek vier artikelleden betrekking op de plankosten die hieronder zijn 

weergegeven. 

 

Artikel 6.2.4 Bro 

Tot de (andere, dan de inbrengwaarde van de gronden,) kosten, bedoeld in artikel 6.13, eerste 

lid, onder c, ten tweede, van de wet (Ro), worden gerekend de ramingen van: 

g.  de kosten van voorbereiding en toezicht op de uitvoering, verband houdende met de 

aanleg van de voorzieningen en werken, bedoeld onder a tot en met f, en in artikel 

6.2.3, onder c en d; 

h.  de kosten van het opstellen van gemeentelijke ruimtelijke plannen ten behoeve van het 

exploitatiegebied; 

i.  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; 

j.  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 besluit bedoelde voorzieningen, werken, maatregelen en 

werkzaamheden; 

 

De in het onderhavige onderzoek gebruikte definitie van plankosten wijkt af van de kosten in 

artikel 6.2.4. Bro. Dit artikel licht ook andere kosten toe die betrekking hebben op een 

exploitatie. Integrale overname van de genoemde kosten in artikel 6.2.4 Bro (lid a tot en met 

n) zou een te ruime opvatting van de plankosten opleveren, zoals ook het EIB (2011, p. 49) 

onderkend. Van de genoemde kosten in het artikel 6.2.4 Bro is het van belang te vermelden 

dat het onderhavige onderzoek de kosten voor het verrichten van onderzoek (artikel 6.2.4 Bro, 

lid a) niet onder plankosten meeneemt. De reden hiervoor is dat deze kosten vaak door de 

overheidsdienst worden betaald en op veel particuliere grondexploitaties als aparte kostenpost 

wordt opgenomen.  
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3.2 Begrenzing van de plankosten: de plankostenscan 

De toelichting van de Grondexploitatiewet geeft aan dat het bij algemene maatregel van 

bestuur wenselijk wordt geacht om de hoogte van bepaalde kostenposten (gemeentelijke 

apparaatskosten en kosten van het opstellen van gemeentelijke ruimtelijke plannen) te 

begrenzen. Dit heeft geresulteerd in het artikel 6.2.6 Bro, waarin met betrekking tot deze 

kostensoorten bij ministeriële regeling regels worden gesteld met betrekking tot de begrenzing 

van de via het exploitatieplan verhaalbare kosten.  

 Om tot een goede begrenzing van de plankosten te komen heeft Arcadis (2008; in 

Krul-Seen & Van Hoek, 2010, p. 20) een extern onderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek 

wederom dat er bij gemeenten geen eenduidige en gelijksoortige regels voor plankosten 

gelden en dat het daarnaast moeilijk is om kengetallen te geven. Bovendien was de respons 

onvoldoende en konden er geen richtinggevende conclusies worden gegeven (Krul-Seen & 

Van Hoek, 2010, p. 20). Als reactie hierop is er een nieuwe methode ontwikkeld om de 

sturing op de plankosten te verbeteren: de plankostenscan.     

 Op basis van onderzoek van Twynstra en Gudde in 2002 kon worden vastgesteld dat 

plankosten samenhangend zijn met de kenmerken van het exploitatiegebied en de 

voorgenomen ingrepen in dat gebied. Hierop is de plankostenscan ontwikkeld om plankosten 

in projecten beter te kunnen ramen. Voor het onderhavige onderzoek is het echter niet van 

belang om de methode volledig te bespreken. Wat echter wel belangrijk is, is dat deze 

methode inzicht geeft en kosten transparant maakt. Er wordt duidelijk gemaakt wat de kosten 

zijn, welke correlaties er zijn en welke factoren invloed hebben op de hoogte van de kosten. 

De invloedsfactoren die in de plankostenscan worden besproken, zullen in het onderhavige 

onderzoek gebruikt worden. De methodiek van de plankostenscan is voor het onderhavige 

onderzoek bruikbaar om plankosten van verschillende projecten met elkaar te vergelijken, 

zoals nader zal worden toegelicht in het volgende hoofdstuk methodologie. 
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4 Methodologie  

Door een beschrijving van de methodologie ontstaat er een beter inzicht in de opzet en aanpak 

van het onderzoek. In dit hoofdstuk zal de onderzoeksstrategie die is toegepast in deze studie 

nader besproken worden. Het onderhavige onderzoek bestudeert een ‘fenomeen’: de interactie 

tussen verschillende grondeigenaren in een ontwikkelingsproces. Hieronder valt ook de 

interactie met de particuliere grondexploitant. Dit fenomeen is in de bestudeerde cases gelijk, 

hoewel er verschillen in de kenmerken van het fenomeen zitten.  

 Er wordt in dit onderzoek ingezoomd op verschillende variabelen van het fenomeen. 

Met variabele wordt een kenmerk bedoeld waarin het fenomeen kan verschillen (Bryman, 

2004, p. 29). Het doel is om te ontdekken of verschillen in kenmerken van grondeigenaren 

leiden tot een toename van plankosten in een ontwikkelingsproces. In het onderzoek wordt 

rekening gehouden met derde variabelen (confounding variables), omdat het aantal 

grondeigenaren en type grondeigenaren slechts twee variabelen van het totaal aantal 

variabelen zijn die van invloed kunnen zijn op de plankosten. Enkele derde variabelen worden 

constant gehouden in de cases, om uitspraken te kunnen doen over de relatie tussen de 

grondeigendomsituatie (aantal grondeigenaren, type grondeigenaar) en de plankosten. 

Verderop in dit hoofdstuk zal tevens een methode besproken worden hoe plankosten van 

verschillende projecten toch vergelijkbaar gemaakt kunnen worden wanneer enkele derde 

variabelen tussen projecten verschillen. Het is echter een risico om aannames van deze 

methode over te nemen die mogelijk niet op een wetenschappelijke manier tot stand zijn 

gekomen en de onderzoeksresultaten kunnen vertekend. Om dit te ondervangen wordt er 

gebruik gemaakt van een alternatieve tweede methode om plankosten van verschillende 

projecten met elkaar te vergelijken. Met betrekking tot het uitvoeren van het onderzoek zijn 

verschillende keuzen gemaakt, waarbij rekening is gehouden met de beperkingen van 

dataverzameling: 

1. Allereerst is onderhavig onderzoek gebaseerd op slechts enkele cases, omdat 

voldoende dataverzameling voor een statistische analyse, waarin de relatie tussen de 

grondeigendomsituatie en de plankosten kon worden geïsoleerd, niet mogelijk was. 

2. Op de tweede plaats dient onderhavig onderzoek tot onderzoeksresultaten te komen 

met een hoge validiteit en het risico te voorkomen dat onderzoeksresultaten zo 

specifiek zijn dat de generaliseerbaarheid van deze resultaten in het gedrang komt. Om 

de interne en externe validiteit van het onderzoek te vergroten zijn de volgende 

maatregelen genomen: 

a. Het toepassen van de hypothetisch-deductieve methode om de hypothesen uit 

hoofdstuk 2 empirisch te toetsen; 

b. Het toepassen van method of difference, om te kunnen omgaan met het risico 

van derde variabelen. Gezien de verschillende derde variabelen is het risico 

hierop groot, waardoor bij de selectie van cases zoveel mogelijk derde 

variabelen vergelijkbaar zijn gemaakt; 

c. Het gebruik van verschillende gegevensbronnen en triangulatie. Met 

triangulatie wordt bedoeld dat het gebruik van verschillende methoden voor 

het verzamelen van gegevens er voor zorgt dat de gegevens je werkelijk 

vertellen wat in de cases is gebeurd (Saunders, Lewis, Thornhill, 2008, p. 129).  
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4.1 Keuze voor case study onderzoek 

De bevindingen in dit onderzoek zijn gebaseerd op de volgende databronnen: 

literatuuronderzoek, drie projectcases en verschillende interviews met planeconomen, 

projectleiders en experts. Er is gekozen voor een kwalitatief onderzoek, omdat het niet 

mogelijk was voldoende data te verkrijgen om een statistische analyse uit te voeren op de 

relatie tussen de grondeigendomsituatie en de plankosten, om derde variabelen te kunnen 

isoleren. Hiervoor zijn twee redenen te bedenken: 

1. Allereerst is een project voor binnenstedelijke transformatie niet makkelijk te 

herproduceren, zoals dat bijvoorbeeld wel makkelijker gaat bij biologische fenomenen 

in laboratoria. Een case study is derhalve geschikt, aangezien een fenomeen intensief 

wordt bestudeerd, aan de hand van veel aspecten (variabelen), met behulp van diverse 

gegevensbronnen, gedurende een zekere periode, met inachtneming van de context. 

Het gaat bij een case study niet om de case als zodanig, maar om de case als ‘drager’ 

van een bepaald fenomeen. Een case study kan dan helpen om inzicht te verkrijgen in 

complexe relaties tussen variabelen en de geldigheid van een theorie of hypothese te 

onderzoeken wat in het onderhavige onderzoek het geval is. 

2. De gezochte data voor het onderzoek is vaak niet volledig beschikbaar of operationeel: 

er is geen lijst te bemachtigen van alle binnenstedelijke transformatieprojecten in 

Nederland, waarbij een willekeurige selectie van representatieve projecten kan worden 

gemaakt. Tevens bestaat het risico dat de gezochte data niet voldoende beschikbaar is 

voor deze projecten of de data niet kwantificeerbaar is, omdat de projecten te oud zijn 

of niet beschikbaar worden gesteld voor derden. In Nederland is het lastig om  

particuliere grondexploitaties inzichtelijk te maken, omdat deze grondexploitaties via 

het privaatrechtelijke spoor worden gevoerd en niet gereguleerd zijn in het publieke 

recht. De Nederlandse wetgeving kan marktpartijen die particuliere grondexploitaties 

voeren niet verplichten om inzicht te verschaffen in hun financiële huishouding. 

Hoewel een trend laat zien dat er langzamerhand steeds meer particuliere 

grondexploitaties verschijnen, is het aantal en de beschikbaarheid van data nog erg 

beperkt vergeleken met publieke grondexploitaties. Tot slot kan er worden vastgesteld 

dat er niet voldoende tijd beschikbaar was om een representatieve selectie te 

bestuderen om kwantitatief onderzoek mogelijk te maken.  

 

4.1.1 Meervoudig case study onderzoek 

Het onderhavig onderzoek behelst een case study onderzoek, in het bijzonder een 

meervoudige case study (Lewis et al., 2008, p. 129-130; Vennix, 2006; Verschuren & 

Doorewaard, 2007; Yin, 1994). Een dergelijke onderzoeksstrategie behelst het bestuderen van 

meerdere cases en in dit onderzoek is gekozen voor drie cases met zoveel mogelijk variantie 

in de onafhankelijke variabele. Meervoudige case study’s worden vooral uit noodzaak gebruik 

om te bepalen of de resultaten van de eerste case ook voorkomen in andere cases, en daardoor 

kunnen worden gegeneraliseerd (Lewis et al., 2008, p. 130).  

 De keuze voor meervoudig case study onderzoek, gebaseerd op drie cases, heeft niet 

enkel te maken met de beperkingen voor dataverzameling. De case studies kunnen ook een 

aanvulling vormen op de bestaande literatuur, door te onderzoeken of bevindingen uit de 

hedendaagse praktijk overeenkomen met inzichten uit de theorie. De case study strategie was 
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noodzakelijk om gedetailleerde informatie over het fenomeen te verkrijgen, waarbij gebruik 

werd gemaakt van verschillende databronnen en gelet werd op verschillende variabelen. De 

meervoudige case studies zijn niet op een holistische manier onderzocht, omdat er geen 

interesse is in het hele fenomeen, maar enkel in de relevante variabelen die het fenomeen 

kenmerken. Het gaat hierbij om enerzijds de onafhankelijke variabele 

‘grondeigendomsituatie’ (onderverdeeld in subvariabelen ‘aantal grondeigenaren’ en ‘type 

grondeigenaren’) en anderzijds de afhankelijke variabele ‘plankosten’. Zowel in het 

theoretisch kader als in het empirische gedeelte van het onderhavige onderzoek ligt de nadruk 

op deze variabelen en subvariabelen. 

 Tot slot heeft er bij het selecteren van cases het zogenaamde convenience sample 

(Swanborn, 1996, p. 59) voorgedaan, waarbij cases zijn geselecteerd op basis van het ter 

beschikking stellen van data door betrokken personen, en transparantie en medewerking van 

de geïnterviewde personen.  

 

Anonimiteit van het onderzoek 

In het onderhavige onderzoek is gebruik gemaakt van zeer vertrouwelijke informatie. Dat is 

de voorname reden waarom  projectgerelateerde gegevens zijn geanonimiseerd in deze 

gepubliceerde versie van de thesis.  Met de betreffende bronnen is afgesproken dat er per case 

geen namen van gemeenten, corporaties, ontwikkelaars, particulieren of andere actoren 

worden vermeld. Daarnaast zijn verschillende aantallen (met betrekking tot omvang 

exploitatiegebied, bouwprogramma et cetera) en bedragen (exacte exploitatiecijfers) ruw 

afgerond. 

Met betrekking tot de verifieerbaarheid van het onderhavige onderzoek zijn de 

geanonimiseerde transcripties van de afgenomen interviews apart opgenomen op een cd, 

welke kan worden opgevraagd bij het secretariaat van de opleiding Planologie van de 

Radboud Universiteit. Voor nadere inzage van de ongeanonimiseerde versies van de 

transcripties, gespreksopnamen en samenvattingsbladen van de grondexploitaties kan in 

overleg met de auteur van deze thesis worden bepaald welke informatie derden kunnen 

raadplegen. U zult dan contact op moeten nemen met de betreffende bron, nadat u contact 

heeft opgenomen met de auteur van deze thesis. Op deze manier kan de anonimiteit worden 

gewaarborgd en is het onderzoek tevens verifieerbaar.  

 

4.1.2 Interviews  

Interviews zijn een belangrijke gegevensbron geweest als onderdeel van het case study 

onderzoek. Enerzijds hebben er interviews plaatsgevonden om zeer specifieke, 

projectgerelateerde informatie aan te vullen, die niet uit literatuuronderzoek verkrijgbaar was.  

Anderzijds hebben delen van het interview de nadruk gehad op het ontwikkelingsproces en de 

mogelijke causale relatie tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabele. De interviews 

hebben allen een semi-gestructureerde vorm (Flick, 2006, p. 155). De vragen en antwoorden 

lagen niet van te voren vast, maar de onderwerpen wel. Er zijn telkens een aantal beginvragen 

gesteld, en middels doorvragen worden een aantal onderwerpen uitgediept. Als kritische noot 

kan er opgemerkt worden dat er relatief weinig interviews per case zijn gehouden. Vanwege 

de gewenste anonimiteit en gevoeligheid van de informatie was het enerzijds lastig om 

personen te vinden die met betrekking tot een bepaalde case geïnterviewd wilden worden. 
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Anderzijds bleek het helaas, vanwege de gewenste anonimiteit, niet mogelijk te zijn om 

doorverwezen te worden naar andere contactpersonen die betrokken zijn geweest bij een case. 

 

4.2 Validiteit 

Bij case study onderzoek is het van groot belang om je af te vragen in hoeverre de 

onderzoeksresultaten valide zijn. Hoe betrouwbaar zijn ze? Validiteit heeft betrekking op ‘de 

mate waarin onderzoeksresultaten werkelijk betrekking hebben op datgene waar ze betrekking 

op zouden moeten hebben’ (Lewis et al., 2008, p. 589). Daarbij kunnen we onderscheid 

maken tussen interne en externe validiteit. Interne validiteit heeft betrekking op de mate 

waarin het redeneren binnen het onderzoek correct is uitgevoerd. Kunnen de 

onderzoeksresultaten de onderzochte cases verklaren? Externe validiteit heeft betrekking op 

‘de mate waarin de resultaten van een bepaald onderzoek naar alle relevante contexten te 

generaliseren zijn’ (Lewis et al., 2008, p. 574). Met andere woorden, zijn de 

onderzoeksresultaten te generaliseren voor andere cases? 

 Ondanks het kwalitatieve karakter van dit onderzoek en de beperkingen aan de 

dataverzameling is het van belang dat het onderzoek voldoende valide is om goede conclusies 

te trekken met betrekking tot eerder gepubliceerde onderzoek, om te voorkomen dat de 

bevindingen te specifiek voor één of een beperkt aantal cases zijn.  

 

4.2.1 Interne validiteit 

Er is een geloofwaardig niveau van interne validiteit nodig om te kunnen claimen dat het uit 

de onderzochte cases is af te leiden dat er sprake is van een mogelijke causale relatie tussen de 

variabele ‘grondeigendomsituatie’ en de variabele ‘plankosten’. Om de interne validiteit van 

de bevindingen te kunnen vergroten, is er gebruik gemaakt van twee methodologische 

strategieën: de hypothetisch-deductieve methode en de method of difference. 

 

Hypothetisch-deductieve methode 

De hypothetisch-deductieve methode (Popper, 1977; in Vennix, 2006, p. 54) is een 

methodologische strategie om theorieën en hypothesen te toetsen. Het causale model, causaal 

relatiediagram in paragraaf 2.5.3 en de hypothesen in paragraaf 2.6 suggereren een mogelijke 

causale relatie tussen de variabelen ‘grondeigendomsituatie’ en ‘plankosten’. Deze mogelijke 

causale relatie is vervolgens empirisch getoetst. In hoofdstuk 5 tot en met 8 zijn de 

bevindingen uiteengezet.  

 

Method of difference 

De method of difference (Mill, 1846; in Swanborn, 1996, p. 132) is een andere 

methodologische strategie. Met behulp van de method of difference worden derde variabelen 

zoveel mogelijk constant gemaakt. Het voorbeeld hieronder maakt deze methodologische 

strategie duidelijker: 

1) A, B, C en D doen zich voor samen met W, X, Y en Z.  

2) B,C en D doen zich voor samen met X,Y en Z. 

Conclusie: A is de oorzaak, het effect, of een deel van het effect van W. 

De method of difference kan gebruikt worden wanneer het risico bestaat dat er derde variabelen 

aanwezig zijn. Derde variabelen zijn een probleem om interne validiteit te verkrijgen, waarbij het 
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risico bestaat dat veranderingen in de variabele ‘plankosten’ niet worden veroorzaakt door de variabele 

‘grondeigendomsituatie’, maar door een andere variabele. Dit wordt spuriousness genoemd. Van 

spuriousness is sprake als er een derde variabele aanwezig is die zowel X als Y beïnvloed, waardoor 

de indruk wordt gewekt dat X van invloed is op Y. Met behulp van het constant maken van derde 

variabelen, kan dit probleem worden ondervangen. 

 

Maatregelen met betrekking tot het minimaliseren van de variantie van derde variabelen 

a) De maatregel die in het onderhavig onderzoek is genomen om de verschillende derde 

variabelen te beoordelen om het probleem van spurious correlatie te voorkomen, is door 

alle mogelijke derde variabelen te betrekken in het onderzoek die alle correlatie tussen de 

variabelen ‘aantal grondeigenaren’, ‘type grondeigenaar’ en ‘plankosten’ kan verklaren. 

Het causale relatiediagram uit hoofdstuk 2 geeft deze derde variabelen weer. 

b) De maatregel die in het onderhavig onderzoek is genomen om de invloed van 

verschillende derde variabelen te neutraliseren, is om de context zoveel mogelijk constant 

te houden waarbij er enkel veranderingen zijn in de variabele ‘grondeigendomsituatie’, 

om te zien wat er dan gebeurt met de variabele ‘plankosten’. Wanneer derde variabelen 

tussen verschillende projecten toch op enige wijze van elkaar verschillen, wordt er gebruik 

gemaakt van een methode om derde variabelen te neutraliseren, met als doel uitspraken te 

kunnen doen over de relatie tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabele. De 

afhankelijke variabelen (plankosten) van verschillende projecten kunnen dan met elkaar 

vergeleken worden en kan er gesteld worden dat de onafhankelijke variabele al dan niet de 

afhankelijke variabele beïnvloedt. Deze methode wordt gedetailleerd toegelicht in de 

volgende subparagraaf. Om de mogelijke variantie van derde variabelen te minimaliseren, 

is het totaal aantal cases beperkt tot een universum aan cases die geschikt zijn en passen 

binnen de formulering van de centrale vraag.  

c) Om de mogelijke causale relatie tussen de onafhankelijke variabele 

(grondeigendomsituatie) en afhankelijke variabele (plankosten) scherp te onderzoeken, 

wordt er bij de selectie van cases gezocht naar een maximale variantie in de 

onafhankelijke variabele waarbij een aantal derde variabelen constant zijn gehouden. Deze 

maximale variantie heeft betrekking op de subvariabelen ‘aantal grondeigenaren’ en ‘type 

grondeigenaar’. Het gaat dus enerzijds om cases met relatief weinig grondeigenaren 

tegenover relatief veel grondeigenaren, en anderzijds om cases met verschillende type 

grondeigenaren.  

d) Door de genomen maatregelen is er valide kennis verkregen van de bestudeerde cases. 

