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De rol van gemeenten in gebiedsontwikkeling is definitief aan het 
veranderen. En om maar meteen een misverstand weg te nemen: het lijkt 
misschien een vrijwillige beleidskeuze, maar dat is het bepaald niet. De 
ruimtelijke opgave wordt namelijk complexer en verplaatst zich bovendien 
steeds vaker naar het bestaand stedelijk gebied. Het aantal partijen en 
belangen neemt toe, terwijl draagkracht van de gemeente en daarmee de 
risicobereidheid juist afneemt. We kunnen steeds minder terugvallen op wat 
we deden en waarop ‘onze fabriek’ is ingericht: geld verdienen met efficiënte, 
gestandaardiseerde en grootschalige productie van bouwrijpe grond. Die 
werkwijze sluit onvoldoende aan bij wat nodig is om die complexere nieuwe 
opgave te realiseren. Aanvullende vaardigheden en competenties zijn 
gevraagd. En die zijn schaars. Wat betekent dat voor een grondbedrijf, voor 
planeconomen en planbegeleiders? 

De evolutie van planeconomie
Tijd voor een nieuw archetype

Het spel verandert
Er moet nog wel degelijk worden 
gebouwd, getransformeerd en gesloopt 
in Nederland, al kan die opgave per regio 
sterk verschillen. Duidelijk is wel dat het 
kleinschaliger en complexer wordt. Maar 
waarom is dat? Deloitte heeft recent 
geparticipeerd in een onderzoek naar de 
waardeketen in gebiedsontwikkeling. De 
waardeketen staat voor de toegevoegde 
waarde die door verschillende 
partijen in verschillende fasen van het 
ontwikkelingsproces wordt geleverd1. 

1 De schakels (fasen) die we in de waardeketen 
onderscheiden zijn: randvoorwaarden (en initiatief), 
concept en planontwikkeling, grondexploitatie, 
vastgoedrealisatie, vastgoedexploitatie en beheer/
gebruik.

Uit dit onderzoek blijkt dat de traditionele 
posities van partijen binnen deze keten aan 
het schuiven zijn. Enkele bevindingen naar 
aanleiding van ons onderzoek die in dit 
verband relevant zijn:

 • Gebiedsontwikkelingen vinden in 
toenemende mate plaats binnen het 
stedelijke weefsel. De grote uitbreidingen 
nemen af en maken plaats voor 
inbreidingen en herontwikkeling, die vaak 
kleinschaliger en minder rendabel zijn.

 • Binnen de waardeketen spelen steeds 
meer partijen een rol en hierdoor neemt 
het aantal belangen toe. Projecten 
worden daarmee complexer. Het aan 
elkaar verbinden en het uitlijnen van deze 
belangen wordt steeds belangrijker.

 • Het enkel ontwikkelen binnen één 
bepaalde schakel in de waardeketen is 
minder rendabel geworden, waardoor 
partijen niet altijd meer de winst in elke 
schakel kunnen verzilveren. Partijen 
zoeken hierdoor naar andere en bredere 
rollen in de waardeketen.

 • Gemeenten kunnen en/of willen het 
(toenemende) financiële risico in 
gebiedsontwikkeling minder dragen. 
Hierdoor bewegen gemeenten zich 
steeds meer van producent naar de rol 
van initiator, regisseur of facilitator.
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De evolutie van planeconomie

 •  Naast de vraag “wat kost het” stellen 
gemeenten steeds vaker de vraag 
“wat doet het voor de stad?”. Er is 
een trend waarneembaar waarin 
gebiedsontwikkelingen niet meer enkel 
vanuit een puur financieel oogpunt 
worden beoordeeld, maar vanuit 
een breder perspectief naar een 
(maatschappelijke) business case.

Bouwen binnen stedelijk weefsel betekent 
vaak meer randvoorwaarden, kleinere 
volumes en meer belangen om rekening 
mee te houden. Het verbinden van al 
die belangen aan de voorkant van een 
ontwikkeling blijkt vaak een kritische 
succesfactor. Dat vraagt inlevingsvermogen 
en vooral ook tijd. Het wordt meer 
maatwerk dan we in uitleggebieden  
gewend waren.

Ook financieel wordt het spel lastiger. 
Kleinere volumes, hogere inbrengwaarden 
en intensievere planvorming maken dat er 
minder te verdienen valt. Een traditionele 
gemeentelijke grondexploitatie is niet meer 
als vanzelfsprekend sluitend te krijgen. 
En dat terwijl de investeringskracht van 
gemeenten afneemt en marktpartijen 
worstelen met balansverkortingen en 
gebrek aan risicodragend vermogen. 
Hoe zorgen we ervoor dat niet alleen 
de makkelijke verdienlocaties worden 
ontwikkeld en de probleemgebieden 
blijven liggen voor later? Een nieuwe manier 
van kijken naar financiële haalbaarheid 
is noodzakelijk, waarbij de grex niet altijd 
meer het centrum van de business case is:

 • Kunnen we andere geldstromen in het 
gebied koppelen aan de business case?

 • Is de business case ook te verlengen naar 
bijvoorbeeld vastgoedontwikkeling en 
-exploitatie?

 • Op welke manier kunnen 
(maatschappelijke) effecten van de 
ontwikkeling zichtbaar gemaakt 
worden en meewegen bij de 
investeringsbeslissing?

