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Grondposities, planvoorraad en
bouwvergunningen
Er staat nog voor ca. € 8 miljard aan te
verkopen grondposities op de balans
bij gemeenten2, bij de grotere bouwers/
ontwikkelaars nog eens ca. € 4 miljard3,
bij woningcorporaties ca. € 1 miljard4
en ongetwijfeld nog voor vele miljarden
bij uiteenlopende typen investeerders
en speculanten en potentiële eigenaar/
gebruikers. Ook zijn er nog steeds tal
van gemeenten met een planvoorraad

1
2

3
4

Minister Ollongren vindt dat gemeenten meer moeten bouwen
aan de randen van de stad.1 Het Rijk heeft na jaren van
teruglopende (V)RO(M)-budgetten de ruimtelijke ordening in de
crisisjaren min of meer volledig losgelaten en richt zich kortweg
enkel nog op de ruimtelijke inpassing van de functies waar ze
zelf verantwoordelijk voor is, zoals snelwegen en kustveiligheid.
Woningbouwprogrammering, migratiesaldo nul en dergelijke ‘gaan
we allemaal niet meer doen’, ik hoor het de toenmalige Directeur
RO van I&M nog zeggen. Provincies willen al jaren vooral bouwen
in de bestaande stad, tot wel 80%, en hebben in de crisisjaren –
gedreven door (inmiddels bijgestelde) demografische prognoses
– gemeenten verzocht om al dan niet in onderling overleg hun
woningbouwplannen te schrappen en/of in de ijskast te zetten.
waarmee ze nog zeker 10 jaar vooruit
kunnen, hoewel iets minder vaak dan in het
verleden via actieve bouwgrondproductie
door de gemeente zelf. Een substantieel
deel van deze locaties ligt in het
buitengebied, zoals wij zien bij de vele
grondportefeuilles die wij jaarlijks voor
opdrachtgevers analyseren. Van een
schreeuwend tekort aan ontwikkellocaties
is in onze optiek op de meeste plekken
voorlopig nog geen sprake, hoewel het
zonder actief gemeentelijk grondbeleid

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1603049/bouw-woningen-in-het-groen.
Publiek-private samenwerking bij gebiedsontwikkelingen: sneller, beter en goedkoper,
Deloitte Real Estate & Partnerships e.a., 2017
Idem
Corporaties in Perspectief verslagjaar 2015, Aedes, 2017

(en bijbehorende instrumenten) toch vaak
lastiger is om met name de grotere locaties
van de grond te krijgen, in het bijzonder
bij versnipperd eigendom. We zien de
oproep van de Minister dan ook vooral als
een uiting binnen het traditionele patroon
van een vastgoedcyclus: de realisatie van
nieuwe woningen loopt altijd een paar jaar
achter op de vraag.
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De bijzonderheid is nu dat de huidige,
mede door een historisch lage rente
ingegeven piekvraag, in combinatie met
een inhaalvraag vanuit de crisisjaren,
samengaat met recente aanpassingen
van demografische prognoses over de
structurele ontwikkeling van het aantal
huishoudens5, kortweg het aantal
benodigde woningen. Er is een grote
conjunctuur gedreven vraag, maar de
structurele behoefte is ook weer ineens
groter, een onverwachte samenloop die de
veelgehoorde roep om ‘bouwen, bouwen,
bouwen’ heeft aangewakkerd en daar
worden dan ook al veel zeilen voor bijgezet.

Opvallend is wel dat het aantal afgegeven
bouwvergunningen over 2016 is
afgenomen ten opzichte van 2015, waarop
in 2017 de alarmbellen gingen rinkelen bij
Bouwend Nederland. Dit is in onze optiek
moeilijk verklaarbaar vanuit het traditionele
patroon. Het aantal bouwvergunningen
over 2017 is echter uitgekomen boven
de 70.0006 op grofweg het niveau van
2003. Kijkend naar de afgelopen 15 jaar
is dat geen onaardig aantal. Het is de
vraag of het aantal bouwvergunningen
van bijna 100.000 in piekjaar 2006 weer
in zicht gaat komen in de komende jaren.
De huishoudensgroei lijkt nu toch echt
langzaam te gaan afvlakken, hoewel daarin
uiteraard grote regionale verschillen zijn.

Bouwvergunningen, gereedgemelde woningen, huishoudensgroei en prijsontwikkeling
1996–2026 (CBS, PBL en Kadaster, bewerking Deloitte)
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Gereedgemelde woningen