Echter, met betrekking tot het formuleren van conclusies over de mogelijke causale relatie 

tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabelen is voorzichtigheid geboden. Uit de  

onderzoeksresultaten leiden we het bestaan van een mogelijke causale relatie tussen de 

onafhankelijke en afhankelijke variabelen af, in tegenstelling tot dat deze causale relatie 

wordt bewezen. 

 

4.2.2 Methode 1: Neutraliseren van invloedsfactoren 

Deze methode wordt in het onderhavige onderzoek toegepast om de invloed van derde 

variabele op de afhankelijke variabele te beperken, met als doel meer inzicht te verkrijgen in 

de relatie tussen de onafhankelijke variabele en de afhankelijke variabele.  
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De onafhankelijke en derde variabelen die van invloed zijn op de hoogte van de 

plankosten zijn in hoofdstuk 2 al aan bod gekomen in het causaal relatiediagram. De 

belangrijkste invloedsfactoren worden in deze paragraaf nader toegelicht op basis van de 

Ministeriële Regeling plankosten exploitatieplan. In deze regeling worden belangrijke 

factoren beschreven die van invloed zijn op de plankosten. Daarbij is een methodiek 

ontwikkeld die helpt om plankosten te ramen mede op basis van deze invloedsfactoren. Deze 

methodiek is ontwikkeld voor het publiekrechtelijke spoor van kostenverhaal. Het 

onderhavige onderzoek heeft echter betrekking op het privaatrechtelijke spoor. Omdat de 

methodiek achter het ramen van de plankosten niet in het bijzonder gerelateerd is aan het 

publiekrechtelijke spoor van kostenverhaal maar zich vooral richt tot de invloedsfactoren, zou 

het ook toepasbaar moeten zijn voor het privaatrechtelijke spoor. De invloedsfactoren krijgen 

per locatie een verschillende beoordeling, maar de factoren zelf veranderen niet wanneer de 

samenwerkingsvorm (actief grondbeleid, bouwclaim, joint venture, concessie, zelfrealisatie) 

verandert en zijn daarom zowel toe te passen op exploitatieplannen als op particuliere 

grondexploitaties. Dit zal duidelijk worden gemaakt aan de hand van deze methodiek. In deze 

paragraaf wordt aangegeven hoe projecten die verschillen ten opzichte van elkaar ten aanzien 

van bepaalde invloedsfactoren, toch vergelijkbaar kunnen worden gemaakt voor analyse. Het 

gaat om de volgende invloedsfactoren: 

- omvang exploitatiegebied; 

- ligging exploitatiegebied; 

- type opgave; 

- verwervingssituatie; 

- programma; 

- onderzoeken;  

- bodemgesteldheid. 

De invloedsfactoren zijn uitgedrukt in percentages waarmee de uren of kosten van producten 

en activiteiten worden verhoogd en in een enkel geval worden verlaagd. Hierbij is een 

‘standaardproject’ als uitgangspunt gekozen. Een standaardproject wordt als volgt gekenmerkt 

(Krul-Seen & Van Hoek, 2010, p. 45): 

- het is 15 hectare groot; 

- het betreft een uitleglocatie; 

- er is geen sprake van herstructurering; 

- er is geen onteigeningsprocedure; 

- het programma betreft hoofdzakelijk woningbouw; 

- van belangrijke onderzoeken (MER, luchtkwaliteit, archeologisch, bodemverontreiniging) 

is geen sprake; 

- de bodemgesteldheid is goed. 

 

Invloedsfactor omvang exploitatiegebied 

De factor omvang exploitatiegebied kan als volgt worden beschreven. Gerekend is met het 

standaardproject, dus bij 15 hectare is de factor omvang exploitatiegebied 0%. Naarmate het 

project kleiner wordt neemt de grootte van de invloedsfactor lineair af tot -90% bij een 

fictieve 0 hectare. Bij een project van 10 hectare is de factor omvang exploitatiegebied dus      

-30% en bij 5 hectare -60%. Naarmate het project in omvang toeneemt, neemt de factor 

omvang exploitatiegebied eveneens lineair toe. Alleen de mate waarin de factor lineair 
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toeneemt, neemt stapsgewijs af. Een nadere toelichting van de berekening voor de 

invloedsfactor omvang exploitatiegebied is af te lezen in de tabel van bijlage 2. 

 

Invloedsfactor ligging exploitatiegebied 

De invloedsfactor ligging exploitatiegebied onderkent vier verschillende soorten gebieden 

(Krul-Seen & Van Hoek, 2010, p. 47):  

- uitleglocaties (toeslag 0%); 

- inbreidingslocaties (toeslag 25%); 

- binnenstedelijke locaties (toeslag 50%); 

- historische gebieden (toeslag 100%). 

Het onderscheid tussen de verschillende locaties en gebieden is terug te lezen in de toelichting 

van begrippen in hoofdstuk 1. Hierbij is gepoogd deze locaties en gebieden zo te omschrijven, 

dat een gebied altijd maar tot een van de vier categorieën kan behoren. De reden voor de hoge 

toeslag bij een historisch gebied heeft te maken met het ingewikkelder en tijdrovender worden 

van de werkzaamheden in een historische omgeving.  

Invloedsfactor type opgave 

Bij deze invloedsfactor is het aan de orde of er sprake is van herstructurering. Van 

herstructurering is sprake als bij een ontwikkeling voor meer dan 50% van de uitgeefbare 

gronden sprake is van vernieuwing van bestaande bebouwing of van sloopnieuwbouw (Krul-

Seen & Van Hoek, 2010, p. 48). Voor herstructurering geldt een toeslag van 150%, waarbij 

geen onderscheid gemaakt wordt tussen woonwijken of bedrijventerreinen.  

 

Invloedsfactor verwervingssituatie 

De invloedsfactor verwervingssituatie is van toepassing als er sprake is van een gerechtelijke 

onteigeningsprocedure, wat een toeslag van 10% tot gevolg heeft. De onteigeningsprocedure 

beïnvloedt niet de verwervingssituatie zelf, maar wel beïnvloedt wel het aantal uren van 

andere producten (plannen, vergunningen et cetera). Door een gerechtelijke 

onteigeningsprocedure wordt het hele plan ingewikkelder (Krul-Seen & Van Hoek, 2010, p. 

48). 

 

Invloedsfactor programma 

Deze invloedsfactor houdt rekening met de diversiteit van het te realiseren bouwprogramma 

in een gebied. Naarmate er meer verschillende functies gerealiseerd gaan worden, wordt het 

project ingewikkelder. Zoals eerder is beschreven is het ‘standaardproject’ een 

woningbouwlocatie (0%). Van de ontwikkeling van bedrijventerreinen wordt aangenomen dat 

dit eenvoudiger is, en daarom sprake is van een aftrek van 25%. Voor alle functies geldt een 

opslag van 10% als zij in combinatie met elkaar worden gerealiseerd. Uitzondering hierbij is 

de maatschappelijke functie, aangezien deze doorgaans ingewikkelder is en meer overleg 

vergt (Krul-Seen & Van Hoek, 2010, p. 48). Daarom wordt daarvoor een opslag van 25% 

gehanteerd.  

 

Invloedsfactor onderzoeken 

De invloedsfactor onderzoeken heeft betrekking op het wel of niet uitvoeren van vier 

belangrijke onderzoeken (MER, luchtkwaliteit, archeologie en/of bodemsanering). Deze 

factor is net als de verwervingssituatie veroorzaker van toenemende ingewikkeldheid van de 



 

 

 

51 Methodologie 

planontwikkeling. De toeslag aan de verschillende onderzoeken is als volgt: MER 50%, 

luchtkwaliteit 40%, archeologie 30% en bodemsanering 20%. Het hoogste toeslagpercentage 

is de invloedsfactor, dus ook als meerdere onderzoeken dienen te worden uitgevoerd (Krul-

Seen & Van Hoek, 2010, p. 49).  

 

Invloedsfactor bodemgesteldheid 

Deze invloedsfactor is alleen van invloed op de planontwikkelingskosten van civiele werken 

en cultuurtechniek en maakt geen deel uit van de complexiteitsfactor: de bodemgesteldheid 

heeft geen invloed op de overige onderdelen van de planontwikkeling (Krul-Seen & Van 

Hoek, 2010, p. 49). Bodemgesteldheid kan goed, slecht of normaal zijn. Goed geldt bij 

zandgrond (0%), slecht bij veengrond (50%). Bij een combinatie van verschillende 

grondsoorten is de slechtst aanwezige situatie maatgevend, mits deze zich in minimaal een 

derde deel van het exploitatiegebied voordoet. Komt deze slechtste situatie in minder dan een 

derde deel van het exploitatiegebied voor, dan is sprake van normale bodemgesteldheid 

(25%), tenzij deze normale bodemgesteldheid zich ook in minder dan een derde deel van het 

exploitatiegebied voordoet (Krul-Seen & Van Hoek, 2010, p. 49). 

 

Conclusie 

Een zestal invloedsfactoren representeren uiteindelijk de complexiteit van een plan aan de 

hand van een complexiteitsfactor. De invloedsfactor bodemgesteldheid maakt als enige factor 

geen deel uit van de complexiteitsfactor. Het gemiddelde van de percentages behorend bij de 

invloedsfactoren bepaalt de complexiteit. Om de meervoudige case studies met elkaar te 

vergelijken, worden de plankosten in het algemeen en de planontwikkelingskosten in het 

bijzonder van de drie cases teruggerekend naar een fictieve 0% toeslag. Het voorgaande zal 

worden toegelicht aan de hand van een voorbeeld. 

- Case A: complexiteitsfactor 30%, planontwikkelingskosten €300.000,-; 

- Case B: complexiteitsfactor 15%, planontwikkelingskosten €250.000,-; 

- Case A: (fictief 0%): planontwikkelingskosten €300.000,- / 1,3 = €230.769,-; 

- Case B: (fictief 0%): planontwikkelingskosten €250.000,- / 1,15 = €217.391,- 

Op deze manier kunnen de verschillen in plankosten die het gevolg zijn van derde variabelen 

worden geneutraliseerd, waardoor de plankosten met elkaar vergeleken kunnen worden. 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat er voor verschillende derde variabelen uit het causaal 

relatiediagram uit hoofdstuk 2 geen aandacht is besteed, waarbij ze op een vergelijkbare 

rekenmethode terug te rekenen zijn naar een fictieve 0%. De reden hiervoor is dat er 

momenteel nog geen kengetallen bestaan voor deze derde variabelen en zullen daarom verder 

in het onderhavige onderzoek niet worden meegenomen bij het vergelijken van de plankosten. 

Bij het formuleren van conclusies wordt er wel gelet op mogelijke bijzonderheden van deze 

derde variabelen in de onderzoeksresultaten. In paragraaf 4.2.1 werd al een maatregel 

besproken om de invloed van derde variabelen te neutraliseren, waarbij cases zijn 

geselecteerd uit een universum van vergelijkbare cases. Met behulp van deze methode wordt 

de maatregel uit paragraaf 4.2.1 om derde variabelen te neutraliseren verder aangevuld.  

 

4.2.2 Methode 2: Plankosten ten aanzien van oppervlakte openbare functies 

Een tweede alternatieve methode om plankosten van verschillende projecten met elkaar te 

vergelijken, is door de totale plankosten enerzijds te delen door de oppervlakte van het 
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exploitatiegebied en anderzijds te delen door de oppervlakte van alle openbare functies. De 

reden hiervoor is dat een groot deel van de plankosten betrekking heeft op de infrastructuur 

boven en onder deze openbare functies (Muñoz Gielen, 2010). Op deze manier kan deze 

methode aanvullend werken om te onderzoeken of er geen grote verschillen ontstaan 

vergeleken met methode 1. Er vallen verschillende elementen onder openbare infrastructuur 

en voorzieningen. Ennis (2003, p. 6-9; in Muñoz Gielen, 2010, p. 10) maakt onderscheid in 

het zogenoemde physical infrastructure (snelwegen, voetpaden, water, riool, elektriciteit, 

parkeerplaatsen, infrastructuur voor openbaar vervoer) en environmental infrastructure 

(groenvoorziening, openbare ruimte, straatmeubilair). Andere openbare voorzieningen zoals 

openbare gebouwen (scholen, ziekenhuizen, politiebureaus, sociale woningbouw et cetera) 

vallen ook onder openbare infrastructuur en voorzieningen (Muñoz Gielen, 2010, p. 10).  

 

4.2.3 Externe validiteit 

Een belangrijk aspect van validiteit van de onderzoeksresultaten, naast interne validiteit, is de 

externe validiteit. Bij externe validiteit staat de generalisatievraag centraal. Zijn de gegevens 

uit de case studies wel representatief voor andere cases?  

De externe validiteit kan vooral gewaarborgd worden door een gedegen theoretisch 

kader, een goede selectie van cases en door herhaling van het onderzoek in zoveel mogelijk 

situaties. Het doel van externe validiteit is het aantonen dat theoretische veronderstellingen of 

hypothesen geldig zijn voor de bestudeerde cases en daarom redelijkerwijs generaliserend zijn 

voor soortgelijke cases. Bij case study onderzoek in de sociale wetenschappen is het niet 

mogelijk om de bestudeerde variabelen (derde variabelen) perfect te beheersen. Met behulp 

van de hypothetisch-deductieve methode, de method of difference en de genomen maatregelen 

om derde variabelen zo veel mogelijk te beheersen kan de externe validiteit worden vergroot. 

Echter schuilt er het risico dat gevonden onderzoeksresultaten te specifiek zijn en dat de 

geselecteerde cases extremen of uitzonderingen op de regel vormen binnen de totale populatie 

van cases. Mocht er sprake zijn van een dergelijk bijzondere case, dan is het juist van belang 

om de specifieke kenmerken te identificeren die deze case zo bijzonder maken ten opzichte 

van de rest van de populatie. Bij het selecteren van cases is niet specifiek naar bijzonderheden 

gezocht, maar aan de hand van convenience sample kan het zijn dat er zich bijzonderheden 

voordoen in één of meerdere cases. Bij het formuleren van conclusies ten aanzien van de 

bevindingen wordt daar rekening mee gehouden.   

Om de externe validiteit te vergroten is tevens gepoogd een zo representatief 

mogelijke selectie van cases te maken die betrekking heeft op de onderzoeksvraag. Uit deze 

onderzoeksvraag zijn selectiecriteria op te maken, waarvan in hoofdstuk 1 de relevantie is 

besproken. Deze selectiecriteria zullen nu samenvattend worden toegelicht: 

1. Samenwerking: Particuliere grondexploitatie. 

Onder een particuliere grondexploitatie vallen de samenwerkingsvormen concessie en 

zelfrealisatie. In de probleemstelling is aangegeven dat het onderhavige onderzoek met 

behulp van de focus op deze samenwerkingsvormen wil inspelen op een hiaat dat werd 

achtergelaten door het onderzoek van het PBL (2011). 

2. Ligging: Binnenstedelijke en inbreidingslocaties. 

 De nadruk voor de komende jaren ligt op het binnenstedelijk bouwen. Gezien de  
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problemen die er zich in het stedelijk gebied voordoen met betrekking tot het 

eigendom en de kosten is het van belang om meer inzicht te krijgen in de plankosten 

van projecten op deze locaties.  

3. Verwervingssituatie: Geen onteigening. 

De onteigeningsprocedure beïnvloedt niet de verwervingssituatie zelf, maar beïnvloedt 

wel het aantal uren van andere producten (plannen, vergunningen et cetera). Door een 

gerechtelijke onteigeningsprocedure wordt het hele plan ingewikkelder (Krul-Seen & 

Van Hoek, 2010, p. 48). Kosten voor een dergelijke procedure zijn tevens moeilijk te 

traceren vanwege het ingewikkelde en langdurige proces, waardoor er gekozen is voor 

projecten waarbij onteigening niet aan de orde is. 

4. Programma: Woningbouw. 

Sinds de kredietcrisis moet er vaak aan het ontwerp van een woningproject worden 

gesleuteld. Om de opbrengsten te kunnen vergroten is de link makkelijk gelegd naar 

het korten op ruimtelijke kwaliteit. Dit staat in contrast met het verlangen naar een 

hoge ruimtelijke kwaliteit en kan dus eigenlijk niet de bedoeling zijn. Het doel is om 

meer inzicht te krijgen in de plankosten van herontwikkeling- en herstructurerings-

projecten van woningbouw ter bevordering van een efficiënter ontwikkelingsproces. 

Dit kan positief zijn voor de overheid om binnenstedelijke transformatie te bevorderen 

en leiden tot behoud van open ruimten. 

 

Toelichting case selectie 

In tabel 3 op de volgende pagina is schematisch weergegeven hoe de cases zijn geselecteerd 

voor het onderhavige onderzoek. Er zal nu toegelicht worden hoe de eerder beschreven 

maatregelen worden toegepast in de selectie van cases met als doel de derde variabelen zo 

constant mogelijk te houden via een afbakening van het totale universum van cases.  

Zoals in de tabel te zien is zijn er vier constanten die betrekking hebben op de 

volgende kenmerken: samenwerking, ligging, verwervingssituatie en programma. De 

geselecteerde cases ‘scoren’ allen hetzelfde op deze kenmerken om conclusies te kunnen 

trekken die passen binnen de formulering van de centrale vraag. Vervolgens zijn er in de tabel 

nog verschillende andere kenmerken te zien, die ook wel als derde variabelen worden 

geïdentificeerd en willekeurig mogen ‘scoren’ bij de case selectie. Met andere woorden, deze 

derde variabelen vormen geen criteria bij het selecteren van cases, omdat de formulering van 

de centrale vraag daar geen reden voor geeft. In de tabel is tevens te zien hoe de cases A, B en 

C ‘scoren’ op deze derde variabelen. 

Tot slot wordt de onafhankelijke variabele onderverdeeld in ‘aantal grondeigenaren’ 

en ‘type grondeigenaar’, waarbij er gezocht is naar maximale variantie in deze twee 

subvariabelen. Case A representeert daarom een project met slecht één of twee 

grondeigenaren en case B en C met zoveel mogelijk grondeigenaren (de weergave van >5 is 

slechts illustratief). Case B is eigenlijk een middenvariant, omdat er bij de start van de 

herontwikkeling sprake is van één grondeigenaar en later in het proces meer grondeigenaren 

te identificeren zijn. In de tabel is tevens te zien dat er variantie is in het ‘type grondeigenaar’, 

waarbij zowel grondeigenaren met voornamelijk een eigen belang als grondeigenaren met een 

maatschappelijk belang geselecteerd zijn. Door de genomen maatregelen kan het mogelijke 

verband tussen de grondeigendomsituatie en de plankosten worden onderzocht.  
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KENMERKEN CONSTANT VARIABEL CASE A CASE B CASE C 

samenwerking* particuliere grondexploitatie     

ligging plangebied binnenstedelijk / inbreiding     

verwervingssituatie geen onteigening     

programma hoofdzakelijk woningbouw     

type opgave  willekeurig herstructurering herontwikkeling herontwikkeling 

omvang expl. gebied  willekeurig 3,5 ha. 12,7 ha. 4,2 ha. 

onderzoeken  willekeurig archeologie bodem, lucht, archeologie, MER bodem, archeologie 

bodemgesteldheid  willekeurig goed goed slecht 

looptijd project  willekeurig 4 jaar 10 jaar 4 jaar 

maatsch. context  willekeurig geen weerstand geen weerstand geen weerstand 

politieke prioriteit  willekeurig minimaal / beperkt beperkt beperkt 

belanghebbenden  willekeurig 6 7 3 

afbakening rechten  willekeurig huurrecht erfpacht geen 

samenhang, organisatie  willekeurig professioneel & veel autonomie professioneel & weinig autonomie professioneel & veel autonomie 

grondeigenaren   1/2 >5 >5  

type grondeigenaar   gemeente + corporatie gemeente + ontwikkelaars  

 

particuliere grondeigenaren + 

ontwikkelaar 

             

                           * de particuliere grondexploitatie heeft betrekking op een concessie of zelfrealisatie 

              

           Tabel 3: Case selectie (Eigen bewerking) 
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4.3 Het onderzoek in vogelvlucht 

In deze paragraaf wordt kort samengevat hoe het onderhavige onderzoek is vormgegeven en 

zal worden uitgevoerd. Er wordt tevens beschreven hoe het fenomeen (zie vorige paragraaf) 

onderzocht zal worden (zie figuur 9).  