De spelregels worden strakker
Terwijl de opgave complexer en 
multidimensionaler wordt, en daarmee 
om creativiteit en experimenteerruimte 
vraagt, gebeurt er aan de andere kant iets 
tegengestelds: het financiële speelveld 
wordt juist strakker gedefinieerd. Enerzijds 
door aanscherping van wet- en regelgeving, 
anderzijds door de toenemende druk om 
deze nog explicieter en scherper toe te 
passen. Hieronder enkele voorbeelden.

Het Besluit Begroting en Verantwoording 
(BBV) is in vernieuwing. Het doel is meer 
transparantie en daarmee een grotere 
betrokkenheid van alle belanghebbenden 
bij het besluitvormingsproces rond 
begroting en verantwoording. Dat wil 
echter niet zeggen dat het simpeler 
wordt. De dit jaar verschenen Notitie 
Grondexploitaties (maart 2016) en de 
Notitie Faciliterend Grondbeleid (eveneens 
maart 2016) scherpen de administratieve 
eisen verder aan. Een voorbeeld: een grex 
waarin ook kostenverhaal is inbegrepen 
moet in 2016 administratief gesplitst zijn in 
een zuivere grex en een aparte balanspost 
voor het kostenverhaal.

De intrede van vennootschapsbelasting 
(Vpb) voor overheidsbedrijven treft niet 
de grondportefeuille van elke gemeente, 
maar legt de bewijslast wel bij de 
gemeente. Als die dan toch Vpb-plichtig 
blijkt voor de grondportefeuille, dan is het 
zaak om aandacht te besteden aan het 
optimaliseren van de fiscale positie. Daarbij 
doemen twee aandachtspunten op:

 •  Vanuit fiscaliteit wordt anders naar winst 
gekeken dan vanuit het BBV. Dat leidt bij 
gemeenten vaak tot onbegrip en zelfs tot 
het gevoel van oneerlijkheid.

 •  Vpb en BBV grijpen in zekere zin in elkaar. 
Stellingname in de grondexploitatie kan 
iets betekenen voor de fiscale opstelling 
en andersom, maar gemeenten hebben 
over het algemeen onvoldoende fiscale 
kennis in huis om hier goed en pro-actief 
mee om te gaan.

Er is een tendens waarneembaar dat 
regelgeving steeds strakker wordt 
geïnterpreteerd en gecontroleerd. Vanaf 
2016 gaat dan ook de fiscus iets vinden van 
de grondposities. De lijntjes waarbinnen 
nog gekleurd mag worden, worden  
steeds dikker.
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Technisch/
financieel  

planeconoom

Strategisch  
planeconoom

Ruimtelijk  
stadseconoom

Technisch/
financieel 
planeconoom

De traditionele planeconoom is vaak (civiel)technisch en 
administratief onderlegd en beheerst de ruimtelijke rekentechniek 
uitstekend. Hij/zij redeneert vanuit financiële optimalisatie, 
kostenbeheersing en risicominimalisatie op planniveau. Het betreft 
een relatief intern gerichte functie.

Strategisch 
planeconoom

Een strategische denker die het grondbeleid ziet als een middel 
voor ontwikkeling in de stad en hierdoor de doelen van het 
grondbedrijf koppelt met andere domeinen. Hij/zij redeneert vanuit 
de bedrijfsvoering van het grondbedrijf als geheel, binnen de 
context van de begroting. Een functie die bestuurlijke sensitiviteit en 
overtuigingskracht vergt.

Ruimtelijk 
stadseconoom

De verbinder ‘pur sang’ die zoekt naar mogelijkheden om partners 
in de stad te verleiden om de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen 
te realiseren. Hij/zij redeneert vanuit gezamenlijk belang en weegt 
gemeentelijke kosten in een brede business case af tegen wat het de 
stad oplevert en is constant in dialoog met andere domeinen en met 
de markt.

Deze archetypes werken vanuit dezelfde kennisbasis, maar maken vanwege hun focus 
gebruik van verschillende competenties. Het is de vraag in hoeverre deze types in één 
functie verenigbaar zijn. Dat hangt sterk af van de lokale opgave, maar vooral ook van de 
persoon in kwestie. 

Als gemeente bent u constant bezig om uw organisatie aan te passen aan de opgave van 
vandaag én die van morgen. Is uw team daar klaar voor? Indien u op basis van dit artikel 
wilt spiegelen over uw specifieke uitdagingen op dit gebied, dan praten wij graag met u 
verder.

ing. Arnold Joost
arjoost@deloitte.nl

Ingrid Stricker LLM
istricker@deloitte.nl

Dat vraagt iets van het team
Binnenstedelijk bouwen in kleinere 
volumes, met meer partijen aan tafel en 
met minder investeringskracht maakt het 
spel ingewikkelder. Als dan ook nog eens 
de regels strakker worden, dan hebben we 
hier wel een uitdaging. Die uitdaging vraagt 
iets van de spelers. Er wordt meer en meer 
beroep gedaan op:

 • inlevend vermogen om de verschillende 
belangen te identificeren;

 • verleidend en verbindend vermogen om 
partijen tot deelname en samenwerking 
te brengen;

 • ondernemend vermogen om met 
meerdere partijen een werkende 
business case te construeren, die 
breder kan zijn dan de traditionele 
grondexploitatie;

 • analytisch en creatief vermogen om 
(maatschappelijke) effecten van een 
ontwikkeling meetbaar te maken en bij de 
besluitvorming te betrekken;

 • lenigheid om dat te doen binnen de 
regelgeving en politiek klimaat.

