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Verkenningnieuwefinancieringsvormeningebiedsontwikkeling

Voorwoord

Nadat we zo rond 2010 doorkregen dat de ‘crisis’ echt een flinke wissel ging trekken op de gebiedsontwikkeling 

begon er ook een spannende zoektocht: die naar nieuwe verdienmodellen. Het oude verdienmodel werkte niet 

meer, het grondbedrijf was niet meer de cashcow van de gemeente. Hoe konden we dan toch nog klassieke 

gebiedsontwikkeling doen? We buitelden over elkaar heen, maar niemand vond het ei van columbus. Natuurlijk 

zijn er veel (nieuwe) financieringsinstrumenten, die komen overwaaien uit Engeland of de Verenigde Staten, 

maar welke daadwerkelijk toepasbaar zijn op de Nederlandse praktijk van gebiedsontwikkeling en welk effect 

deze hebben, is veelal nog niet bekend. Er wordt in de praktijk al wel geëxperimenteerd met deze nieuwe vor-

men. Voor veel mensen en partijen is echter nog niet duidelijk welke mogelijkheden er zijn.

Al snel sloeg de hoop om in scepsis: er was gewoonweg geen nieuw verdienmodel. En dat terwijl bij veel partijen 

die betrokken zijn bij gebiedsontwikkeling behoefte is aan nieuw instrumentarium om gebiedsontwikkeling 

mogelijk te maken. In diezelfde periode startte Platform31 samen met Pas bv en de steden Enschede en Maas-

tricht de verkenning nieuwe financieringsvormen om in de praktijk de toepasbaarheid van drie van de veelge-

noemde ‘nieuwe financieringsvormen’ in gebiedsontwikkeling te testen. We onderzoeken hierin of crowdfun-

ding, fondsvorming en ingroeimodellen meer konden zijn dan een vluchtige hype. 

Deze publicatie is de weerslag van deze verkenning. De verkenning bestond uit twee delen; een eerste deel 

gaat over een theoretische afbakening van financieringsvormen met deskresearch dat in de tweede helft van 

2014 heeft plaats gevonden. Het tweede deel zijn de gevonden resultaten en conclusies uit de desk research 

in de praktijk getoetst in verschillende praktijkcases in de steden Maastricht en Enschede. Samen met deze 

twee steden hebben we de theoretische financieringsvormen praktisch toepasbaar proberen te maken. In deze 

publicatie beschrijven we de concrete praktische toepassing van de financieringsvormen op bestaande orga-

nische gebiedsontwikkelingen in die praktijkcases. Naast een beschrijving van de gebieden en de ontwikkeling 

die hier plaatsvinden, worden de specifieke kenmerken van de toegepaste financieringsvormen  beschreven. 

De inzichten die dit heeft opgeleverd, worden in deze rapportage vanuit drie invalshoeken belicht: organisatie, 

proces en financiën. Het is een drie- eenheid die wij in elke case op elk moment zijn tegengekomen. Uiteraard 

worden de effecten, toepasbaarheid en kritische succesfactoren van deze drie aspecten benoemd. Tot slot 

worden algemene conclusies getrokken, die de praktijkcases overstijgen. 

Wij denken met deze verkenning een brug te hebben geslagen tussen theorie en praktijk. Maar, zoals uit het 

laatste hoofdstuk naar voren komt, levert het naast antwoorden ook weer nieuwe vragen op. En zien we een 

aantal richtingen voor een verdere verdieping. Hiermee gaan we met veel plezier en nieuwsgierigheid samen 

mee aan de slag.

Jeroen Niemans, Platform31

Chantal Robbe, PAS bv
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Inleiding

Gebiedsontwikkeling kent verschillende verschijningsvormen, en de organische gebiedsontwik-

keling manifesteerde zich de afgelopen jaren als een nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling. Mede 

dankzij de economische crisis en de verandering op de woning- en vastgoedmarkt kreeg deze manier 

van ontwikkelen de wind in de zeilen. Organische gebiedsontwikkeling stelt meer dan voorheen, de 

eindgebruikers van een gebied centraal: zij komen zelf met initiatieven voor ontwikkeling. Ook wordt 

 organische gebiedsontwikkeling gekenmerkt door meer kleinschaligere ontwikkeling, waarbij een 

eindbeeld van een gebied ontbreekt. Daarbij neemt organische gebiedsontwikkeling het bestaand 

vastgoed als uitgangspunt en kijkt in plaats van sloop-nieuwbouw vooral ook naar transformatie-

mogelijkheden. Dit vraagt wel om  visie en doorzettingsvermogen, maar in de praktijk komen er, al of 

niet samen met ontwikkelaars en gemeenten, diverse ontwikkelingen op een min of meer organische 

wijze tot stand. 

Daarbij blijkt uit de praktijk dat de ‘gereedschapskist’ van de gebiedsontwikkelaar niet toereikend 

is: veel betrokken partijen hebben behoefte aan nieuw instrumentarium, zowel op het vlak van go-

vernance als het  beschikbaar krijgen van financiële middelen. Er wordt landelijk veel geschreven 

over nieuwe verdienmodellen in gebiedsontwikkeling. Hoewel de behoefte daaraan begrijpelijk is, 

spreken we in dit onderzoek liever over nieuwe financieringsvormen van gebiedsontwikkeling. Het 

is immers maar de vraag of in de huidige markt daadwerkelijk sprake is van ‘verdienen’, of enkel van 

‘financieren’. De traditionele vormen van financiering zijn lang niet altijd toepasbaar of toereikend. 

Die richten zich vaak op het inzetten van de toekomstige waardevermeerdering van het nieuwe vast-

goed in een gebied, bijvoorbeeld door het wijzigen van de bestemming van agrarische bouw naar 

woningbouw. Op basis van deze waardevermeerdering en het feit dat veel nieuw vastgoed relatief 

gemakkelijk werd verkocht of verhuurd, waren banken en financiers bereid tegen een relatief lage 

vergoeding voor winst en risico een financiering te verlenen. Deze traditionele financieringen staan 

steeds vaker onder druk. De waardevermeerdering is tegenwoordig kleiner dan voorheen en de af-

zetmogelijkheden van nieuw vastgoed zijn veel onzekerder. Banken zijn hierdoor terughoudender in 

het verlenen van financieringen. 

In de organische gebiedsontwikkeling is de behoefte aan nieuwe financieringsinstrumenten groot. 

Door de geheel andere wijze van ontwikkelen, waarbij de eindgebruiker veelal het initiatief neemt en 

er meer aandacht is voor de transformatie van bestaand vastgoed, is van waardevermeerdering door 

bestemmingswijziging lang niet altijd sprake. De vraag naar nieuwe verdienmodellen is met name 

ontstaan door vraaguitval in de klassieke gebiedsontwikkeling. Het gaat daarbij echter niet om ver-

dienmodellen maar om financiële vormen die een gebied (weer) aan de gang krijgen. Vandaar dat we 

in dit onderzoek spreken van nieuwe financieringsvormen van gebiedsontwikkeling. En gaan we in 

op drie veelgenoemde en in onze ogen in de praktijk kansrijke financieringsvormen: fondsvorming, 

ingroeimodellen en crowdfunding. 
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Doel- en vraagstelling

Doel 

Er is behoefte aan nieuwe financieringsmogelijkheden in gebiedsontwikkeling. Deze behoefte ontstaat, omdat 

de huidige mogelijkheden ontoereikend zijn. Voor de verkenning formuleren we de volgende drieledige doel-

stelling:

De toepasbaarheid en de effecten in beeld brengen van drie nieuwe financieringsinstrumenten: fondsvorming, 

ingroeimodellen en crowdfunding.

Hiervoor onderscheiden we drie subdoelstellingen:

1 Onderzoek de (theoretische) uitgangspunten van de nieuwe financieringsinstrumenten;

2 Onderzoek of deze instrumenten toepasbaar zijn in organische gebiedsontwikkeling; 

3 Breng de effecten van deze drie instrumenten in kaart door ze gezamenlijk met de gemeenten toe te passen 

in bestaande organische gebiedsontwikkelingen.

Gebiedsontwikkeling in de huidige tijd vraagt onder meer om andere planvorming en samenwerkingsvormen. 

Dit vergt een verandering van cultuur en mentaliteit van gemeenten en andere betrokkenen bij gebiedsont-

wikkeling. Daar tegenover staat dat ze minder toegankelijk zijn voor de meer traditioneel ingestelde spelers in 

gebiedsontwikkeling en minder goed passen binnen de huidige wet- en regelgeving.

Vraagstelling 

Aanleiding voor deze verkenning zijn de vele verschillende en verscheidende financieringsvormen waarmee in 

de praktijk nog niet of nauwelijks ervaring mee is opgedaan. Om het onderzoek naar de nieuwe financierings-

vormen en de toepasbaarheid daarvan te onderzoeken, is de hoofdvraag als volgt geformuleerd:

Wat is nodig om fondsvorming, ingroeimodellen en crowdfunding te kunnen toepassen in organische gebieds-

ontwikkeling? Hoe werken ze in de praktijk en wat zijn de effecten (organisatie, proces en financiën) ervan op 

organische gebiedsontwikkeling? Met andere woorden: hoe opereren de samenwerkingspartijen? Hoe vult de 

gemeente haar faciliterende rol in en wat zijn de financieringsmogelijkheden. 

 

Driehoek gebiedsontwikkeling 

Organisatie

Financiën

Proces
 

Bron: PAS bv, 2015 

Onderzoeksvragen

Om goed antwoord op de hoofdvraagstelling te geven, zijn drie onderzoeksvragen met bijbehorende deelvra-

gen geformuleerd. Deze werken we nader uit in de komende hoofdstukken. 
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 − Wat zijn de theoretische uitgangspunten van fondsvorming, ingroeimodellen en crowdfunding?

• Wat houden fondsvorming, ingroeimodellen en crowdfunding in en welke verschillende typen 

onderscheiden we?

• Wat is het verschil tussen een gewoon fonds en een zogeheten rollend fonds (revolving fund)?

• Wat is ingroeihuur en is dat ook toepasbaar op de koopmarkt?

• In hoeverre zijn de genoemde financieringsvormen doelmatig en doeltreffend in ‘klassieke’ en organische 

gebiedsontwikkeling? 

 − Zijn deze financieringsvormen toepasbaar voor gemeenten in organische gebiedsontwikkeling?

• Welke (theoretische) aspecten zijn in de praktijk bruikbaar?

• Op welk schaalniveau zijn deze financieringsvormen toepasbaar?

• Welke lokale omstandigheden zijn van invloed op de keuze om een financieringsvorm al dan niet toe te 

passen?

 − Welke effecten hebben deze drie financieringsvormen op organische gebiedsontwikkeling?

• In hoeverre kan een combinatie van financieringsvormen een bijdrage leveren aan de financieringsbehoefte 

van organische gebiedsontwikkeling?

• Hebben deze financieringsvormen andere effecten dan de bestaande financieringsvormen?

• Wat zijn de effecten van deze financieringsvormen op de governance van organische gebiedsontwikkeling. 

Kortom: hoe verloopt het proces? 

In deze verkenning hebben we eerst een uitgebreide deskresearch uitgevoerd naar de drie financieringsvor-

men. De handvatten uit dit onderzoek hebben we vervolgens in Maastricht en Enschede toegepast en getest. 

Onderstaand schema geeft de methodiek van de verkenning weer.

Burger

GemeenteProvincie

Winkelier

Makelaar

retailvastgoed
Belegger

Financier
retailvastgoed

Horecaondernemer

DIRECT FINANCIEEL
BELANG

(incl. winstmaximalisatie)

ECONOMISCHE 
ONTWIKKELING

WERK-
GELEGENHEID

GOEDE 
RUIMTELIJKE 

ORDENING 
(incl. schaarsheid)

VEILIGHEID

LEEFBAARHEID
BESCHIKBAARHEID 

VAN PRODUCTEN

CONTINUITEIT 
VAN EXPLOITATIE

INDIRECT 
FINANCIEEL 

BELANG

(ruimte voor) 
MARKT-

DYNAMIEK

Proces

Definitie, aakening en toepasbaarheid

HOE
WERKT

HET?

TOETS 
PRAKTISCHE  
TOEPASBAAR-

HEID

Cases:
•� Enschede
•� Maastricht

Ingroeimodellen

Crowd-funding

Revolving-fund

RESEARCH (theorie)
Praktijkvoorbeelden

Handvatten  deskresearch
Wat is nodig om nieuwe financieringsvormen 
toe te passen in organische gebiedsontwikkeling. 
Hoe werkt het en wat zijn de effecten?

Effecten en 
succesfactoren 
1.  Deskresearch
2.  Praktische toepasbaarheid
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1 Decontextvoorfinancieringsvormenin
gebiedsontwikkeling

Hoewel we bestaande en nieuwe begrippen voor gebiedsontwikkeling hanteren, vormt organische gebieds-

ontwikkeling in dit rapport het uitgangspunt. Omdat juist in deze context, de vraag naar nieuw financieel in-

strumentarium groot is. Dit betekent overigens niet dat we de klassieke gebiedsontwikkeling geheel buiten 

beschouwing hebben gelaten. Er vinden immers nog klassieke gebiedsontwikkelingen plaats waarbij ook be-

hoefte is aan nieuwe financieringsvormen. 

Klassieke gebiedsontwikkeling

De duidelijkste vorm van klassieke, integrale gebiedsontwikkelingen zijn de VINEX-locaties: één gebied in één 

keer aanpakken (wel in fasen), grootschalig, projectmatig met een duidelijk eindbeeld. Projectontwikkelaars en 

corporaties bouwen vastgoed en dragen hierover het risico, gemeenten dragen het risico van grondexploitatie 

en leggen de openbare ruimte aan. Kortom: eerst ontwikkeling dan overdracht aan beheer. De financierings-

vorm bij de klassieke gebiedsontwikkeling is de uitgifte van gronden aan de bouwende en ontwikkelende par-

tijen. 

Organische gebiedsontwikkeling

Bij organische gebiedsontwikkeling is er ruimte voor gevarieerde initiatieven en sprake van een open- einde-

proces zonder blauwdruk. Het is een optelsom van relatief kleinschalige lokale (her)ontwikkelingen. Ontwik-

keling, tijdelijke situatie en beheer lopen in organische gebiedsontwikkeling door elkaar heen. Eindgebruikers 

hebben meestal een dominante rol, overheden juist een faciliterende rol. Deze vorm van gebiedsontwikkeling 

leidt tot meer stedelijke diversiteit en biedt een grotere mate van flexibiliteit dan de projectmatige, grootscha-

lige en integrale planningstraditie1.

Organische gebiedsontwikkeling ten opzichte van integrale gebiedsontwikkeling

Integralegebiedsontwikkeling Organische(her)ontwikkeling

Ruimtelijke neerslag In één keer Geleidelijk

Schaal Grootschalig Kleinschalig

Proces Projectmatig Open einde

Plan Eindbeeld Strategisch

Type ontwikkelaar Grote professionele ontwikkelaars Kleine aannemers/ontwikkelaars en particulieren (CPO)

Rol gemeente Actief en risicodragend Faciliterend

Ontwikkeling en beheer Voltijdelijk Door elkaar

Bron: Buitelaar et al. (2012)

De tabel geeft een beeld van beide typen gebiedsontwikkeling. Het onderscheid is niet zo hard als in de tabel 

lijkt: in de praktijk kunnen beide typen naast elkaar bestaan. De gebiedsontwikkeling van het Ebbingekwartier 

in Groningen staat bijvoorbeeld te boek als ‘organisch’. Hier hebben gemeente en ontwikkelaars grote grond-

posities en vervullen ze nog altijd een risicodragende rol (Buitelaar, Kooiman en Robbe, 2012). Het bijbehorende 

instrumentarium verschilt echter zodanig dat het één niet zonder meer toepasbaar is op het andere. De inzet 

1 Planbureau voor de Leefomgeving (04-09-2012). Organische gebiedsontwikkeling: hoe bereiken we flexibiliteit in stedelijke planning. 
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van het ene instrument in een gebiedsontwikkeling, hoeft het andere niet bij voorbaat uit te sluiten. Dat geldt 

zeker voor de financieringsvormen. Een gemeente kan faciliterend grondbeleid voeren en tegelijkertijd in een 

deel van een gebiedsontwikkeling actief en risicodragend opereren. 

Vaak wordt het etiket organisch ontwikkelen op grootschalige projecten geplakt die in of door de crisis zijn 

vastgelopen en waarbij er vervolgens op een andere manier poging wordt gedaan. Hierbij worden die ontwik-

kelingen meer gefaseerd en met meer flexibiliteit, dus minder volgens een vaste volgorde en minder een vaste 

programmering alsnog tot ontwikkeling gebracht. In dit onderzoek wordt deze manier van werken niet gezien 

als organische gebiedsontwikkeling; wel is het een aanpak die elementen van organische gebiedsontwikkeling 

gebruikt. 

In dit onderzoek gaan wij uit van organische gebiedsontwikkeling wanneer sprake is van gemeenten, maar ook 

eigenaren / gebruikers en corporaties, die gebieden aanpakken door te stimuleren dat kleinschalig plekken in 

de bestaande stad worden opgeknapt. Daarbij gebruiken wij onderstaande schema om de verhouding tussen 

de ambities /doelstellingen zoals vastgesteld in collegeakkoorden (bijvoorbeeld het vergroten van de werk-

gelegenheid of waardecreatie) te verbinden aan concrete ontwikkelingen. 

Organisatie

Financiën

Proces Organisatie

Financiën

Proces

Ambitie / Propositie / Doelstellingen

(Bron: PAS bv, 2015)

Elke driehoek staat voor een kleinschalige ontwikkeling die recht doet aan de ambities op het strategisch ni-

veau. Ook vertegenwoordigt de driehoek de kernelementen in de organische gebiedsontwikkeling: financiën, 

organisatie en proces. Deze kernelementen zijn leidend voor de relatief kleinschalige lokale (her)ontwikkelin-

gen. Ook de ontwikkelingsfase, tijdelijkheid en beheerfasen (vastgoed en openbaar gebied) lopen door elkaar 

in de organische gebiedsontwikkeling. 

De kernelementen in het kort: 

 − Organisatie: wie neemt welke rol? Gemeente faciliteert? 

 − Proces: welk proces wordt doorlopen? Is er een stappenplan, strategie of gebiedsmanager die aftast bij 

stakeholders in het gebied? 

 − Financiën: welke financieringsvorm past bij de gekozen organisatie of de gewenste ontwikkeling van het 

gebied? Wat is de gewenste ontwikkeling als afgeleide van de ambities? 
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Inbedding financieringsvormen

Voor de publieke partijen is het behalen van rendement of financiële winsten niet het doel van gebiedsontwik-

keling. Wel het realiseren van kwalitatieve ruimte voor wonen, werken en recreëren. Bij een gebiedsontwikke-

ling is het de kunst om hierbij een doelgerichte aanpak te ontwerpen en een ontwikkelstrategie te bepalen. 

Vraagstuk bij gebiedsontwikkeling die niet ‘vanzelf gaat’, is het ontdekken van de remmende factor. Vaak heeft 

dit met geld te maken. Gebiedsontwikkeling is mogelijk als de opbrengsten hoger zijn dan de kosten en er finan-

ciering beschikbaar is. Maar, meer nog dan in de tijd waarin klassieke gebiedsontwikkeling bijna automatisch tot 

hoge opbrengsten leidde, is financiering van projecten in de huidige tijd een extra aandachtspunt. In het verle-

den waren banken soepel met het verstrekken van leningen en hypotheken, tegenwoordig komen alternatieve 

financieringsbronnen in beeld. Voor het rondkrijgen van de financiering van een gebiedsontwikkeling is het 

meer en meer noodzakelijk om te beschikken over een businesscase die klopt. Dit betekent dat een gebieds-

ontwikkelingsproject goed doordacht en onderbouwd moet zijn. Er mag bijvoorbeeld geen sprake zijn van over-

programmering. Ook wil een financier zien dat betrokken partijen zelf substantieel risico dragen in het project. 