 

Theoretisch kader 

Het eerste deel van het onderzoek omvat de theoretische inzichten, benaderingen en 

concepties over transactiekosten. Daarnaast wordt er beschreven op welke manier de 

grondeigendomsituatie kan worden gepercipieerd aan de hand van classificaties en kenmerken 

van grondeigenaren en de te volgen strategieën. De transactiekostentheorie wordt toegepast 

om het interactieproces en de daaraan verbonden kosten (transactiekosten) tussen betrokken in 

het ontwikkelingsproces te identificeren. Vervolgens wordt aangegeven hoe de kostenpost 

plankosten als onderdeel van de transactiekosten kan worden gezien in het 

ontwikkelingsproces. Na deze operationalisatie van transactiekosten wordt de invloed van de 

kenmerken en de te volgen strategieën van grondeigenaren gerelateerd aan de plankosten. De 

veronderstelde relatie tussen de grondeigendomsituatie en de plankosten wordt uiteengezet 

aan de hand van hypothesen, die empirisch getoetst zullen worden.  

 

Juridisch kader 

In dit gedeelte van het onderhavige onderzoek wordt nader ingegaan op de juridische 

achtergrond van de plankosten in grondexploitaties. Deze kostenpost wordt nader 

geoperationaliseerd in verschillende subkostenposten. Hierdoor ontstaat er een duidelijk beeld 

welke kosten er in deze studie onder plankosten vallen en welke producten en diensten te 

relateren zijn aan plankosten. 

 

Empirisch kader 

In het empirische kader vindt vervolgens onderzoek plaats naar drie verschillende cases. De 

cases zijn geselecteerd op basis van eerder genoemde criteria. Daarbij is vooral gelet op de 

eigendomssituatie van grond, waarbij de cases onder andere geselecteerd zijn op basis van 

variantie in de subvariabelen ‘aantal grondeigenaren’ en ‘type grondeigenaar’. Met behulp 

van documentenanalyse en interviews is getracht een duidelijk beeld te verkrijgen over de 

invloed van de eigendomssituatie op de plankosten. Het empirische onderzoek zal uiteindelijk 

duidelijk maken of de hypothesen uit hoofdstuk 2 bevestigd of gefalsificeerd kunnen worden.  

 

 

 Operationalisatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 9: Schematische weergave onderzoeksopzet (Vennix, 2006, p. 190 en eigen bewerking) 
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5 Case A  

 

 

 

 

5.1 Beschrijving project 

5.1.1 Projectgegevens: locatie, oppervlakte & opzet plangebied 

Project B bevindt zich in Nederland, maar de locatie is vanwege de gevoeligheid van de 

informatie niet nader vrijgegeven. Het exploitatiegebied van project A omvat circa 3,5 

hectare, waarbij de gehele bebouwing in het gebied in aanmerking komt voor sloop-

nieuwbouw. De toekomstige invulling van project A is ten tijde van het opstellen van het 

nieuwe ontwerp bestemmingsplan bekend geworden (P. Sijstermans, persoonlijke 

communicatie, 5 augustus 2011). Het bestemmingsplan volgt dezelfde ruimtelijke opzet ten 

opzichte van de voormalige bebouwing. Het nieuwe bestemmingsplan is vastgesteld op 

oktober 2007, goedgekeurd op januari 2008 en onherroepelijk geworden in maart 2008. 

 

5.1.2 Projectgegevens: programma & realiseringstermijn 

Het bouwprogramma voor project A was vooral gericht op de herstructurering (sloop-

nieuwbouw) van grondgebonden woningen. Tevens wordt er ruimte geboden voor het 

ontwikkelen van maatschappelijke voorzieningen. Hieronder is het bouwprogramma globaal 

samengevat (P. Sijstermans, persoonlijke communicatie, 5 augustus 2011):  

 100-150 wooneenheden (allen middeldure en dure sector) met een volgende differentiatie:  

o 75-100 eengezinswoningen; 

o 25-50 appartementen; 

 500-1.000 m² maatschappelijke voorzieningen, detailhandel en bedrijvigheid; 

 Onder het appartementencomplex een parkeergarage; 

 De rest van de benodigde parkeerplaatsen werden in de openbare ruimte gerealiseerd.  

Aangezien het in principe een particuliere ontwikkeling is, is overeengekomen met de 

ontwikkelaar dat de openbare ruimte (inclusief parkeren en water) op eigen kosten en voor 

eigen risico zou worden aangelegd. De gemeente hoefde daarbij geen grond in eigendom te 

hebben, waardoor onteigening niet nodig is geweest.   

Met de aanbesteding van het bouw- en woonrijp maken van project A is medio 2008 

gestart. De particuliere grondexploitatie is inmiddels afgerond en begin 2012 wordt het beheer 

voor de openbare ruimte ‘om niet’ overgedragen aan de gemeente (P. Sijstermans, 

persoonlijke communicatie, 5 augustus 2011).   

 

 

 

 

Omvang ca. 3,5 ha. 

Locatie niet vrijgegeven 

Programma ca. 100-150 wooneenheden, 500-1.000 

m² maatschappelijk, detailhandel en 

bedrijvigheid 

Grondexploitatiekosten ca. €5.000.000,- 

Grondeigenaren gemeente A, woningcorporatie A 
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5.1.3 Projectgegevens: eigendomssituatie 

Voor de herstructurering van project A was een groot gedeelte van de grond in handen van de 

woningcorporatie. Om de herstructurering mogelijk te maken heeft de gemeente de grond van 

de openbare ruimte verkocht aan de woningcorporatie. Na het gehele ontwikkelingsproces is 

de openbare ruimte voor beheer weer overgedragen aan de gemeente. Een overzicht van de 

eigendomssituatie gedurende het ontwikkelingsproces is weergegeven in tabel 4. Daaruit 

blijkt dat er na de herstructurering een deel van de voormalige openbare ruimte in bezit is 

gebleven van de woningcorporatie, omdat daar appartementen en maatschappelijke 

voorzieningen op zijn gerealiseerd. De eigendomssituatie verder uitgelicht in aantal 

grondeigenaren en type grondeigenaar is af te lezen in tabel 5, waarbij ook het type 

samenwerkingsmodel is weergegeven. 

De opbrengsten van project A werden gevormd door uitgifte van grond ten behoeve 

van de bouw van woningen en een appartementencomplex. Er werd afgesproken dat zowel de 

vastgoed- als de grondexploitatie door een particuliere ontwikkelaar zou worden gevoerd. 

Tevens was de afspraak tussen de gemeente en de ontwikkelaar gemaakt dat de 

grondexploitatie minimaal budgettair neutraal zou verlopen, omdat hogere kosten van bouw- 

en woonrijp maken die mogelijk niet gedekt zouden kunnen worden door de opbrengsten bij 

uitgiften, ten laste zouden komen van de ontwikkelaar (P. Sijstermans, persoonlijke 

communicatie, 5 augustus 2011).  
 

Tabel 4: Eigendomssituatie project A (Eigen bewerking) 

 

Tabel 5: Eigendomssituatie nader toegelicht project A (Eigen bewerking) 

 

5.2 Analyse van de grondexploitatie 

Om te onderzoeken wat de invloed is van de grondeigendomsituatie op het plankostenbudget 

worden in deze paragraaf allereerst de subvariabelen ‘aantal grondeigenaren’ en ‘type 

grondeigenaren’ onderzocht. Vervolgens worden de invloedsfactoren voor project A 

vastgesteld en daarbij de complexiteitsfactor berekend. Aan de hand van de invloedsfactoren  

wordt het gemiddelde berekend en als complexiteitsfactor voor het project gehanteerd. Deze 

complexiteitsfactor zal vervolgens worden verminderd met het plankostenbudget uit de 

grondexploitatie om een fictieve 0% situatie te verkrijgen, zoals in het hoofdstuk 

methodologie is uitgelegd. Door het plankostenbudget terug te rekenen naar een fictieve 0% 

kunnen uitkomsten van het onderhavige project met andere projecten worden vergeleken.  

eigendomssituatie 

voor herstructurering tijdens herstructurering na herstructurering 

percelen + 

bebouwing 

openbare 

ruimte 

percelen + 

bebouwing 

openbare 

ruimte 

percelen + 

bebouwing 

openbare 

ruimte 

voorheen o.r. 

nu app. en 

maatsch. 

voorzieningen 

corporatie gemeente  corporatie corporatie corporatie gemeente  corporatie 

eigendomssituatie 

aantal grondeigenaren 2 

type grondeigenaren publieke overheidsinstelling, woningcorporatie 

samenwerkingsmodel concessie 
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5.2.1 Analyse van de relatie tussen de grondeigendomsituatie en de plankosten 

In de voorgaande paragraaf is aan de hand van de projectgegevens beschreven dat project A 

gekenmerkt wordt door slechts twee grondeigenaren, een gemeente en een woningcorporatie. 

De grondeigendomsituatie was vanwege de duidelijkheid over het grondeigendom en het te 

ontwikkelen plan niet problematisch. Beide grondeigenaren dienen zowel een eigen belang als 

een maatschappelijk belang. De gemeente moet er ten eerste voor zorgen dat ze geen verlies 

lijdt op de verkoop van gronden. Ze heeft de grond van de openbare ruimte voor aanvang van 

de herstructurering van de locatie voor een bepaald bedrag verkocht aan de corporatie en na 

de herstructurering voor hetzelfde bedrag teruggekocht. Ten tweede moet de gemeente 

rekening houden met planologische belangen, zoals bijvoorbeeld het bevorderen van de 

ruimtelijke kwaliteit. De woningcorporatie heeft het financiële eigen belang om minimaal de 

kosten te dekken uit het bouwen, beheren en verhuren van betaalbare woonruimte. In project 

A realiseert de corporatie dit door de verkoop van koopwoningen. Het aanbieden van 

betaalbare huurwoningen op de locatie dient daarnaast het maatschappelijk belang om zonder 

winstoogmerk te verhuren aan mensen die niet in staat zijn om zelfstandig een woning te 

kopen of te huren. Uit interviews met planeconomen P. Sijstermans (persoonlijke 

communicatie, 5 augustus 2011) en R. Tuitert (persoonlijke communicatie, 3 maart 2012) 

bleek dat de gemeente en de woningcorporatie snel tot een overeenkomst kwamen met 

betrekking tot het uitwerken van het plan en het ontwikkelen van de locatie. De verdeling van 

taken was snel duidelijk en daarnaast bestond er al vertrouwen tussen de gemeente en de 

woningcorporatie, in verband met eerdere samenwerkingsverbanden.  

Om een goede analyse van de plankosten van project A uit te voeren, is het van belang om de 

grondexploitatie door te nemen. De kosten-opbrengsten structuur van de grondexploitaties in 

het onderhavige onderzoek is te zien in tabel 6. Voor een gedetailleerd overzicht van alle 

grondexploitatiekosten van project A dient u contact op te nemen met de onderzoeker, om in 

overleg met de betrokken planeconomen te bepalen welke informatie hierover vrijgegeven 

kan worden.  
 

Kosten Opbrengsten 

- Verwervingskosten en schadeloosstellingen - Woningbouw 

- Sloopwerken 

- Transformatiekosten 

- Niet-woningbouw 

- Bijdragen in exploitatie 

- Milieuvoorzieningen en grondonderzoek -       Afspraken met grondeigenaren (-) 

- Bouw- en woonrijp maken -       Saldo indexatie 

- Plankosten 

> Planontwikkelingskosten 

> V&T-kosten 

 

- Planstructurele elementen 

- Overige kosten 

 

- Bijdragen en fondsen uit exploitatie 

- Planschade  

 

- Rente  

- BTW  

Tabel 6: Overzicht grondexploitatiekosten en -opbrengsten 

 

De plankosten zijn in het kader van dit onderzoek verder verdeeld in planontwikkelingskosten 

en V&T-kosten, zoals al in het theoretisch kader aan bod is gekomen. Op basis van de 

grondexploitatie van project A kunnen de volgende bedragen van de plankosten in het 
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algemeen, en de planontwikkelingskosten in het bijzonder worden onderscheiden (zie figuur 

10): 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 10: Plankosten t.o.v. grondexploitatiekosten project A (Eigen bewerking) 

 

Uit het bovenstaande kan het volgende worden afgeleid: 

- De planontwikkelingskosten zijn 47,4% van de totale plankosten; 

- De plankosten bedragen 8,7% van de totale grondexploitatiekosten. 

Een korte samenvatting van project A ten aanzien van de plankosten, waarbij deze kosten nog 

niet zijn teruggerekend naar een fictieve 0% situatie (‘standaardproject’) is te zien in tabel 7. 
 

Plankosten (excl. terugrekening) 

aantal grondeigenaren 2 

type grondeigenaren gemeente, woningcorporatie 

samenwerkingsmodel concessie 

% planontwikkelingskosten van plankosten 47,4% 

% plankosten van grondexploitatiekosten 8,7% 

Tabel 7: Eigendomssituatie, samenwerkingsvorm en het percentage plan- en planontwikkelingskosten van project A 

              (Eigen bewerking) 

 

5.2.2 Analyse van de invloedsfactoren 

Op basis van gegevens verkregen uit documentenanalyse en interviews kunnen voor project A 

de invloedsfactoren worden vastgesteld. Een korte samenvatting van de invloedsfactoren is te 

zien in tabel 8. Voor een nadere toelichting van de invloedsfactoren wordt u verwezen naar 

bijlage 2. 

- Omvang exploitatiegebied: ca. 3,5 hectare. 

Het totale exploitatiegebied omvat ca. 3,5 hectare, waarvan ca. 3 hectare bestemd is voor 

nieuwbouw. De overige ca. 0,5 hectare is bestemd voor openbare ruimte (infrastructuur, 

water, groen). De invloedsfactor van de omvang exploitatiegebied is vastgesteld op -69%. 

- Ligging exploitatiegebied: binnenstedelijke locatie. 

Het onderhavige project wordt gerealiseerd op een locatie binnen de bebouwde kom, 

waarbij minder dan 70% van de in te brengen grond momenteel onbebouwd is. De 

invloedsfactor van ligging exploitatiegebied is vastgesteld op 50%. 

- Type opgave: herstructurering. 

Uit het bouwprogramma is op te maken dat meer dan 50% van de uit te geven grond 

bestaat uit vernieuwing gericht op functiebehoud. De invloedsfactor is voor 

herstructurering vastgesteld op 150%. 

- Verwervingssituatie: geen onteigeningsprocedure. 

De gemeente is via het minnelijke traject tot overeenstemming gekomen met de 

woningcorporatie. De invloedsfactor is daarom vastgesteld op 0%. 

Planontwikkelingskosten: ca. €275.000,-  

Plankosten: ca. €575.000,-  
 

V&T-kosten: ca. €300.000,-  

Grondexploitatiekosten: ca. €5.000.000,- 
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- Programma: woningbouw, detailhandel, bedrijvigheid en maatschappelijke 

voorzieningen. 

Uit het bouwprogramma is op te maken dat de ontwikkeling voornamelijk betrekking 

heeft op de nieuwbouw van woningen (0%), maar daarnaast ook ruimte is gereserveerd 

voor detailhandel (+10%), bedrijvigheid (-25%) en maatschappelijke voorzieningen 

(+25%). De invloedsfactor voor het programma is daarom vastgesteld op 10%. 

- Onderzoeken: archeologie. 

Er is bij de raming van het plankostenbudget rekening gehouden met een uit te voeren 

archeologisch bodemonderzoek. Er zijn geen kosten opgenomen voor een eventueel uit te 

voeren MER, een onderzoek voor luchtkwaliteit of bodemverontreiniging. De 

invloedsfactor voor de onderzoeken is derhalve vastgesteld op 30%. 

- Bodemgesteldheid: goed. 

De bodem in het exploitatiegebied kan als goed worden beoordeeld, vanwege het 

aanwezige zandgrond. 

 

Methode 1: 

Om de plankosten vergelijkbaar te maken met andere projecten zullen deze kosten in deze 

methode worden teruggerekend naar een fictieve 0% situatie (‘standaardproject’) aan de hand 

van de complexiteitsfactor (zie tabel 9). Deze factor wordt in het onderhavige onderzoek 

opgebouwd uit zes invloedsfactoren die samen de complexiteitsfactor van een plan 

representeren. Tabel 8 geeft de complexiteitsfactor voor project A weer: -69% +50% + 150% 

+ 0% + 10% + 30% = 171% /6 = 28,5% (factor 1,285). 

 

 

Invloedsfactoren 
 

Omvang exploitatiegebied (0,06 x 3,5 – 0,9) x 100% = -69% 

Ligging exploitatiegebied 50% 

Type opgave 150% 

Verwervingssituatie 0% 

Programma 0% + 10% - 25% + 25% = 10% 

Onderzoeken 30% 

Complexiteitsfactor 171 / 6 = 28,5% (1,285) 

 Tabel 8: Invloedsfactoren project A (Eigen bewerking) 
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Plankosten (incl. terugrekening) 

aantal grondeigenaren 2 

type grondeigenaren gemeente, woningcorporatie 

samenwerkingsmodel concessie 

  

% Plankosten grondexploitatie  8,7% 

Plankosten (complexiteitsfactor inbegrepen) ca. €450.000,- 

Verschil plankosten zonder en met complexiteitsfactor  ca. €125.000,- 

Grondexploitatiekosten (plankosten complexiteitsfactor inbegrepen) ca. €4.875.000,- 

% Plankosten (complexiteitsfactor inbegrepen)  9,2% 

  

% Planontwikkelingskosten grondexploitatie 5,46% 

Planontwikkelingskosten (complexiteitsfactor inbegrepen) ca. €210.000,- 

Grondexploitatiekosten (plankosten complexiteitsfactor inbegrepen) ca. €4.875.000,- 

% Planontwikkelingskosten (complexiteitsfactor inbegrepen) 4,4% 

Tabel 9: % Plankosten en planontwikkelingskosten in een fictieve 0% situatie van project A (Eigen bewerking) 

 

Methode 2: 

Een alternatieve tweede methode zal worden gebruikt om plankosten van projecten met elkaar 

te kunnen vergelijken. Daarbij worden de plankosten niet teruggerekend naar een fictieve 0% 

situatie. De plankosten zullen dan enerzijds worden gedeeld door de totale omvang van het 

exploitatiegebied en anderzijds worden gedeeld door de totale oppervlakte van de openbare 

functies. In tabel 10 zijn de resultaten te zien voor het onderhavige project. 
 

Oppervlakte exploitatiegebied ca. 35.000 m² 

Plankosten t.a.v. oppervlakte exploitatiegebied ca. €15,00 per m² 

  

Oppervlakte openbare ruimte ca. 5.000 m² 

Plankosten t.a.v. oppervlakte totaal openbare ruimte ca. €115,00 per m² 

Tabel 10: % Plankosten t.a.v. totale oppervlakte exploitatiegebied en openbare ruimte van project A (Eigen bewerking) 

 

5.2.3 Analyse van overige derde variabelen 

Ondanks de zojuist beschreven invloedsfactoren is het ook van belang aandacht te besteden 

aan enkele andere (derde) variabelen die van invloed zijn op het plankostenbudget. Het gaat 

hierbij om de variabelen die in het causale relatiediagram beschreven zijn, waarvan geen 

kengetallen bestaan om ze op een of andere manier terug te rekenen naar een fictieve 0% 

situatie (‘standaardproject’). Aan de hand van interviews met twee planeconomen, P. 