Een nieuw archetype: de ruimtelijk 
stadseconoom
Met deze verschuivingen en veranderingen 
zien wij dat ook de (plan)economische 
functie in gebiedsontwikkeling breder 
wordt. Rekenen vanuit ruimtegebruik en 
met gedegen inzicht in civieltechnische 
werken blijft onverkort nodig. Maar de 
business case wordt breder dan de 
productie en verkoop van bouwrijpe 
grond. De ontwikkelingen vragen om 
een bredere focus en om aanvullende 
competenties. De vraag is of de traditionele 
benaming ‘planeconoom’ (of varianten als 
grondeconoom of gebiedseconoom) de 
lading dan nog wel dekt. Om dit concreter 
te maken hebben wij drie archetypen 
gedefinieerd. Naast de technisch/
financieel planeconoom en de strategisch 
planeconoom ontstaat daarbij een nieuw 
archetype, met de werktitel: de ruimtelijk 
stadseconoom.
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Reactie Guido Mertens

Er wordt veel geschreven en beweerd over veranderde verhoudingen tussen samenwerkende partners in de ruimtelijke kolom 
en de positie van de gemeente daarbinnen. Ook dit artikel gaat daar in grote lijnen over, maar maakt bovendien de vertaalslag 
naar de verbreding van het vak planeconomie en de competenties die dat vraagt. De inhoud spreekt me aan, niettemin omdat 
we ook in Eindhoven hier een weg in moeten vinden. Als aanvulling op dit verhaal voeg ik graag de volgende beschouwing toe. 
 
Het credo lijkt te zijn: “Gemeenten zouden moeten gaan faciliteren en niet meer zelf de risicodragende grondproductie 
uitvoeren”. Ook de werkvoorraad zou voor planeconomen kleiner gaan worden. Er zijn zelfs gemeenten die daar hun ambtelijk 
apparaat inmiddels op hebben aangepast, maar wat is daar in de praktijk nu van waar? De panelen in de gebiedsontwikkeling zijn 
inderdaad gaan schuiven en de ontwikkeling van de stad wordt ook steeds meer gezien als een gedeelde verantwoordelijkheid 
van gemeente, ontwikkelende partners, bedrijven en burgers; de eindgebruiker wordt betrokken bij de plannen en er is dus 
vanuit de gemeente een meer externe oriëntatie richting initiatief nemende partijen.
 
Dit heeft echter niet tot gevolg gehad dat de rol van de planeconomen vermindert. Integendeel zou ik bijna zeggen. Er wordt 
een steeds bredere blik van de planeconomen verwacht. Gemeenten zitten veelal nog met aanzienlijke grondvoorraden en 
ook de externe initiatiefnemers (zeker de onervaren particuliere eindgebruikers) vragen vaak veel van de kennis en inzet van 
planeconomen. Er moeten vragen beantwoord worden als hoe we de complexiteit in de gebiedsverandering die we tot stand 
wensen te brengen benaderen en welke manieren van ontwikkelen succesvol zijn. Natuurlijk is niet ieder plan even ingewikkeld 
en is er dus ook nog steeds voldoende werk in het opzetten en doorrekenen van grondexploitaties. Maar toch; bestaande 
financiële sturingsmodellen lijken minder goed te werken door de veranderde condities om tot succesvolle planontwikkeling 
te komen en er wordt dus steeds meer naar waardestromen gekeken in een bredere kolom dan alleen de grond- en eventueel 
vastgoedexploitatie. En ook de wet- en regelgeving verandert wederom. De vraag is duidelijk maar complex; hoe kunnen 
we eigentijds, effectief en efficiënt rekenen en sturen op de verschillende waarden die verband houden met een ruimtelijke 
ontwikkeling? De functie van planeconoom is veelzijdiger en uitdagender geworden. Er wordt regie op de verschillende waarden 
verwacht; het opstellen en beheersen van businesscases in plaats van grondexploitaties. Oftewel een generalistische specialist 
en tevens een specialistische generalist. De in het artikel genoemde archetypen geven daar op een heldere manier inhoud aan. 
Ik verwacht dan ook dat de functie van planeconoom zal veranderen in die van een brede financieel regisseur en dat de vraag 
naar mensen met de juiste kennis en competenties alleen maar verder zal toenemen. Mensen in een team kunnen en moeten 
elkaar daarin aanvullen, want schapen met vijf poten zijn helaas  
een rariteit.
 
Guido Mertens
Programmaleider Grond
Gemeente Eindhoven

De evolutie van planeconomie
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PPS Warmtenet: who takes the heat? 
10 aandachtspunten

PPS Warmtenet: who takes the heat?

Ons gas raakt op, gasverbruik leidt tot te veel CO2-uitstoot en het 
fysieke netwerk is aan vervanging toe. Eén van de alternatieven 
voor de verwarming van onze woningen en bedrijfsgebouwen is 
een collectieve warmtevoorziening op basis van een duurzamere 
bron, zoals bijvoorbeeld restwarmte. Dit leidt tot uitdagingen 
op het gebied van voorinvesteringen, de rentabiliteit van de 
bijbehorende business cases, het komen tot publiek-private 
samenwerking en uiteraard, de verdeling van investeringen en 
risico’s. Een type vraagstukken dat veel gemeenten goed kennen 
vanuit de wereld van gebiedsontwikkeling en grondexploitatie. In 
dit artikel zetten we na een inleiding tien aandachtspunten op een 
rij bij de ontwikkeling van warmtenetten.