Groei particuliere huishoudens in jaar

Huishoudensgroei ondergrens

Huishoudensgroei bovengrens

Gemiddelde koopsom woningen

2026

2025

Bouwvergunningen nieuwbouwwoningen

Mede als gevolg van hogere immigratiecijfers, aanpassing van het gemiddeld kindertal naar migratieachtergrond en een langere
levensduur dan eerder aangenomen, zie bijvoorbeeld: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/51/prognose-18-4-miljoen-inwonersin-2060. Daarnaast speelt de grotere mate van verstedelijking c.q. Randstad-oriëntatie dan eerder aangenomen.
December 2017 benaderd, want nog niet beschikbaar in CBS.
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Nu of nooit?
Er komt een moment dat de rente gaat
stijgen, de onzekerheid weer om zich
heen slaat, de vraag naar woningen gaat
afnemen en de prijzen weer gaan dalen.
De woningbouw zal dan wellicht net weer
op recordhoogte zijn en het afboekfeest
kan weer beginnen. De matig gelegen
uitleglocaties die (indachtig de oproep van
de Minister) dan mogelijk net weer uit de
ijskast zijn gehaald zullen naar verwachting
als eerste stagneren en het wordt weer
tijd voor aanjaagteams en ‘nieuwe
verdienmodellen’ (kent u ze nog?), maar
dan 2.0 of 3.0. Gegeven de in Europees
perspectief nog altijd hoge (aanvangs)
schulden van woningeigenaren in ons land
zal een groot deel van de woningeigenaren
dan wellicht weer onder water staan en niet
willen of kunnen bewegen, wat de malaise
vervolgens weer versterkt.
De eigenlijke ambitie bij provincies en
gemeenten zal vanuit RO-overwegingen
blijven om meer te bouwen in de
bestaande stad. Binnenstedelijke gronden vastgoedposities die voor of tijdens
de crisis zijn ingenomen, alsmede sloop/
nieuwbouw van verouderde (corporatie)
complexen, zijn nu in principe kansrijker
dan ooit om op te pakken gezien de
herontwikkelwaarde in de huidige markt.
Daarbij ligt de tijd van rijkssubsidies
(ISV) achter ons en zullen projecten in
de regel financieel hun eigen broek op
moeten houden, een enkele uitzondering
daargelaten. In die zin is het voor sommige
binnenstedelijke locaties misschien wel
nu of nooit. Gelukkig worden er tal van
binnenstedelijke projecten succesvol
opgepakt en zitten er (juist ook in
Amsterdam en Utrecht) nog tal van
prachtige, grootschalige binnenstedelijke
projecten in de pijplijn, veelal op voormalige
industrieterreinen.
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Structurele issues
Toch bouwen we met z’n allen nog te weinig
in de stad lijkt het, waarom? Gebrek aan
locaties is maar ten dele het issue, daarbij
is de beschikbaarheid van locaties en de
herontwikkelmogelijkheden ook afhankelijk
van de randvoorwaarden en de prikkels
die het systeem biedt. Wij zien een aantal
structurele issues die het bouwen in de
stad bemoeilijken:
1. Het ontbreken van serieus
nieuw geld voor binnenstedelijke
gebiedsontwikkeling vanuit de
Rijksoverheid en de provincies,
ondanks allerlei goedbedoelde
aanjaagteams, garantieregelingen en
startersleningen. Het maakt nogal wat
uit voor de financiële haalbaarheid of
een te (her)ontwikkelen locatie wordt
verworven/ingebracht tegen € 10 per
m2 of € 1.000 of meer per m2. Daarbij
is het verhogen van dichtheden vaak
niet gewenst of niet goed mogelijk,
waardoor er geen business case is.
2. De verplichting voor corporaties
om hun bezit op marktwaarde in
verhuurde staat te waarderen.
Op zich goed dat hiermee inzicht
ontstaat in de inbrengwaarde van
(te slopen) corporatiebezit, maar
hiermee worden veel binnenstedelijke
gebiedsontwikkelingen wel
onrendabel (of leidt dit tot ongewenste
boekverliezen bij corporaties). Die
corporaties hebben in de grote
steden vaak de slechtere helft van de
woningvoorraad in eigendom en zijn
daarmee sleutelspelers voor stedelijke
vernieuwing en nieuwbouw.

3. Diezelfde corporaties zijn met
handen en voeten gebonden om het
alom besproken middensegment te
bedienen, ondanks dat ze dat graag
zouden willen, getuige ook recente
oproepen vanuit Aedes.7 We hebben
ons daar collectief bij neergelegd lijkt
het wel, maar het probleem van het
middensegment is in mijn beleving in
beginsel meer een reguleringsopgave
dan sec een bouwopgave. Bijbouwen
duurt lang en het is sterk de vraag of
het 15 jaar vastleggen van de (midden)
huur – zoals nu veel wordt geopperd –
een structurele oplossing is.
4. Daarbij speelt ook dat veel
corporatiehuurders een woning
hebben die niet goed bij hen past, qua
inkomen (te hoog of te laag)8 of qua
grootte. De prikkel om te blijven zitten is
daarmee groot en de verhuismobiliteit
dus (zeer) laag. Daarmee is de huidige
benutting van het corporatiebezit
suboptimaal. Het ontbreekt de
corporaties aan een instrument als
een periodieke inkomenstoets en/of
mogelijkheden binnen het huurrecht
om daar echt op te kunnen sturen
(de huidige inkomensverklaring is
een stap in de goede richting, maar
blijft grof). Het corporatiebezit zit
daarmee grotendeels op slot, waardoor
gemeentebesturen naar radicale
oplossingen grijpen – noodgrepen? –
om lage en middeninkomens voor de
stad te behouden, zoals in Amsterdam:
bij nieuwbouw 40% sociaal, 40%
middensegment en slechts 20%
vrij. Hoewel een dapper besluit,
wordt hiermee juist ook een aantal
binnenstedelijke herontwikkelprojecten
de nek omgedraaid (we kennen
concrete voorbeelden).

https://www.aedes.nl/artikelen/woningmarkt/hervorming-woningmarkt/
starters-dupe-van-gebrek-aan-middeldure-huurwoningen.html
Zie ook ons recente onderzoek naar de huren in de sociale woningvoorraad.
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5. Trage procedures zijn al vaak genoemd
als probleem, maar daar is al veelvuldig
over geschreven dat als je het afpelt
de lengte van de procedures zelf wel
meevalt. Het issue zit hem meer in het
grote aantal verplichte onderzoeken
en het lange overlegcircus. Deze lange
planvormingstrajecten zijn enerzijds
onvermijdelijk in een democratische
rechtsstaat en het vele aantal
stakeholders waarmee rekening
gehouden dient te worden. Anderzijds
is het wellicht ook een stukje cultuur (in
die zin kon ik de oproep van de Minister
tot meer ‘lef en ambitie’ wel waarderen).
6. Een ander issue is de ondercapaciteit.
Niet alleen in de bouw zelf, maar ook
bij projectontwikkelaars en gemeenten.
Er is al vaak aangehaald dat in de
crisisjaren vele vaklieden zijn ontslagen,
er nu grote personele tekorten zijn
in de bouw en ook levertijden van
materialen oplopen (bijv. heipalen).
Echter, ook bij ontwikkelaars zijn er in

de crisisjaren vele mensen uitgegaan en
is de huidige capaciteit vaak beperkt. Bij
veel (kleinere) gemeenten is de kennis
van gebieds- en vastgoedontwikkeling
vaak weggelekt, beperkt tot enkele
personen of zijn deze inmiddels met
pensioen. Grote gemeenten worstelen
vaak weer met een log apparaat en
veel externe inhuur, wat risico’s geeft
ten aanzien van kosten, kwaliteit en
continuïteit. Zo hebben wij onderzocht
dat een grotere gemeente voor de
opgave in de komende vier jaar ca.
30% extra formatie nodig heeft in het
ruimtelijk-fysieke domein, terwijl nu al
ca. 30% extern wordt ingehuurd (vooral
ZZP’ers). Daarbij speelt de angst om
te investeren in het ambtelijk apparaat
vanwege de mogelijkheid dat bij een
volgende crisis weer fors moet worden
afgeslankt. Investeren in het ambtelijk
apparaat is dan ook een dringende
oproep voor de komende coalitieonderhandelingen bij gemeenten.