Sijstermans (persoonlijke communicatie, 5 augustus 2011) en R. Tuitert (persoonlijke 

communicatie, 3 maart 2012), is getracht om een goed beeld te krijgen van deze overige 

(derde) variabelen voor project A: 

- Maatschappelijke context: geen weerstand. 

Bij de ontwikkeling van project A is er niet of nauwelijks sprake geweest van weerstand 

van bewoners, omwonenden en milieugroeperingen die geleid zou hebben tot 

planvertraging en hogere plan- en proceskosten. 

- Politieke prioriteit: beperkte politieke druk en politieke belangstelling. 

De politieke prioriteit met betrekking tot dit project kan omschreven worden als beperkt. 

Er werd niet de indruk gewekt dat bij de ontwikkeling van project A veel politieke 
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belangstelling was. Er is wel sprake geweest van druk om te realiseren en het opleveren 

van het project om de kosten zoveel mogelijk te beperken.   

- Belanghebbenden: zes verschillende belanghebbenden. 

Bij het ontwikkelingsproces zijn er vijf verschillende belanghebbenden betrokken 

geweest: een gemeente, woningcorporatie, een energieconcern, bewoners (c.q. 

omwonenden) en ondernemers. 

- Samenhang en organisatie: professionele opstelling, veel autonomie en relatief goede 

samenwerking.  

De gemeente en corporatie kwamen eenmaal per zes weken bij elkaar in de vorm van een 

projectteam. Daarbij werden goede afspraken gemaakt en nagekomen, wat resulteerde in 

een vlot ontwikkelingsproces. Echter werd er relatief veel vertraging (9 maanden) 

opgelopen door slechte communicatie tussen gemeente en de leverancier van de 

stadsverwarming (energieconcern).  

- Afbakening van rechten: enkel privaatrechtelijke beperkingen.  

Binnen het exploitatiegebied van project A is er sprake geweest van privaatrechtelijke 

beperkingen, omdat de voormalige bebouwing uit huurwoningen bestond. Voordat de 

herstructurering kon plaatsvinden diende er een regeling getroffen te worden met de 

huurders. De regeling die de gemeente met de huurders trof inzake het verhuizen verliep 

zonder problemen, waardoor er niet of nauwelijks gesproken kan worden van 

planvertraging door deze privaatrechtelijke beperking op de grond. 

- Procedures: geen bijzondere afwijkende procedures. 

Er hebben zich geen bijzondere juridische procedures voorgedaan na vaststelling van het 

ruimtelijk besluit door de gemeenteraad, waardoor er vertraging zou zijn opgelopen.  

   

5.2.4 Analyse van de transactiekosten  

Op basis van de grondexploitatie van het onderhavige project kunnen de volgende 

transactiekosten worden vastgesteld: 

- Plankosten:   ca. €575.000,- (complexiteitsfactor inbegrepen: €450.000,-) 

- Transformatiekosten:  ca. €800.000,- 

- Planschade:   €0,- 

- Risicoreservering:  ca. €400.000,- 

- Rentekosten:   ca. €200.000,-  

- BTW:    ca. €75.000,- 

 

De totale transactiekosten kunnen worden opgeteld tot een bedrag van  ca. €2.075.000,- 

(complexiteitsfactor inbegrepen: ca. €1.950.000,-). De plankosten bedragen 23,1% van de 

totale transactiekosten. Deze 23,1% is uit te splitsen in 10,9% planontwikkelingskosten en 

12,2% V&T-kosten. De overige grondexploitatiekosten (ca. €2.950.000,-) hebben betrekking 

op sloop, grondwerken en het bouw- en woonrijp maken, oftewel de productiekosten.  

Opvallend aan deze transactiekosten is het aandeel transformatiekosten en rentekosten. 

De transformatiekosten kunnen verklaard worden aan de hand van de verplichte 

verhuiskostenvergoeding die betaald moest worden aan de voormalige bewoners om elders 

woonruimte te vinden. Het aandeel rentekosten kan verklaard worden aan de gemeentelijke 

verwachting van een renteverlies op de grondkosten in de periode van de grondruil tussen de 

gemeente en de woningcorporatie.  
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5.3 Conclusie 

Op basis van de analyse van het onderhavige project kunnen enkele belangrijke bevindingen 

worden geconstateerd: 

- Het project kenmerkt een looptijd van 4 jaar (2008-2011) met twee grondeigenaren, 

een gemeente en een corporatie, waarbij sprake is geweest van eerdere samenwerking 

tussen deze actoren en er een grote mate van vertrouwen heerst; 

- De planontwikkelingskosten bedragen 47,4% van de totale plankosten; 

- De plankosten bedragen 9,2% van de grondexploitatiekosten, waarvan 4,4% uit 

planontwikkelingskosten en 4,8% V&T-kosten bestaat volgens de terugrekening van 

methode 1. Bij deze bevindingen dient rekening te worden gehouden met 

bijzonderheden. Bij dit project kan het percentage plankosten ten aanzien van de 

grondexploitatiekosten mogelijk verklaard worden aan de hand van de totale 

productiekosten. Er wordt verwacht dat er relatief veel kosten gemaakt worden aan 

sloop, grondwerken, het bouw- en woonrijp maken en daardoor kan het zijn dat het 

percentage planontwikkelingskosten omlaag is gedrukt. Echter, bij het onderhavige 

project was er vanaf het begin duidelijkheid en overeenstemming over het uit te 

voeren plan en de verdeling van het grondeigendom waardoor het niet nodig was om 

extra coördinatie- en afstemmingskosten te maken.   

- Volgens de tweede methode bedragen de plankosten gerelateerd aan de oppervlakte 

van het totale exploitatiegebied ca. €15,00 per m² en gerelateerd aan de totale 

oppervlakte van de openbare ruimte ca. €115,00 per m². Hierbij dient rekening te 

worden gehouden met het feit dat het aandeel openbare gebied ten opzichte van het 

totale exploitatiegebied erg beperkt (14,3%) is; 

- De planontwikkelingskosten bedragen 10,9% van de totale transactiekosten; 

- Ten aanzien van de derde variabelen kan geconcludeerd worden dat zij geen of 

nauwelijks een negatieve invloed hebben gehad op het plankostenbudget. De invloed 

van derde variabelen kan ervoor zorgen dat ze een verhogende werking hebben op het 

plankostenbudget, maar dat is bij het onderhavige project niet het geval.   
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6 Case B  

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Beschrijving project 

6.1.1 Projectgegevens: locatie, oppervlakte & opzet plangebied 

Project B bevindt zich in Nederland, maar de locatie is vanwege de gevoeligheid van de 

informatie niet nader vrijgegeven. Het exploitatiegebied van project B omvat ca. 12,5 hectare, 

waarbij ca. 6 hectare in aanmerking komt voor herontwikkeling van nieuwbouw op 

voormalige agrarische gronden. De overige ca. 6,5 hectare is openbare ruimte, verharding, 

groen en water. De toekomstige invulling van project B is ten tijde van het opstellen van het 

nieuwe ontwerp bestemmingsplan bekend geworden (PAS bv, persoonlijke communicatie, 29 

juni 2012). Het bestemmingsplan volgt een nieuwe ruimtelijke opzet, omdat de voormalige 

functie is verdwenen en er plaats gemaakt wordt voor woningen. Het juridisch planologisch 

kader voor de bouw van project B wordt gevormd door vrijstellingen op het oude 

bestemmingplan via artikel 19 procedures. In 2007 is er vrijstelling verleend voor het grootste 

gedeelte van het exploitatiegebied en in 2010 voor de rest van het exploitatiegebied (PAS bv, 

persoonlijke communicatie, 29 juni 2012).   

 

6.1.2 Projectgegevens: programma & realiseringstermijn 

Het bouwprogramma voor project B is gericht op de nieuwbouw van grondgebonden 

woningen en een school. Het gaat hierbij om huur- en koopwoningen in het middeldure en 

dure segment. Volgens PAS bv (persoonlijke communicatie, 29 juni 2012) is er een  

overeenkomst tussen de gemeente en een consortium van marktpartijen gemaakt over de 

bouw van ca. 500-700 woningen, een school en de gehele openbare ruimte.  Op dit moment 

wordt deze  overeenkomst heroverwogen.  

Er is een bouwenvelop afgesproken en daarin staan de randvoorwaarden die door de 

gemeente gesteld zijn. Tevens is afgesproken dat het om een particuliere ontwikkeling gaat, 

waarbij de ontwikkelaar de openbare ruimte (inclusief parkeren en water) op eigen kosten en 

voor eigen risico zal aanleggen (PAS bv, persoonlijke communicatie, 29 juni 2012). De 

gemeente heeft alle grond in handen gehad, voordat de ontwikkeling van project B gestart is 

gegaan. Hierdoor is er geen onteigeningsprocedure nodig geweest.    

Met de aanbesteding van het bouw- en woonrijp maken van project B is in 2005  

gestart. De particuliere grondexploitatie loopt momenteel nog en op basis van de 

geactualiseerde versie van januari 2012 wordt verwacht dat eind 2014 de grondexploitatie is 

afgerond en het beheer voor de openbare ruimte ‘om niet’ wordt overgedragen aan de 

gemeente (PAS bv, persoonlijke communicatie, 29 juni 2012).   

 

Omvang ca. 12,5 ha. 

Locatie niet vrijgegeven 

Programma 500-700 wooneenheden, school 

Grondexploitatiekosten ca. €34.000.000,- 

Grondeigenaren gemeente A, consortium ontwikkelaars 

(ontwikkelaars A, B en C), ontwikkelaar D 

en ontwikkelaar E  
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6.1.3 Projectgegevens: eigendomssituatie 

Voor de herontwikkeling van project B was alle grond in handen van de gemeente. De 

gemeente heeft vervolgens middels een overeenkomst de grond verkocht aan een consortium 

van drie marktpartijen, die zich verenigd hebben in een speciale juridische entiteit (PAS bv, 

persoonlijke communicatie, 29 juni 2012). Dit consortium van drie partijen bestaat uit drie 

ontwikkelaars. De niet nader bij type genoemde juridische entiteit is een bijzondere 

samenwerking die vaak gebruik wordt om publiek-private samenwerking bij 

gebiedsontwikkeling te structureren. In deze constructie wordt gepoogd de voordelen van de 

beperkte aansprakelijkheid van de ene juridische entiteit te combineren met de pluspunten van 

de andere juridische entiteit. Deze juridische entiteit wordt geleid door een directeur, met het 

consortium van marktpartijen als aandeelhouders. In het vervolg van deze studie wordt deze 

juridische entiteit aangeduid als het grondbedrijf.   

De overeenkomst tussen gemeente en het grondbedrijf houdt in dat de gemeente een 

vooraf bepaald vast bedrag voor de gronden terug krijgt na de ontwikkeling van de locatie, 

ongeacht een hogere of lagere werkelijke of residuele grondwaarde (PAS bv, persoonlijke 

communicatie, 29 juni 2012). Het grondbedrijf maakt de grond bouw- en woonrijp en levert 

de grond vervolgens weer terug aan de gemeente en zij geeft vervolgens de uitgeefbare grond 

per fase in erfpacht uit aan de vijf ontwikkelaars, zoals schematisch is weergegeven in figuur 

10 (PAS bv, persoonlijke communicatie, 29 juni 2012). De grond van de openbare ruimte 

wordt na de ontwikkeling aan de gemeente teruggeleverd voor beheer. Een overzicht van de 

eigendomssituatie gedurende het ontwikkelingsproces is weergegeven in tabel 11 en 12 op de 

volgende pagina.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10: Grondtransacties in project B  

   (Eigen bewerking) 

De opbrengsten van project B worden gevormd door de uitgifte van grond ten behoeve 

van de bouw van woningen en een school. Er werd afgesproken dat zowel de vastgoed- als de 

grondexploitatie door particuliere ontwikkelaars zou worden gevoerd. Tevens was de afspraak 

gemaakt dat de grondexploitatie minimaal budgettair neutraal zou verlopen, omdat hogere 

kosten van bouw- en woonrijp maken die mogelijk niet gedekt zouden kunnen worden door 

Gemeente 

Ontw. A 

Grondbedrijf  

Gemeente 

Openbare ruimte Uitgeefbaar 

Ontw. B Ontw. C Ontw. D Ontw. E 
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de opbrengsten bij uitgiften, ten laste zouden komen van het grondbedrijf en ontwikkelaars 

(PAS bv, persoonlijke communicatie, 29 juni 2012). 
 

Tabel 11: Eigendomssituatie project B (Eigen bewerking) 

 

Tabel 12: Eigendomssituatie nader toegelicht project B (Eigen bewerking) 

 

6.2 Analyse van de grondexploitatie 

Om te onderzoeken wat de invloed is van de grondeigendomsituatie op het plankostenbudget 

worden in deze paragraaf allereerst de subvariabelen ‘aantal grondeigenaren’ en ‘type 

grondeigenaren’ onderzocht. Vervolgens worden de invloedsfactoren voor project B 

vastgesteld en daarbij de complexiteitsfactor berekend. Aan de hand van de invloedsfactoren  

wordt het gemiddelde berekend en als complexiteitsfactor voor het project gehanteerd. Deze 

complexiteitsfactor zal vervolgens worden verminderd met het plankostenbudget uit de 

grondexploitatie om een fictieve 0% situatie te verkrijgen, zoals in het hoofdstuk 

methodologie is uitgelegd.  

 
6.2.1 Analyse van de relatie tussen de grondeigendomsituatie en de plankosten 

In de voorgaande paragraaf is aan de hand van de projectgegevens beschreven dat project B 

initieel gekenmerkt wordt door één grondeigenaar (een gemeente). Na het sluiten van de  

overeenkomst zijn er echter meerdere grondeigenaren te identificeren. Deze grondeigenaren 

zijn een consortium van drie ontwikkelaars verenigd in een grondbedrijf en twee andere 

ontwikkelaars.  

Ten aanzien van de grondtransacties hebben zich er geen problematische 

gebeurtenissen voorgedaan (PAS bv, persoonlijke communicatie, 29 juni 2012). Gelet op 

hetgeen er in het theoretisch kader aan bod is gekomen, kan er worden onderkend dat er een 

grondeigenaar is met zowel een eigen belang als een maatschappelijk belang. De gemeente 

moet er enerzijds voor zorgen dat ze geen verlies lijdt op de verkoop van gronden en 

anderzijds rekening houden met planologische belangen, zoals bijvoorbeeld het bevorderen 

van de ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast zijn er verschillende projectontwikkelaars met eigen 

belangen, die niet overeen hoeven te komen met maatschappelijke belangen van de gemeente. 

Ten aanzien van deze projectontwikkelaars zijn er ook nog verschillen op te merken, 

aangezien drie ontwikkelaars zich verenigd hebben in een grondbedrijf en twee andere 

ontwikkelaars hier los van staan. Op basis van de geïnterviewde persoon bij PAS bv 

eigendomssituatie 

voor herontwikkeling tijdens herontwikkeling na herontwikkeling (1) na herontwikkeling (2) 

percelen  openbare 

ruimte 

percelen  openbare 

ruimte 

percelen  openbare 

ruimte 

percelen 

(erfpacht) 

openbare 

ruimte 

gemeente gemeente  gr.bedrijf gr.bedrijf   gemeente gemeente  5 ontw. gemeente 

eigendomssituatie 

aantal grondeigenaren 1 / 6 

type grondeigenaren gemeente, 5 ontwikkelaars 

samenwerkingsmodel concessie 
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(persoonlijke communicatie, 29 juni 2012) schijnt de empirie een ander beeld te schetsen ten 

aanzien van de belangen. Ondanks dat er sprake is van een ontwikkeling door 

projectontwikkelaars, benadrukt de geïnterviewde persoon dat in het onderhavige project de 

ontwikkelaars meer behoefte of baat hebben bij de uitwerking van goed plan dan de 

meewerkende ambtenaren van de gemeente. De eigen belangen van de projectontwikkelaars 

zijn verenigd in een gezamenlijk belang middels de speciale juridische constructie van het 

grondbedrijf. De randvoorwaarden die vanuit de gemeente zijn gesteld, worden door een 

supervisor nauwlettend in de gaten gehouden om opportunistisch gedrag van de ontwikkelaars 

uit te sluiten. Op deze manier wordt het stedenbouwkundig plan gewaarborgd, omdat de 

ontwikkelaars inspanning willen leveren voor een goed plan om op deze manier hun afzet 

zeker te stellen. Bij het onderhavige project schijnt het maatschappelijk belang van de 

gemeente dus niet ondergesneeuwd te zijn door eigen belangen van projectontwikkelaars.   

In de  overeenkomst zijn tussen de gemeente en projectontwikkelaars  afspraken 

gemaakt over het minimum bouwprogramma, ruimtelijke kwaliteit, openbare voorzieningen 

et cetera. Er is enkel in het bouwprogramma ruimte vrij gehouden voor wijzigingen die later 

uitgewerkt konden worden en van aanvullend kostenverhaal is in principe geen sprake. De 

verschillende ontwikkelaars in het grondbedrijf hebben hun eigen belangen verenigd in een 

gemeenschappelijk belang, maar gedurende het ontwikkelingsproces is er voortdurend 

afstemming nodig geweest tussen de marktpartijen binnen het grondbedrijf. Daarnaast moest 

de projectgroep in het grondbedrijf voorstellen voorleggen aan de directie, alvorens 

beslissingen kunnen worden genomen. Momenteel wordt het bouwprogramma volgens de  

overeenkomst heroverwogen vanwege het slechte economische klimaat en de slecht 

functionerende grond- en vastgoedmarkt. Dit zal betekenen dat de gemeenteraad opnieuw 

goedkeuring voor de wijziging van het plan moet geven, alvorens er een minder aantal 

woningen kunnen worden afgezet. Deze onzekerheid zorgt voor toenemende contractkosten. 

Tevens moeten er wijzigingen in het stedenbouwkundig plan worden doorgevoerd, wat extra 

kosten met zich meebrengt. PAS bv (persoonlijke communicatie, 29 juni 2012) onderkent dat 

de aanwezigheid van meerdere grondeigenaren in het ontwikkelingsproces en het 

heroverwegen van het bouwprogramma de voortgang van het proces en de plankosten 

beïnvloedt, omdat er vaker overleg en afstemming dient plaats te vinden.  

Om te onderzoeken of er een verband kan worden gelegd tussen de 

grondeigendomsituatie en de plankosten wordt tevens de grondexploitatie van het 

onderhavige project geanalyseerd. Op basis van deze grondexploitatie kunnen de volgende 

bedragen van de plankosten in het algemeen, en de planontwikkelingskosten in het bijzonder 

worden onderscheiden (zie figuur 11): 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 11: Plankosten t.o.v. grondexploitatiekosten project B (Eigen bewerking) 

 

Planontwikkelingskosten: ca. €4.600.000,- 

Plankosten: ca. €6.850.000,- 
 

V&T-kosten: ca. €2.250.000,- 

Grondexploitatiekosten: ca. €34.000.000,- 
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Voor een gedetailleerd overzicht van alle grondexploitatiekosten van project B dient u contact 

op te nemen met de onderzoeker, om in overleg met PAS bv te bepalen welke informatie 

hierover vrijgegeven kan worden.  

Uit figuur 10 kan het volgende worden afgeleid: 

- De planontwikkelingskosten zijn 67,3% van de totale plankosten; 

- De plankosten bedragen 20,3% van de totale grondexploitatiekosten. 

Een korte samenvatting van project B ten aanzien van de plankosten, waarbij deze kosten nog 

niet zijn teruggerekend naar een fictieve 0% situatie (‘standaardproject’) is te zien in tabel 13. 
 