Dankzij de inzet van ‘nieuwe’ financieringsvormen is sturing mogelijk op één of meerdere van de volgende doe-

len die financiering van gebiedsontwikkeling, en daarmee de businesscase, mogelijk maken: 

 − Het beperken van kosten;

 − Het creëren van (extra) opbrengsten;

 − Het inzetbaar maken van opbrengsten;

 − Het integreren van exploitaties;

 − Het regelen van financiering. 

Dit met het uiteindelijk doel de omgeving een boost kunnen geven, programma’s te kunnen herijken of een 

locatie in de belangstelling te zetten. Het lost echter niet het probleem van een bestaande boekwaarde op. De 

drie financieringsvormen die in dit onderzoek worden verkend, hebben verschillende doelen. Fondsvorming 

heeft als doel het inzetbaar maken van opbrengsten, maar revolving funds kunnen opnieuw opbrengsten ge-

nereren. Ingroeimodellen beperken de kosten aan de vraagzijde van huurders en kopers en creëren extra op-

brengsten aan de aanbodzijde. Ervan uitgaande dat het niet toepassen van ingroeimodellen leegstand tot ge-

volg zou hebben. Crowdfunding is gericht op het creëren van (extra) opbrengsten of het beperken van kosten. 

De overeenkomst tussen deze financieringsvormen is dat ze zijn gericht op het tot stand brengen van de 

 financiering van gebiedsontwikkeling, via het genereren van (extra) opbrengsten of het beperken van kosten. 

De  financieringsvormen fondsvorming, ingroeimodellen en crowdfunding zijn veel genoemde en daardoor be-

kend met veronderstelde constructies. Desondanks zijn ze in de praktijk van de gebiedsontwikkeling nog wei-

nig toegepast en zijn de effecten nog onbekend. Hieruit vloeit de hoofddoelstelling van deze verkenning voort. 

In het volgende hoofdstuk brengen we de theorie en praktijk van de drie financieringsvormen bij elkaar. Bij 

elke financieringsvormen kijken we achtereenvolgens naar de kenmerken, handvatten en toepasbaarheid in de 

praktijk. Vervolgens worden aan praktijkcases beschreven. 
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2 Dedriefinancieringsvormen

2.1  Fondsvorming

In dit hoofdstuk wordt de financieringsvorm fondsvorming behandeld. Onder een fonds wordt verstaan een 

instrument dat gebruikt wordt om kapitaal en middelen te bundelen en beheren. Dit hoofdstuk begint met een 

overzicht van verschillende fondsvormen. Vervolgens wordt gefocust op een van de onderscheiden fondsvor-

men: het revolving fund, dat in de rest van dit hoofdstuk ook centraal staat. In paragraaf 3.3 worden de kritische 

succesfactoren van revolving funds besproken. Vervolgens passeren enkele interessante voorbeelden van de 

toepassing de revue. In de laatste paragraaf werken we nader uit hoe een revolving fund er in de praktijk volgens 

ons uit zou moeten zien.

Verschillende fondsvormen

Revolving funds (ook wel revolverende of rollende fondsen genoemd) maken onderdeel uit van financiering 

door middel van fondsvorming. Er zijn verschillende fondsvormen2 mogelijk. Omdat fondsvorming op dit mo-

ment een veel gebruikt begrip is ook buiten het vakgebied van gebiedsontwikkeling, wordt eerst een (korte) 

opsomming van de verschillende vormen gegeven.

Doelfonds

Een fonds voor het realiseren van een gezamenlijk doel van deelnemende partijen, met bijdragen (waaronder 

subsidies) ‘à fonds perdu’. Kenmerken van een doelfonds zijn: 

 − Meerdere partijen storten, éénmalig of gedurende een bepaalde periode, geld in dit fonds zonder uitzicht op 

terugbetaling;

 − Er is geen direct rendement op deze gelden;

 − Na het realiseren van de doelen is het fonds leeg, tenzij opnieuw wordt gestort.

Vermogensfonds

Het principe van een vermogensfonds is gebaseerd op het vastzetten van een ‘lump sum’ in een fonds. Het 

rendement van middelen in het fonds wordt ingezet voor het financieren van de projecten of diensten (zoals 

landschapsbeheer). Kenmerken van een vermogensfonds zijn:

 − Het geld in het fonds blijft in principe voor de eeuwigheid in het fonds en zorgt voor continuïteit van 

beschikbare middelen.

 − Het fondsvermogen wordt elders belegd.

 − Het rendement van het fonds – en dus het besteedbare geld – is afhankelijk van de marktrente.

Een vermogensfonds is een subvorm van een revolving fund. Het besteedbare geld wordt gevormd door het 

rendement op het vermogen. Het vermogen zelf wordt niet ingezet, maar wordt elders belegd. Kenmerk van 

een dergelijk fonds is dat er relatief veel geld als vermogen moet worden ingezet om voldoende besteedbaar 

geld te kunnen genereren.

2 http://www.streekfonds.nl/Wat-is-een-streekfonds/Fondsvormen/

http://www.streekfonds.nl/Wat-is-een-streekfonds/Fondsvormen/
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Ontwikkelingsfonds

Een ontwikkelingsfonds richt zich op de ontwikkeling van bepaalde gebieden door risicodragende investerin-

gen in projecten met een hoge kans op rendement.

Kenmerken van een ontwikkelingsfonds zijn verder:

 − (Vaak) een bundeling van publieke en private middelen.

 − Verdeling van risico en rendement over alle partijen.

Egalisatiefonds

Een egalisatiefonds is een fonds waarbij bijdragen uit (winstgevende) gebiedsontwikkeling worden gebruikt om 

verliesgevende activiteiten of maatschappelijke doelen te financieren. Egalisatiefonds zijn bij diverse gemeen-

ten opgezet. Een voorbeeld van een egalisatiefonds is een fonds sociale woningbouw. Een dergelijk fonds ont-

vangt bijdragen vanuit projecten en verdeelt deze over projecten met sociale woningbouw. 

Privaat Investeringsfonds

Het private investeringsfonds kan vooral dienen voor de financiering van kansrijke projecten, waar een voorin-

vestering voor nodig is. Private partijen participeren in het fonds en zorgen voor kapitaal dat geïnvesteerd kan 

worden en dat kan fungeren als aanjager van projecten waarbij gebiedsontwikkeling, infrastructuur en mobili-

teit gecombineerd worden.

Gebiedsfonds

Bij de herontwikkeling van gebieden kunnen de betrokken partijen besluiten de waarden in het gebied te willen 

behouden. Hiervoor wordt een fonds opgericht waar de betrokkenen aan bijdragen. Door de financiering van 

de herontwikkeling te laten plaatsvinden middels het gebiedsfonds kunnen verschillende herontwikkelings-

opgaven in het gebied (publiek en privaat vastgoed, infrastructuur, etc) gecombineerd worden en komen de 

voordelen van het geïnvesteerde kapitaal ten gunste aan alle belanghebbenden in het gebied. Stumpel (2014) 

heeft onderzoek gedaan naar de werking van een gebiedsfonds. Hij definieert een gebiedsfonds als volgt:

‘Een verdienmodel waarin verschillende typen investeerders zoals overheden, marktpartijen, maatschappelijke 

partijen hun middelen bundelen en belangen delen om een korte en/of lange termijn financiering te faciliteren 

met als primair doel het integraal ontwikkelen en beheren van een gebied.’

Het fonds kan dan gebruikt worden om:

 − publieke en private activa te bundelen/beheren vanuit een collectief oogpunt met korte en lange termijn 

doelstellingen;

 − kapitaal verzamelen uit verschillende bronnen in ruil voor aandeelhouderschap en medezeggenschap 

(Heurkens, 2014).

Deze kenmerken sluiten aan op de huidige aanpak van de Nederlandse gebiedsontwikkeling waarin er geen 

tot minder ruimte is voor de publieke overheid om te investeren en waarin particuliere initiatieven naar boven 

komen (Heurkens en Stumpel, 2014).

Echter, er bestaan slechts beschrijvingen van een gebiedsfonds; een bestaand praktijk voorbeeld is het Chis-

wick park in Londen, zie BOX 1. 
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Box1BeschrijvingChiswickPark

Chiswick park is opgezet door een private trust (stichting). Initieel heeft de private trust die de ontwikke-

ling Chiswick Park wilde ontwikkelen investeerders aangetrokken die duurzaamheid in het gebied wilden 

nastreven en in de haalbaarheid van de ontwikkeling van Chiswick park geloofden. Naarmate Chiswick 

Park verder ontwikkelde verschoof het belang van de investeerders van een duurzaam karakter naar het 

behalen van rendement. 

Heurkens en Stumpel hebben voor het gebiedsfonds Chiswick de volgende onderzoeksvraag gesteld: welke 

kenmerken en mechanismen kent het gebiedsfonds en welke lessen kunnen daaruit voor Nederland worden 

getrokken. Nederland en Engeland kennen natuurlijk institutionele verschillen en daarom zijn de te trekken les-

sen gericht op inspiratie en leren en gaat het enkel om formuleringen van lessen voor de Nederlandse praktijk 

i.p.v. deze te lessen te hebben getoetst in de Nederlandse praktijk. 

Omdat wij het een relevant voorbeeld vinden omdat het aanknopingspunten biedt voor de nieuwe realiteit 

waarin de financieringsvormen zich vorm moeten geven, hebben wij hier de kenmerken van het gebiedsfonds 

chiswick park genoemd (ook te lezen als lessen): 

 − De fondsstructuur wordt gebruikt om de samenwerkingsverbanden tussen de partners vorm te geven. Met 

een duidelijke fondshiërarchie: gebiedsontwikkeling beheer- en eigendom en contractuele relaties zijn 

aparte ‘units’. 

 − De rollen tussen de partners zijn die van ontwikkelaar, beheerder, estate management en een fondsbeheerder. 

 − Instellen van een raad van toezicht die verantwoordelijk is voor de besluitvorming. 

 − De opdrachtgever van het gebiedsfonds is verantwoordelijk voor de waardeproposities.

 − Een tweeledige relatie met klanten. Allereerst bedient het gebiedsfonds de aandeelhouders; dit contact 

loopt via de fondsmanager, en de estate managers. Daarnaast worden huurder/gebruikers bediend door het 

full-service concept: deze relatie loopt het fondsmanagement. 

De waardepropositie die voor Chiswick park geldt is gericht op een vraag gestuurde integrale duurzame full-se-

vice concept om een optimale werk- en leefomgeving te faciliteren. Er wordt geen product geleverd maar een 

set van diensten die inspelen op de behoeften van gebruikers (Heurkens en Stumpel, 2014).

Het verdienmodel van Chiswick Park is veelomvattend is om die reden in vier onderdelen gesplitst (PAS bv, 

2015):

1 Het organiseren van activa en het bundelen van activa voor alle procesfasen van de ontwikkelingscyclus.

2 Het verzamelen van kapitaal en het generen van inkomsten.

3 Het fondsvermogen komt ten bate van de gebiedsontwikkeling, vastgoedexploitatie en het gebiedsbeheer. 

4 Tussentijdse interventies: kapitaalinjecties waarbij het reeds ontwikkelde vastgoed als onderpand dient.

De cashflow bestaat dan vervolgens uit huurinkomsten, service bijdragen, een losse verkoop en financiële bij-

dragen van overheden ter compensatie van het ontwikkelen van de openbare ruimte en infrastructuur.

Lessen voor de Nederlandse praktijk: 

 − Alle partijen onderschrijven het belang van de waardepropositie, en dat deze verticale integratie bijdraagt 

aan de huidige en toekomstige waarde van het gebied. 

 − In het gebiedsfonds bestaan de partners voornamelijk uit private partijen. Maatschappelijke partijen en 

overheden hebben andere doelen. 
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 − (Publiek – commercieel)  doen niet  of nauwelijks mee.

 − Overheden zijn wel van belang voor een gebiedsfonds in verband met bestaande planningsprocedures.

 − Een gebiedsfonds is een relatief duur middel. Door vergoedingen aan fondsbeheerders, management- en 

performance fees zijn de kosten van een gebiedsfonds relatief hoog. Dit houdt in dat een dergelijk fonds 

alleen op een groter schaalniveau ingezet kan worden. Bij een kleiner fonds drukken deze kosten te veel op 

het rendement van het fonds.

Een les voor uitvoering luidt: het gebiedsfonds is geen doel maar een middel. Om het gebiedsfonds kans van 

slagen te geven moet volgens Stumpel het verwachte rendement (uitgedrukt in waardestijgingen van grond 

en vastgoed) corresponderen met de sociale, maatschappelijke en ruimtelijke doelstellingen van de gebieds-

ontwikkeling. Het in lijn brengen van de waardestijging is mogelijk door eerst de toekomstige behoefte van 

eindgebruikers in beeld te brengen. Bepaal pas daarna de waardestijgingen en niet andersom. Harmoniseer de 

waardestijgingen met de aanwezige behoeften. Bepaal daarna het geschikte verdienmodel

Revolving funds

Een revolving fund gaat uit van het principe dat een partij (risicodragend) investeert in een gebied waarbij het 

rendement pas op een later moment wordt gerealiseerd. Het idee erachter is dat de investering net een duw in 

de goede richting geeft. Het heeft een vliegwieleffect op andere ontwikkelingen en investeerders waarmee het 

resultaat van de uiteindelijke businesscase wordt verbeterd. Daarnaast gaat het revolving fund ervan uit dat een 

investering op enig moment weer terug vloeit (al dan niet met een bepaald rendement of alleen gedeeltelijk) in 

het fonds waarmee vervolgens weer nieuwe initiatieven kunnen worden gestart, zie het onderstaande figuur. 

Voorbeeld revolving fund

Proces

Fonds 
1/1/2014

Actie mogelijk rendement: na 2 jaar: rendement 
na 2 jaar:

Fonds 
31-12-2015

€ 400.000
investeren - (hogere) huur opbrengst vastgoed - kapitaliseren hogere huur

min. 3% per jaar € 424.360- hogere toekomstige grondwaarde - incaseren hogere 
  grondwaarde- op termijn minder kosten onderhoud

- etc.

Bron: PAS bv

In een brief aan de Tweede Kamer3 definieert de minister van Binnenlandse Zaken (BZK) een revolving fund als 

volgt:

‘Een fonds waarmee een overheid leningen verstrekt en/of risicodragend participeert of leningen garandeert 

aan projecten met een maatschappelijk doel en waarbij de aflossingen steeds opnieuw gebruikt kunnen wor-

den.’

Opmerkingen van PAS bv bij de door het ministerie van BZK gehanteerde definitie van een revolving fund zijn:

 − PAS bv merkt op dat het niet per se een overheid hoeft te zijn die een revolving fund opzet en beheert. Ook 

private partijen kunnen revolving funds opzetten. 

 − In de definitie van het ministerie van BZK wordt specifiek over bijdragen aan projecten gesproken. Wij kunnen 

ons goed voorstellen dat een revolving fund in een gebiedsontwikkeling wordt ingezet. Er is dan geen sprake 

van bijdragen aan projecten, maar meer van bijdragen aan initiatieven binnen de gebiedsontwikkeling. 

3 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/07/13/kamerbrief-over-revolverende-fondsen.html
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Een revolving fund binnen de gebiedsontwikkeling wordt in deze deskresearch dan als volgt gedefinieerd:

Een fonds waarmee de fondsbeheerder leningen verstrekt en/of risicodragend participeert of leningen garan-

deert aan projecten of initiatieven binnen een gebiedsontwikkeling en waarbij de aflossingen steeds opnieuw 

gebruikt kunnen worden.

Intermezzo:analogiefondsengrondexploitatie

Vergelijk een fonds met een grondexploitatie: in een grondexploitatie is de waarde van bestaande grond 

en vastgoed de input. Vervolgens wordt er een transformatie van het bestaande vastgoed uitgevoerd 

(door slopen, bouwrijpmaken etc.). De output in de grondexploitatie wordt gevormd door de waarde van 

bouwrijpe grond. Parameters, zoals rentekosten en inflatie, kosten zijn van belang voor de financiële 

uitkomsten. Is het resultaat van een grondexploitatie positief, dan is een project financieel economisch 

haalbaar. 

Kritische succesfactoren

KplusV (organisatieadviseurs) inventariseerden welke gemeenten initiatieven ontplooien om revolverende 

fondsen op te zetten. KplusV geeft aan dat bij de opzet van een fonds (al dan niet revolving) te veel aandacht 

uitgaat naar de technische en juridische aspecten van het fonds. Bij de opzet van een fonds zou veel meer aan-

dacht moeten zijn voor de strategie, inbedding in de maatschappij en de politieke aansturing en verantwoor-

ding. Een plan van aanpak voor het opzetten van een fonds zou kunnen zijn:

1 Meerwaarde van het fonds omschrijven;

2 Doelstellingen omschrijven;

3 Definiëren van functies die binnen of buiten het fonds georganiseerd moeten worden om de gestelde doelen 

te bereiken;

4 Structuur en opzet fonds bepalen;

5 Monitoring en democratische legitimering (in geval van publiek fonds).

Ook Ecorys et al. (2010) deed onderzoek gedaan naar praktijkervaringen met revolving funds. Zij constateren 

het volgende:

 − Bij het inrichten van een revolving fund moet rekening worden gehouden met kosten voor management en 

beheer. Het fondsmanagement wordt veelal aanbesteed conform het aanbestedingsbeleid. De fondsmanager 

werkt op basis van een door de opdrachtgevers opgestelde investeringsstrategie. Hierin is aangegeven wat 

gestelde doelen van het fonds zijn. En in welke mix van risicovolle en risicomijdende projecten moet worden 

geparticipeerd, omdat dit de risico’s beperkt. In de verkenning gaan we niet nader in op de exacte mix, maar 

het is niet moeilijk voor te stellen dat deze context-specifiek is.

 − De beloning voor het fondsmanagement is vaak sterk afhankelijk van de prestatie. Om te veel aandacht voor 

financieel rendement (en dus de hoogte van de beloning) te voorkomen, zijn tussentijdse evaluatie tussen 

fondsmanager en opdrachtgevers belangrijk. Daarbij dienen doelmatigheid en doeltreffendheid van het 

fonds en haar bijdragen te worden geëvalueerd. 

 − Een exit strategie dient onderdeel van de fondsstructuur te zijn. Door risico’s kunnen fondsen immers sterk 

slinken, waardoor de doelen niet meer bereikt kunnen worden. 
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Uiteraard kennen revolving funds ook risico’s. Ecorys et al. (2010) onderscheidt de volgende:

 − Niet terugbetalen

Er dient rekening te worden gehouden met het mogelijk niet of niet volledig terugbetalen van een bijdrage 

van het fonds aan een project. Een risicoanalyse van een project moet vooraf te worden opgesteld om deze 

risico’s in beeld te brengen. De mate waarin een bijdrage geherinvesteerd kan worden (en dus de mate van 

‘revolving’) hangt mede af van de kans van optreden van de terugbetalingsrisico’s.

 − Onvoldoende aanvragen

Het fonds maakt bij de aanvang een keuze in welke type projecten zij wil bijdragen om haar doelen te 

bereiken. Indien deze inschatting niet juist blijkt te zijn of als tijdens de uitvoering de omstandigheden sterk 

veranderen, kan het fonds haar middelen niet voldoende inzetten. Ook de marketing kan onvoldoende zijn 

waardoor potentiele projecten het fonds onvoldoende weten te bereiken.

 − Aansprakelijkheidsrisico’s

Indien fondsbeheer en kapitaalverstrekking niet gescheiden zijn (geldgever is ook uitvoerder) kan het fonds 

grote aansprakelijkheidsrisico’s lopen. In het verleden zijn door gecombineerde fondsbeheerders en 

kapitaalslasten garanties afgegeven aan risicovolle projecten. Daarbij gingen de totale afgegeven garanties 

de eigen kapitaalinbreng te boven.

 − Staatsteun en aanbesteding

De opzet en uitvoering van een fonds zijn mogelijk staatsteungevoelig. Activiteiten binnen het fonds, zoals 

het fondsbeheer, zijn mogelijk aanbestedingsplichtig conform het aanbestedingsbeleid van de overheid 

(bijvoorbeeld een gemeente). Hierop is vooraf een gedegen analyse van staatssteun en aanbesteding 

wenselijk.