Conclusie
Kortom, een verrassende oproep van de
Minister. Het wordt tijd dat de Rijksoverheid
zelf ook eens wat meer ‘lef en ambitie’
toont om de structurele problemen
te benoemen en met een volwaardige
‘Agenda Stad’ te komen. Creativiteit is niet
zo zeer nodig om weilanden vol te bouwen,
maar om binnenstedelijke locaties van de
grond te krijgen, zoals enkele wethouders
in reactie op de oproep van de Minister al
aangaven,9 maar dan graag wel met wat
meer aandacht voor de structurele issues.

Hielke Bos MSc
hielkebos@deloitte.nl

Naschrift
In de kamerbrief van 13 maart 2018 getiteld ‘meer prioriteit voor woningbouw’ is de Minister deels teruggekomen op haar eerdere
uitspraken. Waar de planvoorraad niet voldoet, vraagt de Minister van die regio’s dat zij ‘nu al starten met het verkennen van de
mogelijkheden om de plancapaciteit te vergroten, zoveel mogelijk binnen de bestaande stad, maar vervolgens ook bijvoorbeeld
aan de randen van de stad.’ Daarbij blijft voorop staan voor de Minister dat er ‘druk blijft om complexe binnenstedelijke locaties te
ontwikkelen, en niet lichtzinnig wordt geschoven naar bouwlocaties buiten de bestaande stad.’
Opvallend in het licht van dit artikel is tenslotte dat de Minister vindt dat het niet alleen gaat om voldoende prioriteit geven aan
woningbouw, ‘maar ook dat de bestaande woningvoorraad beter benut moet worden.’ De Minister geeft aan met stakeholders een
‘Nationale Woonagenda’ op te zullen stellen en belooft meer nieuws daarover voor de zomer.

9

https://nos.nl/artikel/2214562-gemeenten-verontwaardigd-over-uitspraken-ollongren-meer-bouwen.html
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Economische effecten gebiedsontwikkeling
Naar een bredere basis voor besluitvorming
Besluitvorming over ruimtelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling en vastgoedontwikkeling is veelal
programmatisch en financieel gedreven. De bredere impact van beleidskeuze, project of investering
in een gebied wordt door gemeenten nog beperkt geconcretiseerd. We zien de laatste jaren een
verschuiving van de focus op de grondexploitatie naar de bredere (economische) effecten van
gebiedsontwikkelingen op de stad. Gemeenten vinden het echter lastig de juiste weging te geven
aan de bredere effecten in besluitvorming. Met het inzichtelijk maken van economische effecten
voortkomend uit gebiedsontwikkelingen verbreden we de kennisbasis waarop (bestuurlijke)
besluitvorming plaatsvindt. Hoeveel banen levert een gebiedsontwikkeling op? Wat is het effect van
extra bestedingen bij horeca en detailhandel?
Van grondexploitatie naar
economische impact
De grondexploitatie is het gangbare
instrument om de financiële haalbaarheid
van gebiedsontwikkeling als geheel in beeld
te brengen. Er is de afgelopen jaren veel
veranderd in de ruimtelijke opgaven van
zowel vastgoed- als gebiedsontwikkelingen.
Sturing op gebiedsontwikkeling gebeurt
echter nog vooral via sturing op
grondexploitatie, waardoor er weinig wordt
gestuurd op andere beleidsdoelen. Dit
wekt verwondering. Gemeenten hebben
als doel de belangen van de stad te
behartigen en welvaart en economische
groei voor de stad te realiseren.
Gebiedsontwikkeling kan een belangrijke
bijdrage leveren aan economische welvaart
voor de stad als geheel, dus ook buiten
de grenzen van het exploitatiegebied.
Moeten gemeenten zich daarom niet meer
richten op de economische effecten van
gebiedsontwikkelingen?
Economische effectenanalyse
Gemeenten rapporteren vaak over
aantallen woningen, de prijs van die
woningen of het aantal vierkante meters
horeca of detailhandel dat wordt
ontwikkeld. Hieruit blijkt niet altijd wat
de effecten van de plannen zijn op de
regionale economie.1
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De Maatschappelijke Kosten Baten
Analyse (de MKBA) wordt door publieke
partijen ingezet om de bredere effecten
van gebiedsontwikkeling inzichtelijk te
maken. Maar er is ook veel kritiek op dit
instrument. Zo is de MKBA gericht op
nationale welvaarteffecten, waar het veelal
om de effecten op de stad(sregio) gaat. De
objectiviteit van MKBA’s staat daarnaast
ter discussie, MBKA’s verzanden snel in het
monetariseren van niet financiële aspecten.
Daarbij is het een zwaar en kostenintensief
instrument, met name geschikt voor grote
projecten en wordt de uitkomst vaak als
black-box gezien.
Uit gesprekken met beleidsmakers
bij gemeenten blijkt dat bij
gebiedsontwikkeling de economische
effecten voor de stad relevant zijn. De
nieuwe nota grondbeleid van de gemeente
Eindhoven heeft niet voor niets de titel
‘Koersen op waarde’. De gemeente
Eindhoven wil met haar grondbeleid
meer sturen op waardecreatie voor
de stad: ‘De stad als geheel er beter
van maken’. Veel gemeenten geloven
erin dat de economische impact van
gebiedsontwikkeling een centralere rol
moeten krijgen in het gemeentelijk beleid.
Welke economische impact genereert
een gebiedsontwikkeling voor de stad?
Wat levert een ontwikkeling op aan