Plankosten (excl. terugrekening) 

aantal grondeigenaren 1 / 6 

type grondeigenaren gemeente, ontwikkelaars 

samenwerkingsmodel concessie 

% planontwikkelingskosten van plankosten 67,3% 

% plankosten van grondexploitatiekosten 20,3% 

Tabel 13: Eigendomssituatie, samenwerkingsvorm en het percentage plan- en planontwikkelingskosten van project B 

              (Eigen bewerking) 

 

6.2.2 Analyse van de invloedsfactoren 

Op basis van gegevens verkregen uit documentenanalyse en interviews kunnen voor project B 

de invloedsfactoren worden vastgesteld. Een korte samenvatting van de invloedsfactoren is te 

zien in tabel 14. Voor een nadere toelichting van de invloedsfactoren wordt u verwezen naar 

bijlage 2. 

- Omvang exploitatiegebied: ca. 12,5 hectare. 

Het totale exploitatiegebied omvat ca. 12,5 hectare, waarvan ca. 6 hectare bestemd is voor 

nieuwbouw. De overige ca. 6,5 hectare is bestemd voor openbare ruimte (infrastructuur, 

water, groen). De invloedsfactor van omvang exploitatiegebied is derhalve vastgesteld op 

-14%. 

- Ligging exploitatiegebied: inbreidingslocatie. 

Het onderhavige project wordt gerealiseerd op een locatie binnen de bebouwde kom, 

waarbij meer dan 70% van de in te brengen grond momenteel onbebouwd is. De 

invloedsfactor van ligging exploitatiegebied is daarom vastgesteld op 25%. 

- Type opgave: herontwikkeling. 

Uit het bouwprogramma is op te maken dat minder dan 50% van de uit te geven grond 

bestaat uit vernieuwing gericht op functiebehoud. De invloedsfactor is voor 

herontwikkeling vastgesteld op 0%. 

- Verwervingssituatie: geen onteigeningsprocedure. 

De gemeente is via het minnelijke traject tot overeenstemming gekomen met de andere 

grondeigenaren. De invloedsfactor is daarom vastgesteld op 0%. 

- Programma: woningbouw en maatschappelijke voorziening. 

Uit het bouwprogramma is op te maken dat de ontwikkeling betrekking heeft op de 

nieuwbouw van woningen (0%) en een school (25%). De invloedsfactor voor het 

programma is derhalve vastgesteld op 25%. 

- Onderzoeken: onderzoek naar de luchtkwaliteit, bodem, archeologie en MER. 

Er is bij de raming van het plankostenbudget rekening gehouden met het uitvoeren van 

een onderzoek naar de luchtkwaliteit, bodem, en archeologie. Bovendien is men er van uit 
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gegaan dat er een MER benodigd is. De invloedsfactor voor de onderzoeken is daarom 

vastgesteld op 50%. 

- Bodemgesteldheid: goed. 

De bodem in het exploitatiegebied kan als goed worden beoordeeld, vanwege het 

aanwezige zandgrond. 

 

Methode 1: 

Om de plankosten vergelijkbaar te maken met andere projecten zullen deze kosten in deze 

methode worden teruggerekend naar een fictieve 0% situatie (‘standaardproject’) aan de hand 

van de complexiteitsfactor (zie tabel 15). Deze factor wordt in het onderhavige onderzoek 

opgebouwd uit zes invloedsfactoren die samen de complexiteitsfactor van een plan 

representeren (tabel 14): 

-14% +25% + 0% + 25% + 0% + 50% = 86% /6 = 14,33% (factor 1,143). 
 

 

Invloedsfactoren 
 

Omvang exploitatiegebied (0,06 x 12,7 – 0,9) x 100% = -14% 

Ligging exploitatiegebied 25% 

Type opgave 0% 

Verwervingssituatie 0% 

Programma 25% 

Onderzoeken 50% 

Complexiteitsfactor 86 / 6 = 14,3% (1,143) 

 Tabel 14: Invloedsfactoren project B (Eigen bewerking) 

 

Plankosten (incl. terugrekening) 

aantal grondeigenaren 1 / 6 

type grondeigenaren gemeente, ontwikkelaars 

samenwerkingsmodel concessie 

  

% Plankosten grondexploitatie  20,3% 

Plankosten (complexiteitsfactor inbegrepen) ca. €6.000.000,- 

Verschil plankosten zonder en met complexiteitsfactor  ca. €850.000,- 

Grondexploitatiekosten  

(plankosten complexiteitsfactor inbegrepen) 

ca. €33.000.000,- 

% Plankosten (complexiteitsfactor inbegrepen)  18,2% 

  

% Planontwikkelingskosten grondexploitatie 13,7% 

Planontwikkelingskosten (complexiteitsfactor inbegrepen) ca. €4.000.000,- 

Grondexploitatiekosten  

(plankosten complexiteitsfactor inbegrepen) 

ca. €33.000.000,- 

% Planontwikkelingskosten (complexiteitsfactor inbegrepen) 12,3 % 

Tabel 15: % Plankosten en planontwikkelingskosten in een fictieve 0% situatie van project B (Eigen bewerking) 
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Methode 2: 

Een alternatieve tweede methode zal worden gebruikt om plankosten van projecten met elkaar 

te kunnen vergelijken. Daarbij worden de plankosten niet teruggerekend naar een fictieve 0% 

situatie. De plankosten zullen dan enerzijds worden gedeeld door de totale omvang van het 

exploitatiegebied en anderzijds worden gedeeld door de totale oppervlakte van de openbare 

functies. In tabel 16 zijn de resultaten te zien voor het onderhavige project. 
 

Oppervlakte exploitatiegebied ca. 125.000 m² 

Plankosten t.a.v. oppervlakte exploitatiegebied ca. €50,00 per m² 

  

Oppervlakte openbare ruimte ca. 65.000 m² 

Plankosten t.a.v. oppervlakte totaal openbare ruimte ca. €100,00 per m² 

Tabel 16: % Plankosten t.a.v. totale oppervlakte exploitatiegebied en openbare ruimte van project B (Eigen bewerking) 

 

6.2.3 Analyse van overige derde variabelen 

Ondanks de zojuist beschreven invloedsfactoren is het ook van belang aandacht te besteden 

aan enkele andere (derde) variabelen die van invloed zijn op het plankostenbudget. Het gaat 

hierbij om de variabelen die in het causale relatiediagram beschreven zijn, waarvan geen 

kengetallen bestaan om ze op een of andere manier terug te rekenen naar een fictieve 0% 

situatie (‘standaardproject’). Aan de hand van een interview met een planeconoom 

(persoonlijke communicatie, 29 juni 2011) van het project is getracht om een goed beeld te 

krijgen van deze overige (derde) variabelen voor project B: 

- Maatschappelijke context: geen weerstand. 

Bij de ontwikkeling van project B is er niet of nauwelijks sprake geweest van weerstand 

van bewoners, omwonenden en milieugroeperingen die geleid zou hebben tot 

planvertraging en hogere plan- en proceskosten. 

- Politieke prioriteit: beperkte politieke druk, maar wel politieke belangstelling. 

De gemeente heeft zelf een bureau aangestuurd om het project (en andere 

gebiedsontwikkelingen in de omgeving) meer naar het noorden te realiseren. Gezien de 

expliciete sturing vanuit de gemeente is er sprake van politieke belangstelling. De druk 

om te realiseren is niet veel anders geweest vergeleken met een doorsnee project.  

- Belanghebbenden: zeven verschillende belanghebbenden. 

Bij het ontwikkelingsproces zijn er zeven verschillende belanghebbenden betrokken 

geweest: een gemeente, consortium van drie marktpartijen, twee ontwikkelaars, bewoners 

(c.q. omwonenden). 

- Samenhang en organisatie: professionele opstelling, beperkte autonomie en een relatief 

goede samenwerking.  

De gemeente en het consortium van marktpartijen kwam bij elkaar in de vorm van een 

projectteam. Vanwege de meerdere aandeelhouders moest er binnen het grondbedrijf veel 

overleg en afstemming plaatsvinden. Voorstellen uit het projectteam moesten voorgelegd 

worden aan de directie, alvorens een besluit kon worden genomen. Hierdoor was er sprake 

van beperkte autonomie binnen deze organisatie. De samenwerking verliep echter goed, 

ondanks vertragingen door overleg en afstemming binnen de organisatie. 

- Afbakening van rechten: enkel privaatrechtelijke beperkingen.  

Nadat de grond in het exploitatiegebied bouw- en woonrijp zijn gemaakt, zal de grond 

door de gemeente in erfpacht geleverd worden aan de vijf ontwikkelaars die geen deel 
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uitmaken van het grondbedrijf. Deze ontwikkelaars zullen vervolgens het vastgoed gaan 

realiseren. Omdat het hier om erfpachtgrond gaat zullen er meer handelingen moeten 

plaatsvinden, voordat er tot uitgifte kan worden overgegaan. Bij het ramen van de 

plankosten is hier rekening mee gehouden. 

- Procedures: afwijkende artikel 19 procedures. 

Vlak voor de invoering van de nieuwe wetgeving (Wro) is onder de oude wetgeving 

(WRO) nog een artikel 19 procedure gestart om een geldige bouwtitel af te dwingen. De 

discussie die hieruit is ontstaan heeft geleid tot planvertraging en extra kosten, omdat in de 

huidige wetgeving (Wro) er geen artikel 19 meer bestaat.  

 

6.2.4 Analyse van de transactiekosten  

Op basis van de grondexploitatie van het onderhavige project kunnen de volgende 

transactiekosten worden vastgesteld: 

- Plankosten:   ca. €6.850.000,- (complexiteitsfactor inbegrepen: €6.000.000,-) 

- Transformatiekosten:  ca. €5.500,- 

- Planschade:   €0,- 

- Risicoreservering:  ca. €1.875.000,- 

- Rentekosten:   ca. €175.000,-  

- BTW:    €0,- 
 

De totale transactiekosten kunnen voor worden opgeteld tot een bedrag van  ca. €9.000.000,- 

(complexiteitsfactor inbegrepen: €7.800.000,-). De overige grondexploitatiekosten (ca. 

€24.850.000,-) hebben betrekking op sloop, grondwerken en het bouw- en woonrijp maken, 

planstructurele elementen, bijdragen en fondsen, oftewel de productiekosten.  

Opvallend is het aandeel plankosten in de transactiekosten (76,9%), wat voor 51,8% 

bestaat uit planontwikkelingskosten en 25,1% uit V&T-kosten. Daarnaast kan er worden 

opgemerkt dat de rentekosten relatief laag zijn vergeleken met project A. Dit kan verklaard 

worden aan de hand van de vooraf vastgelegde overeenkomst tussen de gemeente en het 

consortium van marktpartijen. De gemeente krijgt aan het einde van de ontwikkeling een 

vastgesteld bedrag terug, terwijl de werkelijke of residuele grondwaarden hoger liggen. 

Wanneer de grond in erfpacht wordt uitgegeven aan de twee andere ontwikkelaars, zal de 

gemeente door het consortium van marktpartijen gecompenseerd worden voor het verschil in 

grondwaarden.  
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6.3 Conclusie 

Op basis van de analyse van het onderhavige project kunnen enkele belangrijke bevindingen 

worden geconstateerd: 

- Het project kenmerkt een geschatte looptijd van 10 jaar (2005-2014), oplopend van 

één tot zes grondeigenaren. Deze grondeigenaren zijn te verdelen in een gemeente, een 

consortium van marktpartijen (drie ontwikkelaars) en twee andere ontwikkelaars. Het 

consortium van marktpartijen is ondergebracht in een speciale juridische constructie 

voor het grondbedrijf; 

- Vanwege de uiteenlopende belangen is het nodige overleg en afstemming vereist en 

vindt er regelmatig overleg plaats tussen de marktpartijen binnen het consortium 

enerzijds en overleg met de andere grondeigenaren anderzijds. Het heroverwegen van 

het bouwprogramma binnen de  overeenkomst zorgt ervoor dat er sprake is van extra 

coördinatie- en afstemmingskosten tussen enerzijds de marktpartijen in het 

grondbedrijf en anderzijds tussen de marktpartijen in het grondbedrijf en de gemeente; 

- De mate van autonomie is beperkt binnen het consortium, waardoor afstemming dient 

plaats te vinden tussen het projectteam en de directie alvorens beslissingen kunnen 

worden genomen; 

- De planontwikkelingskosten bedragen 67,3% van de totale plankosten; 

- De plankosten bedragen 18,2% van de grondexploitatiekosten, waarvan 12,3% 

planontwikkelingskosten en 5,9% V&T-kosten zijn op basis van de terugrekening van 

methode 1. Bij deze bevindingen dient rekening te worden gehouden met 

bijzonderheden. Bij dit project kan het percentage plankosten ten aanzien van de 

grondexploitatiekosten mogelijk verklaard worden aan de hand van de totale 

productiekosten. Aangezien het om een herontwikkeling gaat en er weinig kosten 

gemaakt worden voor sloop, grondwerken, kan het zijn dat het percentage 

planontwikkelingskosten hierdoor hoger uitvalt vergeleken met project A. Echter, bij 

het onderhavige project was in het begin sprake van gemeentelijke grondeigendom die 

middels een  overeenkomst grond verdeelde onder meerdere eigenaren. Gezien de 

coördinatie- en afstemmingskosten die er gemaakt worden tijdens de herontwikkeling 

onder verdeeld eigendom, kan gesteld worden dat het kostenverhogend effect van 

verdeeld eigendom beperkt is gebleven als dat vergeleken wordt met een situatie 

waarbij vanaf het begin sprake zou zijn geweest van verdeeld eigendom en mogelijk 

tot nog hogere plankosten zou hebben geleid.  

- Volgens de tweede methode bedragen de plankosten gerelateerd aan de oppervlakte 

van het totale exploitatiegebied bedragen ca. €50,00 per m² en gerelateerd aan de 

totale oppervlakte van de openbare ruimte ca. €100,00 per m². Het grootste gedeelte 

van de grondexploitatiekosten heeft betrekking op de infrastructuur boven en onder de 

openbare ruimte. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat het 

aandeel openbare gebied ten opzichte van het totale exploitatiegebied behoorlijk 

(53,5%) is; 

- De planontwikkelingskosten bedragen 51,8% van de totale transactiekosten; 

- Er kan geconcludeerd worden dat er sprake is geweest van een relevante invloed de 

nader te noemen derde variabelen op het plankostenbudget: 
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o De beperkte mate van autonomie binnen het grondbedrijf is het gevolg van de 

gekozen organisatiestructuur. Deze combinatie van de twee juridische 

entiteiten als organisatiestructuur was noodzakelijk om de verschillende 

ontwikkelaars het onderling met elkaar eens te laten worden. Dit heeft echter 

geleid tot extra coördinatie- en afstemmingskosten. 

o De privaatrechtelijke beperking van uit te geven erfpachtcontracten en de 

verwachting dat er hierdoor meer handelingen moeten plaatsvinden voordat er 

tot uitgifte kan worden overgegaan. Er moet rekening worden gehouden met 

algemene bepalingen (algemene plichten van grondeigenaar en erfpachter) en 

bijzondere bepalingen (afspraken met betrekking tot beperkingen of 

verplichtingen over de grond). De noodzaak om erfpachtcontracten uit te geven 

is het gevolg van meerdere titelhouders van het gebruiksrecht over de grond. 

Na de herontwikkeling wordt de grond in erfpacht uitgegeven aan de vijf 

ontwikkelaars om het vastgoed te realiseren. Door gronden in erfpacht uit te 

geven en niet in eigendom, is de gemeente in staat om een vaste stroom 

inkomsten te genereren om daarmee ieder jaar weer in de stad te investeren. De 

waardevermeerdering van grond komt dus uiteindelijk ten goede aan de 

gemeenschap en daarnaast houdt de gemeente op deze manier meer invloed op 

de grond. 

o Afwijkende artikel 19 procedures die tot planvertraging leiden; 
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Case C  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Beschrijving project 

7.1.1 Projectgegevens: locatie, oppervlakte & opzet plangebied 

Project B bevindt zich in Nederland, maar de locatie is vanwege de gevoeligheid van de 

informatie niet nader vrijgegeven. Het exploitatiegebied van project C omvat ca. 4 hectare, 

waarbij ca. 2,5 hectare van het gebied in aanmerking komt voor herontwikkeling van 

nieuwbouw op voormalige agrarische gronden (Wiggelinkhuizen, persoonlijke communicatie, 

17 september 2012). De overige ca. 1,5 hectare is openbare ruimte, verharding, groen en 

water. De toekomstige invulling van project C is begin 2011 vastgelegd in de 

grondexploitatie. Momenteel bestaat er nog geen nieuw bestemmingsplan, waarbij de 

wijziging van de functie agrarisch naar wonen is vastgelegd. Wel is er in de gemeentelijke 

structuurvisie de te ontwikkelen locatie aangemerkt als ontwikkelingslocatie voor 

woningbouw (De Wit, persoonlijke communicatie, 17 september 2012). Het plan voor de te 

ontwikkelen locatie volgt een nieuwe ruimtelijke opzet, omdat de agrarische functie verdwijnt 

en er plaats wordt gemaakt voor woningen met bijbehorend groen, water en verharding.  

 

7.1.2 Projectgegevens: programma & realiseringstermijn 

Het bouwprogramma voor project C is gericht op de nieuwbouw van grondgebonden een- en 

meergezinswoningen. Het gaat hierbij om tussen de 100-150 huur- en koopwoningen in het 

duurdere segment (Wiggelinkhuizen, persoonlijke communicatie, 17 september 2012). De 

gemeente heeft wel eisen gesteld aan het percentage sociale woningbouw. Er is een 

intentieovereenkomst gesloten tussen de gemeente en de ontwikkelaar, omdat het de 

bedoeling is dat de ontwikkelaar zoveel mogelijk van de gronden in het exploitatiegebied 

verwerft van particuliere grondeigenaren en het plan vervolgens ontwikkelt 

(Wiggelinkhuizen, persoonlijke communicatie, 17 september 2012).  

Er is afgesproken dat het om een particuliere ontwikkeling gaat, waarbij de 

ontwikkelaar de openbare ruimte (inclusief parkeren en water) op eigen kosten en voor eigen 

risico zal aanleggen (De Wit, persoonlijke communicatie, 17 september 2012). Omdat de 

gemeente geen grond in eigendom heeft, is een onteigeningsprocedure niet aan de orde. De 

ontwikkelaar zal de gronden via het minnelijke traject verwerven van de particuliere 

grondeigenaren.  

Volgens de planning wordt met de aanbesteding van het bouw- en woonrijp maken 

van project C gestart in het begin van 2013. Op basis van de particuliere grondexploitatie van 

januari 2011 wordt verwacht dat eind 2016 de grondexploitatie is afgerond en het beheer voor 

de openbare ruimte ‘om niet’ wordt overgedragen aan de gemeente (De Wit, persoonlijke 

communicatie, 17 september 2012).   

Omvang ca. 4 ha 

Locatie niet vrijgegeven 

Programma 100-150 wooneenheden 

Grondexploitatiekosten ca. €10.000.000,-  

Grondeigenaren particuliere grondeigenaren A t/m J, 

ontwikkelaar A 

 



 

 

 

75 Case C 

7.1.3 Projectgegevens: eigendomssituatie 

De gronden in het exploitatiegebied van project C waren aan het begin van het 

verwervingstraject ca. 7 jaar geleden in eigendom van 10 particuliere grondeigenaren (De 

Wit, persoonlijke communicatie, 17 september 2012). Inmiddels zijn een groot deel van de 

gronden verworven door de ontwikkelaar. Het is de bedoeling dat de ontwikkelaar alle 

gronden in het exploitatiegebied verwerft en start met het bouw- en woonrijp maken. Er zijn 

enkele particuliere grondeigenaren die hebben aangegeven dat ze zelf woningen willen 

realiseren. Zij worden door de ontwikkelaar noch door de gemeente belemmert, mits dit 

conform het nog nader vast te stellen bestemmingsplan is. Een overzicht van de 

eigendomssituatie is weergegeven in tabel 17 en 18. Daaruit kan worden opgemaakt dat er 

voor de herontwikkeling geen scheiding bestaat tussen de percelen enerzijds en de openbare 

ruimte anderzijds, omdat het gaat om een functieverandering van agrarische gronden naar 

woningbouw, waarbij ook openbare ruimte zal worden gerealiseerd.   