 − Terugvordering

Bij onrechtmatig handelen van het fonds door een externe fondsbeheerder kan de kapitaalverstrekker 

terugvordering eisen van de middelen die zij heeft ingezet. Dit aspect speelt vooral bij fondsen die middelen 

van anderen in het fonds inzetten. Een voorbeeld hiervan is Europese EFRO-gelden die door Nederlandse 

overheden in een Nederlandse revolving fund zijn ingezet. 

Voorbeeldenvanrevolvingfunds

Vooral in het buitenland is al praktijkervaring opgedaan met revolving funds. Hoewel misschien niet direct toe-

pasbaar op de Nederlandse situatie zijn de volgende voorbeelden wel interessant ter inspiratie. 

1 In Antwerpen is door AG Vespa, het vastgoedbedrijf van de stad Antwerpen, een revolving fund ingesteld. 

AGVespa koopt leegstaande of vervallen panden aan om deze te renoveren of te vervangen door nieuwbouw, 

waarna ze tegen marktprijs worden verkocht. De opbrengst van de woning komt in een ‘rollend fonds’ terecht, 

waarmee andere verwaarloosde panden worden aangepakt. Hiermee probeert AG Vespa bij te dragen aan een 

mooiere en aangenamere woonomgeving. Een ander kenmerk is dat het vaak om kleinschalige ontwikkelingen 

gaat: niet meer dan 1 of 2 woningen worden tegelijkertijd aangekocht en gerenoveerd. Het rollend fonds 

waarin de opbrengsten van de verkochte woningen wordt gestort, is een doorlopend fonds waarbij geen 

eindtermijn is genoemd. De regie over de gehele gebiedsontwikkeling en het beheer van de openbare ruimte 

valt niet onder AG Vespa, maar valt onder verantwoordelijkheid van het gemeentelijk bedrijf Stadsplanning. 

AG Vespa ontwikkelt en opereert niet alleen zelf. Ook in samenspraak met private partijen worden ruimtelijke 



23

Verkenning nieuwe  financieringsvormen in gebiedsontwikkeling

opgaven opgepakt. Die ontwikkelen vastgoed, leggen openbare ruimte aan of realiseren maatschappelijke 

voorzieningen en financieren die ook mede. 

2 London Energy & Efficiency Fund (LEEF).

 Om publieke en sociaal-maatschappelijke gebouwen in Londen energiezuiniger te maken is een revolving 

fund opgezet. In het fonds is 126 miljoen euro gestort (63 miljoen euro door Royal Bank of Scotland en 

63 miljoen euro door EFRO-gelden). Private partijen sturen aan.

3 Loans for Reconstruction for Apartment Building (LRAB)

 Dit fonds stimuleert het energiezuinig maken van appartementsgebouwen in Estland door middel van 

reconstructie. Het fonds beheert 49 miljoen euro, wordt publiek aangestuurd en heeft inmiddels 17.000 

appartementen energiezuiniger gemaakt.

4 De provincie Noord Brabant heeft verschillende investeringsfondsen met revolverend karakter opgezet om 

de thema’s energie, innovatie, natuur en breedband te stimuleren. De fondsen zijn gevoed uit de verkoop 

van Essent aandelen. Ze zijn echter niet specifiek voor gebiedsontwikkeling bedoeld.4 

Bovenstaande voorbeelden laten zien dat in binnen- en buitenland ervaring is opgedaan met revolverende 

fondsen en dat gelden daar met name revolverend worden ingezet in vastgoedinvesteringen. Uit het desk-

research komt naar voren dat zowel op Europese, landelijke en regionale schaal revolving funds zijn opgezet. 

Er is geen beschikbare literatuur voor specifiek gebiedsontwikkeling aanwezig. Wel is literatuur aanwezig voor 

private investeringsfondsen in gebiedsontwikkeling en literatuur over revolving funds in het algemeen.

Revolving funds: aanpak voor de praktijk

In deze paragraaf zetten we uiteen hoe revolving funds in de praktijk van organische gebiedsontwikkeling kun-

nen worden ingezet. Een revolving fund binnen de gebiedsontwikkeling wordt door ons als volgt gedefinieerd:

Een fonds waarmee de fondsbeheerder leningen verstrekt en/of risicodragend participeert of leningen garan-

deert aan projecten of initiatieven binnen een gebiedsontwikkeling met een maatschappelijk doel en waarbij 

de aflossingen steeds opnieuw gebruikt kunnen worden.

De financieringsvorm revolving fund kan op basis van het voorgaande opgedeeld worden in een aantal sub- 

vormen:

1 Privaat investeringsfonds;

2 Publiek investeringsfonds;

3 Vermogensfonds.

Bij de eerste twee is duidelijk dat het om investeringsfondsen gaat met een respectievelijk privaat en publiek ka-

rakter. In de Nederlandse literatuur wordt nu nog vaak over revolving funds gesproken als instrumenten voor en 

door de overheid. Wij zien geen beperkingen om een revolving fund als privaat fonds in te zetten. Hiermee wor-

den de wensen en eisen van de eindgebruikers en hun financieringsbehoefte meegenomen in de gebiedsex-

ploitatie. Hoewel een vermogensfonds een eeuwig karakter kan hebben, lijkt de toepasbaarheid van een ver-

mogensfonds als revolverend fonds binnen de gebiedsontwikkeling minder groot. Dit komt vooral omdat het 

vermogen van het fonds elders belegd is. Met het rendement uit het belegd vermogen wordt geïnvesteerd. Om 

voldoende middelen te kunnen investeren, dient er veel vermogen belegd te zijn. 

Uit de deskresearch is een aantal handvatten voor revolving funds af te leiden:

 − Om een revolving fund in gebiedsontwikkeling in te zetten, is het schaalniveau waarop het fonds gaat 

opereren van belang. Is dit op gebiedsniveau, of op gemeentelijk of op regionaal niveau? 

4 http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/agenda-voor-brabant/investeringsfondsen.aspx
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 − Wat is de input die in een revolving fund wordt gestopt en welke output wil men bereiken? Bij het opzetten 

van het fonds moet de visie en strategie niet ondergeschikt raken aan de technische en juridische aspecten 

van het revolving fund.

 − Aan revolving funds zijn risico’s verbonden. Het risico van niet of niet volledig terugbetalen van de investering 

is aanwezig. Een goede risico-inschatting is belangrijk bij de afweging wel of niet op een financieringsverzoek 

in te gaan.

Toepasbaarheidindepraktijk

In de praktijk zagen we dat, om tot een fonds te komen in gebiedsontwikkeling, er vier uitgangspunten gelden:

1 commitment creëren om tot een fonds te komen met de bestaande en toekomstige partijen in het gebied;

2 de waarde proposities van alle partijen in beeld brengen en kunnen spreken van gedeelde belangen;

3 het programma voor de gebiedsontwikkeling is bekend;

4 er moet een keuze worden gemaakt voor een type fonds.

Het zijn vier belangrijke punten, omdat het de financiën, het proces en de organisatie samenvat. Het is van be-

lang deze af te wegen en in evenwicht te kunnen houden in de start van een fondsvorming. 

De kenmerken van de fondsvorming zelf zijn kort en bondig samen te vatten in een viertal punten: 

1 partijen in beeld die willen investeren;

2 gemeenten die met een kader /programma investeerders verleiden;

3 duidelijkheid moet er zijn over de publiek- private verhoudingen;

4 onderscheid kunnen bieden in de verschillende fondsvormen.

Met name het onderscheid tussen verschillende fondsen bleek in de praktijk altijd naar voren te komen. Hier-

onder geven we een uiteenzetting over het onderscheid tussen de verschillende soorten fondsen. Daar bleek 

namelijk in de praktijk de pijn te zitten; de verschillen tussen fondsen bleek vaak niet eenduidig. 

Een subsidiefonds is een vermogen of kapitaal dat door de fondsbeheerder kan worden toegewezen aan pro-

jecten (vaak met een publiek belang) die zonder bijdrage niet van de grond zouden zijn gekomen. Bekende 

projecten waarvoor subsidiefondsen zijn opgericht: het aanleggen van breedbandinternet in een buitengebied, 

het ondersteunen van innovatieve MKB- bedrijven en starters. Subsidiefondsen zijn officieel een vorm van sub-

sidie en daarom zijn de voorwaarden waartegen geld wordt verstrekt omschreven in een subsidieverordening. 

Bijdragen aan projecten in bestaande subsidiefondsen kan op twee manieren: via subsidie of leningen en ga-

rantstellingen. In het eerste geval stroomt een fonds leeg. In het tweede geval komen de uitgegeven gelden na 

verloop van tijd weer terug in het subsidiefonds. Dan is er sprake van een revolverend fonds. 

Subsidiefondsen worden gevoed met publiek geld. Leningen en garantstellingen kunnen tegen gunstige voor-

waarden worden aangeboden, waardoor projecten die op de private kapitaalmarkt geen lening kunnen verkrij-

gen, toch kans van slagen hebben. 

In de praktijk zagen we dat de interesse uit ging naar het opzetten van een gebiedsfonds. Reden is dat de con-

text hiervoor gunstig is in die zin dat de markt geïnteresseerd is in deelname, de gemeente geen of weinig risico 

willen nemen en dat dit tegelijktijdig een bewijs vormt voor inzet van een faciliterende overheid. 
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Gebiedsfonds in de praktijk

De definitie van een gebiedsfonds die wij hanteren voor de gebiedsontwikkeling is: een bedrijf waarin aandeel-

houders kunnen participeren. Het bedrijf is gericht op het (her)ontwikkelen, beheren en exploiteren van een 

gebied met als doel op de investering rendement te halen. 

Omdat de naam gebiedsfonds wellicht verwarrend is, gebruiken wij hier en in het vervolg de term gebiedson-

derneming. De verwarring ontstaat, omdat vaak wordt teruggrepen op de bekendheid met subsidies die in een 

fonds worden gestort. Het fonds biedt dan mogelijkheden voor initiatieven of maatregelen om ‘gefund’ te wor-

den. Ter verduidelijking zetten we de verschillen tussen subsidies en een gebiedsonderneming op een rij. 

 
  Subsidiefonds Gebiedsonderneming

Aanbestedings-

regels

Het inhuren/aanbesteden van het fondsbeheer is 

aanbestedingsplichtig. De projecten waarvoor het 

fonds gelden ter beschikking stelt hebben niet te 

maken met aanbestedingsregels.

Voor een deelneming van een gemeente gelden de 

aanbestedingsregels niet.

Staatssteun Staatssteun is niet relevant als het om subsidie 

gaat. Voor het verstrekken van leningen en garant-

stellingen aan projecten zijn groepsvrijstellingen 

gedefinieerd door de Europese Commissie (zie 

tabblad ‘groepsvrijstellingen’). Projecten als be-

schreven onder deze vrijstellingen kunnen worden 

gesteund zonder dat sprake is van staatssteun.

Voor een deelneming van een gemeente gelden de 

regels over staatssteun niet.

Revolverendheid Geen juridische belemmeringen om een fonds 

revolverend te maken (bijv. via CF).

Revolverendheid is voorwaarde: het fonds is gericht 

op rendement halen en er stroomt dus in ieder geval 

geld terug in de gebiedsonderneming.

Beheer Stichting, vereniging, kunnen fonds beheren. Ver-

eniging eenvoudiger op te richten/besturen.

In handen van een professionele fondsbeheerder.

Geld aantrekken 

BNG

Voor subsidie kan een gemeente geld lenen bij 

BNG.

Een gemeente mag met geleend geld van BNG niet 

risicodragend participeren.

Doel Subsidiëren onrendabele projecten. Integraal ontwikkelen en beheren gebied. 

Werkzaam ja, tenzij… 1. Onderhandelingen publieke belangen vooraf

2. Zoek de juiste voorwaarden en dan het verdien-

model.

Verschillende 

partijen 

niet per se. Verschillende investeerders zijn aandeelhouder.

Vereisten Regels aanbestedingen, staatssteun. Subsidiever-

ordening met omschrijving en regels.

Lange termijnvisie, gronden in het gebiedsonderne-

ming   inbrengen vraag van eindgebruikers.

Beheerfase Kan, wanneer beheer gesubsidieerd wordt. Essentieel onderdeel voor lange termijn rendement.

Schaalniveau Verschillend. Kan op elk schaalniveau werken. Grootte gebied is niet van belang. Lange looptijd en 

rendement wel.

(Bron: PAS bv, 2015)

Het deelnemen van een gemeente aan een gebiedsonderneming is afhankelijk van verschillende voorwaarden. 

Daarvoor stelden we een checklist op, gerangschikt per kenmerk van een gebiedsondernemin Het doorlopen 

van de hele checklist zorgt ervoor dat de kenmerken waaraan een gebiedsonderneming moet voldoen, syste-

matisch in beeld komen voor de op te richten onderneming. 
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De gebiedsonderneming is een veelbelovend instrument dat vaak als alternatieve financieringsvorm wordt aan-

gedragen. Tot op heden is het toepassen van een gebiedsonderneming in Nederland enkel in theorie beschreven. 

Chiswick Park in Engeland geldt daarbij als hét praktijkvoorbeeld. We haalden er elementen uit die we in de praktijk 

hebben getoetst. Hieruit is de checklist gebiedsonderneming ontstaan en deze is voor Enschede toegepast. 

Is voldaan aan de geldende aanbestedingsregels? 

Op deelnemingen van de gemeente zijn aanbestedingsregels niet van toepassing.

Is voldaan aan de regels betreffende staatssteun?

Op deelnemingen van de gemeente zijn regels betreffende staatssteun niet van toepassing.

Kent het fonds een revolverend karakter?

Zo ja, is het beoogde rendement in beeld gebracht?

Revolverende fondsen zijn fondsen die worden aangevuld (bijvoorbeeld met rendement op de investeringen, rente op leningen of ande-

re inkomsten). Deze fondsen stromen daarom nooit leeg. Fondsen met een revolverend karakter kunnen wel geleidelijk leeg stromen, 

maar er stromen ook inkomsten terug in het fonds. Dit vertraagt het leeg stromen van het fonds.

Gebiedsondernemingen zijn gericht op het realiseren van rendement, en zijn dus in principe altijd revolverend van karakter. Het beoog-

de rendement moet wel vooraf duidelijk zijn.

Is het beheer van de gebiedsonderneming  geregeld?

Er moet rekening worden gehouden met kosten voor fondsbeheer. Die kosten zijn afhankelijk van diegene die het fonds beheert. De 

gemeente kan de gebiedsonderneming zelf beheren tegen lagere kosten dan professionele fondsbeheerders. Hoe groter en complexer 

het fonds, hoe meer specifieke kennis hiervoor nodig is.

Is het doel van de gebiedsonderneming duidelijk in beeld gebracht?

Het doel van het fonds moet gedeeld worden tussen alle deelnemers. De neuzen moeten dezelfde kant op staan om samen te kunnen 

participeren in het fonds. 

Is het publieke belang duidelijk gemaakt?

Wanneer de gemeente participeert en een publiek belang nastreeft moet dat belang duidelijk in beeld worden gebracht. Het nastreven 

van publiek belang kan invloed hebben op het rendement van het gebiedsondernemingen.

Hebben de investeerders in de gebiedsonderneming dezelfde belangen?

Voor het slagen van de gebiedsonderneming is het van belang dat investeerders dezelfde belangen hebben. Een van die belangen is de 

looptijd van het gebiedsonderneming. Investeerders moeten gericht zijn op een lange termijn.

Kent de gebiedsonderneming een voldoende lange looptijd?

Een lange termijn is essentieel voor het slagen van een gebiedsonderneming. Wat een voldoende lange looptijd is verschilt per project, 

maar duidelijk is dat voorinvesteringen vaak hoog zijn en een gebiedsfonds is geen verdienmodel voor de korte termijn. 

Is de beheerfase van het gebied in de gebiedsonderneming opgenomen?

Dit punt hangt samen met de lange looptijd van een gebiedsonderneming . De fase van beheer en onderhoud van vastgoed en open-

baar gebied is in handen van het fonds, waardoor hogere rendementen kunnen worden behaald. Zonder beheerfase is de looptijd van 

een gebiedsfonds te kort.

Zijn alle grondeigenaren in het gebied in beeld gebracht?

Idealiter is er slechts een grondeigenaar in het gebied waarvan het gebiedsfonds eigendom verwerft. Bij meerdere eigenaren zijn ver-

wervings- en transactiekosten mogelijk hoger, of komen er deelnemers in het fonds die een ander doel kunnen hebben dan de overige 

investeerders.

Is er vraag van eindgebruikers naar de te realiseren functies?

Het programma moet aansluiten bij de vraag uit de markt. Daarnaast is van belang dat potentiële gebruikers de meerwaarde van het 

gebiedsfonds willen betalen.

(Bron: PAS bv, 2015)
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In de cases van Enschede en Maastricht lag het accent vooral op de keuze voor het type fonds. Een goede twee-

de is het bepalen van de waardepropositie. Met andere woorden: er was regelmatig een afweging nodig tussen 

een gebiedsdoel (bijvoorbeeld meer woningen voor een grotere verdiencapaciteit) en een abstracter, hoger 

doel (bijvoorbeeld voor meer werkgelegenheid). De onbekendheid met een gebiedsfonds of andere fondsen 

maakte dat de organisatie regelmatig teruggreep naar de bekende werking van een subsidiefonds.

2.2. Ingroeimodellen

Ingroeimodellen zijn vormen van (tijdelijke) financiering van gebruikers van vastgoed die over het algemeen 

bij aanvang niet de volledige huur- of koopprijs van vastgoed kunnen betalen. Na aanvang zal de huur- of koop 

geleidelijk stijgen tot de volledige prijs. Ingroeimodellen zijn theoretisch toepasbaar op zowel de huur- als koop-

markt van vastgoed. Ingroeihuur wordt veel toegepast bij de verhuur van winkel-, kantoor- en bedrijfspanden. 

Ook zijn ingroeimodellen bij bedrijfsovernames bekend, waarbij afspraken worden gemaakt tussen koper en ver-

koper over een geleidelijke overname van het bedrijf. Tenslotte zijn er ook bepaalde financieringsvormen beschik-

baar die met ingroeimodellen werken mede afhankelijk van financieringsbehoefte in relatie tot bedrijfsresultaat. 

In de meeste van deze gevallen vraagt de financier invloed in het bedrijf, al dan niet in de vorm van aandelen.

Ingroeihuren

Er is in de praktijk ervaring met ingroeihuren. Er zijn diverse onderzoeken naar deze vorm van financiering. De 

onderzoeken en de ervaringen richten zich vooral op de verhuur van winkel- kantoor- of bedrijfspanden. De 

volgende lessen rond ingroeihuren zijn te trekken uit die literatuur.

Bij kantoren worden ingroeihuren veel toegepast als een vorm van incentives (van Gool, 2011). Een van de pro-

blemen van huurincentives is dat deze vaak alleen bij de huurder en verhuurder bekend zijn. Probleem is dan 

dat de markthuurprijs vertroebeld wordt door de onbekende kortingen. Partijen kunnen dan voordeel halen bij 

het bewust intransparant houden van de huurmarkt. Dit beïnvloedt de markt en is nadelig voor vastgoed- en/

of gebiedsontwikkeling. Dit geeft aan dat ingroeihuren ook onbedoelde effecten kunnen hebben waardoor het 

uiteindelijke doel, het op gang brengen van gebiedsontwikkeling, zou kunnen worden gemist. 

Het zo transparant mogelijk financieren van ingroeihuren is dus van belang. Een manier om dat te doen is door 

het toepassen van het principe van het koppelen van de verschillende exploitatiefases van een gebied. Daar-

mee kunnen de totale kosten van de gebiedstransformatie gedekt worden. Inkomsten uit de beheerfase kun-

nen dan bijvoorbeeld worden ingezet om de investering in de gebiedstransformatie te dekken. Diverse bronnen 

geven aan in dat ingroei op gebouwniveau wel kostendekkend te krijgen is. De praktijk van bestaande ingroei 

huren laat dat inderdaad zien. Het is de vraag of met ingroeihuur de tekorten in de gebieds-exploitatie kunnen 

worden opgevangen. 