banen en bestedingen in de stad? En
hoe kunnen gemeenten gebruik maken
van deze informatie bij het voeren van
hun (grond)beleid? Waar de MKBA zich
onder andere richt op het inzichtelijk
maken van maatschappelijke effecten
is de economische impactanalyse enkel
gericht op het inzichtelijk maken van de
economische effecten voortkomend uit
gebiedsontwikkeling.
Aan welke economische effecten
moeten we denken?
Met de economische effectenanalyse
(ook wel impactanalyse) kunnen
de economische effecten van
gebiedsontwikkelingen in kaart worden
gebracht. De economische effecten
zijn onder andere afhankelijk van het
type vastgoed en het bouwvolume dat
wordt gerealiseerd op een locatie. De
economische effecten hebben enerzijds
een incidenteel karakter en anderzijds een
structureel karakter:
•• Bij de incidentele effecten valt te
denken aan de bestedings- en
werkgelegenheidseffecten tijdens de
bouwperiode. Tijdens de bouw wordt
namelijk geld besteed door bouwers
en ontwikkelaars aan onder andere
bouwmaterialen, wat een economische
impuls oplevert. Ook genereert de
bouwperiode werkgelegenheid.
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•• Bij de structurele effecten valt te
denken aan de effecten die voortkomen
uit het gebruik van het vastgoed. De
ontwikkeling van een bedrijventerrein
genereert afhankelijk van het type
bedrijventerrein werkgelegenheid. De
toevoeging van commercieel vastgoed
(detailhandel en horeca) genereert een
bestedingsimpuls doordat consumenten
daar geld uitgeven. Dit genereert op
deze manier ook weer werkgelegenheid.
Ook de toename van huishoudens in de
stad genereert een economische impuls.
Door de toename van huishoudens
worden meer bestedingen gedaan bij de
(lokale) horeca, detailhandel en culturele
voorzieningen in de stad. Wederom vloeit
hier werkgelegenheid uit voort.
De economische effecten stoppen
niet bij de directe bestedings- en
werkgelegenheidseffecten. Een
economische impuls in een bepaalde
bedrijfstak genereert namelijk ook weer
een impuls in een andere bedrijfstak. De
directe economische effecten generen
zogeheten indirecte en afgeleide
economische effecten.
Een voorbeeld verduidelijkt deze
effecten:
Een gast wil graag een kopje koffie op
het terras drinken. Na eenmaal een mooi
tafeltje in de zon te hebben uitgekozen
bestelt hij een kopje koffie met appeltaart.
De eigenaar gaat aan de slag om de gast te
helpen. De gast genereert hiermee directe

1

economische activiteit bij de eigenaar (hij
geeft geld uit). De eigenaar moet om de
gast van een kopje koffie met appeltaart
te kunnen voorzien gebruik maken van
onder andere servies, een koffiemachine,
koffiebonen, arbeid en meubilair. De
vraag naar een kopje koffie levert hiermee
dus indirect vraag op naar producten
en diensten van de leveranciers van de
eigenaar (indirect effect). De leveranciers
van de eigenaar kopen op hun beurt
ook weer in bij hun eigen leveranciers.
Daarnaast zorgt de besteding door
de gast er ook voor dat lonen worden
verdiend door onder andere de eigenaar
en de leverancier. Met deze lonen kunnen
additionele bestedingen worden gedaan
die een positief effect hebben op de
economie (afgeleid effect).
De directe economische effecten zijn het
gevolg van veranderingen die volgen uit
beleidskeuze, project of investering. De
indirecte effecten zijn business-to-business
transacties die (indirect) voortkomen
uit de directe effecten. De afgeleide
effecten zijn de effecten op het inkomen
die optreden op persoonlijk niveau (als
gevolg van directe en indirecte effecten).
De totale economische effecten van een
gebiedsontwikkeling kunnen daarom
(afhankelijk van het type ontwikkeling) een
significante impact hebben op de regionale
en nationale economie.1

De economische impactanalyse richt zich op de economische effecten voortkomend uit een specifiek project, interventie of beleid. Dit wil zeggen dat mogelijke
economische effecten elders (bijvoorbeeld door verdringings- en of herverdelingseffecten) in beginsel niet worden meegenomen. Het is echter wel mogelijk om
ook deze effecten in de economische impactanalyse te betrekken. Daarnaast worden kosten in een economische impactanalyse niet meegenomen en vallen
maatschappelijke effecten buiten scope. De economische impactanalyse kent een aantal beperkingen, onder meer:
De economische effecten zijn in eerste instantie op uitgangspunten over bestedingen gebaseerd. De betrouwbaarheid van de uitkomsten is afhankelijk van de wijze
waarop bestedingen transparant in beeld kunnen worden gebracht.
De economische effecten zullen voor een deel niet in de stad(sregio) neerkomen (bijvoorbeeld bouwbestedingen). Het is niet altijd transparant te maken hoe groot
dit aandeel is.
Bestedingen voortkomend uit de vastgoedfunctie ‘woningen’ (toevoeging van huishoudens) vormen een bijzondere categorie in de economische impactanalyse
aangezien huishoudens an sich geen bestedingen (omzet) genereren.
Indirecte en afgeleide effecten worden in de regel berekend via een multiplier. Het multipliereffect wordt in de praktijk beperkt doordat er ook weglekeffecten
optreden, niet elke euro hoeft weer opnieuw te worden uitgegeven. Bovendien zorgt een multiplier er voor dat uitkomsten moeilijker navolgbaar zijn.
07
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Methodologie van economische impactanalyse

Directe effecten

Directe effecten zijn het gevolg van veranderingen die direct volgen uit beleidskeuze,
project of investering. Onderscheid wordt gemaakt tussen incidentele effecten (tijdelijk
van aard, zoals gedurende de bouwperiode) en structurele effecten (komen voort uit de
programmatische invulling van het te realiseren vastgoed)

Directe effecten werken door op andere markten, via indirecte en afgeleide effecten, dit zijn doorstroom-effecten

Indirecte effecten

Indirecte effecten zijn business-to-business transacties die (indirect) voortkomen uit de
directe effecten

Afgeleide effecten

Afgeleide effecten zijn de effecten op het inkomen die optreden op persoonlijk niveau
(als gevolg van directe en indirecte effecten)

Effect op de gemeentebegroting
De economische effecten op de
stad hebben ook een (breder dan
de grondexploitatie) effect op de
gemeentebegroting. Vanuit de
economische effectenanalyse kan
inzichtelijk gemaakt worden welke
economische effecten voor de stad ook
een directe financiële impact hebben op
gemeentefinanciën. Hierbij valt te denken
aan OZB-heffing, toeristenbelasting en de
bijdrage uit het gemeentefonds.
Waarom economische
effectenanalyse?
De economische effectenanalyse vergaart
inzicht in de economische effecten van
gebiedsontwikkelingen, beleidskeuzes,

projecten of investeringen. Dit inzicht
vergroot de kennisbasis om te toetsen
op welke wijze en in welke mate
gebiedsontwikkelingen bijdragen aan
(gemeentelijke) doelstellingen. Daarmee
is het belangrijke input voor (bestuurlijke)
besluitvorming. Ook biedt dit handvatten
voor informatieverstrekking over de
betekenis van de economische ontwikkeling
naar aandeelhouders, gemeenteraden en
colleges. De economische effectenanalyse
kan hierdoor een relevant instrument zijn
(naast de bestaande instrumenten) om
te betrekken in de besluitvorming over
gebiedsontwikkelingen.