Alternatieven voor gas
Circa 80% van de aardgasreserves in 
Groningen is verbruikt. Onlangs meldde 
het CBS dat indien we in het huidige tempo 
doorgaan met het oppompen van aardgas, 
de huidige reserves binnen zeventien 
jaar op zijn. Dit hangt uiteraard af van 
de winningsbesluiten van toekomstige 
ministers en de vraag in hoeverre 
buitenlands gas geschikt gemaakt kan / 
zal worden voor Nederlandse consumptie 
(verlaging calorische waarde door menging 
met stikstof).
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Hoewel de warmtebehoefte aan 
het afnemen is door enerzijds 
klimaatverandering en anderzijds beter 
geïsoleerde woningen, zal deze over 
zeventien jaar niet weg zijn. Daarbij 
speelt de main stream geworden 
duurzaamheidsdiscussie en -doelstelling. 
Inmiddels is de nodige ervaring opgedaan 
met systemen en toepassingen als 
warmte-koude-opslag, geothermie, 
warmtepompen, biosgasinstallaties en 
warmtenetten. De vraag komt op welk 
‘systeem’ of welke ‘systemen’ het beste 
passen bij onze duurzame toekomst, te 
meer nu het huidige gasnet voor grote 
vervangingsinvesteringen lijkt te staan. 
Het overgrote deel van de bestaande 
woningvoorraad staat er over enkele 
decennia nog steeds. Hoe krijgen we 
die woningen van het gas af? Platform 
31 spreekt in haar recente publicatie 
getiteld ‘Ingewikkelde tijden, uitdagende 
opgaven’ op pagina 12 over ‘grofweg twee 
oplossingen om woningen CO2-neutraal 
te maken: all-electric en warmtenetten’, 
waarbij wordt aangegeven dat voor 
minimaal 30% van de bestaande woningen 
aansluiting op een warmtenet de 
voordeligste optie lijkt. 

In perspectief
Een fundamentele systeemdiscussie 
met betrekking tot onze 
warmtevoorziening en overige traditionele 
huishoudensinfrastructuur (elektriciteit, 
water) zijn we in Nederland niet of 
nauwelijks meer gewend in de afgelopen 
decennia. Dit in tegenstelling tot de snelle 
veranderingen en concurrentieoorlogen 
in de wereld van telefonie, televisie en 
internet. Met betrekking tot elektriciteit 
heeft de discussie zich met name gefocust 
op de bron (kolen, gas, kernenergie, wind- 
en zonne-energie, getijdencentrales), 

maar het idee van een landelijk net staat 
vooralsnog redelijk overeind, hoewel zich 
ook daar veranderingen aftekenen.

Onderstaande figuur geeft de ontwikkeling 
van de aantakking op (huishoudens)
infrastructuur mooi weer voor wat betreft 
de westerse wereld.

PPS Warmtenet: who takes the heat?
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In historisch perspectief is dit ‘taken for 
granted’-karakter van onze traditionele 
huishoudensinfrastructuur bijzonder te 
noemen. Een voorbeeld: ons systeem van 
riolering onder vrij verval, met spoelwater 
en hier en daar een pomp, is voor ons 
vanzelfsprekend maar was dit eind 19e 
eeuw allerminst. Een concurrerend 
systeem was destijds de ‘tonnenkar’ 
die rond 1870 opkwam en vanaf 1900 
langzaam verdween uit het straatbeeld; 
een open systeem met alle nadelen 
van dien. Anderzijds zijn er tussen 1866 
en 1880 in Leiden en Amsterdam zeer 
serieuze experimenten geweest met een 
geavanceerd, gesloten vacuümsysteem 
met pompen en stalen buizen, het 
zogenoemde Liernur-systeem.
Kijken we naar de historie van onze 
warmtevoorziening dan zien we dat het 
huidige aardgasnet naoorlogs is, aangelegd 
na de ontdekking van de Groningse 
gasbel rond 1960. Voor die tijd was gas 
in de steden en tal van plaatsen al wel 
gebruikelijk, maar had de opwekking en 
distributie een lokaal karakter via (veelal 
gemeentelijke) gasfabrieken. In kleinere 
plaatsen en op het platteland hebben de 
kolenkachel en later de oliekachel tot in de 
jaren ’60 - ’70 dienst gedaan.

Ook in hedendaags internationaal 
(niet-westers) perspectief is genoemd 
‘taken for granted’-karakter van onze 
huishoudensinfrastructuur bijzonder te 
noemen. In veel niet-westerse steden staan 
de kranten vol met ontwikkelingen rondom 
gas, elektriciteit en water, zijn ‘power-cuts’ 
en ‘water-cuts’ aan de orde van de dag 
en bestaan systemen van ‘piped gas’ en 
‘canned gas’ (gasflessen) vaak naast elkaar.
In ons ‘koude kikkerlandje’ heeft de 
discussie over ons warmtesysteem 
recentelijk nationale proporties 
aangenomen met het energieakkoord 
en de inmiddels breed gevoerde term 
‘energietransitie’ en is het wachten op een 
heuse Minister van Energie (in veel niet-
westerse landen een standaard post). 