Ingroeihuur kan ook bijdragen aan de gebiedsmarketing en branding. Met name van de introductie van nieuwe 

functies in een gebiedsontwikkeling moet er aandacht zijn voor de rol van ‘early adoptors’. Hoewel zij vaak met 

aanzienlijke korting gebouwen huren/gebruiken (al dan niet in een tijdelijke situatie) hebben zij een belangrijke 

rol bij de marketing en branding van een gebied, die nodig is om de gebiedsontwikkeling van de grond te krijgen. 

Aangegeven is dat de pioniers ook huurders van woningen kunnen zijn. Het bestaande huurrecht beperkt ech-

ter hierin de mogelijkheden voor ingroeimodellen bij woningen. Ingroeihuren vergoeden aan mensen die leef-

baarheidsactiviteiten verrichten, is toegepast door de gemeente Rotterdam in Katendrecht, waar de gemeente 

vastgoed in handen had. In Katendrecht is overigens ook omzet gerelateerde huur toegepast voor kleine star-
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tende bedrijfjes. Omzet gerelateerde huur kan een vorm van ingroei zijn indien startende bedrijven niet direct 

de marktconforme huurprijs kunnen betalen.

Bij winkels kan door inzet van incentives en ingroeihuren een vorm van omzetafhankelijke huur ontstaan. Dit kan 

vervolgens helpen de winkelleegstand te bestrijden. Probleem daarbij is volgens Stolwijk (2012) dat een vast-

goedeigenaar ‘property led’ is, dat wil zeggen het vastgoed is het verdienmodel onafhankelijk van de hoeveel-

heid klanten en dus omzet in het geval van winkels. Winkeleigenaren zijn veelal ‘consumer led’, en dus vaak veel 

bewuster van de verhouding omzet en huisvestingslasten. Stolwijk constateert door middel van interviews dat 

de vastgoedeigenaren door de economische crises wel flexibeler zijn geworden om de huur (al dan tijdelijk) aan 

te passen, maar dat zij nog steeds streven naar langlopende huurcontracten tegen een zo hoog mogelijke prijs. 

Winkeleigenaren die eigenaar van het pand zijn kennen dit probleem uiteraard.

Als voorbeeld van ingroeihuur geeft Stolwijk het pand ‘De Rots’ in Enschede. In de winkelstraat met leegstand 

worden voor een nieuw te ontwikkelen gebouw ingroeihuren toegepast om (startende) ondernemers te on-

dersteunen. De ingroeihuur is 600 tot 800 euro per vierkante meter vloer opervlak lager dan de markthuur. De 

vastgoedeigenaar is met de gemeente in gesprek gegaan. De gemeente Enschede past in sommige gevallen 

huursuppletie toe, maximaal 3 jaar voor maximaal 50 procent van de korting op de huurprijs.

Vastgoedeigenaren zijn echter niet altijd voor ingroeihuren die door de overheid worden gesubsidieerd. Zij 

zien dit in sommige gevallen als overheidsingrijpen op de vrije markt. Door de ingroeihuren kunnen andere 

huurders ook prijsverlagingen verlangen. De laagste huur zal dan een soort referentiekader voor alle huurders 

worden. Veel vastgoedeigenaren zijn echter wel bereid tot het inzetten van het instrument ingroeihuur, om-

dat dit instrument het minste risico voor de eigenaar met zich meebrengt in vergelijking tot andere instru-

menten, zoals bijvoorbeeld een structurele korting op de jaarhuur. Deze structurele korting kan gedurende 

de contractperiode immers niet worden aangepast. Verhuurders streven naar langlopende huurcontracten. 

Indien de markt omstandigheden gedurende de contractperiode aantrekken kunnen de huren niet meestijgen 

en naar een marktconform niveau stijgen. Dit marktconforme niveau is het referentie- en streefkader van de 

vastgoedeigenaar.

Erfpachtalsvormvaningroei

Ook erfpacht kan een mogelijke vorm van ingroei zijn. Door een aflopende korting te geven op de erfpacht-

canon wordt vastgoed betaalbaarder voor diverse groepen vastgoedgebruikers. De eigenaar van de grond 

(veelal de gemeente of woningcorporatie) geeft de grond in erfpacht uit. In sommige gevallen, zoals in de ‘Koop 

Goedkoop’ regeling, wordt de eerste tien jaar een aflopende vorm van korting op de erfpacht canon gegeven5. 

De ingroei erfpacht kan ook op andere vastgoedvormen dan woningen worden toegepast. 

Luth (2012) geeft aan dat gemeenten met ontwikkelaars afspraken kunnen maken over aanpassing van de 

erfpachtcanon in de bouw/ontwikkelfase van een gebied. Met een casestudie wordt inzichtelijk gemaakt hoe 

gemeente Amsterdam vastgelopen gebiedsontwikkelingen kan stimuleren door het toepassen van een flexibel 

grondbod (in Amsterdam is het grondbod de basis van de erfpachtcanon), afhankelijk van bouwprogramma en 

–tempo. Deze flexibele erfpachtcanon is een afgeleide vorm van ingroei, en in het onderzoek van Luth vooral 

toepasbaar op ‘klassieke’ gebiedsontwikkelingen. Voorwaarde is uiteraard dat er een erfpachtconstructie moet 

zijn. De erfpachter kan uiteraard ook een private partij zijn die haar eigendommen al dan niet tijdelijk met een 

ingroeiconstructie in erfpacht uit kan geven.

5 http://www.starterskoopadvies.nl/sociale-koopvarianten.html
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Voorbeelden in de praktijk

Ingroeimodellen zijn vormen van (tijdelijke) financiering van gebruikers van vastgoed die over het algemeen 

bij aanvang niet de volledige huur- of koopprijs van vastgoed kunnen betalen. Het is een financieringsvorm 

waarbij de kosten worden verlaagd voor huurders en kopers. Anderzijds leidt het tot hogere opbrengsten, ervan 

uitgaande dat vastgoed zonder een vorm van ingroeihuur of – koop leeg zou staan. Na aanvang zal de huur- of 

koop geleidelijk stijgen tot de volledige prijs. Ingroeimodellen zijn vooral bekend als ingroeihuren en worden 

veel toegepast in de winkel- en kantorenmarkt. 

Er zijn ook ingroeimodellen op de koopmarkt bekend, zoals erfpachtconstructies waarbij de grond in erfpacht 

wordt uitgegeven en aanloopkortingen worden gegeven op de erfpachtcanon. Uitvoerders hiervan zijn ge-

meenten en woningcorporaties. Erfpacht als ingroeimodel vergt wel een langjarige verbinding van de verpach-

ter met het gebied.

Ingroeimodellen zijn een vorm van ‘value capturing’ op gebouwniveau. Hoe de value capturing op gebieds-

niveau kan plaatsvinden is nog niet uitgewerkt. Het koppelen van de beheerexploitatie en grond- en vastgoed-

exploitatie is noodzakelijk om value capturing te laten plaatsvinden in organische gebiedsontwikkeling.

Ingroeihuur kan wel helpen om vastgoed te verhuren in een tijdelijke situatie bij organische gebiedsontwikke-

ling. Het vastgoed staat dan immers niet leeg. Er is dan rechtstreeks rendement voor de gebiedsexploitatie. Ook 

heeft een verhuurd pand een positieve invloed op de marketing en branding van een gebied (early adaptors). 

Echter een notie die moet worden meegeven is dat ingroeimodellen de marktwerking van vastgoed prijzen ver-

storen. 

Een belangrijke laatste opmerking in het kader van ingroeimodellen is de onlangs (1 juli 2014) in werking ge-

treden Wet Markt en Overheid. Zeer waarschijnlijk is dat op basis van deze wet rechtsreeks overheidsingrijpen 

op de huurmarkt via ingroeihuren niet meer is toegestaan. Zeker bij maatschappelijk vastgoed, maar ook bij 

vastgoed in gebieden waar overheden hebben verworven kan de situatie zich voordoen dat de overheid de 

partij is die ingroeihuren aanbiedt. Dit kan een mogelijk marktverstorend effect tot gevolg hebben. Bij het toe-

passen van de ingroeimodellen bevelen wij aan per project onderzoek te doen naar inzicht in de verstoring van 

marktwerking

Handvatten

Voor de ingroeimodellen zijn de volgende handvatten geboden:

 − Ingroeihuur is een bekend middel om op gebouwniveau leegstand te bestrijden. Op gebiedsniveau wordt 

het instrument nog niet toegepast. 

 − De sub modellen ingroeihuren en erfpachtconstructies zijn toe te passen in de organische gebieds-

ontwikkeling. 

 − Een mogelijk probleem bij ingroeimodellen is dat deze de marktwerking kunnen verstoren. Onderzoek naar 

de effecten van ingroeimodellen zal per project moeten uitwijzen of deze verstoring plaatsvindt en of deze 

een negatief effect heeft.

 − Erfpacht kan in de koopsector in de organische gebiedsontwikkeling worden toegepast om ingroei mogelijk 

te maken. Dit vergt wel een langjarige verbinding van de verpachter met het gebied. 

 − Het verbinden van de beheersfase van een project met de investeringsfase is noodzakelijk voor de 

ingroeimodellen om value capturing toe te kunnen passen. Dit pleit voor een integrale gebiedsexploitatie 

waarin alle fases van het gebied opgenomen zijn.

 − Ten behoeve van gebiedsmarketing kan ingroei een goed middel zijn. Early adaptors fungeren dan als 

voorbeeld voor anderen om zich in gebied te vestigen.
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Toepasbaarheidindepraktijk

Het instrument ingroeihuur is nog niet eerder toegepast op gebiedsniveau, zo luidde een conclusie uit de desk-

research. Dit ondervonden we ook in de praktijkcases. Er zijn geen algemeen geldende voorbeelden te noemen 

waarin wij zagen dat ingroeihuur op gebiedsniveau is ingezet. Wat we wel tegenkwamen is de subvorm om-

zethuur. Deze vorm deed dienst bij een leegstaand schoolgebouw. 

Voor de ingroeihuur hebben we dus geen aanwijsbare praktijkervaring op gedaan. In eerste instantie bleek de 

inzet van ingroeihuur als middel niet ingewikkeld. In de praktijk bleek echter dat ingroeihuur niet aan bod kwam 

op het niveau van gebiedsontwikkeling. Deze financieringsvorm werd verdrongen door de bekendere fonds-

vorming en crowdfunding. Wel zagen we dat ingroeihuur toepasbaar is bij leegstand. Daar laat het instrument 

zichzelf leiden; initiatiefnemers en pandeigenaren vinden elkaar met als doel het pand tijdelijk te verhuren. 

Voorbeeld Maastricht

Voor het toepassen van ingroeihuren vinden we de praktijk in de gemeente Maastricht. Onderstaand voorbeeld 

geeft schematisch de huurovereenkomst weer tussen de gemeente en de stichting Caracola. Het doel van de 

stichting is het organiseren van sociale- en culturele projecten in voornamelijk tijdelijk leegstaand vastgoed. 

(Bron: Maastricht-LAB)

Caracola introduceert een nieuwe vorm van ontwikkelbeheer van leegstaand vastgoed door creatieve broed-

plaatsen te creëren in (tijdelijk) leegstaand vastgoed. Daarmee fungeert Caracola als schakel tussen het grote 

aanbod van leegstaande gebouwen en de ruimtevraag van creatieve, duurzame en culturele initiatieven. Als 

ontwikkelbeheerder is Caracola actief betrokken bij de ontwikkeling van de broedplaats en vervult daarbij de 

volgende rollen: leegstandsbeheerder, conciërge, gebruiker, ondersteuner van initiatieven, verbinder tussen 

partijen en programmeur van (publieke) activiteiten.

Sinds februari 2015 is Caracola gestart met een eerste creatieve broedplaats in de Theresiaschool: President 

Rooseveltlaan 213 in de wijk Wittevrouweveld van Maastricht. Zij krijgt de mogelijkheid om de komende 2,5 jaar 

te experimenteren met hun concept en werkwijze. Daarnaast verkent Caracola de mogelijkheden om op een 

tweede locatie te starten (Maastricht- LAB, 2015). 
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2.3 Crowdfunding

De definiëring van crowdfunding is breed. Door Forbes wordt crowdfunding als volgt gedefinieerd: 

‘The practice of funding a project or venture by raising many small amounts of money from a large number of 

people, typically via the Internet’.6

Hol geeft de volgende definitie van het begrip:

‘Crowdfunding is een open verzoek via het internet en andere media aan een ongedefinieerd netwerk van men-

sen voor een financiële bijdrage aan een initiatief, in ruil voor het toekomstige product (voorverkoop) of een 

andere materiele dan wel een immateriële tegenprestatie.’

Om crowdfunding te kunnen toepassen bij organische gebiedsontwikkeling stuiten we aan bij de definitie van 

Hol. De aspecten van organische gebiedsontwikkeling, zoals kleinschaligheid, terugtrekkende overheid en ge-

richt op meer marktwerking, werken met meerdere initiatieven en zijn gericht op netwerken en samenwerken 

die in de definitie van Hol duidelijker naar voren komen.

Crowdfunding is een veelbesproken onderwerp als het gaat om de nieuwe vormen van financiering. Bij ‘cre-

atieve’ initiatieven is crowdfunding al een veel gebruikt instrument voor het verkrijgen van een financiering. 

Het aantal initiatieven dat met crowdfunding is gefinancierd, is in Nederland in de afgelopen jaren explosief 

gegroeid; waar in 2011, 2012 en 2013 nog respectievelijk 2,5, 14,0 en 32,0 miljoen eurowerden gefinancierd met 

crowdfunding is dat in 2014 toegenomen naar 63,0 miljoen euro. In het eerste half jaar van 2015 is al ruim 49 

miljoen euro opgehaald via crowdfunding.7 Ook op het vlak van duurzaamheid zijn al verschillende initiatieven 

opgestart waarbij succesvol van crowdfunding gebruik wordt gemaakt. Ook in de openbare ruimte zijn initiatie-

ven succesvol gefinancierd. Crowdfunding wordt gezien als een vorm van crowdsourcing; het via een netwerk 

samenwerken aan een probleem. Crowdfunding is in deze context een voortvloeisel uit de opkomst van de 

netwerkmaatschappij. 

Verschillendevormen

Financiering via crowdfunding is op verschillende manieren mogelijk. Uit de deskresearch komen deze manie-

ren naar voren. In het kort gaat het om: 

1 Lening: lenen van geld voor een beperkte periode aan een bedrijf of particulier tegen een rentevergoeding.

2 Investering: investeren in een bedrijf en daar zeggenschap en winstdeling voor krijgen.

3 Donatie: ondersteunen van een goed doel en daar een immateriële tegenprestatie voor krijgen, eventueel 

aangevuld met een cadeau.

4 Voorverkoop: ondersteunen van een productontwikkeling en daar een materiële tegenprestatie voor krijgen 

in de vorm van de leverantie van het gerealiseerde product.

Lening, investering en voorverkoop zijn vormen van crowdfunding waarbij een materiele vergoeding voor de 

financiering wordt verstrekt. Donatie is een vorm waarbij een immateriële tegenprestatie wordt verkregen. De 

doelen van een crowdfundingscampagne zijn bepalend of een materiële of immateriële vergoeding kan wor-

den verstrekt. Dit is vervolgens bepalend voor de motivatie van mensen om mee te doen in een crowdfun-

dingscampagne. Het type ‘investering’ kenmerkt zich door een rendementsuitkering. In gebiedsontwikkeling 

6 http://www.forbes.com/sites/tanyaprive/2012/11/27/what-is-crowdfunding-and-how-does-it-benefit-the-economy/

7 Cijfers ontleend aan adviebureau in crowdfunding Douw&Koren http://www.douwenkoren.nl 
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zal dan sprake moeten zijn van waardecreatie. De investering kan zich voordoen in de vorm van een aandeel 

in de crowdfundingscampagne, waar zeggenschap van de aandeelhouder in de gebiedsontwikkeling wordt 

verkregen als tegenprestatie voor de financiering. Er zijn echter nog geen voorbeelden van crowdfunding in 

gebiedsontwikkeling waar aandelen worden uitgegeven aan de financiers van crowdfunding. Er zijn ook geen 

voorbeelden bekend van crowdfundings-initiatieven binnen gebiedsontwikkeling van het type voorverkoop. 

Bij het type donatie is de tegenprestatie voor het financieren vaak een emotionele. Een voorbeeld van een 

crowdfundingscampagne van het type donatie is het vergroten van de leefbaarheid door de Luchtsingel in Rot-

terdam. Daar hebben initiatiefnemers bijgedragen met als tegenprestatie een bordje met hun naam voor op de 

brug, de Luchtsingel. 

Donatie

Intiatief door:
burgerij

Investering

Intiatief door:
burgerij of markt

Lening

Intiatief door:
burgerij of markt

immateriële
meerwaarde

materiële
meerwaarde

organische omgeving
(procesmatig handelen)

mechanische omgeving
(projectmatig handelen)

Bron: Hol, 2012

Kort samengevat constateert Hol dat de vormen Donatie en Investering in een organische omgeving kunnen 

worden ingezet en dat de vorm Lening in een projectmatige omgeving kan worden ingezet. Voor de vorm Voor-

verkoop is volgens Hol geen ruimte in gebiedsontwikkeling. De traditionele voorverkoop van woningen ver-

toont uiteraard overeenkomsten met deze vorm van crowdfunding, hoewel getwijfeld kan worden of daarbij 

sprake is van het bijdragen aan productontwikkeling, zoals bij crowdfunding vaak het geval is. 
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Het proces van crowdfunding start vaak met een kleine groep geïnteresseerden met een concept of idee. Nadat 

de eerste crowd is gevormd en het eerste concept concreet is, kan een grotere groep worden aangeboord. Het 

proces van crowdfunding duiden we in onderstaande figuur. 

Gebied

Project

Concept

K                       S                         A

Proces Crowdfunding

tijd

Crowd

Crowd

Crowd

K  = kick- off
S  = start
A  = afronding 

(Bron: PAS BV, 2015) 

We benoemen drie partijen in het proces van crowdfunding:

1 financiers: de partij die enthousiast is over het project en daar geld voor overheeft;

2 initiatiefnemers: de partij die het proces start door te besluiten met crowdfunding een project te gaan 

financieren;

3  intermediair; de partij die online een platform aanbiedt waar initiatiefnemers zich kunnen presenteren. De 

intermediairs spelen een actieve rol bij het tot stand brengen van verbindingen tussen de initiatiefnemers en 

het netwerk van financiers (Hol, 2014). 

Het optreden als intermediair is aan regels gebonden, met name als sprake is van leningen of investeringen. De 

intermediair heeft een zorgplicht naar consumenten. Zij staat onder toezicht van de AFM als kredietbemidde-

laar. Indien leningen aan consumenten worden verstrekt is er een vergunning van de AFM nodig. Soms is er ook 

een meldplicht bij de AFM aan verbonden. 
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Ten aanzien van crowdfunding is een financieringspad aangegeven. In het volgende figuur is dat zichtbaar. 

Financieringspad van een crowdfunding campagne volgens Ordanini 

Phase 1

Target

Phase 2

Phase 3

Investment

Friend funding

Getting the crowd

Race to be ‘in’

Engagement
moment

bron: Hol, 2012

Het figuur laat zien dat een crowdfundingscampagne in meerdere fases verloopt. Fase 1 wordt meestal geken-

merkt door financiering via vrienden en familie. Als dit goed verloopt, volgt de tweede fase waarbij de belang-

stelling wordt getrokken door de menigte. Dit is een moeilijke fase van crowdfunding, als deze stap succes-

vol verloopt, ontstaat een engagement-moment. Vanaf dit moment willen nieuwe financiers graag meedoen, 

er ontstaat een soort olievlek-achtige structuur, kenmerkend voor een netwerk. Ontstaat het engagement- 

moment niet, dan blijft de financiering hangen op de bijdrages van vrienden en familie en kan de financiering, 

conform het pad, als niet geslaagd worden beschouwd. 