Sofie Woldring MSc
SWoldring@deloitte.nl
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Circulaire economie op bedrijventerreinen
Hoe kan de lokale overheid hieraan bijdragen?
Onze huidige economie bestaat uit ‘take, make and dispose’. Een lineaire economie, waarin
bedrijven materialen en energie verbruiken om producten te fabriceren. Na gebruik worden deze
weer vernietigd. Een toenemende schaarste en stijgende prijzen in brandstoffen, grondstoffen en
mineralen is hiervan het gevolg. Ook wordt het milieu belast. Het Planbureau voor de Leefomgeving
(2016) ziet de circulaire economie als logisch alternatief voor een lineaire economie.1 Het Rijk
richt zich op het realiseren van een circulaire economie voor 2050. De ambitie is om samen met
maatschappelijke partners in 2030 een (tussen) doelstelling te realiseren van 50% minder gebruik
van primaire grondstoffen.2 In dit artikel gaan we in op de toepasbaarheid van circulaire principes op
bestaande bedrijventerreinen en de rol van de lokale overheid.
De circulaire economie lijkt een ‘buzzword’.
Het is een breed begrip, maar wat
betekent het nu eigenlijk en waarom is
dit thema interessant bij het realiseren
van bedrijventerreinen? Grondstoffen,
materialen, componenten en afvalstromen
worden voornamelijk gebruikt en
geproduceerd in de industrie. Industrieof bedrijventerreinen lijken daarom een
logische start om in te zetten op de
transitie naar de circulaire economie.
Noodzaak tot transitie van
bedrijventerreinen
In een circulaire economie3 worden
grondstoffen langer en hoogwaardiger
in de keten gehouden, door de
herbruikbaarheid van producten en
materialen te maximaliseren. Economisch
waardebehoud en waarde creatie van
producten is het streven van de circulaire
economie. Op bedrijventerreinen kan met
het verminderen van materiaalgebruik
en het sluiten van kringlopen, zoals
water, energie en afvalstromen
(grondstoffen) een bijdrage geleverd
worden aan het realiseren van een
circulaire economie. Onder andere

door materialen te gebruiken die niet
giftig zijn en door rekening te houden
met de biodiversiteit in de omgeving
op een rendabele manier. Circulaire
economie wordt veelal op bedrijfsniveau
beschouwd, met de focus op toepassing
in productieprocessen en daarvoor te
ontwikkelen business modellen. Maar
naast de eigen bedrijfsvoering is circulaire
economie ook inzetbaar binnen de
inrichting van terreinen (in gebouwen,
de openbare ruimte en infrastructuur)
of op collectief niveau (het collectief
inzamelen en uitwisselen van afval/waterstromen of opwekken en uitwisselen van
duurzame energie).
Gebiedsontwikkelaars zetten bij nieuw te
ontwikkelen bedrijventerreinen in op de
transitie naar een circulaire economie.
Al in de aanbestedingsvoorwaarden
en de ontwerpfase wordt rekening
gehouden met het toepassen van
circulaire principes.4 Om echt verschil te
maken is echter verduurzaming op een
grotere schaal nodig. Ook op bestaande
bedrijventerreinen is het van belang om in
te zetten op de transitie.

Aangezien bestaande bedrijventerreinen
al zijn ingericht en ondernemers reeds
gevestigd zijn, is deze transitie helaas
lastiger te realiseren dan voor nieuwe
bedrijventerreinen. Het creëren van
draagvlak bij de gevestigde ondernemers
zou daarom centraal moeten staan. Het
organiseren van gezamenlijk beheer en
onderhoud van het terrein leidt tot het
realiseren van initiatieven gericht op de
transitie naar een circulaire economie.
Helaas zal niet elke ondernemer zich uit
zichzelf verantwoordelijk voelen voor
het realiseren van circulaire principes.
Daarom is het organiseren van goed
samenwerkingsmanagement (van
bijvoorbeeld grondstoffen) door en voor
gevestigde ondernemers van belang in
de vorm van een parkmanagement/ondernemersvereniging of bedrijven
investeringszone (BIZ).
Sinds 1 januari 2015 is de Wet op de BIZ in
werking getreden, die ondernemers zelf in
kunnen zetten. Via de BIZ worden financiële
krachten gebundeld voor collectieve
initiatieven. Ondernemers op het terrein
zijn verplicht tot het betalen van een

Circulaire economie, de fysieke omgeving en omgevingsbeleid, PBL, 2016
Nederland circulair in 2050, Rijksbreed programma Circulaire Economie, het ministerie van I&M, EZ, BuZa, BZK, september 2016
3
Circulaire economie: innovatie meten in de keten, PBL, 2016
4
Circulair ontwikkelen, Schiphol Area Development Company N.V., 2018
1
2
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bijdrage. De BIZ-heffingen zijn gekoppeld
aan de WOZ-waarden van de panden van
de ondernemers. Op het bedrijventerrein
de Waarderpolder in Haarlem wordt
bijvoorbeeld jaarlijks een bijdrage gevraagd
van € 100 tot € 1.250 per ondernemer.
Met ruim 1.100 ondernemingen leverde
dit in 2015 een netto bijdrage op van in
totaal € 306.000.5 De belangrijkste dienst
die vanuit de BIZ op de Waarderpolder
wordt geleverd is de collectieve beveiliging
van de openbare ruimte. De BIZ heeft
als doel op het terrein te werken aan de
thema’s veiligheid, kwaliteit, uitstraling en
samenwerking. Ondernemers bepalen zelf
het doel van het fonds en kiezen dus zelf
waarin zij in hun gebied willen investeren.
Daarom moet er een draagvlakonderzoek
zijn uitgevoerd met een positieve uitslag
voordat de BIZ wordt opgericht.

Simpel

Gemeenten kunnen een BIZ stimuleren
en faciliteren. De gemeente int de BIZheffing en keert deze gelden uit aan de
BIZ-stichting of –vereniging. Daarnaast
controleert de overheid of de BIZ-gelden
worden uitgegeven aan zaken die niet in
strijd zijn met de wetgeving. Gemeenten
kunnen echter nooit beheerder zijn van
een BIZ. In de praktijk blijkt namelijk dat
vrijwillig georganiseerde initiatieven door
gevestigde private bedrijven of met een
grote invloed vanuit gevestigde private
partijen (bottom-up) het meest succesvol
zijn. Initiatieven die sterk gedomineerd
worden door de lokale overheid (top-down)
zijn niet wenselijk.6 Wel speelt de overheid
- met name gemeenten - een belangrijke
rol bij (circulaire) initiatieven op bestaande
bedrijventerreinen door te activeren
en te faciliteren (combinatie top-down/
bottom up)!