Initiatieffase
In het ‘Energieakkoord voor duurzame 
groei’ van september 2013 is met 
betrekking tot warmtenetten opgenomen 
dat ‘Nederlandse gemeenten bij de aanpak 
van energiebesparing een gebiedsgerichte 
benadering zullen hanteren’. Voorts staat 
er dat gemeenten een ‘integrale aanpak’ 
zullen ‘faciliteren’, waarbij warmtenetten 
worden genoemd in een rijtje met andere 
concepten. De term ‘warmtenet’ valt nog 
één keer in het Energieakkoord, daar waar 
het gaat over geothermie als potentiële 
bron.

Op lokaal niveau zijn er tal van initiatieven 
voor warmtenetten op basis van veelal 
restwarmte van bijvoorbeeld industrie of 
afvalverbranding en in een aantal gevallen 
geothermie of mijnwater. Binnen de G32 
wordt kennis en ervaring uitgewisseld 
rondom warmte en ook bij de provincies 
staat het thema energie(transitie) hoog op 
de agenda. Hoewel sommige initiatieven al 
meer dan een decennium teruggaan zijn 
we op nationaal niveau gezien pas in de 
initiatieffase, of zoals Minister Kamp het 
verwoordde in zijn Warmtevisie van  
april 2015:

PPS Warmtenet: who takes the heat?

“Op dit moment vervult gas bijna volledig 
de vraag naar warmte. Slechts 3,6% van 
alle warmte werd in 2013 duurzaam 
geproduceerd en daarnaast werd circa 5% 
van de totale warmtevraag gedekt door 
restwarmtebenutting. (…) Dit aandeel moet in 
de toekomst aanzienlijk omhoog.”
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PPS Warmtenet: who takes the heat?

In zijn Kamerbrief noemt de Minister 
het marktmodel en de infrastructuur 
‘de grootste uitdaging’ en vraagt hij zich 
openlijk af of de gasmarkt wat dat betreft 
wel zo’n goede referentie is, aangezien 
warmtenetten een ‘gesloten systeem’ 
kennen van warmteopwekking en -afname 
met doorgaans een ‘lokaal karakter’. De 
huidige Warmtewet van 1 januari 2014 
redeneert grotendeels nog vanuit dit 
lokale karakter met doorgaans bilaterale 
verhoudingen (monopolies) en regelt 
daarbinnen de consumentenbescherming. 
In de recent gepubliceerde, voorgenomen 
herziening van de warmtewet is een brede 
ontheffingsmogelijkheid opgenomen 
voor ‘experimenten’ op het gebied van 
hernieuwbare energie, energiebesparing 
of efficiënt gebruik van een net, of die 
ten doel hebben praktijkkennis over 
marktmodellen op te doen. In de praktijk 
zien wij gemeenten die in de kleinschalige 
initiatieffase bewust nog geen splitsing 
willen van hun warmtebedrijf in transport 
en distributie (met alle complexiteiten 
van dien) en gemeenten die dat bewust 
wél doen, om al in een zo vroeg mogelijk 
stadium voor te sorteren op de uiteindelijk 
beoogde marktwerking. Ook zijn er 
netwerkbedrijven die expliciet insteken op 
marktwerking binnen een open net.

Veel gemeenten kiezen aan de voorkant of 
na verloop van tijd voor privatisering van 
hun warmtenet (in oprichting of reeds in 
exploitatie), of gedeeltelijke privatisering. 
Hierbij spelen tal van PPS-vraagstukken 
omtrent zaken als governance, waardering 
van activa, financiering, fiscaliteit, 
oprichting van vennootschappen en 
zeggenschapsverhoudingen.

10 aandachtspunten
Op basis van onze recente ervaringen 
signaleren wij 10 aandachtspunten bij de 
opzet en privatisering van warmtenetten. 
1. Beperking voorinvesteringen 

| Een aantal gemeenten heeft 
voorinvesteringen gedaan in 
bijvoorbeeld een hoofdleiding 
(‘backbone’) en tijdelijke 
productievoorzieningen, waarop 
uiteindelijk afgeboekt diende te 
worden. Hoewel voorinvesteringen 
en een publieke bijdrage (al dan 
niet via een afboeking) ons inziens 
onvermijdelijk zijn, is het zaak de 
omvang van deze voorinvesteringen zo 
beperkt mogelijk te houden.

2. Kostensturing tijdelijke 
voorzieningen | Dit hangt samen 
met het eerste punt. Tijdelijke 
(bijvoorbeeld gasgestookte) 
productievoorzieningen zijn in de 
meeste gevallen noodzakelijk voor de 
verwarming van de eerste aangesloten 
panden. Veel ontwikkelplanningen voor 
warmtenetten lopen uit, waardoor 
de duur van deze tijdelijkheid 
toeneemt. Door blijvend te sturen 
op de kosten en contracten van 
deze tijdelijke voorzieningen kan het 
exploitatieresultaat in de eerste fase 
verbeteren (richting break even).

3. Inzet op subsidies | In veel gevallen 
zijn provincies en het Rijk (EZ) bereid 
gebleken tot subsidiëring van een deel 
van de onrendabele top. Maak hier 
serieus werk van.