Handvattenuitdeliteratuur

Crowdfunding is een financieringsinstrument in opkomst. Er wordt veel over geschreven. De toepassingen in 

gebiedsontwikkeling zijn nog schaars. De volgende handvatten kunnen uit de deskresearch worden afgeleid:

 − De opkomst van crowdfunding komt voort uit de opkomst van de netwerkmaatschappij. 

 − De sub vormen investering en donatie kunnen binnen organische gebiedsontwikkeling worden toegepast. 

De sub vorm lening kan binnen de klassieke gebiedsontwikkeling worden toegepast. 

 − De sub vormen zijn toepasbaar op het schaalniveau van gebouwen, infrastructuur en openbare ruimte. De 

inzetbaarheid op gebiedsniveau is waarschijnlijk minder goed. Dit komt onder andere doordat de doelgroep 

van de crowdfunding meer feeling met een gebouw of infrastructuur heeft dan met een gebied.

 − Ervaring met crowdfunding buiten de gebiedsontwikkeling leert dat een combinatie van crowdfunding met 

andere financieringsinstrumenten een grotere kans van slagen heeft. 

 − De intermediair van crowdfunding is aan regels gebonden als er sprake is van het verstrekken van leningen 

en of investeringen. Zo is de intermediair verplicht een vergunning van de AFM te hebben om op te treden als 

kredietbemiddelaar. 

 − Crowdfunding kan op de volgende punten een bijdrage aan gebiedsontwikkeling leveren:

• doorbereken impasse waardeketen gebiedsontwikkeling;

• aanvulling op overheidsfinancieringen (subsidies);

• marktverkenning bij pioniersprojecten;

• lagere transactiekosten ten opzichte van andere financieringsvormen.
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Toepasbaarheidindepraktijk

Hoewel er al het een en ander is geschreven over hoe crowdfunding werkt en hoe dit ingepast kan worden in 

(her)ontwikkelingen van gebieden zijn er nog geen grootschalige gebiedsontwikkelingsprojecten op de ver-

schillende crowdfunding-platformen te vinden. Echter, door de opkomst van de netwerkmaatschappij is het 

financieren van gebiedsontwikkeling middels crowdfunding wel een logische stap. Deze verschuiving wordt 

volgens Hol mede ondersteund door de terugtrekkende beweging van de overheid en markt door het gebrek 

aan (financiële) middelen. Deze laatste opmerking is weliswaar passend op de marktsituatie vanaf 2009. Als 

de markt een opgaande beweging gaat maken, kan de markt zich weer actief met gebiedsontwikkeling gaan 

bezighouden. Waarde creatie lokt immers investeringen die goed renderen uit. In dit opzicht is het moeilijk te 

voorspellen of crowdfunding in gebiedsontwikkeling een grote rol zal gaan spelen.

Voorwaarden bij het inzetten van crowdfunding voor projecten in organische gebiedsontwikkeling zijn: 

 − Gemeentelijke rol duidelijk: faciliteren, actief, regisserend.

 − Laat de markt en derden toe met haar ideeën en wensen en zoek de verbinding.

 − Schaalgrootte: gebiedsontwikkelingsprojecten kennen vaak een grote schaal. De bedragen die daarbij 

komen kijken lijken al snel te hoog om met crowdfunding bijeen te brengen. Focussen op kleine (deel)

projecten met een kleinere schaalgrootte binnen de gebiedsontwikkeling kan wel succesvol zijn. Het tot 

stand brengen van een klein project kan ook als aanjager werken voor het hele gebied. Dit past ook goed in 

de strategie van organische gebiedsontwikkeling. 

 − Ligging van de gebiedsontwikkeling in de buurt/wijk: crowdfunding werkt als er actieve buurten zijn, 

namelijk bij elk project waarin crowdfunding mogelijk een rol kan spelen moet worden nagedacht over wie 

de crowd is en hoe die kan worden aangesproken. Daarbij kan opschaling plaatsvinden. Als een nieuw 

stadspark wordt aangelegd is het niet logisch alleen de crowd in de buurt waar het park ligt aan te spreken, 

maar de hele bevolking van de stad als de crowd te beschouwen.

 − Open proces van financiën.

 − Uiteindelijk is crowdfunding een verdeel- en heersmodel. Dat betekent dat degene die geld heeft, dan kan 

bepalen hoe het project er uit gaat zien of hoe deze vorm krijgt. 

 − Zijn er eerste middelen beschikbaar van de eerste initiatiefnemers, de donateurs, dan is het mogelijk de 

beheerfase uit te besteden. Laat zien welke investeringen worden gefinancierd met welk geld. 

 − Open proces van organisatie met betrekking tot de crowd: geef de crowd inzicht in de planning en geef 

inzichten in de stedenbouw, planning etc. van de gebiedsontwikkeling.

 − Een duidelijk concept dat past binnen het grotere verhaal of doel van de gebiedsontwikkeling.

Financiering via crowdfunding kan op verschillende manieren plaatsvinden. Uit de deskresearch komen deze 

manieren naar voren. In het kort gaat het om: 

 − Lening

 − Donatie

 − Investering

De groep mensen die geld bijeen brengt ontvangt hiervoor een materiële (bijvoorbeeld rente bij een lening of 

zeggenschap bij een investering) of immateriële tegenprestatie (bijvoorbeeld het genot van een mooi park). 
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Een belangrijke speler in het veld is de gemeente. Dat kan zijn vanwege de grondeigendommen. De gemeente 

kan ook de faciliterende rol aannemen en hiermee de procesbegeleiding op zich nemen en lijnen uitzetten 

voor gebiedsontwikkeling. Een andere rol kan ook zijn dat de gemeente gelden beschikbaar heeft en juist een 

community/initiatiefnemers de kans wil geven om zelf te kunnen realiseren.

Het verschil met de gangbare crowdfunding is dat deze na de eerste ronde van crowdfunding, vaak stopt. Het 

doel is behaald, op de korte termijn. In het volgende figuur worden de verschillende vormen in tijd aangeduid. 

Doneren Goede doel behaald!
Tijd niet zo zeer van belang

Voorverkoop Product ontvangen
Tijd vroegtijdig bekend

Lenen Rendement behaald
Tijdsduur vaak lang

Investeren Geld (dividend) + zeggenschap
Tijdsduur zolang gewenst, wel minimale periode

Vormen van Crowdfunding                            Tijd 

Investering
€ 0,5 € 4

€ 6

€ 4

€ 4

€ 4

€ 4

€ 0,5 € 0,5 € 0,5
Verkoop

aandeel

Doel 
bereikt

Doel 
bereikt

Doel 
bereikt

Investering

Investering

Investering

€ 0,5

(Bron: PAS bv, 2015)

 

In de gebiedsontwikkeling komen met name lenen en investeren voor. Donaties zijn een eerste aanzet en kun-

nen hiermee worden vergeleken met het zgn. vliegwieleffect dat zij teweegbrengen voor de crowdfunding. Het 

eindplaatje voor crowdfunding ziet er dan als volgt uit.

Werking crowdfunding

100 % 96 %

4 %

Initiatief
Crowd-

funding

Platform

Rendement

(Bron: PAS bv, 2015)
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Bij crowdfunding zijn een aantal kenmerken belangrijk die antwoorden geven op de vraag: wat wil je door wie 

laten crowdfunden, met andere woorden wie is de crowd en hoe bereik je hen.

 − Initiatieven in beeld, waarvoor geld ontbreekt. In een gebiedsontwikkeling kunnen voldoende initiatieven 

aanwezig zijn, maar ontbreekt het geld om de bussiness case te rond te krijgen. 

 − Het in beeld hebben van een duidelijk concept.

 − Rollen overheid-markt-initiatieven in beeld.

 − De positie van de gemeente helder: een gemeente die wil crowdfunden loopt het risico dat voor de crowd 

niet duidelijk is waar de gemeentelijke taken ophouden en de taken die door middel van crowdfunding zijn 

gefinancierd beginnen. Dit kan afbreuk doen aan de bereidheid van mensen om geld beschikbaar te stellen.

 − Einddatum niet nodig: iedereen kan op elk moment instappen en de tegenprestatie maakt dat het of om een 

wat langere termijn gaat of om een kortere termijn. 

 − Het concept heeft een relatie met een nieuw of bestaand programma. Zo kan ook voor tijdelijkheid worden 

gekozen. Gebiedsontwikkeling onderscheid zich doordat zeker bij organische gebiedsontwikkeling uit wordt 

gegaan van deelontwikkelingen die op zich zelf staan en tegelijkertijd onderdeel van de ontwikkelstrategie. 

 − Het proces bij crowdfunding is een opeenvolgend geheel, waarin de crowd meebeweegt. Op verschillende 

momenten is er dan een go/no-go moment. Crowdfunding is daarmee in de eerste opstartfase een goed 

marktinstrument. 

 − Instap is anders dan bij beleggen en niet per definitie hoog. 

Crowdfunden is complex 

Omdat het om relatief nieuwe financieringsvormen gaat die in de praktijk nog maar weinig zijn toegepast zijn er 

veel vragen, bijvoorbeeld omtrent staatssteunen aanbestedingsregels. Crowdfunding is een snel opkomende 

sector en een relatief nieuw fenomeen. Omdat het om grote sommen geld kan gaan die moeten worden be-

heerd, hebben de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandse Bank (DNB) onderzoek gedaan naar de 

gevolgen en rand-voorwaarden van crowdfunding. De belangrijkste conclusies hieruit zijn hier weergegeven. 

NB:deAFMisbezigderegelgevingper1-1-2016tewijzingentenaanzienvancrowdfunding

Juridische aspecten van crowdfunding

De AFM en DNB zijn betrokken bij regels omtrent crowdfunding voor zover daarbij sprake is van het aantrekken, 

beheren en doorgeven van geld. Daaraan zijn risico’s verbonden, dus om dat te mogen doen is een ontheffing of 

vergunning van de AFM nodig. Iedereen kan een crowdfundingplatform opzetten, maar of ook een ontheffing 

wordt verleend is afhankelijk van de organisatie van het platform. Die moet voldoen aan randvoorwaarden die 

door de AFM worden gesteld. Platforms moeten professioneel en transparant zijn en bescherming bieden aan 

geldgever en geldvrager. 

De AFM onderscheidt drie verschijningsvormen van crowdfunding, gebaseerd op de betrokkenheid van de 

geldgever en de tegenprestatie die wordt verkregen:

1 Donatie, sponsoring en reward-based: geldgevers geven geld aan een goed doel waarmee zij zich verbonden 

voelen. In sommige gevallen ontvangen ze een niet-materiële tegenprestatie, maar het financiële aspect is 

ondergeschikt.

2 Loan-based: verstrekken van lening waarvoor rente als tegenprestatie wordt ontvangen

3 Equity-based: verstrekken van investering met als tegenprestatie dividend.

Deze laatste twee vormen vallen onder toezicht van de AFM. Op crowdfunding zijn volgens de bestaande regel-

geving vier verschillende toezichtregimes van toepassing:

 − Ontheffing in bemiddeling van opvorderbare gelden
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Toezicht op: leningen van particulieren aan MKB

 − Vergunning bemiddeling in krediet

Toezicht op: leningen van particulieren aan andere particulieren met een bemiddelende rol van het platform

 − Vergunning aanbieden krediet

Toezicht op: leningen van particulieren aan andere particulieren die het platform aanbiedt

 − Vergunning beleggingsonderneming

Toezicht op: financiering van MKB in de vorm van aandelen en obligaties aan particulieren

Crowdfundingplatforms vallen precies tussen deze huidige regimes, waardoor juridische knelpunten ontstaan. 

De AFM onderscheidt tien risico’s en heeft prioritering aan de eerste zes gegeven:

1 Disfunctioneren van het platform

2 Geldvrager voldoet niet aan betalingsverplichtingen

3 Investering niet passend (geldgever)

4 Financiering niet passend (geldvrager)

5 Fraude door geldvrager

6 Fraude door platform

7 Systeemrisico

8 Fraude door geldgever

9 Ongunstige contractvoorwaarden

10 Verhandelbaarheid/liquiditeit

Deze risico’s zijn volgens de AFM te verkleinen door vijf randvoorwaardes te stellen aan de crowdfundingsector:

1 Platforms zijn professioneel, integer en gericht op continuïteit

2 Er is een minimumniveau aan transparantie

3 Er is een minimum beschermingsniveau voor geldgevers

4 Er is een minimum beschermingsniveau voor geldvragers

5 Er is samenwerking en informatie-uitwisseling tussen platforms

De AFM past op dit moment de bestaande regels toe binnen een van de eerder onderscheiden toezichtregimes. 

Daarnaast worden bij verlenen van ontheffingen en vergunningen extra voorschriften gesteld, zoals:

 − Platform dient te voorkomen dat een geldgever meer dan 100 keer investeert;

 − Maximale totale investering van 40.000 euro per platform bij loan based crowdfunding

 − Maximale totale investering van 20.000 euro per platform bij equity based crowdfunding

 − Alle betaalstromen lopen via een stichting derdengelden of een betaaldienstverlener.

Om de huidige wetgeving beter aan te laten sluiten bij de praktijk van crowdfunding worden aanbevelingen voor 

de korte, middellange en lange termijn gedaan. Die eerste twee zijn gericht op het aanpassen van de huidige 

regelgeving aan de sector, zodat die niet bekneld wordt. Voor de lange termijn moeten twee nieuwe wettelijke 

regimes worden opgetuigd die zijn toegespitst op loan en equity based crowdfunding.

Vragen die nog openstaan met betrekking tot crowdfunding:

 − Wie kan er, juridisch gezien, het beste crowdfunding faciliteren? Gemeente, stichting, vereniging of een 

ander? Het ziet er naar uit dat elke rechtsvorm mag crowdfunden, welke fiscale regimes gelden of het meest 

voor de hand liggen, wordt nog uitgezocht. 

 − Niet alle platforms die loan-based of equity-based crowdfunding faciliteren hebben een ontheffing of 

vergunning nodig (rapport AFM). Wat bepaalt precies of er een ontheffing of vergunning nodig is?
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Vormen en subvormen van crowdfunding 

Het zijn niet alleen de juridische vragen die het crowdfunden complex maken. Ook de verschillende vormen 

en subvormen van crowdfunding die ontstaan kunnen onduidelijkheid geven. In onderstaande figuur is een 

poging gedaan om een inventarisatie van bestaande vormen weer te geven en welke verbanden zij hebben 

met elkaar. Op enig moment in het proces kwamen bij deelnemers de volgende vragen op: wat hebben wij? Wat 

weten wij? En hoe werkt dat op elkaar in? Het is een inventarisatie voortgekomen uit de case Lagerhuis. 

Werking crowdfunding

(Bron: PAS bv, 2015)

EV= eigen vermogen

VV= vreemd vermogen 

vorm van tijdelijke 

crowdfunding

binnen is hier 

vastgoedexploitatie igex = integrale 

             gebiedsexploitatie
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3 Uitvoering:decases

De toepassing van crowdfunding, fondsvorming en ingroeihuur vond plaats in de steden Maastricht en Ensche-

de. We volgden vijf projecten die gedurende een jaar actief een financieringsvorm hebben toegepast. In dit 

hoofdstuk doen we voor de drie financieringsvormen de bevindingen uit de doeken. Door de driehoek van pro-

ces, organisatie en financiën toe te lichten voor elk project. 

Enschede Stadsweide/Kop Boulevard

Stadweide ligt aan de rand van de binnenstad van 

Enschede. Het deelgebied Kop Boulevard ligt ten 

zuidwesten van de binnenstad aan de Boulevard 

1945. Het gebied kenmerkt zich door grootschalige 

hoogbouw van voornamelijk kantoren uit 1970 en 

1980. Een deel daarvan staat leeg. De nieuwbouw 

van het aangrenzende ziekenhuis Medisch Spec-

trum Twente (MST) opent begin 2016. Hier is ook de 

Saxion Hogeschool gevestigd. 

Naast de gemeente zijn ook het ziekenhuis MST 

en de Herstructureringsmaatschappij Overijssel 

(HMO) betrokken partijen.

Voor dit project is de financieringsvorm fondsvor-

ming toegepast

Enschede en ligging plangebied Kop Boulevard
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Stadsweide is een overkoepelende naam voor de gebiedsontwikkelingen die plaatsvinden in de zuidflank van 

de binnenstad. In het gebied vindt voornamelijk herstructurering en hergebruik plaats. Er zijn meerdere ont-

wikkellocaties. Hieronder vallen de volgende deelprojecten: 

 − Nieuwbouw MST

 − Nieuwe zuidelijke entree van Heekgarage

 − Herinrichting openbare ruimte /Koningsplein

 − Stadscampus/Nieuwbouw Saxion/Upgrading van Galenstraat

 − Kennishuis / bibliotheek

 − Winkelcentrum Zuidmolen

 − Kop Boulevard fase 1 en 2

 − Ariënsplein (oude ziekenhuiscomplex)

Voor deze verkenning lag de focus op het deelgebied Kop Boulevard. 

Samenwerkinginhetgebied

De hoeveelheid gebruikers en eigenaren in het gebied is kenmerkend voor Stadsweide als binnenstedelijk her-

structureringsgebied: naast institutionele eigenaren zijn er ook particuliere eigenaren en initiatieven. In onder-

staande overzichtskaart brengen we de stakeholders in beeld.

 

Voor Stadsweide is een plan van aanpak opgesteld waarin de stakeholders worden geïnventariseerd naar 

hun wensen en ideeën. Dit wordt gecombineerd met programma’s die zowel aanbod- als vraaggestuurd zijn.  



43

Verkenning nieuwe  financieringsvormen in gebiedsontwikkeling

Vervolgens wordt per locatie een programma opgesteld met een eigen fasering en een invulling voor de tijde-

lijkheid. De voornaamste doelstelling is om het gebied een nieuwe stedelijke impuls te geven met een haalbaar 

programma waarin maatschappelijke vraagstukken, economische innovatie, onderwijs/onderzoek centraal 

staan. Dit vertaalt zich in de volgende subdoelstellingen: 

1 Economische ontwikkeling door versteviging van het vestigingsklimaat. 

2 Versterking van de binnenstad (met een bredere basis dan alleen winkelen en nieuwe bezoekersstromen 

voor de binnenstad).

3 Verbetering van mobiliteit en bereikbaarheid.

4 Versterking en stimulering van de kennisoverdracht over praktische toepassing van innovatieve technieken 

met grote toekomstwaarde.

Vragen die in het kader van de verkenning zijn gesteld: 

 − Hoe kunnen we het proces voor Stadsweide aanvliegen, rekening houdend met de stakeholders, de belangen 

die zij dienen en de huidige (financiële) situatie van de gemeente? 

 − Hoe gaan we om met versnipperd eigendom? Welke strategie is toepasbaar? 

 − Hoe krijgen we de bestuurlijke arena mee? Hoe laten we de besluitvorming aansluiten op de ontwikkelstrategie 

van Stadsweide? 

Organisatie

De gemeente Enschede maakte voor het programma Stadsweide menskracht en middelen vrij om marktpar-

tijen te kunnen ondersteunen en begeleiden om de centrumpositie van de stad en specifiek het stadscentrum 

van Enschede te versterken. De rol van de gemeente is regiehoudend. Dit houdt in dat de gemeente gesprekken 

met de stakeholders aangaat en op basis daarvan haar strategie bepaalt. Voor de Verkenning is specifiek geko-

zen om met de projectmanager Stadsweide en de planeconoom van Stadsweide samen een team te vormen. 

Proces

 − Het project verkeert in een initiatieffase die strategisch wordt aangevlogen. Dit houdt in dat de gemeente 

verkennende strategieën in beeld wil hebben die draagvlak creëren bij zowel de politiek als bij de partijen in 

het gebied. 

 − Gesprekken met de stakeholders in het gebied vormen het uitgangspunt. De gemeente en enkele 

stakeholders nemen hierin het initiatief, waaronder de strategische partij HMO.

 − Vanuit dit proces wordt teruggekoppeld onder welke voorwaarden partijen willen ontwikkelen;

 − De voorkeur voor fondsvorming is besproken met de stakeholders en werd positief ontvangen. 

Financiën 

In het kader van organisch ontwikkelen is voor Stadsweide een combinatie van elementen van organische ont-

wikkeling ingezet. Zo is er een ontwikkelstrategie opgezet waarvan de financiële verkenning een onderdeel is. 