Inrichting van de
openbare ruimte

Onderhoud van wegen/groen/beplanting
Bewegwijzering op het terrein
Beveiligingsvoorzieningen
Schoonmaak diensten
Telecommunicatie faciliteiten

Facility sharing

Kinderopvang
Sport faciliteiten
Restauratieve facilteiten, catering, cafѐ’s
Banken

De transitie in de praktijk
Nog weinig bedrijventerreinen hebben
echter een samenwerkingsverband
in de vorm van beheer en
onderhoudsorganisaties
(BIZ of parkmanagement/ondernemersverenigingen). Uit onderzoek
is gebleken dat in de Metropoolregio
Amsterdam van de 234 bestaande (reeds
uitgegeven) bedrijventerreinen, maar
31 terreinen een dergelijke organisatie
hebben. Deze houden zich voornamelijk
bezig met simpele initiatieven in de
inrichting van de openbare ruimte
(economische doelen, figuur 1). Op
de overige terreinen zijn gemeenten
verantwoordelijk voor het beheer en
onderhoud.7 Terwijl juist private beheer
en onderhoudsorganisaties een verschil
kunnen maken in de transitie naar
een circulaire economie (ecologische
doelen, figuur 1).
Economische doelen (individueel
belang, bedrijfswinst centraal)

Parkeerfaciliteiten, autowasstraat
Openbaar vervoer faciliteiten
Carpoolplaatsen, transferia
Mogelijkheden gecombineerd vervoer

Space sharing
(ruimte delen)

Complex
Utility sharing

Intensief/zorgvuldig ruimtegebruik
(verdiepingen bouwen, flexibel ontwerp)
Bedrijfsverzamelgebouwen
Duurzame bouwmaterialen
Afvalbeheersystemen
Water voorziening, Waterzuivering
Energievoorziening, Warmte/kracht
installaties

Symbiose van productie
processen
Radicaal

Ecologische doelen (collectief
belang, milleuwinst centraal)

Figuur 1. De Ladder van Parkmanagementactiviteiten.
Bron: Pellenbarg, 2004

Jaarverslag 2015, Stichting Parkmanagement Waarderpolder (SPW) en Stichting BIZ Waarderpolder, 2016
5 vereisten voor een succesvol circulair bedrijventerrein, Stadszaken, 2016
7
Circulaire werklocaties in de Metropoolregio Amsterdam, E. Janssen, 2018
5
6
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De transitie naar en implementatie van
circulaire economie staat wereldwijd
nog in de kinderschoenen.8 Nog
weinig bedrijven en bedrijventerreinen
hebben momenteel circulaire principes
toegepast (ecologische doelen, figuur
1). Een aantal bedrijventerreinen (19)
in de Metropoolregio Amsterdam
heeft initiatieven gestart gericht op de
transitie naar de circulaire economie met
aanvankelijk nog de focus op maatregelen
binnen duurzame energie. Een voorbeeld
van een circulair initiatief is Stichting
Alliantie Energievoorziening Noordelijk
Zaanstad (SAENZ). Ondernemers op
het bedrijventerrein NoorderveldMolletjesveer hebben vanuit hun
bedrijvenvereniging in samenwerking met
de gemeente Zaanstad SAENZ opgezet, om
de lokale energievoorziening in de regio in
eigen handen te nemen. Duurzame energie
wordt door middel van zonnepanelen door
de gevestigde ondernemers collectief
opgewekt en uitgewisseld.
Partijen hebben behoefte aan steun
vanuit de gemeente
De aanwezige private beheeren onderhoudsorganisaties op
bedrijventerreinen hebben behoefte
aan verdere ondersteuning vanuit de
gemeente om gezamenlijk ambities te
formuleren en deze te integreren in de
herontwikkelingsopgave. Een directe
samenwerking met de gemeente op
werklocaties vergroot de kans op het
opzetten en uitvoeren van circulaire
initiatieven. Daarnaast kan de gemeente
op bedrijventerreinen waar nog publieke
beheer en onderhoudsorganisaties
verantwoordelijk zijn het starten van
organisaties zoals een BIZ stimuleren
en aansturen, aangezien het vrijwillig
starten van projecten door de gevestigde
ondernemers relatief weinig voorkomt.

8
9
10
11
12

De aandacht voor bedrijventerreinen
vanuit gemeenten blijkt echter verslapt in
Nederland.9 Juist nu bedrijventerreinen
zich moeten voorbereiden op nieuwe
ontwikkelingen zoals circulair ondernemen.
Gemeenten geven aan de komende vijf jaar
50% minder te investeren in bestaande
bedrijventerreinen dan de vijf jaar ervoor.
De gemiddelde gemeente gaf sinds 2011
circa € 2,8 miljoen uit aan herstructurering,
de komende vijf jaar halveert dit bedrag.
Daarnaast zegt 10% van de gemeenten
dat haar bedrijventerreinen voor 2030
circulair zijn.
Een investeringsgerichte aanpak is
nodig vanuit de gemeente, waarbij de
inhoudelijke behoefte van de ondernemer
centraal staat. Wat hebben ondernemers
nodig om in de toekomst goed te kunnen
blijven ondernemen en hoe ver zijn
ondernemers met nieuwe ontwikkelingen
als circulariteit? In een investeringsgerichte
aanpak is er meer inzicht in de
bedrijvendynamiek op een terrein, wordt er
ingespeeld op de laatste trends en hebben
gemeenten een investeringsgerichte
houding door meer aandacht te
besteden aan bestaande bedrijven via
accountmanagers. Ondernemers hebben
soms een steuntje in de rug nodig,
door bijvoorbeeld het uitlokken van
investeringen, samenwerking te faciliteren,
onderzoek en duurzaamheidsscans
te subsidiëren. Echter, bij 75% van
de gemeenten in Nederland is geen
aanjaaggeld beschikbaar.10

Een voorbeeld van een aanjaaginitiatief is
het HIRB-uitvoeringsprogramma 2017-2019
van de Provincie Noord-Holland. Hier wordt
ingezet op het organiseren van duurzaam
beheer van terreinen. In samenwerking
met private eigenaren en bedrijven op
het terrein wordt structureel onderhoud
en beheer georganiseerd en circulaire
maatregelen gestimuleerd. Voor de periode
van 2017-2019 is in het coalitieakkoord
‘Ruimte voor Groei’ ruim € 10 miljoen
uitgetrokken om dit programma voort
te zetten.11
Als laatste is samenwerking tussen
ondernemers noodzakelijk om binnen een
keten reststromen uit te wisselen of om
collectieve inzameling van afval en energie
te organiseren. Het opzetten van een
rendabele business case werkt motiverend
voor ondernemers om deel te nemen en
samen te werken aan collectieve circulaire
projecten. Kennis en onderzoek vanuit de
gemeente kan organisaties op bestaande
bedrijventerreinen helpen om rendabele
business modellen te ontwikkelen
voor circulaire projecten en concrete
haalbaarheidsresultaten te presenteren.
Anderzijds kunnen hardere richtlijnen
en consequenties vanuit de overheid
incentives creëren voor ondernemers, door
bijvoorbeeld het inhouden van subsidies of
strengere milieuwetgeving.12