 De opbrengsten van project C worden gevormd door uitgifte van grond ten behoeve 

van woningen minus de financiële afspraken met grondeigenaren die besluiten zelf te 

realiseren (Wiggelinkhuizen, persoonlijke communicatie, 17 september 2012). Er kan worden 

besloten dat een particuliere grondeigenaar een deel van de grond verkoopt aan de 

ontwikkelaar met de voorwaarde dat hij op het restant van de grond zelf mag realiseren. Er is 

afgesproken dat zowel de grond- als vastgoedexploitatie door diezelfde particuliere 

ontwikkelaar zal worden uitgevoerd. Hogere kosten van bouw- en woonrijp maken die 

mogelijk niet gedekt kunnen worden door de opbrengsten bij de uitgiften, zullen ten laste 

komen van de ontwikkelaar (Wiggelinkhuizen, persoonlijke communicatie, 17 september 

2012). 
 

Tabel 17: Eigendomssituatie project C (Eigen bewerking) 

 

Tabel 18: Eigendomssituatie nader toegelicht project C (Eigen bewerking) 

 

7.2 Analyse van de grondexploitatie 

Om te onderzoeken wat de invloed is van de grondeigendomsituatie op het plankostenbudget 

worden in deze paragraaf allereerst de subvariabelen ‘aantal grondeigenaren’ en ‘type 

grondeigenaren’ onderzocht. Vervolgens worden de invloedsfactoren voor project C 

vastgesteld en daarbij de complexiteitsfactor berekend. Aan de hand van de invloedsfactoren  

eigendomssituatie 

voor herontwikkeling tijdens herontwikkeling na herontwikkeling  

percelen en eventuele bebouwing percelen  openbare 

ruimte 

percelen  openbare 

ruimte 

particulieren ontwikkelaar/ 

particulier(en) 

ontwikkelaar 

 

ontwikkelaar/ 

particulier(en) 

gemeente 

eigendomssituatie 

aantal grondeigenaren 11 

type grondeigenaren particuliere grondeigenaren, ontwikkelaar 

samenwerkingsmodel zelfrealisatie 
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wordt het gemiddelde berekend en als complexiteitsfactor voor het project gehanteerd. Deze 

complexiteitsfactor zal vervolgens worden verminderd met het plankostenbudget uit de 

grondexploitatie om een fictieve 0% situatie te verkrijgen, zoals in het hoofdstuk 

methodologie is uitgelegd.  

 

7.2.1 Analyse van de relatie tussen de grondeigendomsituatie en de plankosten 

In de voorgaande paragraaf is aan de hand van de projectgegevens beschreven dat project C 

gekenmerkt wordt door 11 grondeigenaren, één ontwikkelaar en 10 particuliere 

grondeigenaren. De ontwikkelaar wil in principe alle gronden verwerven om een plan voor 

het gebied te realiseren, maar houdt rekening met de mogelijkheid van enkele particuliere 

grondeigenaren om zelf te realiseren. Omdat blijkt dat meerdere particuliere grondeigenaren  

dwars liggen tijdens het verwervingstraject, is het verwerven van de gronden problematisch te 

noemen wat tot planvertraging kan leiden (De Wit, persoonlijke communicatie, 17 september 

2012). Aan de fasering van de grondexploitatie is te zien dat 50% van de plankosten gemaakt 

worden tijdens het verwervingstraject, tot aan het moment dat gestart wordt met het bouw- en 

woonrijp maken. De ontwikkelaar neemt echter de kosten die gemaakt worden tijdens het 

onderhandelen omtrent het verwerven van de gronden en de kosten die een mogelijke 

planvertraging met zich meebrengen, niet mee in de grondexploitatie. Deze (verborgen) 

plankosten worden opgenomen als algemene kosten en uiteindelijk afgewenteld op de 

consument bij het aanschaffen van een woning in het onderhavige project.  

De ontwikkelaar en particuliere grondeigenaren dienen allen een eigen belang dat 

gericht is op winstmaximalisatie. De ontwikkelaar probeert de gronden tegen een zo laag 

mogelijke prijs te verwerven, om vervolgens na het bouw- en woonrijp maken van de grond 

woningen af te zetten om winst te realiseren. De particuliere grondeigenaren zijn eigenlijk op 

te splitsen in twee groepen. Er zijn enkele particuliere grondeigenaren die enkel letten op hun 

eigen belang en de absolute hoofdprijs vragen voor de grond. Zij weten dat de grond in 

waarde toeneemt bij bestemmingswijziging en vragen daarom een (te) hooggewaardeerde 

grondprijs, terwijl de grondprijs gewaardeerd op de huidige gebruikswaarde veel lager ligt.  

Daarnaast zijn er particuliere grondeigenaren die een realistische grondprijs vragen in de 

richting van de huidige gebruikswaarde. Deze laatste groep particuliere grondeigenaren weet 

dat hun grond bij bestemmingswijziging zal stijgen, maar denken ook mee in het belang van 

het dorp. Ze stellen hun eigen belang voorop, maar houden ook rekening met de toekomst. 

Volgens de heer De Wit (persoonlijke communicatie, 17 september 2012) willen deze 

grondeigenaren voorkomen dat er uiteindelijk leegloop gaat plaatsvinden en bewoners naar de 

stad trekken. Ze zien bovendien ook in dat ze uiteindelijk gebaat zijn bij een 

woningbouwontwikkeling. Met enkele particuliere grondeigenaren zijn afspraken gemaakt 

omtrent de verkoop en ontwikkeling van de grond. Dit houdt in dat sommige particuliere 

grondeigenaren een deel van hun grond verkopen, mits zij in de toekomst zelf mogen 

realiseren op het restant van de grond.  

Om te onderzoeken of er een verband kan worden gelegd tussen de 

grondeigendomsituatie en de plankosten wordt tevens de grondexploitatie van het 

onderhavige project geanalyseerd. Op basis van deze grondexploitatie kunnen de volgende 

bedragen van de plankosten in het algemeen, en de planontwikkelingskosten in het bijzonder 

worden onderscheiden (zie figuur 12): 
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Figuur 12: Plankosten t.o.v. grondexploitatiekosten project C (Eigen bewerking) 

 

Voor een gedetailleerd overzicht van alle grondexploitatiekosten van project C dient u contact 

op te nemen met de onderzoeker, om in overleg met de betrokken planeconomen te bepalen 

welke informatie hierover vrijgegeven kan worden.  

 

Uit het voorgaande kan het volgende worden afgeleid: 

- De planontwikkelingskosten zijn 71% van de totale plankosten; 

- De plankosten bedragen 5,8% van de totale grondexploitatiekosten. 

Een korte samenvatting van project C ten aanzien van de plankosten, waarbij deze kosten nog 

niet zijn teruggerekend naar een fictieve 0% situatie (‘standaardproject’) is te zien in tabel 19. 
 

Plankosten (excl. terugrekening) 

aantal grondeigenaren 11 

type grondeigenaren particuliere grondeigenaren, ontwikkelaar 

samenwerkingsmodel zelfrealisatie 

% planontwikkelingskosten van plankosten 71% 

% plankosten van grondexploitatiekosten 5,8% 

Tabel 19: Eigendomssituatie, samenwerkingsvorm en het percentage plan- en planontwikkelingskosten van project C 

              (Eigen bewerking) 

 

7.2.2 Analyse van de invloedsfactoren 

Op basis van gegevens verkregen uit documentenanalyse en interviews kunnen voor project C 

de invloedsfactoren worden vastgesteld. Een korte samenvatting van de invloedsfactoren is te 

zien in tabel 20. Voor een nadere toelichting van de invloedsfactoren wordt u verwezen naar 

bijlage 2. 

- Omvang exploitatiegebied: ca. 4 hectare. 

Het totale exploitatiegebied omvat ca. 4 hectare, waarvan 2,5 hectare bestemd is voor 

nieuwbouw. De overige ca. 1,5 hectare is bestemd voor openbare ruimte (infrastructuur, 

water, groen). De invloedsfactor van de omvang exploitatiegebied is vastgesteld op -65%. 

- Ligging exploitatiegebied: inbreidingslocatie.  

Het onderhavige project wordt gerealiseerd op een locatie binnen de bebouwde kom, 

waarbij meer dan 70% van de in te brengen grond momenteel onbebouwd is. De 

invloedsfactor van ligging exploitatiegebied is daarom vastgesteld op 25%. 

- Type opgave: herontwikkeling. 

Uit het bouwprogramma is op te maken dat minder dan 50% van de uit te geven grond 

bestaat uit vernieuwing gericht op functiebehoud. De invloedsfactor is derhalve voor 

herontwikkeling vastgesteld op 0%. 

Planontwikkelingskosten: ca. €425.000,- 

Plankosten: ca. €600.000,- 
 

V&T-kosten: ca. €175.000,- 

Grondexploitatiekosten: ca. €10.000.000,- 
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- Verwervingssituatie: geen onteigeningsprocedure. 

De ontwikkelaar en mogelijk enkele particuliere grondeigenaren hebben besloten om zelf 

de locatie tot ontwikkelen te brengen (zelfrealisatie). Hierbij is er geen sprake van een 

onteigeningsprocedure. De invloedsfactor is daarom vastgesteld op 0%. 

- Programma: woningbouw. 

Uit het bouwprogramma is op te maken dat de ontwikkeling betrekking heeft op de 

nieuwbouw van woningen. De invloedsfactor voor het programma is vastgesteld op 0%. 

- Onderzoeken: bodem- en archeologisch onderzoek  

Er is bij de raming van het plankostenbudget rekening gehouden met het uitvoeren van 

een bodem- en archeologisch onderzoek. De invloedsfactor voor de onderzoeken is 

derhalve vastgesteld op 30%. 

- Bodemgesteldheid: slecht. 

De bodem in het exploitatiegebied kan als slecht worden beoordeeld, vanwege het 

voornemen om een voorbelasting uit te voeren op grote delen van de grond in het 

exploitatiegebied. Daarnaast moet de bodem worden opgehoogd.  

 

Methode 1: 

Om de plankosten vergelijkbaar te maken met andere projecten zullen deze kosten in deze 

methode worden teruggerekend naar een fictieve 0% situatie (‘standaardproject’) aan de hand 

van de complexiteitsfactor (zie tabel 21). Deze factor is in het onderhavige onderzoek 

opgebouwd uit zes invloedsfactoren die samen de complexiteitsfactor van een plan 

representeren (tabel 20): 

-65% +25% + 0% + 0% + 0% + 30% = -10% /6 = -1,7% (factor 0,983). 

 
 

Invloedsfactoren 
 

Omvang exploitatiegebied (0,06 x 4,2 - 0,9) x 100% = -65% 

Ligging exploitatiegebied 25% 

Type opgave 0% 

Verwervingssituatie 0% 

Programma 0% 

Onderzoeken 30% 

Complexiteitsfactor -10 / 6 = -1,7% (0,983) 

 Tabel 20: Invloedsfactoren project C (Eigen bewerking) 
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Plankosten (incl. terugrekening) 

aantal grondeigenaren 11 

type grondeigenaren particuliere grondeigenaren, ontwikkelaar 

samenwerkingsmodel zelfrealisatie 

  

% Plankosten grondexploitatie  5,8% 

Plankosten (complexiteitsfactor inbegrepen) ca. €600.000,- 

Verschil plankosten zonder en met complexiteitsfactor  ca. -€10.000,- 

Grondexploitatiekosten  

(plankosten complexiteitsfactor inbegrepen) 

ca. €10.000.000,- 

% Plankosten (complexiteitsfactor inbegrepen)  5,9% 

  

% Planontwikkelingskosten grondexploitatie 4,1% 

Planontwikkelingskosten (complexiteitsfactor inbegrepen) ca. €425.000,- 

Grondexploitatiekosten  

(plankosten complexiteitsfactor inbegrepen) 

ca. €10.000.000,- 

% Planontwikkelingskosten (complexiteitsfactor inbegrepen) 4,2% 

Tabel 21: % Plankosten en planontwikkelingskosten in een fictieve 0% situatie van project C (Eigen bewerking) 

 

Methode 2: 

Een alternatieve tweede methode zal worden gebruikt om plankosten van projecten met elkaar 

te kunnen vergelijken. Daarbij worden de plankosten niet teruggerekend naar een fictieve 0% 

situatie. De plankosten zullen dan enerzijds worden gedeeld door de totale omvang van het 

exploitatiegebied en anderzijds worden gedeeld door de totale oppervlakte van de openbare 

functies. In tabel 22 zijn de resultaten te zien voor het onderhavige project. 
 

Oppervlakte exploitatiegebied ca. 40.000 m² 

Plankosten t.a.v. oppervlakte exploitatiegebied ca. €15,00 per m² 

  

Oppervlakte openbare ruimte ca. 15.000 m² 

Plankosten t.a.v. oppervlakte totaal openbare ruimte ca. €35,00 per m² 

Tabel 22: % Plankosten t.a.v. totale oppervlakte exploitatiegebied en openbare ruimte van project C (Eigen bewerking) 

 

7.2.3 Analyse van overige derde variabelen 

Ondanks de zojuist beschreven invloedsfactoren is het ook van belang aandacht te besteden 

aan enkele andere (derde) variabelen die van invloed zijn op het plankostenbudget. Het gaat 

hierbij om de variabelen die in het causale relatiediagram beschreven zijn, waarvan geen 

kengetallen bestaan om ze op een of andere manier terug te rekenen naar een fictieve 0% 

situatie (‘standaardproject’). Aan de hand van interviews met planeconoom B. 

Wiggelinkhuizen (persoonlijke communicatie, 17 september 2012) en projectleider S. de Wit 

(persoonlijke communicatie, 17 september 2012) is getracht om een goed beeld te krijgen van 

deze overige (derde) variabelen voor project C: 

- Maatschappelijke context: geen weerstand. 

Momenteel is er nog geen sprake geweest van weerstand van bewoners, omwonenden en 

milieugroeperingen wat zou kunnen leiden tot planvertraging en hogere plan- en 

proceskosten. Het project bevindt zich echter nog in de voorbereidingsfase, waardoor 

eigenlijk pas na het vaststellen van het bestemmingsplan een reactie verwacht kan worden. 
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De verwachting is echter dat een dergelijk bestemmingsplan niet of nauwelijks tot 

weerstand zal leiden. 

- Politieke prioriteit: beperkte politieke druk en politieke belangstelling. 

In het begin van het verwervingstraject was er relatief veel politieke prioriteit bij dit 

project, maar dit is de laatste twee jaar enorm afgenomen vanwege de nodige 

bezuinigingen. Daarnaast gaat het om een particuliere ontwikkeling, waardoor de prioriteit 

meer ligt bij de ontwikkelaar dan bij de gemeente.  

- Belanghebbenden: vier verschillende belanghebbenden. 

Ten aanzien van de voorgenomen ontwikkeling zijn er op dit moment drie verschillende 

belanghebbenden betrokken: de gemeente, particuliere grondeigenaren en de 

ontwikkelaar. Langzamerhand zullen ook omwonenden betrokken worden bij het project. 

- Samenhang en organisatie: professionele opstelling, veel autonomie en relatief 

moeizame onderhandelingen. 

Het verwervingstraject verloopt moeizaam, omdat de ontwikkelaar te maken heeft met 

verschillende families en familieomstandigheden. Daarnaast zijn er enkele particuliere 

grondeigenaren die een onrealistisch bedrag voor hun grond vragen, waardoor de 

onderhandelingen moeizaam verlopen. Er is echter wel sprake van een professionele 

opstelling. De meeste particuliere grondeigenaren hebben zelf geen kennis over de 

werking van de grondmarkt en hebben daarom een advocaat ingehuurd die hen bijstaat. 

Tevens denken de particuliere grondeigenaren wel mee in oplossingen, omdat ze weten 

dat het om de toekomst van hun dorp gaat. Omdat de particuliere grondeigenaren zelf snel 

kunnen beslissen over het al dan niet verkopen van hun grond, kan er gesproken worden 

van veel autonomie.  

- Afbakening van rechten: geen publiekrechtelijke of privaatrechtelijke beperkingen. 

In het begin van het verwervingstraject heeft een ontwikkelaar te maken gehad met een 

particuliere grondeigenaar die met een derde persoon een eerste kooprecht had afgesloten 

op een stuk grond. Deze derde persoon mocht dan beslissen om de grond te kopen, 

alvorens de ontwikkelaar kon onderhandelen met deze particuliere grondeigenaar. 

Uiteindelijk heeft deze beperking geen invloed gehad op het verwervingsproces, omdat de 

derde persoon af zag van de koop van de grond. 

- Procedures: geen bijzondere afwijkende procedures. 

Er hebben zich (nog) geen bijzondere juridische procedures voorgedaan. Daarbij dient wel 

te worden opgemerkt dat het plan zich nog in de voorbereidingsfase begeeft en er nog 

geen nieuw bestemmingsplan is vastgesteld. 

7.2.4 Analyse van de transactiekosten  

Op basis van de grondexploitatie van het onderhavige project kunnen de volgende 

transactiekosten worden vastgesteld: 

- Plankosten:   ca. €600.000 (complexiteitsfactor inbegrepen: €600.000) 

- Transformatiekosten:  €0,- 

- Planschade:   ca. €150.000,- 

- Risicoreservering:  ca. €200.000,- 

- Rentekosten:   ca. €850.000,-  

- BTW:    €0,- 
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De totale transactiekosten kunnen worden opgeteld tot een bedrag van  ca. €1.800.000,- 

(complexiteitsfactor inbegrepen: €1.800.000,-). De plankosten bedragen 32,7% van de totale 

transactiekosten. Deze 32,7% is uit te splitsen in 23,2% planontwikkelingskosten en 9,5% 

V&T-kosten. De overige grondexploitatiekosten (ca. €8.350.000,-) hebben betrekking op 

verwerving, sloop, grondwerken en het bouw- en woonrijp maken, planstructurele elementen, 

bijdragen en fondsen, oftewel de productiekosten.  

Er kan worden opgemerkt dat de rentekosten relatief hoog zijn vergeleken met project 

B. Dit kan verklaard worden aan de hand de verwervingsituatie. Bij project C is nog een deel 

van de te verwerven gronden in handen van particuliere grondeigenaren en de bedoeling is dat 

de ontwikkelaar deze gronden aankoopt. Het risico dat de ontwikkelaar met de aankoop van 

deze gronden loopt is deels terug te koppelen aan de relatief hoge rentekosten. Hoewel de 

verwachting bestaat dat het project hoogstwaarschijnlijk in deze hoedanigheid zal worden 

uitgevoerd, is er nog geen sprake van een nieuw bestemmingsplan die deze zekerheid kan 

bieden. Hiermee loopt de grondexploitant dus een risico.     

 

7.3 Conclusie 

Op basis van de analyse van het onderhavige project kunnen enkele belangrijke bevindingen 

worden geconstateerd: 

- Het project kenmerkt een geschatte looptijd van 4 jaar (2012-2016) met 11 

grondeigenaren. Deze grondeigenaren zijn te verdelen in één ontwikkelaar en 10 

particuliere grondeigenaren; 

- Aan de fasering van de kosten op de grondexploitatie van het onderhavige project is te 

zien dat 50% van de plankosten gemaakt worden gedurende het verwervingstraject, 

voorafgaand aan het bouw- en woonrijp maken van de gronden. Deze plankosten 

hebben betrekking op het maken van ruimtelijke plannen, ontwerpen en 

projectmanagement ten aanzien van de voorgenomen ontwikkeling. De kosten van 

onderhandelingen die door de ontwikkelaar gemaakt worden tijdens het 

verwervingstraject worden echter niet doorberekend in het plankostenbudget van de 

grondexploitatie en zijn ook niet opgenomen in de 50% van de plankosten die gemaakt 

worden gedurende het verwervingstraject. Deze (verborgen) plankosten worden bij de 

algemene kosten opgeteld, en bij het opleveren van de woningen doorberekend aan de 

consument;  

- Er is sprake van veel autonomie, omdat de particuliere grondeigenaren en 

ontwikkelaar snel kunnen beslissen over het al dan niet aan- of verkopen van de 

gronden in het gebied. Daarnaast is er sprake van een zelfrealisatie, waarbij de 

gemeente enkel planologische richtlijnen heeft geschetst waaraan moet worden 

voldaan. Wanneer de ontwikkelaar de gronden (grotendeels) in eigendom heeft, hoeft 

hij verder niet te wachten op goedkeuring van andere actoren om het plan te realiseren.   