Hierin staan de volgende elementen centraal: 

 − Het vraaggestuurd ontwikkelen in relatie tot grondverkopen en initiatieven die worden voorgesteld of 

bekend zijn bij de gemeente.

 − Het inzetten van nieuwe financieringsvormen.

 − Het flexibel bestemmen.

 − Proces: van korte termijn (tijdelijkheid) naar de lange termijn visie. 
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In overeenstemming met de wens van de gemeente zijn hiervoor de bestaande uitgangspunten/kaders van 

Stadsweide gehanteerd. Deze kaders worden gevormd door een eerder opgesteld stedenbouwkundig plan voor 

de Kop Boulevard en de uitgangspunten van de grondexploitatie Stadsweide. 

Aanpakfinancieel

Om tot een aanpak te komen is er gewerkt met een stappenplan, bestaande uit de volgende stappen: 

Stap 1: probleemdefinitie 

Het probleem van Stadsweide is dat (te) veel leegstand wordt gesignaleerd in de huidige situatie en flink zal 

toenemen op de middellange termijn. Met het risico dat het gebied haar (markt)waarde kan verliezen en de 

leefbaarheid achteruit gaat. Op dit moment wordt juist gezocht naar waardecreatie en een toename van de 

werkgelegenheid in het gebied. Op korte termijn is juist de uitstraling en de aantrekkingskracht van het gebied 

belangrijk. 

Stap 2: definiëren rol gemeente 

De gemeente koos bewust voor een faciliterende rol en wil graag meer vraaggestuurd te werk gaan. Dit houdt 

ook in dat voor sommige locaties wel actief kan worden opgetreden. Met andere woorden: per locatie kijkt de 

gemeente naar haar rol. die kan worden omschreven als actief faciliterend. Als handvat is onderstaand model ge-

bruikt. Het model is dynamisch. Dit betekent dat gebieden, buurten en projecten van plek kunnen veranderen.  

Sterkeregievanuitgemeente Gemeenteondersteuntkansen,minimalekaders

Actieve rol gemeente Kwadrant 1:

Programmeren

Rol gemeente: initiator en regisseur

Vooral ‘Klassieke’ ontwikkeling

Kwadrant 2:

Kansen ondersteunen

Rol gemeente: partner in ontwikkeling

Vraaggestuurde ontwikkeling mogelijk

Toetsende rol gemeente Kwadrant 3:

Regisseren: kernkwaliteiten behouden

Rol gemeente: toetsende en regisserende 

overheid

Vraaggestuurde ontwikkeling mogelijk

Kwadrant 4:

Ruimte geven (of loslaten)

Rol gemeente: toetsende en terugtredende overheid

Vraaggestuurde ontwikkeling mogelijk

(Bron: gemeente Zaanstad, 2013)

Stap 3: verbinden initiatiefnemers met gebiedsontwikkeling

In deze stap staan de volgende vragen centraal: hoe werf en verbind je initiatiefnemers en marktpartijen aan 

een financieel kader? En hoe laat je hen participeren in een gebiedsontwikkeling? Om antwoord te geven op 

bovenstaande vragen is allereerst een kader ingesteld waarin een fonds wordt verondersteld met meerdere 

partijen, inclusief de gemeente. Dit kader is overigens eerst zelf onderzocht alvorens de gemeente ermee naar 

buiten trad. 

Het gelijktijdig inventariseren van initiatieven en het berekenen van het programma resulteerde is een financi-

ele scan van het gebied. Deze scan maakte duidelijk wat de ontwikkelingen in een gebied financieel betekenen 

en welke uitwerking die ontwikkelingen hebben op de naastliggende percelen, het gebouw of gebied, de ei-

genaar en ontwikkelaars. Hiervoor is gebruik gemaakt van de integrale gebiedsexploitatie. Het maken van een 

scan bereidt keuzes voor (welk gebied, welk programma, uitgifteprijs) en maakt duidelijk waar de prioriteiten 

liggen. Voor Stadsweide werd duidelijk wat het betekent om op de korte termijn te ontwikkelen. Daar kwam 

uit dat er een wisselwerking is tussen Kop Boulevard en het Ariënsplein (oude MST terrein). Vervolgens is het 
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in eigen (gemeentelijk) bezit hebben van het voormalige SLO-pand op de Kop Boulevard, een argument om te 

starten met de aanpak en inrichting van een fonds. 

Afgezien van het resultaat van de gebiedsexploitatie, bleek gaandeweg deze rekenexercitie dat de geldstromen 

op gang moesten komen. Het zag ernaar uit, ook gezien de welwillendheid van verschillende particuliere par-

tijen, om voor Kop Boulevard te richten op uitwerking van een gebiedsonderneming. De belangrijkste reden 

hiervoor is dat de strategische partner, de HMO, van plan is een businesscase op te stellen met als uitgangspunt: 

het aanjagen van private investeringen om het gebied economisch weer vitaal te maken. In de businesscase 

kijkt ze daarbij naar verschillende locaties. 

Degebiedsonderneming

Om de benodigde financiële middelen te garanderen tastte de gemeente de inzet van een gebiedsonder-

neming af die (revolverende) gelden kan inbrengen. Voorlopig is gekozen voor een gebiedsonderneming om-

dat op verschillende momenten, verschillende partijen kunnen deelnemen voor een afgesproken periode. 

 Bovendien kan een gebiedsonderneming leiden tot een olievlekwerking en biedt hiermee de mogelijkheid om 

verschillende partijen te verbinden. Bij de uitwerking van de gebiedsonderneming voor Kop Boulevard wordt 

gewerkt met verschillende schillen. Een eerste schil van partijen die de gebiedsonderneming opstart en wil 

investeren en een tweede schil van partijen die aanspraak maakt op de gebiedsonderneming. Waarom geen 

gebiedsfonds? Hierbij wordt nog te vaak de associatie met een subsidiestroom verwacht of gedacht. Enschede 

wil met de gebiedsonderneming vooral het private karakter benadrukken. Ook stimuleert dit het vertrouwen 

van de gemeente richting private partijen en staat het ondernemerschap centraal. 

Succesfactoren

 − De conclusie uit de deskresearch wordt gedeeld: naast het oprichten van een fonds is het belangrijk om een 

strategie en visie vast te stellen en te delen;

 − De checklist gebiedsonderneming is een handige tool;

 − Het afzetten van een bestaand programma tegen nieuwkomers in het gebied: loslaten en flexibel omgaan 

met bestemmingen; 

 − Dit alles tegen de achtergrond van cashflowsturing, als incentive voor de financiering.
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Maastricht A2 Zone

Maastricht ondertunnelt sinds 2011 met het Rijk en 

de provincie Limburg de A2-snelweg die het ooste-

lijk stadsdeel (60.000 inwoners) sinds de jaren ‘60 

van de vorige eeuw doorsnijdt. Eind 2016 is deze 

enorme verkeersbarrière van 60.000 auto’s per dag 

tussen een aantal (kracht)wijken geslecht. Na open-

stelling van de (dubbellaagse) tunnel valt de ruim-

te vrij voor een omvangrijke gebiedsontwikkeling 

met een compleet nieuwe, verkeersluwe openbare 

ruimte op en rond het ‘tunneldak’. Dat omvat 1100 

woningen en 30.000 meter commercieel vastgoed. 

De 2,3 kilometer lange en dubbellaagse tunnel, 

de openbare ruimte en het vastgoed maken deel 

uit van één integraal – in 2009 door Rijk en regio – 

vastgesteld plan: de ‘Groene Loper’. De uitvoering 

is in handen van de Avenue2 (een bouwcombinatie 

van Strukton en Ballast Nedam) in een private-pu-

blieke samenwerking met het A2-projectbureau De 

horizon reikt tot aan 2026: dan moet het A2-project 

zijn meervoudige maatschappelijke opgaven van 

verkeersveiligheid, gezondheid leefbaarheid en 

economische kansen hebben gerealiseerd. 

Voor dit project is de financieringsvorm fondsvor-

ming toegepast

Wat bij de start van het project in 2006 een afgemeten en bescheiden vastgoedprogramma leek (de stad Maas-

tricht had toen nog 10.000 nieuwe woningen gepland) blijkt anno 2014 een dominante en complexe opgave. 

Daarom is besloten een transitieffase voor een periode van 10 jaar in te zetten. Dit betekent dat het programma, 

zoals is voorgesteld, wordt uitgefaseerd tot 2016. In die tussentijd wordt de Groene Loper in de tijdelijkheid met 

een permanent karakter uitgewerkt. De Avenue2 is en blijft in dit proces de financieel risicodragende partij. 

Rijk en regio zijn zich bewust van een groot maatschappelijk risico als de gebiedsontwikkeling niet de beoogde 

doelen bereikt. Daarom is een samenwerkingsmodel vastgelegd uitgaande van gezamenlijke ambities (plan-

realisering) en een gedeeld risicodossier.

In dit samenwerkingsmodel past behalve het in dialoog zoeken naar de best mogelijke processen en inhoude-

lijke oplossingen, óók het gezamenlijk zoeken naar (alternatieve) financieringsinstrumenten die geënt zijn op 

nieuwe manieren van stadsontwikkeling. De A2 als gebiedsontwikkeling staat voor: 

 − organische stadsontwikkeling

 − ‘nieuwe’ stedelijkheid 

 − co- design met de hele stad 

 − samenwerking met private partners

Doel-envraagstellingvoordeverkenning

 − Nieuwe tijd, nieuwe planning: van blauwdruk naar integrale planning; 

 − Maatschappelijke effecten in beeld en onderdeel van het proces;

 − Maatschappelijk rendement naast financiële output;

 − Partnerschap met private partijen en de buurten staat centraal.

De vertaling van de doelstellingen en het inzetten op een transitiefase leidde voor de verkenning tot een agen-

da met de volgende uitgangspunten: 

1 Herverkavelen van gronden en locaties van de corporatie;

2 Verduurzamen van de Groene Loper uitgedrukt in gelden/financiering/subsidies;

3 Versterken van het imago van de krachtwijken.
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Financieringsvormen die hierbij passen zijn;

 − Het uiteindelijke doel is het realiseren van de Groene Loper; 

 − Inzetten op een variant van crowdfundig, gericht op de bestaande private partijen en corporaties die 

aanwezig zijn in het gebied en bekend zijn met het programma; 

 − Stedelijke herverkaveling: uitruil met de corporatie;

 − Op zoek naar financiële arrangementen: vastgoedontwikkelingen met als kenmerk ingroeihuur.

Organisatie

De A2-zone Maastricht kent een duidelijke organisatie structuur (zie onderstaand figuur)

(Bron: gemeente Maastricht, 2015)

Voor de verkenning is hierop geanticipeerd door met de gebiedsmanager van de A2-zone een kleine project-

groep te vormen. In deze projectgroep is regelmatig gebrainstormd om tot de gewenste inzichten te komen. Zo 

is gaandeweg het transitiefonds ontstaan. 

Proces

Het proces voor de A2 ontwikkelde zich stapsgewijs; eerst is een aantal locaties in beeld gebracht om te gaan 

ontwikkelen. Vervolgens is een ontwikkelstrategie opgesteld. Hierin zijn drie financieringsvormen in beeld 

gebracht voor de A2-zone, (werking en inzetbaarheid voor de A2). Binnen de A2-zone zijn verschillende deel-

projecten te onderscheiden. Ook is er een stappenplan aangereikt. Inmiddels is duidelijk dat er een transitie-

fonds wordt opgezet. In de ontwikkelstrategie is een handreiking gedaan voor het opzetten van een transitie-

fonds met behulp van een stappenplan. 

Financiën

In de A2-zone biedt de aanleg van het nieuwe stadspark Koningspark de mogelijkheid tot crowdfunding. Omdat 

de tegenprestatie immaterieel is, lijkt een donatie de beste vorm van crowdfunding. De totale kosten voor de 

aanleg van het park bedragen 1 miljoen euro, waarbij de gemeente de helft van dat bedrag wil betalen. 
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Dit lijkt een groot bedrag om met donaties op te halen, al is de inzet van crowdfunding zeker niet kansloos in dit 

geval. Twee mogelijke manieren zijn:

1 Vergrootdecrowd: bij de traditionele vorm van crowdfunding zijn individuele burgers degenen die geld bij 

elkaar brengen voor een project. Ook grote bedrijven kunnen doneren. Daarnaast kan het nieuwe stadspark 

in de A2-zone worden gezien als een bovenwijkse voorziening voor bijvoorbeeld evenementen. Hierdoor 

kunnen meer mensen profiteren van het park dan alleen buurtbewoners. Dit vergroot de opbrengstpotentie 

van de crowdfunding.

2 Aanjagervoorhetgebied:het is ook mogelijk om een bepaald deel van het park te crowdfunden. Door een 

deelproject te realiseren gaat het totale project leven. Ook kan het realiseren van een deelproject met 

crowdfunding worden gezien als een indicator voor de behoefte aan realisatie voor het totale project. Een 

eventuele impasse in de herontwikkeling is te overwinnen als blijkt dat er draagvlak bestaat.

Uiteindelijk is de ontwikkeling van het park niet met crowdfunding gerealiseerd, omdat de zogeheten eerste 

crowd niet in beeld kwam. 

Vragen die openstaan voor het park: 

 − Welke juridische vorm is mogelijk voor het beheer van gelden die met crowdfunding worden opgehaald? Een 

stichting met BV’s? Wie richt het crowdfundingsplatform op? Of wordt er aangesloten bij de bekende 

platforms? 

 − Wie vangt de risico’s op als de businesscase van een initiatiefnemer niet rond komt? 

Transitiefonds

Het idee van een transitiefonds is ontstaan vanuit de transitiefase van 10 jaar die is ingegaan. Om tot een der-

gelijk fonds te komen zijn een twee voorbeelden uitgewerkt: vormen die worden bepaald door de partijen die 

investeren in dit transitiefonds (zie het onderstaande figuur Matchmaking) en door degenen die graag financie-

ring ontvangen voor hun businesscase (zie figuur Mix)

(Bron: PAS bv, 2015)

BC= Business Case 
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Een eerste model is matchmaking. Deze term slaat op het gegeven dat de bestaande partijen in het gebied een 

fonds aangaan, samen een match maken. Nieuwe partijen aan de investeerderkant komen niet in een beeld. 

De gezamenlijkheid bestaat uit de zorg voor financiële middelen, besteding van de gelden aan de verschillende 

businesscase die zich aandienen en het gebruik van de bestaande organisatie. 

De propositie is helder, de waarden ook. Die bepalen de selectiecriteria (functie, tijd, bottom up gehalte en 

financieel) waaraan de toekomstige initiatiefnemers worden getoetst. De toetsing vindt plaats, omdat niet elk 

initiatief kan worden toegelaten. Bijvoorbeeld: horeca is niet toegestaan, evenals tijdelijke hoogbouw. Het voor-

deel van dit model is dat de partijen elkaar kennen. Er is vertrouwen, de verbinding, de match is dan snel ge-

maakt. En er kan worden gebruik gemaakt van het bestaande organisatiemodel van de A2. 

Het andere model, model Mix, geeft aan dat andere partijen dan de bestaande partijen voor de A2, kunnen toe-

treden. Het fonds wordt daarmee opengesteld voor allerlei deelnemers aan de investeringskant. In figuur Mix is 

het voorbeeld van de zittende eigenaren in de A2-zone gebruikt. 

(Bron: PAS bv, 2015)

De werking voor de initiatiefnemers is gelijk aan het model Matchmaking. Dat geldt voor de propositie en de 

 selectiecriteria. In model Mix gaat het om het mixen van investeerders en initiatiefnemers en deze laatste kun-

nen zelf ook weer hun eigen geldstromen op gang brengen. Dat is in het model weergegeven door de rij onder 

de BC’s: subsidie, crowdfunden etc. Er is dus nog de keuze hoe investeerders en initiatiefnemers kunnen bijdra-

gen aan projecten: 

1 Door subsidie te verlenen (het fonds loopt leeg);

2 Door leningen of garantstellingen te verstrekken (als de uitgegeven gelden na verloop van tijd weer 

terugvloeien in het subsidiefonds, dan kan er sprake zijn van een revolverend fonds). 

Het voordeel van dit model is dat er grote geldstromen op gang kunnen komen, omdat er meerdere inves-

teerders bij betrokken zijn. Het betekent ook dat een nieuwe organisatie moet worden opgestart, naast de al 

bestaande organisatie voor de A2 en dat er een fondsbeheerder nodig is. 
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De A2 heeft gekozen voor een transitiefonds met de voorkeur voor matchmaking waarin de tijdelijkheid cen-

traal staat. Voor de A2 betekent dit dat tijdelijkheid mag uitgroeien tot een permanente functie, mits passend in 

het bestaande programma. Het transitiefonds is in het geval van de A2 ook gedeeltelijk een revolverend fonds. 

Het fonds is bereid in sommige gevallen een subsidie te verlenen. Ook het aanstellen van een fondsbeheerder 

is aan bod geweest. 

Werkingvanhetfonds

Het fonds werkt in een stappenplan, bestaande uit de volgende stappen: 

Stap 1: het in beeld brengen van de actoren en wensen 

Stap 2: het in beeld brengen van de financieringsstromen. Wat is aanwezig en welke gelden willen wij uitgeven 

(fictieve getallen gebruikt)?
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Stap 3: het opzetten van het fonds is uiteen gezet in drie stappen, te beginnen met het in beeld hebben van de 

investeerders en de inzet van een fondsmanager. 

Gevolgd door een inventarisatie van de initiatiefnemers: wie zijn het en wie kan bijdragen aan de tijdelijkheid?
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Zijn de investeerders en initiatiefnemers bekend en heeft de fondsbeheerder zijn fonds gevuld, dan kan er wor-

den uitgekeerd. 

Het model van een investeerder betekent rendement behalen. Het is aan de fondsbeheerder dit te monitoren. 

Hij stuurt op de cashflow en risico’s: 
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Tot slot is het belangrijk de betaalbaarheid in het vizier te houden. Zowel de fondsbeheerder als het uitkeren 

kost geld! 

Succesfactoren

 − Het weloverwogen besluit om niet aan crowdfunding te doen, omdat de kans op succes waarschijnlijk gering 

was;

 − Gaandeweg het proces tot opzetten van een transitiefonds komen en daarbij een juiste keuze voor de 

inrichting van het fonds maken
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Enschede Lagerhuis

Het project Lagerhuis ligt in de wijk Roombeek. De 

heropbouw van deze wijk is bijna afgerond. Het La-

gerhuis is de laatste overgebleven ontwikkellocatie 

van Roombeek. Daarom, en vanwege de zichtlo-

catie op de hoek van de Roomweg en Deurninger-

straat, wilde de gemeente Enschede hier een bij-

zondere ontwikkeling tot stand brengen, met een 

innovatieve aanpak.

Bij het project Lagerhuis is naast de gemeente  

Enschede de ontwikkelaar Dura Vermeer Hengelo 

betrokken.

Voor dit project is de financieringsvorm crowd-

funding toegepast.

(bron: Google)

Van 1896 tot 2005 brouwde Grolsch bier in het hart van de stad Enschede. In 2004 werd een nieuwe brouwerij 

op het terrein de Groote Plooy buiten de stad in gebruik genomen, waarmee in de wijk Roombeek een ge-

bied van zes hectare vrij kwam voor herontwikkeling. Het terrein draagt de toepasselijke naam Op de Brouwerij 

( architectuurgidsenschede.nl).

Op de Brouwerij bestaat uit vier grote complexen die plaats bieden aan een mix van retail, ondernemerschap, 

cultuur, creativiteit en ontspanning. Het gebied huisvest meer dan honderd appartementen, tientallen wonin-

gen, bijna 6.000 vierkante meter voor detailhandel en horeca en 20.000 vierkante meter voor bedrijven. De 

diverse architecten die verantwoordelijk zijn voor het ontwerp van de verschillende gebouwen namen allemaal 

het industriële karakter van het gebied als uitgangspunt.

