
Gebiedsontwikkeling 

in VS en NL 

LEREN WE OVER EN WEER ?

Praktijk Congres Gebiedsontwikkeling 7 november 2017 Theo Stauttener

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEzbKluPXWAhXNZVAKHYhrBDcQjRwIBw&url=https://www.6sqft.com/new-renderings-of-hudson-yards-norman-foster-designed-tower-and-food-pavilion/&psig=AOvVaw0fJ7tL7h2zjlnjz4c-RrD5&ust=1508253473172508


Theo Stauttener
Gebiedsontwikkeling: systemen vergelijken
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• VS: Vrijheid voor private partij verandert o.a. door veel ReZoning-projecten 

• NL: Nieuw kostenverhaal zet in op meer vrijheidsgraden voor overheid en 
markt

• VS: Incentives bij herontwikkeling zijn aanzienlijk, maar programmatische 
kaders ook (voor VS begrippen) 

• NL: Conceptuele gebiedsontwikkeling geeft ontwikkelaars meer ruimte (?)

• Belang van communities in VS neemt toe; nog niet zichtbaar in formele 
planproducten zoals in NL

• NL belang communities wordt groter o.a. door 

Placemaking en bottom-up-initiatieven 

Schuiven systemen naar elkaar toe ?
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• VS: Verwachte/toekomstige property taks is basis voor privaat 
financieringsysteem van infrastructuur en openbare ruimte (TIF)

• Incentives d.m.v. uitstel van property tax

Bekostiging en financiering van gebiedsontwikkeling is 
compleet verschillend 

NL: Bekostiging van gebiedsontwikkeling vooral via grondexploitatie

Kostenverhaal via exploitatiebijdragen
(Anterieur + exploitatieplan)
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VS: Bekostiging van openbare voorzieningen vooral via vastgoedbelasting 
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• NL: 

• De gebiedsexploitatie is veranderd in een voortdurende exploitatie van
grond en gebouwen.

• Er is meer vraag naar zelfsturing, beheer en programmering openbare 
ruimte.

• Mobiliteitsmanagement, energieproductie e.d. vraagt om nieuwe beheer-
en organisatiemodellen.

• Differentiatie in plannen vraagt om meer diversiteit in inrichting, beheer
etc.

Schuiven systemen naar elkaar toe ?
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• NL: 

• Business Improvement District in NL alleen bekend als BIZ 
(bedrijventerreinen)

• Een uitbreiding van BIZ naar GIZ conform VS is kansrijk (ook voor bepaalde 
tijd, bijv. gedurende transformatie)

• Nieuwe vormen en combinaties kunnen hiervan profiteren (Placemaking)

• De opgaven van steden en gebieden verschillen sterk

Schuiven systemen naar elkaar toe ?

Gebiedsexploitatie

• Waardesprong door nieuwbouw en verbetering

• Kostentoedeling op basis van twee structuren

• Voorstel voor gebiedsexploitatie in 2015
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