4. Scheiding ontwikkeling en 
exploitatie | Er zijn voorbeelden van 
warmtenetten waarbij de ontwikkel- 
en exploitatiefase duidelijk zijn 
gescheiden. Aantakking van wijken of 
complexen wordt dan in een vroeg 
stadium uitgewerkt (engineering en 
contract) door een ontwikkelentiteit die 
het contract en de gemaakte kosten 
overdraagt aan een exploitatie-entiteit.

5. Beperking plankosten | In het 
verlengde van het voorgaande punt. 
Indien het niet tot een contract komt 
of het contract wordt ontbonden kan 
de gerelateerde boekwaarde worden 
afgeboekt, waardoor de pijn niet 
vooruit wordt geschoven. Ook zijn er 
voorbeelden van inzet van onbezoldigd 
personeel door deelnemende partijen 
in de, ten behoeve van een warmtenet, 
opgerichte entiteiten.

6. Nieuwbouw vs. bestaande bouw 
| Sommige warmtenet-initiatieven 
zijn mislukt door volledige inzet op 
aantakking van nieuwbouw. Met 
name tijdens de crisisjaren heeft dit in 
gevallen tot funeste vertraging geleid. 
Een andere mogelijkheid is bestaande 
complexen (van bijvoorbeeld 
corporaties) aan te takken. Hoewel 
dit uiteraard ook zijn uitdagingen 
kent in relatie tot bijvoorbeeld de 
restant boekwaarde van bestaande 
installaties, de aansluiting op (groot)
onderhoudsplanningen en het werken 
in bewoonde panden, lijkt hier toch 
beter op te sturen. Door combinatie 
van nieuwbouw en bestaande bouw 
worden de risico’s gespreid.

7. Zelf blijven rekenen | Er zijn 
gemeenten die zich afhankelijk maken 
van het rekenwerk door private 
partners. Hoewel het altijd goed is daar 
kennis van te nemen en van te leren 
adviseren wij ook nadrukkelijk zelf te 
blijven rekenen en te waarderen, zeker 
wanneer het tot een deal moet komen 
over bijvoorbeeld de overname van 
activa.

8. Zeggenschap ontwikkel- en 
exploitatie-entiteiten | In het 
verlengde van het voorgaande punt is 
het van belang om als gemeente ook 
tijdens de rit aangehaakt te blijven op 
inhoudelijke ontwikkelingen en keuzes. 
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De overwegingen van een gemeente 
om wel of niet een nieuwe wijk aan 
te takken zijn anders c.q. breder dan 
die van een private partij. Behoud van 
zeggenschap kan daarbij een bewuste 
keuze zijn.

9. Bronafhankelijkheid | Een warmtenet 
dat van een enkele bron afhankelijk 
is (bijvoorbeeld restwarmte van 
een fabriek) is risicovol. Of althans, 
het continuïteitsrisico van de bron 
dient goed geanalyseerd te worden. 
Anderzijds is aansluiting van meerdere 
bronnen niet altijd zo eenvoudig, 
vanwege bijvoorbeeld verschillen in 
de beschikbare temperatuur van de 
bron en de gewenste temperatuur van 
de gebruiker. Dit brengt ons bij het 
volgende punt.

10. Schaalgrootte | Begin with the end 
in mind. Om meerdere redenen 
is opschaling wenselijk. Naast 
efficiencyvoordelen en het beperken 
van genoemde bronafhankelijkheid 
is dit ook noodzakelijk om te komen 
tot marktwerking binnen een open 
warmtenet (in Zuid-Holland noemt 
men dat het knooppuntenmodel). Dit 
vergt dus inventarisatie en coördinatie 
van bestaande warmtenet-initiatieven 
en kansen en mogelijkheden in 
de regio, waarbij vraagstukken 
spelen als bijvoorbeeld de keuze 
voor de systeemtemperatuur van 
(de hoofdtransportleiding van) het 
uiteindelijke open net.

In onderstaande figuur is het principe 
weergegeven van ‘begin with the end in 
mind’ op basis van een open warmtemarkt. 
In dit verband wordt wel gesproken over 
het ‘aan elkaar rijgen’ van deelnetten.

Slot
Hoewel warmtenetten helemaal ‘van deze 
tijd’ zijn voor wat betreft duurzaamheids-
doelstellingen, kan de vraag worden 
gesteld in hoeverre dergelijke complexe 
systemen met grote voorinvesteringen, 
afhankelijkheden en risico’s passen bij deze 
tijd. Daarbij impliceert het ideaal van een 
open warmtemarkt een nieuw grootschalig, 
complex transportsysteem als vervanging 
van het huidige aardgassysteem. Dit is 
opvallend in een tijd met veel initiatieven 
voor microsystemen van zelfvoorziening. 
Er zijn al bouwconcepten op de markt 
zonder enige aantakking op de traditionele 
netwerkinfrastructuur (gas, elektriciteit, 
water). Desalniettemin lijkt er in de 
energietransitie een rol weggelegd te zijn 
voor warmtenetten.

Om terug te komen op de vraag in de 
titel van dit artikel. Zoals men zegt: ‘If 
you can’t take the heat, stay out of the 
kitchen’. Kortom, weet waar u aan begint. 
Bent of wilt u serieus aan de slag met 
warmtenetten in uw gemeente? Investeer 
in capaciteit, een lange termijn visie en 
doordenk de business case(s), de kansen 
en de risico’s.