Centraal in de noordwesthoek van het terrein ligt het voormalige brouwhuis van Grolsch. Naast het brouwhuis 

liggen de complexen ‘Brouwmeester’ en ‘Korenaar’. (architectuurgidsenschede.nl). Het Lagerhuis is een per-

ceel ter grootte van circa 1.000 vierkante meter waar een invulling met gemengd gebruik wordt toegestaan. De 

ontwikkeling van het Lagerhuis is de derde (afrondende) ontwikkelfase van het wijkwinkelcentrum gelegen aan 

de Roomweg. Door de crisis is het nog niet tot ontwikkeling gekomen, een ruimtelijke en functionele invulling 

blijft wel gewenst (Roombeek Voltooid!?, 2014). 

Voor deelname aan de verkenning is een aantal doelstellingen geformuleerd:

 − Het betrekken van de eindgebruikers aan het begin van het proces. Dat geldt ook voor eindgebruikers voor 

in de koop- en huursector;

 − Het gebruik als waarde inzetten; de gerealiseerde opbrengsten landen bij investeerders;

 − Een goede verhouding tussen starters en de doelgroep voor dure woningen;

 − Het bieden van een goed economisch klimaat, zoals een verzorgingsgebied voor ZZP’ers.
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Vraagstellingvoordeverkenning

Hoe kan het Lagerhuis door inzet van financieringsvormen dié ruimtelijke en functionele invulling krijgen, zo-

dat het bijdraagt aan de samenhang in de wijk, een economische doelstelling behaalt en waarde creëert voor 

haar omgeving?

Subdoelen

 − De ontwikkeling van het Lagerhuis, waarbij een traject wordt ingezet om binnen drie jaar een multifunctionele 

accommodatie te kunnen realiseren;

 − Streven naar een functiemenging in het Lagerhuis (60 units);

 − De verkenning inzetten als exposure voor Roombeek/ het Lagerhuis en de gemeente Enschede. 

Financieringsvorm:hoeeenideeontstaat

Het idee voor het Lagerhuis is ontstaan naar het idee van Holtplatz in Berlijn en de Solids die in de jaren ‘90 zijn 

geprobeerd neer te zetten in Amsterdam. Beide ideeën vormden de aanzet tot participatie. 

Proces

Extern 

 − Het traject voor het Lagerhuis beslaat drie jaar: het onderzoek van deze verkenning liep tot augustus 2015. 

Met de mogelijkheid tot monitoring tot eind 2015. 

 − Er is gekozen om in twee sporen te werken. Het eerste spoor bestaat uit twee fasen: het in de markt zetten 

van het Lagerhuis dat de periode tot en met december 2014/januari 2015 besloeg. Hierbij ging de aandacht 

vooral uit naar het inrichten van de financieringsvormen en verdienmodellen. De tweede fase bestond uit 

het maken van afspraken met deelnemende partijen en besloeg de periode tot mei 2015. Het tweede spoor 

startte gelijktijdig met de eerste spoor en betrof de gebiedscommunicatie (marketing): hoe staat de 

eindgebruiker centraal en hoe zet je het Lagerhuis op de kaart? 

Intern 

 − Samen met de gemeente Enschede en Dura Vermeer is een proces opgesteld waarin alle stappen staan 

genoemd om tot een haalbaar initiatief te komen (Dura Vermeer). 

 − Het proces onderscheidt verschillende fasen: initiatief, definitie, ontwerp, voorbereiding en realisatie. 

 − Toepassen van verwachtingenmanagement door aan het eind van elke fase een document op te leveren met 

wederzijdse goedkeuring. 

 − De procesaanpak wordt ondersteund door drie stromen: marketing, financiering en het bouwplan. 

Organisatie

 − De gemeente Enschede is een partner die de locatie haar bezit heeft en commitment vond voor het concept;

 − Dura Vermeer is initiatiefnemer en ontwikkelt;

 − Door de gemeente Enschede, PAS B.V en Dura Vermeer is een proces opgesteld waarin alle stappen zijn 

benoemd die worden doorlopen om tot een haalbaar initiatief te komen. 
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Financiën

Wat financieren we met crowdfunding? Dit was de eerste belangrijke vraag die we ons stelde. Met de inspiratie 

die we opdeden in Holtzplatz, de Solids en de sfeer die het Lagerhuis en Roombeek ons meegaven, is het onder-

staande concept ontstaan. 

Het concept is ontstaan uit verbondenheid met de omgeving Roombeek en de wensen die vanuit de nieuwe 

realiteit zijn ontstaan: mensen zoeken verbinding en een passie die ze met anderen willen delen. Bovendien 

blijven de dynamiek en de economische mogelijkheden in steden aantrekken. Mensen zijn er op zoek naar 

 authenciteit en ruimte voor identiteit. Ze zoeken een plek voor kansrijke wisselwerkingen, een vruchtbare 

 bodem om te delen en die inspireert om samen te ontwikkelen. Daar biedt het Lagerhuis een platform voor: 

een dynamische leefomgeving waar een plus een drie is en die natuurlijk en organisch kan ontstaan. Een leef-

omgeving die bovendien collectief is ontworpen en gefinancierd. In partnerschap met de stad en private partij-

en (Dura Vermeer, 2015). 

Het gebouw is een fysiek platform dat opgedeeld wordt in kleine, schakelbare units, zowel horizontaal als ver-

ticaal. Gebruikers kunnen binnen- en buitenruimten, wijzigen bij veranderende behoefte of financiële moge-

lijkheden. De vraag bepaalt de invulling van het gebouw (Dura Vermeer, 2015). Oftewel Crowddesign; de crowd 

ontwerpt het gebouw, kiest zijn eigen vorm en invulling van de units. Ook is er sprake van sharing crowd; gebrui-

kers worden automatisch lid van de gebouwcoöperatie, besturen die en betalen een entree fee en contributie.

Crowfunding

Crowdfding bestaat uit twee crowds: een die investeert, leent of doneert en daar een tegenprestatie voor ont-

vangen. En een tweede crowd die gebruik maakt van de fund, de gelden. Dit alles wordt geregeld door een 

nieuw op te zetten platform of een bestaand digitaal platform voor crowdfunding. Bij het Lagerhuis is deze 

indeling benoemd als de dots en de connectors. De dots staan voor de financiering van de eerste ring, de toe-

komstige gebruikers. De connectors, de tweede ring, staan voor de omgeving, de investeerders, bedrijven en 

instellingen. Voor de buitenzijde wordt crowdfunding ingezet en voor de individuele eenheden een dynamische 

financiering met verschillende tegenprestaties (Dura Vermeer, 2015). 

Om de haalbaarheid van het project te garanderen is het naast het interesseren van de crowd als co-designer 

en de toekomstige gebruikers ook een wervingsprogramma nodig voor investeerders. Daarvoor is een 8-stap-

penplan gepresenteerd. 

Eenplatformalsderodedraad

Uit de verschillende elementen en onderdelen van het concept is er telkens sprake van het gebruik van het 

platform. Het platform brengt alle elementen van het concept samen en vormt hiermee een echte centrale spil 

voor het creëren van de sharing society, zowel tijdens de ontwikkelfase (1.0) als gebruiksfase (2.0). 

Het concept is verdeeld in zes onderdelen waarvan het platform de spil vormt. De overige vijf onderdelen zijn: 

het gebouw, slim en duurzaam (energetisch zelfvoorzienend gebouw), sociaal zelfvoorzienend (gebouwcoöpe-

ratie), ontwerpen met de crowd en het gebruik faciliteren met nieuwe financieringsvormen. Het volgende figuur 

(Connecting the dots) toont aan hoe de crowdfunding op verschillende momenten wordt ingezet en vormge-

geven. Er is een groot verschil in wat offline en online plaatsvindt. Met andere woorden: wat is offline aan bod en 

wordt daarna online in werking worden gezet. 
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(Bron Dura Vermeer. Bewerking PAS bv, 2015)

 

Herkenbaar is dat voor elke stap een model wordt geleverd: offline het verdienmodel, online het verdeelmodel. 

Hoe, wie en wat ontvangt welk bedrag in het beheersmodel, volgt de kasstromen en signaleert de tekorten of 

juist de plussen in het concept. 

Standvanzaken

De initiatieffase is inmiddels doorlopen en wordt beëindigd met een intentieovereenkomst tussen de gemeen-

te Enschede en Dura Vermeer. De crowdfunding-acties die uitstaan betreffen het offline in beeld brengen van 

het verdienmodel. 

Succesfactoren

 − Goed concept: connecting the dots 

 − Goede samenwerking in organisatie en proces, gezamenlijk fasen vaststellen die met een go/no go worden 

afgesloten

 − De uitdaging is het crowdfunden van vastgoed 
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Maastricht Tapijnkazerne

 

Het gebied van de voormalige Tapijnkazerne ligt 

aan de zuidzijde van de binnenstad aangrenzend 

aan het stadspark en kent een rijke historie. Het 

ligt net buiten de vestingmuur in het gebied 

van de voormalige inundatiekommen die bij 

belegering van de stad onder water gezet konden 

worden. Na ontmanteling van de vesting is het 

in gebruik genomen als militaire kazerne en de 

afgelopen honderd jaar een afgesloten militaire 

enclave geweest. De historie is op verschillende 

manieren terug te vinden in de ligging, inrichting 

en gebouwen in het gebied. Uitgangspunt voor 

de toekomstige ontwikkelingen is dat het gebied 

wordt getransformeerd tot ‘open leerlandschap’. 

Een openbaar park waarin de gebouwen worden 

herbestemd voor onderwijs en onderzoek, met 

behoud van de cultuurhistorische waarden. Het 

openbare gebied wordt omgevormd tot park 

waarin leren een belangrijke drager is. 

Doel en vraagstelling voor de verkenning:

In het gebied ligt ook sinds honderd jaar een klein 

dierenpark en sinds de openstelling van een deel 

van het gebied in 2014 hebben vrijwilligers hier een 

publieke moestuin aangelegd en is een brasserie 

geopend met een duurzame filosofie. In aansluiting 

op de transformatie van het gebied tot ‘open leer-

landschap’ willen deze partijen, Dierenpark Maas-

tricht, Tapijntuin en Brasserie Tapijn, zich door-

ontwikkelen en onderdeel laten uitmaken van een 

groter nieuw educatief concept, eetbare stad. Dit 

moet inspiratie bieden voor inwoners en bezoekers 

van Maastricht over gezonde voeding, natuur en 

dierenwelzijn. Het accent ligt hierbij op het natuur-

lijke proces van verantwoorde teelt en verzorging 

tot en met consumptie van plant- en dier. 

Er is veel enthousiasme bij alle betrokken partijen 

om mee te werken aan het concept. Dierentuin 

Gaiazoo stelt expertise over dierverzorging en 

educatie beschikbaar voor het concept vanuit haar 

ideële doelstelling stichting Gaia Nature Fund, het 

Centrum voor Natuur en Milieueducatie helpt bij 

het opstellen van bijbehorende lesprogramma’s 

en gemeente, Provincie en Universiteit Maastricht 

ondersteunen het concept met raad en daad. Qua 

financiering heeft de gemeente aangegeven dat 

zij zorgt voor de basisinfrastructuur in het gebied, 

maar niet alle benodigde investeringen kan finan-

cieren. Voor de inrichting en educatieve elementen 

is dus co- financiering nodig. Datzelfde geldt voor 

de exploitatie, de gemeente zal het basisbeheer 

verzorgen, maar alle extra’s zullen met aanvullende 

financieringsvormen bijeengebracht moeten wor-

den. Gezien de centrale ligging in de binnenstad en 

de historie van het dierenpark is het wellicht moge-

lijk deze te vinden via subsidies en sponsoring, aan-

gevuld met crowdfunding.

Verwachtingen van de verkenning

 − Een andere blik op gebiedsontwikkeling;

 − Inzicht in co- creatie vergroten: de kennis van 

het proces met en van publieke en semi-publieke 

partijen vormgeven. 

Vraagstelling

Wat is en hoe krijgt de businesscase voor de open-

bare ruimte vorm en inhoud? Hoe verloopt dat pro-

ces? Maar ook: 

1 Welke rol neemt de gemeente in, aansluitend bij 

de landelijke trend?
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2 Welke acties kunnen worden ingezet voor de 

korte en lange termijn?

 

Financieringsvorm

 − Het opstellen van een business case (investerings-

bedrag/programma);

 − Deze business case door crowdfunding finan-

cieren;

 − Crowdfunding voor eventuele aanvullende 

kleinere losse projecten in de openbare ruimte 

met elk hun eigen insteek en andere partijen;

 − Crowdfunding voor invullingen in de tijdelijkheid 

versus crowdfunding voor initiatieven voor per-

manente invulling. 

Proces

Om interesse te wekken voor een gebied is het nodig een programma, een idee, een concept te hebben dat 

breed bekend wordt gemaakt. Hiermee trek je de eerste initiatiefnemers, eigenaren uit het gebied en liefheb-

bers van het concept. met als doel een eerste signaal uit te geven dat een gebied, in dit geval de openbare ruim-

te, wordt aangepakt. De brede bekendmaking is tegelijkertijd een oproep om mee te denken, mee te werken en 

zelfs mee te financieren. Het concept voor de Tapijnkazerne is de eetbare stad. In Maastricht is, net als in veel 

andere Nederlandse steden al eerder ervaring opgedaan met dit concept. 

Impressie ‘de eetbare stad’

Zelf groenten en fruit verbouwen in de openbare ruimte levert verschillende voordelen op. Naast duurzame 

voedselvoorziening en meer groen leidt tuinieren ook voor verbinding tussen buurtbewoners die samenwer-

ken bij aanleg, onderhoud en het oogsten van de tuinen. Op die manier draagt de eetbare stad ook bij aan een 

gedeelde stad waarin mensen samenwerken en elkaar ontmoeten. Ook het verbinden met het bestaande die-

renpark past goed binnen het concept van de eetbare stad. De introductie van streekgebonden dieren, zoals 

het Livar varken, de Mergelland hoen en het Mergelland schaap kan daarnaast educatieve doelen dienen. Een 
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aanpassing van de bestaande routing van het dierenpark zou de aantrekkelijkheid en toegankelijkheid verder 

vergroten. 

Het proces om te komen tot crowdfunding is cruciaal in deze, zeker als onderdeel is een grotere gebiedsont-

wikkeling. Gestart wordt met een kleine groep die de crowd vormt om samen met hen via een kick-off dit ver-

volgens uit te werken naar een grotere groep om de crowfundingscampagne op te zetten en de benodigde 

middelen te kunnen werven. 

input(wat) concept BC/projecten gebied 

kenmerk crowd interesse wekken (vertrouwelingen) ontdekking (de voorlopers) voor de massa 

omvang crowd klein midden groot 

tijdstip kick- off start afronding 

(Bron: Hol, 2014. Bewerking PAS bv)

Op dit moment is de Tapijnkazerne aanbeland bij de kick- off. Hier gaat het om interesse wekken bij de eerste 

initiatiefnemers die al bekend zijn met het concept en met de omgeving van de Tapijnkazerne. Tijdens de kick 

off zijn drie vragen gesteld: 

1 Wat zijn de unique sellingpoints (onderscheidende kwaliteiten) van dit concept?

2 Welke partners/instanties kunnen we verleiden om bij te dragen aan dit concept?

3 Crowdfunding als cofinanciering- en marketinginstrumen: hoe in te zeten?

 

De uitkomsten van de vragen en de kick off leiden voor de Tapijnkazerne in een intentie overeenkomst. 

Organisatie

Er zijn drie partijen die in het proces van crowdfunding voorkomen: financiers, initiatiefnemers en de intermedi-

air (de partij die een online platform aanbiedt waar initiatiefnemers zich kunnen presenteren). De intermediairs 

spelen een actieve rol bij het tot stand brengen van verbindingen tussen de initiatiefnemers en het netwerk van 

financiers (Hol, 2014). Een belangrijke speler in dit veld is de gemeente. 

Voor de Tapijnkazerne geldt dat de gemeente voor de gebiedsontwikkeling als geheel de rol van initiatief nemer 

en financier vervult, terwijl zij voor het concept eetbare stad vooral de rol van intermediair en slechts heel be-

scheiden een financieringsrol vervult. Als initiatiefnemer zijn de partijen die concreet een rol in het concept 

eetbare stad willen vervullen aan zet. Dit zijn in eerste plaats Stichting Dierenpark Maastricht, de Tapijntuin en 

Brasserie Tapijn. Als financier kunnen diverse partijen betrokken zijn bij het concept, als eenmalige financier of 

als donateur voor een langere periode. De gemeente kan dan optreden als co-financier. 

Financiering

Waarvoor financiering vinden: 

 − Voor de investeringskosten en het beheer en onderhoud van het concept eetbare stad;

 − Voor de kleinere deelprojecten, waaronder een fruitboomgaard, verschillende dierenverblijven, de 

aanpassing van de routing van het dierenpark en het adopteren van dieren;

 − Voor educatietrajecten.
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De crowdfunding is enerzijds bedoeld om investeringen in inrichting en het planten en dierenbestand te kun-

nen dekken, maar nadrukkelijk ook om de exploitatie van het concept op langere termijn te helpen via draag-

vlak, sponsoring en inzet in natura van zowel bedrijven als vrijwilligers. Onder het begrip crowdfunding vallen 

ook crowdsourcing en fondsenverwerving. Bij de Tapijnkazerne heeft de gemeente Maastricht een duidelijk 

concept voor ogen: de eetbare stad. Crowdfunding ligt voor de hand; er wordt gezocht naar financiering met of 

zonder materiële tegenprestatie. Daarnaast blijft ook fondsenwerving interessant vanuit de ideële doelstellin-

gen. Crowdsourcing in de vorm van bijdragen in aanleg, beheer en onderhoud zou een mooie bijvangst zijn van 

het proces.

Tegenprestatie

Met het in beeld hebben van het concept eetbare stad en de bijbehorende investeringsraming is het in beeld 

brengen van de tegenprestatie de volgende opgave voor de Tapijnkazerne. Denk bijvoorbeeld aan donatie en 

investering. Interessant is daarnaast de mogelijkheid om een materiële tegenprestatie te leveren voor mensen 

die geld beschikbaar stellen. Zoals deelname aan educatieve projecten of meehelpen bij het verzorgen van de 

dieren. Het zou zelfs mogelijk zijn om via voorverkoop van de producten van de eetbare stad financiering te 

verzamelen, bijvoorbeeld het verkopen van eieren of producten uit de moestuin. 

Er is een onderscheid mogelijk voor de korte en lange termijn: het adopteren van dieren kan al op korte termijn 

en zodoende als aanjager van het concept eetbare stad worden gezien. Ook in de communicatie kunnen de 

dieren een belangrijke rol spelen, in de vorm van verkoopbare knuffels (‘Sjengske Sjaap’).

Stappenplan

Om de crowdfunding kracht bij te zetten en de initiatiefnemers duidelijk te maken wat crowdfunding betekent 

en welke rol zij kunnen vervullen, is er een stappenplan gemaakt. Dit stappenplan is gepresenteerd tijdens een 

projectgroep, nadat de kick- off had plaatsgevonden. 

Voorwaardencrowdfunding

 − Initiatieven bekend, geld ontbreekt; 

 − Duidelijk concept;

 − Rollen overheid- markt-initiatiefnemers in beeld; 

 − Einddatum niet nodig; iedereen kan op elk moment instappen.

Voor de tapijnkazerne geldt: 

 − Concept: eetbare stad 

 − Duidelijk concept: starten met uitwerking van het concept 

 − Initiatiefnemers bekend

 − Duidelijk doel en rollen zijn helder: de gemeente voorziet in de basisinvestering, voor de extra’s op zoek naar 

financiering door crowdfunding

Stappenplan

Stap 1: hoe ziet de organisatie eruit? 

Keuze 

A Initiatieven op zichzelf (los van intermediair/platform) 

B Samenwerking met intermediair /platform 
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Stap 2: wie wordt de intermediair? 

Opzetten van een platform, schakel tussen initiatiefnemers en financiers inclusief het opzetten van een 

 businessmodel

Keuze met of zonder gemeente

Stap 3: wat gaat eerst online? 