- De planontwikkelingskosten bedragen 71% van de totale plankosten; 

- De plankosten bedragen 5,9% van de grondexploitatiekosten, waarvan 4,2% 

planontwikkelingskosten en 1,7% V&T-kosten zijn op basis van de terugrekening van 

methode 1. Bij deze bevindingen dient rekening te worden gehouden met 

bijzonderheden. Bij dit project kan het percentage plankosten ten aanzien van de 

grondexploitatiekosten mogelijk verklaard worden aan de hand van de totale 
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productiekosten. Aangezien er veel kosten gemoeid zijn met het verwerven van de 

gronden, kan het mogelijk zijn dat het percentage planontwikkelingskosten hierdoor 

lager uitvalt vergeleken met de andere twee projecten. Echter is er in het onderhavige 

project hoogstwaarschijnlijk sprake van één grondeigenaar (ontwikkelaar) die het plan 

zal gaan realiseren, waardoor er geen extra coördinatie- of afstemmingskosten 

gemaakt hoeven worden met andere grondeigenaren tijdens het ontwikkelingsproces. 

In het meest ongunstige geval voor de ontwikkelaar zullen enkele particuliere 

grondeigenaren zelf realiseren, maar daar zijn op voorhand al duidelijke afspraken 

mee gemaakt die als een verlies van inkomsten worden meegerekend in de 

grondexploitatie.  

- Volgens de tweede methode bedragen de plankosten gerelateerd aan de oppervlakte 

van het totale exploitatiegebied bedragen ca. €15,00 per m² en gerelateerd aan de 

totale oppervlakte van de openbare ruimte ca. €35,00 per m². Het grootste gedeelte van 

de grondexploitatiekosten heeft betrekking op de infrastructuur boven en onder de 

openbare ruimte. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat het 

aandeel openbare gebied ten opzichte van het totale exploitatiegebied behoorlijk 

(40,5%) is.  

- De planontwikkelingskosten bedragen 32,7% van de totale transactiekosten; 

- Er kan geconcludeerd worden dat de moeizame onderhandelingen een belangrijke 

derde variabele kan zijn bij de raming van het plankostenbudget. Echter blijkt dat de 

ontwikkelaar deze (verborgen) plankosten uit onderhandelingen niet zal opnemen in 

de grondexploitatie, maar uiteindelijk zal afwentelen op de consument bij de aankoop 

van een woning. 
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8 Analyse resultaten en conclusies  

Transformatie van binnenstedelijk gebied wordt steeds moeilijker te financieren en staat sinds 

het uitbreken van de kredietcrisis flink onder druk. Er worden verschillende manieren bedacht 

om de opbrengsten te vergroten, wat veelal ten koste gaat van de ruimtelijke kwaliteit. Dit 

staat in schril contrast met het verlangen naar een hoge ruimtelijke kwaliteit en kan dus 

eigenlijk niet de bedoeling zijn. De overheid heeft als doel binnenstedelijke transformatie te 

bevorderen, echter is het moeilijker om grond te verwerven in stedelijk gebied dan op 

uitbreidingslocaties, omdat er vaak sprake is van versnipperd eigendom en hogere 

verwervingskosten. Van alle problemen die het grondeigendom in het stedelijk gebied met 

zich meebrengt, is de toename van kosten een belangrijke. Meer transparantie en inzicht in de 

grondexploitatiekosten kan duidelijk maken of er een relatie bestaat tussen de  

grondeigendomsituatie en de noodzaak tot meer overleg, advisering en afstemming tussen 

partijen wat tot hogere plankosten kan leiden. In dit hoofdstuk worden de 

onderzoeksbevindingen gepresenteerd en geanalyseerd. Vervolgens zullen de conclusies 

worden gepresenteerd. 

 

8.1 Doel- en vraagstelling 

De actuele maatschappelijke discussie omtrent de financiering van binnenstedelijke 

transformatie en het uitgebrachte rapport van het PBL (2011) vormde aanleiding tot het 

uitvoeren van een onderzoek naar de relatie tussen de grondeigendomsituatie en de plankosten 

bij particuliere grondexploitaties. Dit komt tot uitdrukking in de volgende doelstelling: 

 

Het doel van dit onderzoek is om inzichtelijk te maken wat de effecten van de 

grondeigendomsituatie op de plankosten zijn bij particuliere grondexploitaties van 

binnenstedelijke transformatielocaties voor woningbouw. 

 

Het onderhavige onderzoek is een aanvulling op het eerder verschenen rapport van het PBL 

(2011), waarbij onder andere onderzoek is gedaan naar de relatie tussen de 

grondeigendomsituatie en de plankosten bij gemeentelijke exploitatieplannen. Daaruit werd 

geconcludeerd dat het aantal grondeigenaren geen significant effect heeft op de plan- en 

proceskosten. De complexiteit van locaties wordt volgens het rapport blijkbaar meer bepaald 

door de vraag of het om een binnenstedelijke of uitleglocatie gaat dan door het aantal 

grondeigenaren. Aangezien dat rapport uitsluitend betrekking had op gemeentelijke 

exploitatieplannen, was het onduidelijk of de conclusies ook zouden gelden voor particuliere 

grondexploitaties. Het onderhavige onderzoek vult hierdoor het hiaat in wat het rapport van 

het PBL (2011) heeft achtergelaten, middels de volgende hoofdvraag: 

 

In hoeverre is er sprake van een verband tussen de grondeigendomsituatie en de 

plankosten en wat zijn de effecten van dit verband op de plankosten bij particuliere 

grondexploitaties van binnenstedelijke transformatielocaties voor woningbouw? 
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8.2 Analyse resultaten 

De analyse van drie verschillende projecten gaf inzicht in de financiële huishouding van 

marktpartijen bij het ontwikkelen van een locatie. Gezien de conclusies uit het rapport van het 

PBL (2011), kan de vraag worden gesteld of er een verband bestaat tussen het aantal 

grondeigenaren en de plankosten bij particuliere grondexploitaties. Dat er geen duidelijk 

verband bestaat tussen het aantal grondeigenaren en de plankosten bij gemeentelijke 

exploitatieplannen, wil nog niet zeggen dat dit ook het geval is bij particuliere 

grondexploitaties. Het uitgangspunt hierbij is dat marktpartijen mogelijk wel of niet 

efficiënter samenwerken bij het voeren van een grondexploitatie dan een gemeente, waardoor 

het verband tussen het aantal grondeigenaren en de plankosten bij particuliere 

grondexploitaties anders beoordeeld kan worden. Daarnaast gaat men bij exploitatieplannen 

uit van ramingen van plankosten en bestaat de neiging dat gemeenten de kosten vooraf lager 

ramen dan ze uiteindelijk werkelijk zijn (Korthals Altes, 2008, p. 25). 

Uit de analyse van de drie projecten komen verschillende verschijnselen naar voren 

die in deze paragraaf zullen worden toegelicht. In de twee tabellen die volgen zijn 

belangrijkste gegevens van de projecten samengevat. 

 

Cases 

Case A Case B Case C 

Aantal grondeigenaren 2 1 / 6 11 

Type grondeigenaren gemeente en corporatie gemeente (later ook 

ontwikkelaars) 

particulieren en 

ontwikkelaar 

Samenwerking concessie concessie zelfrealisatie 

Ligging plangebied binnenstedelijk inbreiding inbreiding 

Verwervingssituatie  geen onteigening geen onteigening geen onteigening 

Programma woningbouw, detail-

handel, bedrijvigheid  

en maatschappelijk 

woningbouw en 

maatschappelijk 

woningbouw 

Type opgave herstructurering herontwikkeling herontwikkeling 

Omvang 

exploitatiegebied  

ca. 3,5 ha. ca. 12,5 ha. ca. 4 ha. 

Onderzoeken archeologie bodem, lucht, archeologie 

en MER 

bodem en archeologie 

Bodemgesteldheid goed goed slecht 

Looptijd project 

(verwacht) 

4 jaar 10 jaar 4 jaar 

Maatschappelijke 

context 

geen weerstand geen weerstand geen weerstand 

Politieke prioriteit beperkt  beperkt beperkt 

Belanghebbenden 5 7 4 

Samenhang & 

organisatie 

veel autonomie weinig autonomie veel autonomie 

Afbakening van rechten huurrecht erfpacht geen beperkingen 

Procedures geen artikel 19 procedures geen 

Tabel 23: Projectgegevens cases A, B & C (Eigen bewerking) 
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Cases 

Case A Case B Case C 

Aantal grondeigenaren 2 1 / 6 11 

Aandeel grondeigenaren met ‘eigen belang’ 0/2 5/6 11/11 

Planontwikkelingskosten t.o.v. plankosten 47,4% 67,3% 71% 

Plankosten t.o.v. grondexploitatiekosten 9,2% 18,2% 5,9% 

Plankosten per m² exploitatiegebied €15,00 €50,00 €15,00 

Plankosten per m² openbare ruimte €115,00 (14,3%) €100,00 (53,5%) €35,00 (40,5%) 

Planontwikkelingskosten t.o.v. transactiekosten 10,9% 51,8% 32,7% 

Tabel 24: Financiële gegevens cases A, B & C volgens methode 1 en 2 (Eigen bewerking) 

 

Op basis van interviews, de interpretatie van de variabelen die van invloed zijn op de 

plankosten en de financiële gegevens uit de grondexploitaties, kunnen de hypothesen uit de 

hoofdstuk 2 nu worden getoetst. Bij de toetsing van de hypothesen wordt er niet alleen 

aangegeven of de hypothesen bevestigd of gefalsificeerd worden, maar zal tevens een 

toelichting worden gegeven op de uitkomsten.     

 

Hypothese 1 

Naarmate het aantal grondeigenaren in het ontwikkelingsproces toeneemt, neemt het aandeel 

planontwikkelingskosten als onderdeel van de totale plankosten toe. 

 

De onderzoeksresultaten schijnen deze hypothese te bevestigen. In de onderzochte cases blijkt 

het aantal grondeigenaren een rol te hebben gespeeld bij het aandeel planontwikkelingskosten 

als onderdeel van de totale plankosten. Zoals uit tabel 24 is op te maken, zijn de 

planontwikkelingskosten bij case A met twee grondeigenaren 47,4% en bij case B 67,3%, 

waarbij in eerste instantie sprake is geweest van één grondeigenaar en na het sluiten van de 

overeenkomst het aantal grondeigenaren is opgelopen tot zes. Bij case C zijn de 

planontwikkelingskosten 71% van de totale plankosten, waarbij in eerste instantie sprake is 

van 11 grondeigenaren maar het uiteindelijk de bedoeling is dat alle grond door één 

ontwikkelaar wordt verworven om het plan te realiseren. Het oplopende percentage 

planontwikkelingskosten als onderdeel van de totale plankosten is te verklaren aan de hand 

van de toenemende mate van onzekerheid naarmate een toenemend aantal grondeigenaren 

participeert in het proces omtrent de gebiedsontwikkeling.  

 Bij project A was er sprake van duidelijkheid en overeenstemming over de 

grondeigendomsituatie en de invulling van het plan. Bij project B is tussen de gemeente en 

het consortium van marktpartijen een overeenkomst gesloten, waarbij de invulling van het 

plan zijn uitgewerkt. De detaillering van het plan met betrekking tot het bouwprogramma 

werd gedurende het ontwikkelingsproces aangepast. Hierdoor hebben de marktpartijen door 

zowel coördinatie en afstemming binnen het consortium, maar ook met de gemeente 

bijgedragen aan extra kosten. Daarnaast bleek het bij project B noodzakelijk om 

erfpachtcontracten toe te passen bij de uitgifte van gronden vanwege het verdeelde eigendom 

en was de gekozen organisatiestructuur van het grondbedrijf noodzakelijk om de 

verschillende eigenaren het met elkaar eens te laten worden. Bij project C is er nog sprake van 

onduidelijkheid, opportunistisch gedrag van particuliere grondeigenaren en is er nog geen 

overeenstemming over de grondeigendomsituatie, terwijl de invulling van het plan al in 

globale lijnen is uitgewerkt.  
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Er zijn echter ook kanttekeningen te plaatsen. Het relatief hogere aandeel 

planontwikkelingskosten als onderdeel van de plankosten bij case B en C kan mogelijk 

verklaard worden aan de hand van het minimale bedrag dat gespendeerd zal worden aan 

enkele productiekosten (sloop en grondwerken). Er is sprake van herontwikkeling bij case B 

en C, waarbij de voormalige functies vervangen zullen worden voor nieuwbouw van 

woningen. Bij case A is er bij de raming van de plankosten wel rekening gehouden met een 

behoorlijk bedrag voor grondwerken sloop, waardoor het mogelijk is dat de V&T-kosten 

relatief hoger zijn uitvallen als aandeel in de totale plankosten dan het aandeel 

planontwikkelingskosten in de totale plankosten. De relatief hogere V&T-kosten bij 

herstructurering zijn met behulp van de rekenmethodiek 1 (zie methodologie) ingecalculeerd. 

Bij herstructurering is sprake van een kostenverhogend effect van +150% op de plankosten en 

bij de terugrekening naar een fictieve 0% situatie is hiermee rekening gehouden.  

Tevens is er een alternatieve methode toegepast, waarbij de totale plankosten per m² 

zijn berekend. Op basis van tabel 24 is te concluderen dat de plankosten per m² van het totale 

exploitatiegebied bij case B bijna 3x zo hoog zijn als bij case A, terwijl de plankosten per m² 

openbare ruimte nagenoeg gelijk zijn. Dit kan verklaard worden aan de hand van de 

verschillende percentages m² openbare ruimte tussen case A en B. Deze percentages staan in 

tabel 24 tussen haakjes. Als er sprake is van minder m² openbare ruimte, dan is de kans groter 

dat de kosten per m² openbare ruimte hoger zijn. Dat veel van de plankosten te maken hebben 

met de openbare ruimte wil nog niet zeggen dat er geen kosten zijn die niet direct met de 

openbare ruimte te maken hebben, zoals coördinatie- en afstemmingskosten tussen 

grondeigenaren. Het is aannemelijk te stellen dat deze relatief hogere 

planontwikkelingskosten van case B (67,3%) ten opzichte van case A (47,4%) verklaard 

kunnen worden door meer kosten voor overleg, advisering en projectmanagement, en minder 

te maken hebben met de geraamde V&T-kosten uit civiele werken. De relatief lage 

plankosten per m² van case C kunnen verklaard. Het plan wordt door één ontwikkelaar wordt 

uitgevoerd, en tijdens het ontwikkelingsproces hoeven er waarschijnlijk geen extra kosten 

voor coördinatie of afstemming gemaakt te worden. Daarnaast bevindt case C zich aan de 

rand van een dorp, terwijl case A en B zich in een relatief grote stad bevinden. De locatie van 

het exploitatiegebied schijnt een rol te spelen. Tot slot worden de (verborgen) plankosten 

tijdens het verwervingstraject bij case C niet doorberekend in de grondexploitatie. Deze 

kosten zullen uiteindelijk afgewenteld worden op de consument bij de aanschaf van een 

woning. 

 

Hypothese 2 

Naarmate het aantal grondeigenaren in het ontwikkelingsproces toeneemt, nemen de totale 

plankosten als percentage van de totale grondexploitatiekosten toe.  

 

De onderzoeksresultaten schijnen deze hypothese te bevestigen. Uit tabel 24 zijn de ramingen 

van de plankosten gerelateerd aan de totale grondexploitatiekosten af te lezen voor case A 

(9,2%), case B (18,9%) en case C (5,9%). De kanttekeningen die bij hypothese 1 besproken 

zijn, gelden ook hiervoor en kunnen op dezelfde manier worden weerlegd.  

Bij case C zijn echter de plankosten gerelateerd aan de totale grondexploitatiekosten 

lager als bij case A en B, terwijl er sprake is van een grotere hoeveelheid grondeigenaren. Een 

verklaring hierop is dat het plan voor case C uiteindelijk door slechts één grondeigenaar wordt 
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uitgevoerd. Uit deze bevinding zou kunnen worden opgemaakt dat het aantal grondeigenaren 

minder van belang is voor de raming van plankosten tijdens het verwervingstraject, dan 

tijdens het ontwikkelingsproces. Daarnaast worden bij case C de (verborgen) plankosten die 

tijdens de verwerving van de gronden gemaakt worden niet in de grondexploitatie 

opgenomen. Een mogelijk vervolgonderzoek zou kunnen aantonen of andere ontwikkelaars 

op een vergelijkbare wijze omgaan met deze (verborgen) plankosten.  

 

Hypothese 3 

Naarmate het aantal grondeigenaren in het ontwikkelingsproces toeneemt, neemt het aandeel 

planontwikkelingskosten als onderdeel van de totale transactiekosten toe. 

 

De onderzoeksresultaten schijnen deze hypothese niet te bevestigen. De 

planontwikkelingskosten als onderdeel van de totale transactiekosten bedragen voor case A 

10,9% en voor case B 51,8%. Dit grote verschil kan echter verklaard worden aan de hand van 

de verplichte verhuiskostenvergoeding die moest worden betaald aan de voormalige huurders 

van case A. Deze verplichte verhuiskostenvergoeding is te identificeren als transactiekosten, 

maar is apart opgenomen in de grondexploitatie en valt niet onder de kostenpost plankosten. 

Mocht de verhuiskostenvergoeding fictief wegvallen op de grondexploitatie van case A, dan 

bedraagt het percentage planontwikkelingskosten als onderdeel van de totale transactiekosten 

circa 50%. Dit zou dan vergelijkbaar zijn met het percentage van case B. Op deze manier 

wordt het percentage planontwikkelingskosten als onderdeel van de totale transactiekosten 

gedrukt door de aanwezigheid van een relatief groot bedrag aan verhuiskostenvergoeding. Bij 

case C bedraagt het percentage 32,7%, maar dit wordt omlaag gedrukt door een relatief groot 

bedrag aan rentekosten. Mochten de rentekosten van case C fictief gelijk zijn als bij de andere 

twee cases dan zou het percentage planontwikkelingskosten als onderdeel van de totale 

transactiekosten ruim 50% zijn. Dat het aandeel planontwikkelingskosten als onderdeel van 

de totale transactiekosten hoger is in case B dan in case A en C, heeft dus minder te maken 

met de variabele ‘aantal grondeigenaren’.  

 

Hypothese 4 

Naarmate het aandeel grondeigenaren - met voornamelijk een eigen belang - van het totaal 

aantal grondeigenaren in het ontwikkelingsproces toeneemt, neemt het aandeel 

planontwikkelingskosten als onderdeel van de totale plankosten toe. 

 

De onderzoeksresultaten schijnen deze hypothese niet te bevestigen, maar daar kan een 

kanttekening bij worden geplaatst die in de volgende paragraaf zal worden uitgelegd. Uit tabel 

24 zijn de ramingen van de planontwikkelingskosten gerelateerd aan de totale plankosten af te 

lezen voor case A (47,4%), case B (67,3%) en case C (71%). In case A is sprake van een 

gemeente en een woningcorporatie als grondeigenaar. Deze beide grondeigenaren hebben 

zowel een maatschappelijk als een eigen belang, zoals in het theoretisch kader is uitgelegd. In 

case B is er sprake van een gemeente, en vijf ontwikkelaars. Deze vijf ontwikkelaars kunnen 

verschillende eigen belangen hebben, die niet over hoeven te komen met de maatschappelijke 

belangen van de gemeente. In case C is er sprake van een ontwikkelaar en 10 particuliere 

grondeigenaren. Zowel de ontwikkelaar als de particuliere grondeigenaren streven een eigen 

belang na, gericht op winstmaximalisatie. 
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 De empirie schetste met betrekking tot de hypothese een opmerkelijk beeld. Uit het 

interview met de planeconoom van case B schijnt dat de eigen belangen van de ontwikkelaars 

niet het gezamenlijke belang van de gemeente hebben ondergesneeuwd. Hierbij kan men zich 

afvragen in hoeverre het antwoord van de geïnterviewde persoon objectief het gedrag van de 

ontwikkelaars onderbouwt. In de  overeenkomst zijn er namelijk afspraken gemaakt omtrent 

de invulling van het project, maar is wel sprake van voortdurende coördinatie en afstemming 

tussen de gemeente en het grondbedrijf enerzijds en tussen de drie ontwikkelaars in het 

grondbedrijf anderzijds. Dat de  overeenkomst momenteel wordt heroverwogen, duidt erop 

dat vanwege financiële moeilijkheden ontwikkelaars moeten korten op de woningbouwafzet 

en ruimtelijke kwaliteit om het project financieel haalbaar te houden, hetgeen in strijd is met 

de maatschappelijke belangen van de gemeente.  