Hielke Bos MSc 
hielkebos@deloitte.nl

drs. Maurice Schenk MSRE MRICS 
mauschenk@deloitte.nl
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Herziening Aanbestedingswet: kansen voor inbesteding

Per 1 juli 2016 is de herziene Aanbestedingswet van 
kracht. De herziene wet beoogt meer flexibiliteit bij 
de toepassing van de aanbestedingsprocedures, 
waardoor vraag en aanbod beter worden afgestemd 
en opdrachten effectiever en efficiënter in de 
markt worden gezet. In de herziene wet is een deel 
opgenomen over de concessie, de bepalingen moeten 
leiden tot een verbetering van transparantie en gelijke 
behandeling van ondernemers.  In dit artikel worden 
twee onderwerpen nader toegelicht: de publiek-
publieke samenwerking en de concessie.

Herziening Aanbestedingswet: 
kansen voor inbesteding
Concessiemogelijkheden voor 
gebiedsontwikkeling minder interessant

De verticale inbesteding
Gemeentelijke samenwerking is 
niet iets wat pas door de herziene 
Aanbestedingswet geïntroduceerd wordt. 
Er werd door decentrale overheden 
al veelvuldig gebruik gemaakt van het 
‘inbesteden’ van opdrachten zoals 
bijvoorbeeld een shared services center 
voor ICT diensten, omgevingsdiensten of 
een Gemeenschappelijke Regeling voor 
belastingen. Dit betreft zogenoemde 
‘verticale’ samenwerkingen waar een 
entiteit wordt opgericht door zogenoemde 
moedergemeenten. Vaak wordt hiervoor 
gekozen vanwege efficiencyvoordelen. 
Jurisprudentie maakte het reeds mogelijk 
om als decentrale overheid géén 
aanbestedingsprocedure te hoeven volgen 
indien er sprake was van een inbesteding. 
Daarvoor moet voldaan zijn aan de 
volgende drie, cumulatieve voorwaarden:

 • De decentrale overheid oefent 
toezicht uit op de gelieerde instelling 
alsof het een eigen dienst is, daarbij 
gaat het om beslissende invloed op 
belangrijke beslissingen of strategische 
doelstellingen.

 • De gelieerde instelling verricht het 
merendeel van de werkzaamheden 
(>80%) ten behoeve van de decentrale 
overheid.

 • Er is geen sprake van privékapitaal. 
Tenzij het privékapitaal geen 
controlerende/blokkerende macht 
oplevert, het privékapitaal vereist is 
vanwege nationale regelgeving óf het 
privékapitaal geen beslissende invloed 
uitoefent.

Twee nieuwe vormen van inbesteden
In artikel 2.24a lid 2 van de herziene 
Aanbestedingswet is het volgende 
opgenomen:

‘is deel 2 van deze wet niet van 
toepassing indien een gecontroleerde 
rechtspersoon als bedoeld in het eerste 
lid die tevens een aanbestedende dienst 
is, een overheidsopdracht gunt aan de 
aanbestedende dienst die hem controleert 
of aan een andere rechtspersoon die door 
dezelfde aanbestedende dienst wordt 
gecontroleerd.’

Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat 
ook geen aanbesteding hoeft te worden 
gehouden indien er sprake is van een 
opwaartse verticale samenwerking: 
wanneer de gecontroleerde dochter een 
opdracht gunt aan de aanbestedende 
dienst die de moederrol vervult. Daarnaast 
hoeft er ook geen aanbesteding te worden 
gehouden in het geval van een horizontale 
samenwerking: indien de aanbestedende 
dienst die de moederrol vervult controle 
uitoefent over meerdere dochters en er 
opdrachten worden gegund tussen deze 
dochters onderling. Dit zorgt ervoor dat 
decentrale overheden meer ruimte wordt 
geboden om opdrachten binnen de eigen 
organisatie te houden.

Concessie
In de herziene Aanbestedingswet 2012 is 
voor de concessieopdrachten een apart 
deel opgenomen, deel 2A. Een concessie 
heeft over het algemeen dezelfde 
kenmerken als een overheidsopdracht, het 
grote verschil zit hem in de tegenprestatie. 
Bij de concessie bestaat de tegenprestatie 
van de overheid uit het verlenen van een 
exploitatierecht aan een private partij 
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eventueel naast het recht op betaling. 
Gedacht kan worden aan de exploitatie 
van parkeergarages, zwembaden, 
reclamemasten, afvalverwerking en 
vervoersconcessies. Het concessiemodel 
is in de praktijk van de gebiedsontwikkeling 
relatief weinig toegepast. Brengt de 
herziene Aanbestedingswet 2012 hier 
verandering in?

In het concessiemodel definieert 
de overheid, voorafgaand aan de 
aanbesteding van de concessie, de 
beoogde output en laat het proces 
vervolgens los, erop vertrouwend dat deze 
output door de markt wordt gerealiseerd. 
Bij gebiedsontwikkeling kan gedacht 
worden aan de situatie dat de gemeente 
gronden verwerft en deze verkoopt 
aan een projectontwikkelaar, waarbij de 

projectontwikkelaar de gronden bouwrijp 
maakt, woningen realiseert voor eigen 
rekening en risico en de openbare ruimte 
realiseert. Wat betreft gebiedsontwikkeling 
biedt het definiëren van de output een 
eerste uitdaging. Immers, de output is 
voor langdurige projecten (zo’n 20 jaar) op 
voorhand niet helder te definiëren.

