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Handelingsperspectief: in drie stappen
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Perspectieven om gebiedstransformaties van de grond te krijgen

1. ‘Laat-de-markt-zijn-werk-doen’ (niets doen)

2. Gaten dichten in een sterk verstoorde markt (reguleren en 
subsidiëren)

3. Strategisch beïnvloeden van marktsituaties (meervoudig sturen)
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Meervoudig sturen

Stimulerend

Sturen  op afstand

Harde sturing
(juridisch/financieel)

Zachte sturing
(communicatief/relationeel)

Faciliterend

Sturen  in overleg
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Richtinggevend Regulerend



Instrumentenwaaier (selectie)

Stimulerend
• Revolverend fonds

• Publieke ontwikkelingsmaatschappij
• Gebiedsinvesteringszone
• Maatschappelijk fonds
• Privaat gebiedsinvesteringsfonds
• Incentive/up-zoning
• Tax   increment financing
• Crowd funding
• (Eeuwigdurende) erfpacht
• Privaat beheer  openbare ruimte

Sturen  op afstand

Harde sturing
(juridisch/financieel)

Zachte sturing
(communicatief/relationeel)

Faciliterend
• Afstemmen investerings-

agenda’s
• Ketensamenwerking
• Wervende coalitie
• Selectie  private 

ontwikkelpartner

Sturen  in overleg
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Richtinggevend

• Gebiedsvisie  en 
planoptimalisatie

• Interactieve planvorming
• Gebiedsbranding

Regulerend

• Parkeernormen 
aanpassen

• Gebiedsconcessie
• Flexibel 

bestemmingsplan
• Stedelijke 

herverkaveling

Legenda

• Rijp instrument
• Groen 

instrument



Casus Bristol Harbourside

Enabling Partnerships (wervende coalities van publieke en 
private  partijen)

Maatschappelijk (loterij) fonds (co-financiering)
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Casus Chicago: Tax Increment Finance
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Casus South Lake Union, Seattle

Zoning-plan

Incentive/up zoning + Ontwikkelbijdrage publieke 
doelen
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Casus New York City: pops + BIDS

POP’s als onderhandeling

Business improvement districts 
(BID’S)

> Gebiedsinvesteringszones
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Buitenland biedt inspiratie, echter:

• Bij ‘groene’ instrumenten is vervolgonderzoek (pilots) nodig op:

• (1) politieke en economische context
• (2) planningssytemen
• (3) culturele context

• Soms wets- en/of stelselwijzigingen nodig

• Gemeenten voldoende geëquipeerd?

• Maar onderliggende mechanismen zijn interessant en bieden mogelijkheden:

> hoe kunnen publieke doelen met private belangen worden 
verbonden?
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