Bij case C lijkt de aanwezigheid van grondeigenaren met een eigen belang geen 

invloed te hebben op de hoogte van de plankosten, maar daar kan een kanttekening bij 

geplaatst worden. De (verborgen) plankosten in het verwervingstraject zijn namelijk niet in de 

grondexploitatie opgenomen, terwijl deze kosten wel gemaakt zijn. Voor een mogelijk 

vervolgonderzoek zou het interessant zijn om te bekijken in hoeverre de participatie van 

ontwikkelaars en particuliere grondeigenaren in het ontwikkelingsproces van invloed is op de 

hoogte van de plankosten. Over case C in het onderhavige onderzoek worden enkel uitspraken 

gedaan over het verwervingstraject waarin particuliere grondeigenaren participeren, maar niet 

over het ontwikkelingsproces.  

 

Hypothese 5 

Naarmate het aandeel grondeigenaren - met voornamelijk een eigen belang - van het totaal 

aantal grondeigenaren in het ontwikkelingsproces toeneemt, nemen de totale plankosten als 

percentage van de totale grondexploitatiekosten toe.  

 

De toelichting op hypothese 4 geldt ook voor hypothese 5. De onderzoeksresultaten schijnen 

ook hierbij deze hypothese te bevestigen. Het type grondeigenaar lijkt tijdens het 

verwervingstraject een belangrijkere invloed te hebben op de plankosten dan tijdens het 

ontwikkelingsproces. Een verklaring hierop is de duidelijkheid en overeenstemming die er al 

bestaat omtrent het grondeigendom tijdens het ontwikkelingsproces en het ontbreken ervan 

tijdens het verwervingstraject.  

 

8.3 Conclusies  

8.3.1 Conclusies ten aanzien van de onderzoeksresultaten  

Op basis van de onderzochte cases en grondexploitaties moet voorzichtig worden omgegaan 

met het leggen van een verband tussen de afhankelijke en onafhankelijke variabele, vanwege 

de aanwezigheid van vele derde variabelen en het geringe aantal onderzochte cases. De 

conclusies die in deze paragraaf besproken worden, hebben betrekking op drie cases van 

binnenstedelijke transformatie. Middels het analyseren van de onderzoeksresultaten en het 

toetsen van de hypothesen zal de centrale vraag beantwoordt worden: 
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In hoeverre is er sprake van een verband tussen de grondeigendomsituatie en de 

plankosten en wat zijn de effecten van dit verband op de plankosten bij particuliere 

grondexploitaties van binnenstedelijke transformatielocaties voor woningbouw? 

 

In het onderhavige onderzoek is de grondeigendomsituatie uitgesplitst in de subvariabelen  

aantal grondeigenaren en type grondeigenaren. Uit de  onderzoeksresultaten leiden we het 

bestaan van een mogelijke causale relatie tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabelen 

af, in tegenstelling tot dat er bewezen wordt dat deze causale relatie is bewezen. De 

bevindingen uit de onderzochte cases tonen aan dat er een mogelijk causaal verband bestaat 

tussen de verdeeldheid van grondeigendom en de plankosten in de realisatiefase van het 

ontwikkelingsproces. Naarmate het aantal grondeigenaren in het ontwikkelingsproces 

toeneemt, nemen de plankosten toe. Het type grondeigenaar lijkt in het ontwikkelingsproces 

niet van invloed te zijn op de plankosten, maar gezien de omstandigheden waarin case B zich 

momenteel in bevindt kunnen daar vraagtekens bij geplaatst worden.  

 De bevindingen uit de onderzochte cases tonen daarnaast aan dat er sprake is van een 

mogelijk causaal verband tussen de verdeeldheid van grondeigendom en de plankosten in de 

voorbereidingsfase. Het gaat hierbij dus om het verwervingsproces, hetgeen zich afspeelt  

voor het ontwikkelingsproces. Uit de bevindingen blijkt dat naarmate het aantal 

grondeigenaren in het verwervingsproces toeneemt, er sprake is van een toename in de 

plankosten. Hier is echter een kanttekening bij te plaatsen. Dit verband tussen de 

onafhankelijke en afhankelijke variabele lijkt tijdens het verwervingstraject minder sterk te 

zijn dan tijdens het ontwikkelingsproces. Het interpreteren van de context achter de bedragen 

uit de grondexploitatie was hierbij cruciaal. De (verborgen) plankosten uit het 

verwervingsproces worden namelijk doorberekend aan de consument bij de aanschaf van een 

woning. Hierdoor landen deze (verborgen) plankosten niet op de grondexploitatie. Het type 

grondeigenaar schijnt in het verwervingsproces wel van invloed te zijn op de plankosten. De 

belangen van particuliere grondeigenaren gericht op winstmaximalisatie hebben een 

vertragend effect op de voortgang van de planontwikkeling en de uitvoering van het plan. Er 

is echter nader onderzoek naar particuliere grondexploitaties op grotere schaal nodig om 

nauwkeuriger de relatie tussen de grondeigendomsituatie en de plankosten te bepalen. Op die 

manier kan het vooral duidelijker worden in hoeverre het type grondeigenaar van invloed is 

op de plankosten, aangezien de relatie tussen deze variabelen in het onderhavige onderzoek, 

gezien het geringe aantal cases, lastig te onderzoeken was.  

 

8.3.2 Reflectie op de theorie  

Ten aanzien van de conclusies uit de vorige paragraaf is het van belang om af te vragen in 

hoeverre de onderzoeksresultaten een bijdrage leveren aan het theoretische debat. In de 

praktijk van de drie onderzochte cases blijkt dat naarmate in een ontwikkelingsproces meer 

grondeigenaren zich direct of indirect bezig houden met de planvorming en grondexploitatie 

van een project er meer tijd, geld en moeite (coördinatie, afstemming) moeten worden gestopt 

in de planontwikkeling en realisatie. Vanwege de extra coördinatie- en afstemmingskosten die 

er gemaakt worden tijdens de herontwikkeling van project B onder verdeeld eigendom, kan 

gesteld worden dat het kostenverhogend effect van verdeeld eigendom beperkt is gebleven als 

dat vergeleken zou worden met een situatie waarbij vanaf het begin sprake zou zijn geweest 

van verdeeld eigendom en tot nog hogere plankosten zou hebben geleid. Hieruit kan worden 
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opgemaakt dat toenemende onzekerheid in de grondeigendomsituatie leidt tot meer 

plankosten, omdat door verdeeld eigendom meer coördinatie en afstemming noodzakelijk is.  

Zoals in het theoretisch kader aan bod is gekomen, bestudeert de neoklassieke 

economie de interacties op de markt tussen vragers en aanbieders en veronderstelt dat deze 

rationele grondeigenaren beschikken over volledige en relevante informatie. De neoklassieke 

economische theorie houdt echter geen rekening met de motieven van deze grondeigenaren en 

het menselijk handelen daarin, oftewel de transactie- en informatiekosten. De Nieuw 

Institutionele Economie, in het bijzonder de transactiekostentheorie, houdt daarentegen wel 

rekening met informatietekorten en onzekerheid bij transacties. Uit de cases blijkt dat 

grondeigenaren een beperkte rationaliteit (bounded rationality) hebben om alle relevante 

informatie te achterhalen en de mogelijkheid om dit om te zetten in een contract dat volledige 

zekerheid biedt. Het heroverwegen van de  overeenkomst in case B is daar een sprekend 

voorbeeld van, omdat de grondeigenaren wijzigende marktomstandigheden niet zelf in de 

hand hebben en daar verschillend op kunnen reageren. De gevolgen van deze onzekerheid zijn 

te zien in de toenemende coördinatie- en afstemmingskosten. 

In het onderhavige onderzoek duiden deze transactiekosten voornamelijk op de 

plankosten bij een gebiedsontwikkeling. Naarmate het aantal grondeigenaren toeneemt zijn 

deze kosten naar verwachting wel hoger, omdat bij een toenemend aantal eigenaren het aantal 

partijen waarmee moet worden onderhandeld ook toeneemt, ongeacht het feit of ze nu 

eigenaar blijven of hun grond aan een ontwikkelende partij verkopen. Daarnaast is 

opportunistisch gedrag een belangrijk fenomeen dat zich voornamelijk voordoet tijdens het 

verwervingsproces van een gebiedsontwikkeling. In de praktijk schijnen verschillende type 

grondeigenaren tijdens dit proces elkaar bewust en onbewust elkaar van onjuist informatie te 

voorzien, om op deze manier hun winst te kunnen maximaliseren. Het empirisch onderzoek 

bevestigde tevens dat particuliere grondeigenaren bewust hun grond niet willen verkopen, 

vanwege de verwachte toename in waarde van ontwikkelingsgronden op korte termijn en 

daarom dwars kunnen liggen tijdens het verwervingsproces. De bevindingen die uit het 

onderhavige onderzoek naar voren komen, ondersteunen grotendeels het theoretische 

gedachtegoed over transactiekosten en het gedrag van grondeigenaren.  Nader onderzoek naar 

de samenwerking tussen gemeenten en ontwikkelaars in een gebiedsontwikkeling zou moeten 

uitwijzen of de maatschappelijke belangen van gemeenten niet geschaad worden door eigen 

belangen van ontwikkelaars en particuliere grondeigenaren. 
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Reflectie  

In deze paragraaf zal kort worden gereflecteerd op het onderzoek. Het is belangrijk om aan te 

geven wat de grenzen en beperkingen zijn van case study onderzoek, dat gebaseerd is op 

slechts enkele cases. Wat voor gevolgen heeft dit voor de validiteit? De tekortkomingen van 

het onderzoek en mogelijke aanbevelingen voor vervolgonderzoek zullen aan bod komen. 

 

Objectiviteit 

Tijdens het opstellen en uitvoeren van het onderhavige onderzoek was het vooral belangrijk 

om een zo objectief mogelijke weergave van de transactiekosten te geven. Want als men het 

over transactiekosten heeft, dan is het lastig om te bepalen wat daar mee bedoeld wordt. Om 

de objectiviteit zo veel mogelijk te waarborgen, is er gebruik gemaakt van de 

transactiekostentheorie uit de Nieuw Insitutionele Economie. In het onderhavige onderzoek 

kunnen plankosten als transactiekosten worden geïdentificeerd. Door gebruik te maken van de 

huidige wetgeving (Besluit ruimtelijke ordening art. 6.2.4) omtrent de plankosten, wordt deze 

afhankelijke variabele nader geoperationaliseerd. Door deze basis te nemen voor het 

definiëren van de afhankelijke variabele heb ik getracht de subjectiviteit weg te nemen. 

 

Tekortkomingen 

Het onderhavige onderzoek kent echter enkele belangrijke tekortkomingen of beperkingen, 

wat gevolgen heeft voor de validiteit van de onderzoeksresultaten. In hoeverre zijn de 

conclusies uit het vorige hoofdstuk van drie cases te generaliseren naar soortgelijke cases? 

Hoewel elk project in Nederland in principe uniek is, kunnen de conclusies uit het vorige 

hoofdstuk mogelijk gelden voor soortgelijke projecten. Uit de case selectie in het hoofdstuk 

methodologie zijn projecten geselecteerd op basis van hun samenwerkingsvorm, ligging, 

verwervingssituatie en programma. Door op zoek te gaan naar maximale variantie in de 

onafhankelijke variabele is getracht een goed beeld te geven van het mogelijke verband tussen 

de afhankelijke en onafhankelijke variabele. In mijn optiek is dit gezien de omstandigheden 

(convenience sample) goed gelukt. Daarnaast is er gebruik gemaakt van een methode om 

derde variabelen constant te maken. Echter is de mate van generaliseerbaarheid van 

conclusies hoger wanneer er zich geen belangrijke verschillen in derde variabelen voordoen 

bij soortgelijke cases die de mogelijke causaliteit van de onafhankelijke variabele op de 

afhankelijke variabele kunnen beïnvloeden. De volledige beheersbaarheid van derde 

variabelen is echter onmogelijk, omdat projecten altijd uniek zijn en daarom moeilijk met 

elkaar te vergelijk zijn. Op basis van de onderzoeksresultaten zijn er dus ‘zachte’ conclusies 

geformuleerd, die betrekking hebben op cases met de volgende kenmerken:  

- Samenwerkingsvorm: particuliere grondexploitatie (concessie of zelfrealisatie); 

- Ligging: binnenstedelijke of inbreidingslocatie; 

- Verwervingssituatie: geen onteigeningsprocedure; 

- Programma: voornamelijk woningbouw. 

Een twee zwakheid van het onderhavige onderzoek is de methode waarmee derde 

variabelen worden geneutraliseerd. Deze methode is gebaseerd op aannames die mogelijk niet 

op een wetenschappelijke manier tot stand zijn gekomen. Om dit op te kunnen vangen is er 

gebruik gemaakt van een alternatieve twee methode als aanvulling op de eerste methode, 

waarmee plankosten met elkaar vergeleken kunnen worden. 
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 Een derde zwakheid van het onderhavige onderzoek is het beperkt aantal cases dat 

onderzocht is. In de drie onderzochte cases is sprake van een variantie in de onafhankelijke 

variabele, maar de validiteit van de onderzoeksresultaten zou toenemen als er meerdere 

soortgelijke cases met variantie in de onafhankelijke variabele worden onderzocht. Er is in het 

onderhavige onderzoek wel gestreefd naar het verkrijgen van gegevens van meerdere 

soortgelijke cases, maar werd daarin als onderzoeker beperkt door het ter beschikking stellen 

van data door betrokken personen, en transparantie en medewerking van de geïnterviewde 

personen (convenience sample). Dat is tevens de reden voor het beperkte aantal afgenomen 

interviews per case. De Nederlandse wetgeving maakt het mogelijk dat de gegevens van 

particuliere grondexploitaties, in tegenstelling tot publiekrechtelijke grondexploitaties, niet 

verplicht geopenbaard hoeven te worden. In mijn optiek is het verkrijgen van gegevens van 

drie projecten met een particuliere grondexploitaties dus al een grote prestatie.   

 Tot slot is het een tekortkoming dat er ook gebruik gemaakt is van een geraamd 

plankostenbudget. Twee cases bevinden zich momenteel in de realisatiefase, waarvan één er 

inmiddels bijna is afgerond. De laatste case bevindt zich echter nog in de voorbereidingsfase. 

Bij elk van de drie cases is echter inzicht verkregen in reeds gemaakte plankosten, waardoor 

de conclusies ten aanzien van de onderzochte relatie tussen de afhankelijke en onafhankelijke 

variabele grotendeels gebaseerd zijn op werkelijke kosten. In de laatste case is slechts deels 

inzicht verkregen in de werkelijk gemaakte plankosten.  

 

Mogelijkheden tot vervolgonderzoek 

Het onderhavige onderzoek kenmerkt een aantal belangrijke tekortkomingen die de validiteit 

aantasten. Een vervolgonderzoek zou hierop kunnen inspelen door meerdere soortgelijke 

cases te analyseren, waarbij ook sprake is van een zo groot mogelijke variantie in de 

onafhankelijke variabele.  

 Daarnaast heeft het onderhavige onderzoek plaatsgevonden mede naar aanleiding van 

de uitkomsten van het onderzoek van het PBL (2011). Het hiaat dat het PBL (2011) in haar 

onderzoek heeft achtergelaten, kan verder worden ingevuld door de bevindingen van dit 

onderzoek te vergelijken en eventueel te verbinden met een soortgelijk onderzoek voor 

uitleglocaties. 
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97 Bijlage 1 

Bijlage 1: Persoonlijke communicatie 

P. Sijstermans, planeconoom  

interview 27 mei 2011, en 5 augustus 2011.  

 

R. Tuitert, planeconoom en beleidsadviseur  

 interview 3 maart 2012. 

 

B. van Hoek, docent en adviseur van Scobe Academy 

 interview 7 maart 2012. 

 

M. Kooiman, directeur PAS bv. 

gesprek 25 mei 2012. 

 

C. Robbe, planeconoom. 

gesprek 25 mei 2012. 

 

Anoniem persoon, planeconoom. 

interview 29 juni 2012. 

 

B. Wiggelinkhuizen, planeconoom  

 Interview 17 september 2012 

 

S. de Wit, projectleider  

 Interview 17 september 2012,  
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Bijlage 2: Grootte invloedsfactoren 

Criterium Invloedsfactor: toeslag in % 

A) Omvang exploitatiegebied  

0 ha (minimale waarde) -90% 

Vanaf 0 tot 15 ha (0,06 x oppervlakte plangebied -0,9) x 100% 

15 ha 0% 

Vanaf 15 ha tot 50 ha (0,014286 x oppervlakte plangebied -0,21429) x 100% 

50 ha 50% 

Vanaf 50 tot 70 ha (0,0075 x oppervlakte plangebied +0,125) x 100% 

70 ha 65% 

Vanaf 70 tot 150 ha (0,001875 x oppervlakte plangebied + 0,51875) x 100% 

150 ha (0 x oppervlakte plangebied + 0,8) x 100% = 80% 

Vanaf 150 ha 80% 

  

B) Ligging exploitatiegebied  

Historisch gebied 100% 

Binnenstedelijke locatie 50% 

Inbreidingslocatie 25% 

Uitleglocatie 0% 

  

C) Type opgave  

Geen herstructurering 0% 

Herstructurering 150% 

  

D) Verwervingssituatie  

Bij een gerechtelijke onteigening 10% 

  

E) Programma  

Woningbouw 0% 

Of woningbouw in mengbestemming 10% 

Plus bedrijvigheid -25% 

Of bedrijvigheid in mengbestemming 10% 

Plus commercieel/detailhandel 10% 

Plus maatschappelijk 25% 

Plus recreatie 10% 

  

F) Onderzoeken  

Het hoogste van toepassing zijnde 

percentage van: 

 

Milieueffectrapportage 50% 

Luchtkwaliteit 40% 

Archeologie 30% 

Bodemsanering 20% 

  

G) Bodemgesteldheid  

Slecht 50% 

Normaal 25% 

Goed 0% 
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Bijlage 3:  Grondexploitaties  

Toelichting 

In deze gepubliceerde versie van de masterthesis bevinden zich geen weergaven van  originele 

grondexploitaties noch aangepaste samenvattingsbladen. In verband met de publicatie van 

gevoelige informatie is met de betrokken adviesbureaus en planeconomen afgesproken dat 

gedetailleerde financiële gegevens van de grondexploitatie van projecten A, B en C niet vrij 

worden gegeven in een samenvattingsblad.  

Zoals in het hoofdstuk methodologie op pagina 46 is uitgelegd, kan met betrekking tot de 

verifieerbaarheid van het onderhavige onderzoek in overleg met de auteur van deze thesis 

worden bepaald welke informatie derden kunnen raadplegen. Op deze manier kan de 

anonimiteit worden gewaarborgd en is het onderzoek tevens verifieerbaar.  
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Bijlage 4:  Interview-guides en -transcripties  

Toelichting 

In deze gepubliceerde versie van de masterthesis bevinden zich geen interviewguides en 

uitgeschreven transcripties. In verband met de publicatie van gevoelige informatie is met de 

betrokken adviesbureaus en planeconomen afgesproken dat gedetailleerde informatie van 

projecten A, B en C uit interviews niet vrij worden gegeven in de gepubliceerde versie van de 

masterthesis.  

Zoals in het hoofdstuk methodologie op pagina 46 is uitgelegd, kan met betrekking tot de 

verifieerbaarheid van het onderhavige onderzoek in overleg met de auteur van deze thesis 

worden bepaald welke informatie derden kunnen raadplegen. Op deze manier kan de 

anonimiteit worden gewaarborgd en is het onderzoek tevens verifieerbaar.  

 