De uitgangspunten van de 
gebiedsconcessie zijn:

 • overnemen van de grondexploitatie door 
de markt;

 • overdragen van taken aan de markt 
(planvorming en ontwikkeling);

 • publiekrechtelijke taken bij overheid 
(bestemmingsplan, vergunningen);

 • realisatie en exploitatie door de markt.

In de praktijk is gebleken dat doordat de 
markt zich verplicht tot uitvoering en een 
grote vrijheid heeft binnen de door de 
overheid gestelde kaders, er nauwelijks 
mogelijkheden zijn tot bijsturing. Het 
wordt lastig bevonden om wijzigingen 
door te voeren of randvoorwaarden aan te 
passen. De regels zoals neergelegd in de 
herziene Aanbestedingswet 2012 bieden 
geen extra houvast voor de overheden. 
Het staat de decentrale overheid vrij 
zelf een procedure in te richten. De 
enige waarborgen die zijn opgenomen 
voor opdrachten die de drempelwaarde 
overschrijden zijn dat het voornemen 
om een concessieopdracht op de markt 
te zetten moet worden aangekondigd. 
Tevens dient na de gunning van de 
concessieopdracht de uitslag te worden 
gepubliceerd. Voor concessieopdrachten 
onder de drempelwaarde maar mét een 
grensoverschrijdend belang is bepaald 
dat het proces transparant moet zijn 
en partijen gelijk behandeld moeten 
worden. Voor zowel opdrachten boven 
als onder de drempel bieden de nieuwe 
regels mogelijkheden voor extra sturing 
gedurende de gebiedsontwikkeling.

Met de herziene Aanbestedingswet 
is er wat betreft de concessie voor 
gebiedsontwikkeling nog een lastig punt 
bijgekomen. Er is een termijn opgenomen 
voor de duur van een concessie. Een 
concessie die langer loopt dan vijf jaar, 
wordt gemaximeerd tot de periode van 
afschrijving op de investeringen en een 
redelijke vergoeding voor het geïnvesteerde 
kapitaal. Gebiedsontwikkelingen zijn bij 
uitstek projecten die een lange looptijd 
kennen van zo’n 10 jaar of langer. Deze 
maximumtermijn maakt het daardoor 
lastig(er) de concessie toe te passen bij 
gebiedsontwikkeling.
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De concessie blijkt bij gebiedsontwikkeling 
lastig bruikbaar vanwege de lange looptijd 
en de complexiteit. Door het gebrek aan 
sturing aan de kant van de overheid en het 
gebrek aan fasering en contractvorming 
ontstaan risico’s. De marktpartij verplicht 
zich tot uitvoering, terwijl de markt kan 
veranderen. De gemeente kan moeilijk 
wijzigingen doorvoeren omdat de kaders 
vooraf dienen te worden gesteld. De 
herziene Aanbestedingswet 2012 maakt 
de concessie niet aantrekkelijker voor 
decentrale overheden gezien de maximum 
termijn die is opgenomen en de weinig 
procedurele houvast die wordt geboden.

Slot
De herziene Aanbestedingswet 
2012 verruimt de mogelijkheden 
van de ‘inbesteding’ voor decentrale 
overheden. De zogenaamde opwaartse 
verticale inbesteding en de horizontale 
inbesteding is uitgezonderd van de 
aanbestedingsplicht. Voor gemeenten kan 
het interessant zijn om daarmee aan de 
slag te gaan.

Wat betreft de concessie voor 
gebiedsontwikkeling kan geconcludeerd 
worden dat de herziene Aanbestedingswet 
2012 deze vorm niet populairder maakt. 
Zowel de maximumtermijn als het 
ontbreken van concrete procedurele 
handvatten maken de concessie voor lange 
complexe gebiedsontwikkelingen geen 
praktische keuze.

mr. M.A. Stortelder 
mstortelder@deloitte.nl

Herziening Aanbestedingswet: kansen voor inbesteding



13

Woningbouwproductie en economische groei in Europa

Woningbouwproductie en 
economische groei in Europa 

Deloitte Real Estate & Partnerships heeft een beschouwend artikel geschreven over de relatie tussen economische groei en 
woningbouwproductie in Europa. De macroanalyse toont dat de woningbouwproductie in Europese landen sterk reageert op 
negatieve economische schokken, maar dat bij herstel van de economie de woningbouw niet direct aantrekt. Sinds 2008 neemt de 
woningbouwproductie in Europa gestaag af en is deze inmiddels met 55% gedaald. 

In Nederland is de woningbouwproductie in 2010 in één jaar met 30% afgenomen en de afgelopen jaren vrijwel stabiel gebleven op 
dat lagere niveau. Daar waar de woningbouw in omringende landen herstelt en in veel gevallen alweer op pre-crisis niveau ligt, blijkt 
de Nederlandse bouwsector meer moeite te hebben met terugkeren op het productieniveau van voor de crisis. Nader onderzoek 
moet aantonen wat de oorzaken zijn voor het relatief trage herstel van de Nederlandse woningbouwsector. Gedetailleerde analyses 
op regioniveau zijn op verzoek mogelijk.

drs. Sjors Berns MSRE
sberns@deloitte.nl

Zie voor het volledige artikel www.gebiedsontwikkeling.nu
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