Is afhankelijk van het initiatief (adopteer een geit of investeer in de inrichting of lesprogramma)

Stap 4: donatie en investeren als vormen van crowdfunding

Dit betekent: 

 − donaties: direct kunnen starten als financier

 − investering: er moet een businesscase aan ten grondslag liggen en het platform zal een vergunning moeten 

hebben van AFM, inclusief criteria om de investering te toetsen.

Het advies bij dit stappenplan is: maak stap 1 en 2 smart. Maak de initiatieven smart door doelstellingen helder 

te formuleren en de kosten in beeld te brengen. Maak op basis daarvan een businesscase per initiatief. Weet wat 

het kost en maak hiermee duidelijk wat er gecrowdfund moet worden. Niet alleen financieel, maar ook in kennis 

en in natura. Tot slot: zet in op marketing/communicatie.

Maak daarnaast helder hoe een platform werkt: 

Voor de initiatiefnemer geldt: 

1 Doel niet bereikt:

• Inschrijfkosten voldoen aan platform

2 Doel bereikt: 

• % van het te financieren bedrag voldoen aan platform (3%-15%)

Voor de investeerders geldt: 

• Transactiekosten worden in rekening gebracht

• Fee < 1% afstaan aan platform

Succesfactoren

 − Bij de Tapijnkazerne is een goed en duidelijk concept neergezet; 

 − De initiatiefnemers zijn de kick- off fase voorbij: het crowdfunden is serieus opgepakt doordat de verschillende 

partijen met elkaar zijn overeengekomen hoe en wie het concept gaat dragen en welke acties daarbij horen;

 − De rol van de gemeente Maastricht is vanaf het begin duidelijk en ondersteunend geweest. Het bijzondere is 

dat crowdfunding ingezet wordt als een onderdeel van de totale gebiedsontwikkeling Tapijnkazerne. 

Hierdoor kan slim gebruik worden gemaakt van de investeringen die de gemeente doet in de transformatie 

van het gebied als geheel en kan ook qua communicatie en marketing aansluiting worden gevonden. 

 − Dat het enthousiasme en initiatief volledig van deelnemende partijen komt is cruciaal, want dat is wat ook in 

de crowdfundingscampagne de doorslag geeft. 

 − Daarnaast is het is belangrijk dat er bij initiatiefnemers ook voldoende organiserend en communicerend 

vermogen is om het concept verder te brengen, daar kan de gemeente en de Provincie, in dit geval samen 

met de Koninklijke Heidemaatschappij een belangrijke bijdrage aan leveren. 



63

Verkenning nieuwe  financieringsvormen in gebiedsontwikkeling

Maastricht Roserije

De wijk de Heeg stamt uit de jaren ‘70 en ligt in het 

zuidoosten van Maastricht. Centraal ligt het winkel-

centrum Roserije. De wijk de Heeg is onderdeel van 

de wijkaanpak, die zich in Maastricht kenmerkt door 

een samenwerking van de gemeente, woningcor-

poraties, bewoners, ondernemers en andere partij-

en. Het doel voor de Heeg is het opzetten van een 

ontwikkelstrategie voor het winkelcentrum.

Betrokken partijen zijn de gemeente Maastricht, 

NSI (eigenaar winkelcentrum de Roserije) en de be-

woners van de Heeg

Voor dit project zijn de financieringsvormen crowd-

funding fondsvorming en ingroeihuur toegepast.

Winkelcentrum Roserije

(Bron: gemeente Maastricht, 2014)

 

Ligging de Heeg

(Bron: Google)

De wijk de Heeg is onderdeel van de wijkaanpak. De wijkaanpak in Maastricht kenmerkt zich door een samen-

werking van de gemeente, woningcorporaties, bewoners, ondernemers en andere partijen. Voorop staat dat de 

wijken en buurten zelf aan zet zijn. De wijkaanpak richt zich op die buurten waar verandering nodig is of daar 

waar zich kansen voordoen voor vernieuwing. De aanpak is vormgegeven door een onderverdeling in A, B en C 

buurten. In onderstaande tabel staan deze buurten beschreven. Reden om met deze indeling te werken is dat 

de achterblijvende buurten kunnen meeprofiteren van de ontwikkelingen buiten de buurt. 
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 West  Oost

A
Buurten die extra aandacht nodig (blijven) hebben om 

zich in 2020 tot basisniveau te ontwikkelen

Caberg, Malpertuis, Potten-

berg, Mariaberg

Limmel, Nazareth, Wittevrou-

wenveld, Wyckerpoort

B
Buurten waarin de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd 

en die daardoor in 2013 een basisniveau hebben bereikt

Malberg Heugemerveld

C
Buurten die zonder grote extra investeringen in 2013 al 

over een bepaalde basiskwaliteit beschikken

Brusselsepoort, Daalhof, Bel-

fort, Oud Caberg, Hazendans

Heer (gedeeltelijk), Scharn 

(gedeeltelijk), de Heeg

(Bron: Wijkaanpak gemeente Maastricht) 

Doelstellingproject

Voor de Heeg en specifiek voor de centrumontwikkeling Roserije geldt dat het bottum up proces centraal staat. 

De burgers stellen een visie op, ondersteund door de professionals. Voor dit proces is het nodig inzicht te krijgen 

in financieringsvormen. De visie geeft de gewenste ontwikkelingsrichting aan; financieringsvormen laten zien 

of de ontwikkelingen mogelijk zijn. 

Het doel voor de Heeg is het opzetten van een ontwikkelstrategie voor het winkelcentrum. Deze ontwikkelstra-

tegie behartigt de belangen van de partijen die met de ontwikkeling zijn gemoeid. Dit zijn: 

 − Jumbo: huurder (uitbreidingswens)

 − NSI: eigenaar van het winkelcentrum (wil verzekerd zijn van huurinkomsten)

 − De gemeente: (behartigt de kwaliteit van de openbare ruimte)

 − De corporatie (voert kerntaken uit voor de doelgroep)

 − Bewoners (de wensen uit de visie laten uitkomen)

Vraagstellingvoordeverkenning

Welke financieringsvorm zijn inzetbaar om de wensen en ontwikkelingen in de visie, opgesteld door de bewo-

ners, mogelijk te maken en de belangen die zijn gemoeid bij de ontwikkeling van het winkelcentrum Roserije 

(financieel) waar te maken? Wanneer stapt de corporatie in het proces gezien de belangen voor de leefbaarheid 

en de strategische woningvoorraad van de corporatie in de Heeg? 

De financieringsvormen die zijn onderzocht en toegepast voor Roserije zijn crowdfunding, fondsvorming, en 

ingroeihuur. Allereerst is de inzet om gezamenlijk een ontwikkelstrategie op te zetten die bestaat uit een com-

binatie van financieringsvormen: 

 − Crowdfunding: als inzet om de bewoners initiatieven haalbaar te maken;

 − Fondsvorming: voor realisatie van het winkelcentrum met deelname van alle ontwikkelende partijen.

 − Ingroeihuur: als instrument om het gebied in de steigers te zetten (als financiële aanjager).

Organisatie

De rol van de gemeente is faciliterend. Dit betekent voor de wijkaanpak van de Heeg dat netwerkcoalities cen-

traal staan. Burgers worden gestimuleerd om eigen initiatief te nemen en krijgen meer invloed. Ze worden daar-

in ondersteund door professionals die met mandaat in de buurten en wijken actief zijn, oftewel Burgers aan het 

stuur. Voor Roserije betekende dit dat een Loodsteam is ingesteld, waarin het bewonersplatform, kunstenaars, 

welzijnspartijen en overige vertegenwoordigers uit de buurt/wijk deelnamen. Het overleg van deze project-

groep werd voorgezeten door de gebiedsmanager van de gemeente Maastricht. Voor de verkenning hebben we 

deelgenomen aan het overleg van het loodsteam.
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Proces

Uit de top tien van activiteiten die in overleg met de bewoners is samengesteld, zijn verschillende initiatieven 

naar voren gekomen die mogelijk te realiseren zijn met een van de financieringsvormen. Er is een budget van 

60.000 euro (triggerbudget Bewoners aan het stuur) voor het realiseren van projecten. Dit bedrag kan in een 

fonds worden gestopt en met crowdfunding verder worden aangevuld. Ingroeimodellen zijn mogelijk van toe-

passing op nieuwe huurders voor het winkelcentrum. Hiervoor is medewerking van de eigenaar van het winkel-

centrum (NSI) vereist. 

Na enige overleggen bleek dat bewoners goede en leuke ideeën hadden maar niet op eigen initiatief konden 

doorpakken. Dit heeft mogelijk twee oorzaken: de stimulans ontbreekt en bewoners voelen zich niet gewaar-

deerd. Hierdoor ontstaan ook geen trekkers van eigen ideeën en dus geen actie. Uiteindelijk is in goed overleg 

met de bewoners besloten om niet verder te gaan met het loodsteam. 

Financiën

De randvoorwaarden voor de besteding van het budget zijn als volgt:

 − Geld overmaken aan bewonersvertegenwoordiging de Heeg met een juridische entiteit, zoals het 

Buurtplatform de Heeg; 

 − Geld primaire besteden aan het centrum de Heeg met het winkelcentrum, de Boeckel, de Sporthal en de 

openbare ruimte, met als doel de herkenbaarheid van de Heegse (ontluikende) identiteit te versterken; 

 − Voor feitelijke besteding van de gelden moet het gemeentelijke aanbestedingsbeleid worden gevolgd en is 

er een goede verantwoording nodig van de bestede gelden; 

 − Het uitvoeren van activiteiten/projecten moet transparant zijn met als belangrijkste criterium dat bewoners/

ondernemers in de gelegenheid moeten zijn invloed uit te oefenen op de keuze (verslag bijeenkomst 

loodsteam 29-06-2014).

Uit de top tien van alle activiteiten lijkt de uitstralingvandesporthal geschikt om met crowdfunding op te 

pakken. Bijvoorbeeld om daarmee de uitstraling van de sporthal te verbeteren met gevelbeplanting: ‘de vertica-

le tuin’. In ruil voor een donatie ontvangen mensen de immateriële tegenprestatie een mooiere sporthal en een 

groenere omgeving. Omdat sprake is van het realiseren van immateriële waarde is donatie de meest geschikte 

vorm van crowdfunding voor dit project. 

Ook waren er ideeën om het beschikbare budget in een fonds te storten door eventuele opbrengsten die wor-

den behaald (bijvoorbeeld door crowdfunding). Het fonds kan ook revolverend worden gemaakt. Op die manier 

ontstaat een revolving fund.

Vanwege het ontbreken van trekkers van ideeën, zijn ook de initiatieven voor de financieringsvormen gesneu-

veld. Voor de deelnemers van het loodsteam bleken de financieringsvormen een ingewikkeld technisch proces. 

Het inschatten van de te maken kosten voor bijvoorbeeld een verticale tuin lag niet in verhouding met het 

te besteden budget. Vanwege de complexe materie bleek het lastig om vervolgens een fonds op te starten. 

In het team ontbrak de professionaliteit om vragen te beantwoorden als wie beheert en wie zorgt voor meer 

investeerders voor gelden in het fonds? Kortom: de financieringsvormen voor een bottom up initiatief als het 

loodsteam is nog een brug te ver. 
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Conclusieendoorkijknaarverdieping

De casussen geven een beeld en inzicht hoe de verschillende financieringsvormen werken. Ook in welke situa-

tie ze niet functioneren en geen effect teweeg brengen. 

Uit de analyse van de driehoek organisatie, proces en financiën werd duidelijk dat het belangrijk is een balans 

te vinden tussen de drie kernelementen. De een kan niet zonder de ander; als een kernelement van inhoud wij-

zigt, veranderen de andere twee automatisch mee. De context en de verschillende spelers zijn zo divers en zijn 

tegelijkertijd met elkaar verbonden dat het als gegeven kan worden beschouwd dat daarin ook veranderingen 

optreden. Dit laatste bleek een interessant spel. Het telkens kunnen ‘schakelen’ tussen de kernelementen, wat 

nieuw is, vereist ook andere competenties. Immers voorheen schakelden wij tussen de ‘blauwdrukplannen’ 

nu is het schakelen tussen ideeën en concepten en het flexibele bestemmingsplan. Nieuw is dat er een vierde 

partij is bijgekomen. De initiatiefnemers moeten het ondernemerschap vaak nog ontdekken. En de voorheen 

bekende spelers reageren anders. 

Was dit voorheen al niet bekend? Dit was bekend, duidelijk is dat er nieuwe of andere competenties nodig zijn. 

Ook dat het proces anders is, iteratief, herhalend en zichzelf uitvindend. De organisatie is ook anders. De ge-

meenten nemen een andere rol in, die van de faciliterende overheid.  Voor de financiering van gebiedsonwikke-

lingen was dit nog niet in beeld gebracht. Ook voor de nogal statische materie van financiering is het duidelijk 

dat er meer dynamiek is en wordt gevraagd. 

De verkenning heeft dan ook duidelijk laten zien dat er een nieuwe tijd is aangebroken voor de financiering van 

gebiedsontwikkeling. Dynamiek betekent anders denken over het vinden van gelden en andere partijen. En 

dat het duidelijk is dat geld op de oude manier niet meer beschikbaar is of juist in mindere mate: proceskosten 

worden ingezet, maar daar blijft het dan vaak bij. Een constatering uit de praktijk is ook dat voorbereidingskre-

dieten dus vaker proceskosten zijn; het verhalen in een later stadium van de gebiedsontwikkeling van een zeker 

voorbereidingskrediet is niet meer aan de orde. Daar is iedereen van doordrongen, gemeenteraad, ambtelijk 

apparaat en de ‘buitenwacht’ (bewoners en private partijen). De mentaliteit is veranderd. Ook zijn de partijen 

ervan doordrongen dat de aanbodgerichte aanpak niet werkt, afgezien van de huidige groeimarkten. De markt 

is eerder vraaggestuurd: wat is de propositie, wat maar vooral wie brengt waarde in het gebied. Dankzijdeze

mentaliteitboekendenieuwefinancieringsvormensucces.

De toepasbaarheid van crowdfunding, fondsvorming en ingroeihuur, laat zien dat we kunnen spreken van 

voorwaarden waaraan de gebiedsontwikkeling moet voldoen, willen we de financieringsvormen toepassen. 

De eerste conclusie die wij trekken is dat financieringsvormen niet voor elke gebiedsontwikkeling toepasbaar 

zijn: differentiatiegebieden op uitvoeringsniveau vereist inzicht. Dit houdt in dat de doelstelling op wijk- en 

stadniveau in beeld kunnen zijn, maar op het operationele niveau nog ‘open’ is. Ook houdt dit in dat meer en 

meer maatschappelijke doelen en ambities worden ingevuld door fysieke ingrepen. Met andere woorden: de 

domeinen sociaal en fysiek raken elkaar steeds meer. De gebiedsontwikkeling staat niet alleen voor de fysieke 

ingrepen, ook de maatschappelijk doelstelling komt meer in het vizier. We zagen dat de financieringsvormen 

crowdfunding en fondsvorming sterk neigen naar meer maatschappelijk engagement en daarmee ook meer de 

maatschappelijk doelen willen invullen. 
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Een tweede conclusie is dat financieringsvormen crowdfunding en fondsvorming werken in de gebiedsonwik-

kelingen, maar dat daarvoor wetgeving (fiscaal en juridisch) en hiermee implementatieopdeNederlandse

situatie (belastingen) nog een doorontwikkeling nodig is. De Nederlandse situatie is nog te veel geënt op 

fondsvorming door de overheid, terwijl de private partijen deze ruimte kunnen pakken. Zowel de overheid als 

de private partijen weten zich geen houding te geven; wie verzorgt het eerste startkapitaal en wie neemt de 

grootste risico’s? Vaak is het de overheid die hierop inspeelt, terwijl een marktpartij ook die ruimte wil vullen. Dit 

betekent dat er duidelijke afspraken over rendement moeten komen en dat vormt vaak de bottleneck. 

Met de gebiedsonderneming deden we een eerste aanzet om de private partijen de lead te laten nemen. De 

vraag die wij ons daarbij moeten stellen is of het waar is dat wij deze vormen beter kunnen hanteren in een 

context die wordt geduid door een de ‘civic economy’ of ‘the next economy’? Verlaten wij hiermee het Rijnlands 

model? 

Een derde conclusies is dat derolvanparticiperendegemeente (en steden) cruciaal is. Het blijkt dat naast de 

faciliterende rol die de gemeente inneemt  (regisserend, actief, passief), het meedoen van de gemeenten aan 

het proces een belangrijke voorwaarde kan zijn voor deelname van private partijen aan een fonds of crowdfun-

ding. Het blijkt dat als de gemeente letterlijk in beeld is, de private partijen meer vertrouwen hebben in het sla-

gen van de onderneming die zij voor ogen hebben. Het geeft het beeld dat de overheid haar publiekrechtelijke 

taken serieus neemt en dat schept vertrouwen. Een participerende overheid lijkt in woordkeuze, dan ook beter 

dan een faciliterende overheid. Waarmee de zekerheid op het vervullen van de publiekrechtelijke taken van de 

overheid wordt bedoeld. 

Een vierde conclusie is dat het implementeren van de drie financieringsvormen geeneenvoudigeopgave is. 

Niet eenvoudig, omdat de zogenoemde driehoek als zodanig moet kunnen worden ingevuld en gehanteerd. 

Ook het beschikbaar zijn van goede doordachte concepten en goede procesmanagers die ervoor willen gaan, 

zijn belangrijk. Niet eenvoudig ook omdat de drie financieringsvormen hiermee worden onderschat. Vaak wordt 

het voor de gebiedsontwikkeling interessant als dat eerste vliegwieleffect in beeld is. Dat geldt voor fondsvor-

ming, voor crowdfunding en de ingroeihuur. 

Een vijfde en laatste conclusie is er een die op de achtergrond meespeelt bij het implementeren van nieuwe 

financieringsvormen. Bij het deelnemen van burgerinitiatieven in de gebiedsontwikkelingen en bij het afgeven 

van het eerste proces geldt; de democratischelegitimatie van het geven of verdienen van gelden. De Raad 

die tijdig geïnformeerd wil worden of initiatiefnemers die net niet te hard schreeuwen: geldt wie het eerst komt 

wie het eerst maalt. 

Tegen de achtergrond van de huidige gebiedsonwikkelingen waar de financiering op slot zit, bieden crowdfun-

ding, fondsvorming en ingroeihuur, perspectieven voor het aanboren van nieuw geld. 

We gaan daarom door met de uitwerking van bovenstaande conclusies. Ook willen wij graag laten zien dat er 

allerlei subvormen ontstaan op deze drie financieringsvormen. Kredietunies, sociaal impact fonds, benefit sha-

ring, maatschappelijke rendement koppelen aan de integrale gebiedsexploitatie of grondexploitatie waarin de 

nieuwe noties van en over de steden als circulaire stad en smart cities in naar voren komen. Dit willen we graag 

beetpakken en in de praktijk kunnen toepassen. We gaan een verdiepingslag maken! 
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Bijlage2: Crowdfundingplatforms

In onderstaande tabel zijn de crowdfundingplatforms weergegeven die zich richten op ruimtelijke projecten en 

andere grote, bekende crowdfundingplatforms. Deze tabel is niet uitputtend, want er bestaan nog veel meer 

crowdfundingplatforms, vooral platforms die zich richten op het aantrekken van financiering voor (startende) 

ondernemers. 

Wat? Omschrijving Betrokkenheid Type

Voor je buurt Wijk- en buurtprojecten Donatie Non-profit/stad en buurt

Geef Erom Wijk- en buurtprojecten Donatie Non-profit/stad en buurt

Crowd about now Leningen voor ondernemers Lening Commercieel/

Ondernemingen

Crowdbuilding Bij elkaar brengen van 

vragers naar woonruimte en 

aanbieders van leegstaand 

vastgoed

Nvt Commercieel/ Vastgoed

Groen Beweegt Duurzame en groene 

projecten

Donatie Natuur en milieu/ 

duurzaamheid

Duurzaam investeren Duurzame energieprojecten Lening

Investering

Duurzame energie

Zonnepanelen delen Collectieve zonne-energie Donatie

Investering

Duurzame energie
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