Eliza Janssen MSc
EJanssen@deloitte.nl

Circulaire economie, de fysieke omgeving en omgevingsbeleid, PBL, 2016
Gemeentebudgetten bedrijventerreinen halveren komende vijf jaar, StecGroep, oktober 2017
Gemeentebudgetten bedrijventerreinen halveren komende vijf jaar, StecGroep, oktober 2017
Toekomstbestendige werklocaties, Uitvoeringsprogramma voor HIRB 2017-2019, Provincie Noord-Holland, 2017
Steering for Sustainable Development: a Typology of Problems and Strategies with respect to Ambivalence, Voβ et al., (2007)
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Tijd voor modern aanbesteden in
gebiedsontwikkeling
Artificial Intelligence bij aanbestedingen
Door de aantrekkende markt zijn er meer overheidsopdrachten beschikbaar. Ook worden er
steeds meer aanbestedingen georganiseerd vanwege toenemende regeldruk om te voldoen aan
het aanbestedingsrecht. Aanbestedende diensten zijn huiverig voor de juridische consequenties,
zoals de gerechtelijke procedures en vernietiging van gesloten contracten, in geval van het niet
houden van een tender of het onjuist doorlopen van een tender. Gevolg hiervan is een dure en
tijdrovende exercitie voor zowel aanbestedende diensten als marktpartijen. De aanbestedingskosten
die marktpartijen en aanbestedende diensten maken zijn ongeveer even hoog als de huidige
winstmarges in de bouwsector.1 Het is tijd voor een ommekeer bij aanbesteden: aanbesteden
moet efficiënter. In dit artikel wordt ingegaan op het ontstaan van de toename in het aantal
aanbestedingen, de inefficiënte aspecten van een aanbesteding en aspecten die geoptimaliseerd
kunnen worden door modern aan te besteden.

Scope uitbreiding van het gelijkheidsen transparantiebeginsel
De basisbeginselen van het
aanbestedingsrecht zijn
het gelijkheidsbeginsel en
transparantiebeginsel. Het
gelijkheidsbeginsel vloeit voort uit de
hoofddoelstelling van de Europese
Aanbestedingsrichtlijnen om
daadwerkelijke mededinging op het
gebied van overheidsopdrachten te
ontwikkelen. Het beginsel van gelijke
behandeling waarborgt dat deelnemers
van een aanbestedingsprocedure door
een aanbesteder niet bevoordeeld of
benadeeld mogen worden ten opzichte
van elkaar of derden.2 Daarnaast draagt dit
beginsel bij aan de ontwikkeling van een
gezonde en daadwerkelijke mededinging,
waarbij alle inschrijvers dezelfde kansen
krijgen.3 Het transparantiebeginsel heeft
ten doel te waarborgen dat elk risico
van favoritisme en willekeur door de
aanbestedende dienst wordt uitgebannen.
Het transparantiebeginsel impliceert

1

2
3
4

14

dat alle voorwaarden en modaliteiten in
het bestek worden geformuleerd op een
duidelijke, precieze en ondubbelzinnige
wijze. Uit het transparantiebeginsel
volgt een verplichting om vooraf de
gunningscriteria en hun relatieve gewicht
kenbaar te maken en achteraf de
individuele score van inschrijvers aan te
geven en te onderbouwen.
Vanuit de Europese Commissie en het
Hof van Justitie wordt de scope van de
Europese beginselen van gelijkheid en
transparantie verruimd omdat deze
beginselen een Verdragsrechtelijke
grondslag hebben, te weten artikel 49 en
56 van het VWEU.4 Hier ligt de oorzaak van
de regeldruk. Overheden (aanbestedende
diensten) hebben hierdoor steeds vaker
te maken met het gelijkheidsbeginsel en
transparantiebeginsel en zijn op grond
van deze beginselen gehouden een
aanbesteding te organiseren. Dit raakt
ook de Nederlandse regelgeving en de
Nederlandse markt, waardoor er meer

PPS: Positieve Prikkels tot Samenwerken: Publiek-private samenwerking bij gebiedsontwikkelingen: sneller, beter en goedkoper,
Deloitte Real Estate & Partnerships 2017.
Arrest Storebaelt, C-243/89, ECLI:EU:C:1993:257.
Arrest Succhi di Frutta, C-496/99, ECLI:EU:C:2004:236.
I. Kodzaga, ‘Intensivering van de mededinging in aanbestedingen’, NJB 2015, p. 733.
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aanbestedingen worden georganiseerd
om zodoende het aanbestedingsrecht te
volgen. Bij twijfel besluiten aanbestedende
diensten het safe te spelen en een
aanbesteding te organiseren.
Van inefficiënt aanbesteden naar
modern aanbesteden middels AI
Het organiseren van een aanbesteding
is complex, tijdrovend en kostbaar,
evenals het deelnemen daaraan. Een
aanbestedende dienst is in de praktijk
veel tijd kwijt aan het toetsen van de
tenderstukken aan de aanbestedingsregels,
het inrichten van de tender conform
deze regels en het beoordelen van de
inschrijvingen. Voor een inschrijver is het
op zijn beurt tijdrovend en intensief om alle
tenderstukken te lezen en te beoordelen,
zodat de inschrijving conform deze
stukken geschiedt.
In onze recent uitgebrachte PPS-publicatie
hebben wij een weergave gegeven van de
gemiddelde kosten die gemaakt worden
bij tenders.5 Hierbij zijn wij uitgegaan van
een omzet in de bouwsector van circa
€ 25 miljard.6 Daarvan is 60% van de
grond in eigendom van de overheid en
wordt 80% aanbesteed. In totaal is dat een
aanbestedingsvolume van € 12 miljard voor
aanbestedende diensten (overheden).7
Voor de tenderkosten per inschrijvende
partij is uitgegaan van 1 tot 1,5% van de
contractsom.8 Daarbij is er van uitgegaan
dat bij elke inschrijving gemiddeld vier
partijen meedoen. De totale tenderkosten
bedragen dan 4 tot 6% (4 x 1 à 1,5%) van de
aanbestede contractsom (€ 12 miljard). Dit
percentage komt neer op € 480 tot € 720

5

6

7
8

9
10
11

miljoen, een bedrag dat gelijk staat aan 2
tot 3 procent van de totale bouwproductie.
Dit is ongeveer evenveel als de gemiddelde
netto winstmarge in de bouwsector. Deze
kosten zouden gereduceerd kunnen
worden als aanbesteden efficiënter wordt
en hiertoe biedt Artificial Intelligence
(kunstmatige intelligentie, hierna: “AI”)
mogelijkheden.
Het technologisch domein kunstmatige
intelligentie wordt vaak kortweg
gedefinieerd als de wetenschap van
‘slimme’ systemen. Het bouwt verder op
data analytics en omvat technologieën
als machine learning, patroon-, beelden spraakherkenning, probabilistische
forecasting alsook neurologische simulatie.9
Onderzoek toont aan dat ongeveer 25%
van de huidige juridische taken volledig
kan worden geautomatiseerd door de
toepassing van AI.10 Op dit moment kunnen
bijvoorbeeld Non Disclosure Agreements
(NDA’s) door een AI-tool (Robot Lawyer
LISA) worden opgesteld11, maar er is
nog geen AI-product beschikbaar voor
aanbestedingen. Wij vinden dat het
hoog tijd is om te investeren in een AItendertool. Wanneer je een grote data
base hebt met aanbestedingsdocumenten,
kan AI omvangrijke teksten screenen
op relevante zoektermen en wordt een
gewenst eindproduct gegenereerd.
Dit gaat verder dan de elektronische
tenderhulpmiddelen als Negometrix en
Dynamische Aankoopsystemen. AI kan
bepaalde tenderhandelingen overnemen
die op dit moment onnodig intensief zijn.
Dit betreft vooral handelingen in de eerste
fase van een tenderprocedure.

Voor een aanbestedende dienst kan
AI de volgende taken overnemen:
•• Toetsen van de tenderstukken aan de
aanbestedingsregels
•• Inrichten van de tender conform
het aanbestedingsrecht en de
aanbestedingspraktijk
•• Beoordelen van de inschrijvingen
•• Planning ontwikkelen

Voor een inschrijver kan AI de
volgende taken overnemen:
•• Tenderstukken lezen en de
kern samenvatten
•• Inschatten kans op gunning: is het de
moeite waard om mee te doen aan
de tender?
•• Spotten van opportunities: potentiële
opdrachten signaleren

PPS: Positieve Prikkels tot Samenwerken: Publiek-private samenwerking bij gebiedsontwikkelingen: sneller, beter en goedkoper,
Deloitte Real Estate & Partnerships 2017.
EIB Verwachtingen bouwproductie januari 2014 voor de nieuwbouw in 2015 is circa € 25,7 miljard; Bouwend Nederland vermeldt op
haar website voor de productie woningbouw 2016 € 24,7 miljard.
EIB Effecten van Aanbestedingswet en aanbesteden, oktober 2014.
FD 24 april 2017, Hoge tenderkosten moeten worden teruggebracht naar aanvaardbaar niveau; schatting TBI-bestuursvoorzitter
Daan Sperling.
Deloitte University Press (2015), Tech Trends 2015; The Fusion of Business and IT.
Deloitte Insight (2016); Developing legal talent. Stepping into the future law firm.
http://robotlawyerlisa.com/nda/
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Ter illustratie: de aanbestedende dienst
wil weten of de tenderstukken voldoen
aan het aanbestedingsrecht. De input
die nodig is, is data van aanbestedingen
zodat een vast stramien herkend wordt
door het AI-hulpmiddel. Vervolgens
screent het AI-hulpmiddel de voorgelegde
tender aan het vaste format en de output
is bijvoorbeeld een overzicht van red
flags van de voorgelegde tender. Een
ander voorbeeld: een inschrijver wil een
samenvatting met de belangrijkste punten
van de tenderstukken. Als input worden
relevante zoektermen ingevoerd (de
wijze van indiening, deadlines, minimale
eisen e.d.) waarna het AI-hulpmiddel de
voorgelegde tenderstukken screent aan
de hand van de opgegeven zoektermen en
vervolgens als eindproduct een checklist
genereert met een uitwerking van de
belangrijkste punten.
Conclusie: kansen voor een
AI-tendertool
De groei in het aantal aanbestedingen in
gebiedsontwikkeling is toe te juichen omdat
het een bevestiging is dat het beter gaat
met de markt en dat overheidsopdrachten
transparant worden gegund. Gevolg
is wel dat aanbestedende diensten en
inschrijvers met hoge kosten kampen die
gepaard gaan bij het organiseren van een
aanbesteding. Als eerder aangegeven in
onze PPS-publicatie zijn wij van mening dat
het aanbesteden bij gebiedsontwikkeling
beter, sneller en goedkoper kan. Dit
kan mede worden bereikt door op een

moderne manier aan te besteden met
behulp van AI. Het resultaat is dat er
een aanbesteding wordt georganiseerd
conform het aanbestedingsrecht, maar wel
op een efficiënte manier omdat bepaalde
handelingen overgenomen worden door AI.
Het grootste voordeel van aanbesteden
middels AI is de tijd- en kostenwinst.
Andere voordelen zijn dat aanbestedende
diensten erop kunnen vertrouwen dat zij
de aanbestedingsregels volgen. Indirect
kan dit leiden tot minder gerechtelijke
procedures wegens het niet navolgen van
het gelijkheids- en transparantiebeginsel.
Voor de markt levert het tenders op met
kwalitatief goede inschrijvingen, wat op
zijn beurt weer zorgt voor de beste prijs en
kwaliteit. Voordeel voor inschrijvers is dat
zij zich optimaal kunnen focussen op de
opdracht in plaats van de inschrijving en
dit leidt tot meer creativiteit, kwaliteit en
innovatie bij opdrachten.

Irmela Kodžaga LLM
IKodzaga@deloitte.nl
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Colofon
GREXpert
is een kwartaaluitgave voor vakgenoten
die werkzaam zijn op het terrein van
gebiedsontwikkeling, grondeconomie,
vastgoedbeheer en aanverwante
onderwerpen, uitgegeven door de service
line Real Estate & Partnerships van
Deloitte FAS B.V.
GREXpert wil informeren en meningen
vormen. De GREXpert is ook te vinden
op www.deloitte.nl/grexpert
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Frank ten Have
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