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Voorwoord 

Voor u ligl hel eindrapporl van mijn afsludeeronderzoek "He I verslandshuwelijk voor complexe 

gebiedsonlwikkeling", een onderzoek dal zich richt op de reJatie tussen de voorwaarden 

waaronder een samenwerking tussen publieke en private partijen wordt aangegaan en de 

businessdrivers van de participanten van een dergelijke joint venture. Het afstudeeronderzoek 

dient ter afsluiling van de masteropleiding Construction Management and Engineering aan de 

Technische Universiteit Eindhoven. Ik heb het onderzoek uitgevoerd gedurende een stage bij 

Fakton financiele vastgoedregisseurs te Rotterdam. 

De keuze voor het onderwerp van mijn onderzoek is enerzijds ingegeven door de achtergrond die 

ik meegekregen heb vanuit mijn studie en anderzijds door de praktijk bij Fakton. Ik ben met een 

redelijk brede insteek het onderzoekstraject ingestapt toen ik mijn stage begon bij Fakton. Door 

mij breed te verdiepen in de materie over gebiedsontwikkeling en door wat ik meekreeg binnen 

Fakton, heb ik dit kunnen afbakenen lot het vormgeven van samenwerking in 

gebiedsontwikkeling. Een onderwerp dat actueel is door het aantaJ gebiedsontwikkelingen dat 

door een samenwerkingsverband van publieke en private partijen opgepakt wordt. En tevens een 

onderwerp waarbij ik kon pullen uit de ervaringspraktijk van het bedrijf. Dit laatste heeft mij in 

staat gesteld het onderwerp niel aileen vanuil de theorie, maar ook vanuit de praktijk te 

benaderen. 

Mijn dank gaal dan ook uit naar Fakton en haar direclie en medewerkers , voor de kansen die zij 

mij geboden hebben, de begeleiding van mijn afstudeeronderzoek en de medewerking van de 

adviseurs bij het vergaren van praktijkinformatie voor mijn onderzoek. 

Daamaasl wil ik mijn begeleidingscommissie van de TU Eindhoven, prof. dr. if. Wim Schaefer, 

if. Erik Blokhuis, bedanken voor het begeleiden van mijn afsludeeronderzoek en prof. dr. Leo 

Verhoef en ing. Hans Kleine voor hun input en advies bij het afbakenen van de insteek van mijn 

onderzoek. 

Utrecht, september 2008 

Jeroen Meijs 
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Samenvatting 

Binnenstedelijke herstructurering is een zeer complex proces dat publieke en private partijen niet 

onafuankelijk van elkaar vorm kunnen geven. Bij veel van deze projecten ziet men dat de 

publieke en private partijen elkaar opzoeken om gezamenlijk de opgave op te pakken. Het 

vormgeven van een dergelijke samenwerking is echter al een complex proces op zich dat een 

aantal jaren in beslag kan nemen. De complexiteit wordt hier gevormd door zowel procesmatige 

als inhoudeJijke struikelblokken. Partijen zuBen elkaar moeten vertrouwen om de vertaalslag te 

kunnen maken van hun eigen doelstellingen en ambities (de businessdrivers van de partijen) naar 

een gezamenlijk plan. Deze vertaalslag (de inhoudelijke kant) staat centraal in elit onderzoek, 

waarbij vanuit een onafuankelijke positie onderzocht wordt wat partijen drijft, onder welke 

voorwaarden zij gezamenlijk een gebiedsontwikkelingsopgave op kunnen pakken en wat de 

relatie tussen deze aspecten is. 

De doelstelling van dit onderzoek is: 

"/nzicht verschaffen aan de bemiddelende par/ij in de verschillen tussen de 

ontwikkelingsdoelstellingen van de betrokken partijen in de beginfase van het opzetten van een 

publiek private joint venture. " 

De bemiddelende partij is hierbij de regisseur van de onderhandeJing die boven de partijen staat. 

In het onderzoek wordt gekeken naar een tweetal situaties: 

Gemeente versus projectontwikkelaar; 

Gemeente versus ontwikkelende belegger. 

Om deze doelstelling te bereiken worden aan de hand van een aantal deelvragen de inhoudelijke 

aspecten van het tot stand komen van een publiek private joint venture geanalyseerd. Vanuit deze 

analyse wordt een instrument ontworpen dat de benodigde handvatten biedt voor de 

bemiddelende partij om in de beginfase van de onderhandeling zijn strategie te vormen. 

Aandachtspunten in de onderhandeling 

Het tot stand komen van de samenwerking is een proces van onderhandeling en gezamenlijke 

planvorming. Om hier sturing aan te geven is het noodzakelijk om hoofd- en bijzaken te 

onderscheiden, te weten aan welke punten partijen verschillend gewicht toekennen en te weten op 
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welke punten partijen verschillende of overeenkomstige of houding hebben. Over de 

waarover 

worden. 

het op voorhand eens zijn hoeft in principe niet onderhandeld te 

De parlijen en hun businessdrivers 

Bij binnenstedelijke herstructurering is een aantal betrokken, zoals de huidige 

,)::,'"'",,,,'"",, van het de ontwikkelende partijen publiek als privaat), 

de uiteindelijke afnemers etc. In dit onderzoek wordt gekeken naar de partijen die bij de 

joint venture betrokken en de partijen die kaderstellend v~~r de Dit 

aile ontwikkelende zoals de projectontwikkelaars, beleggers, financiers en 

kaderstellende zoals hogere overheden en de gebruikers. 

Deze belangen en doelstellingen die willen 

realiseren 

waaronder de 

en die zij willen zien in de voorwaarden 

wordt aangegaan. In dit onderzoek worden de en 

hebben bij het oppakken van een en het 

aangaan van een pub/iek private joint venture boven tafel gehaald. Hierbinnen vaH nog een 

onderscheid te maken naar en projectspecifieke doeistellingen. Deze laatste 

vall buiten de scope van dit onderzoek. 

De samenwerkingsvoorwaarden 

De samenwerking wordt Jv,,_u~,,",,",J," door het ~V"~F,"_'" van een aantal 

samenwerkingsvoorwaarden. Deze voorwaarden het resultaat en het onderwerp van het 

onderhandelingsproces. De samenwerkingsvoorwaarden moeten de businessdrivers van de 

betrokken partijen vertalen naar een concreet plan, waarbinnen onderscheid gemaakt kan worden 

tussen het plan v~~r de ontwikkeling en het plan voor de samenwerking. In dit onderzoek wordt 

een opzet gegeven voor de samenwerkingsvoorwaarden die kunnen worden. Dit heeft 

geresulteerd in een uitgebreide van voorwaarden. Om dit overzichtelijk te houden zijn de 

voorwaarden in een dertiental clusters verdeeld: 

A. doelstelling 

B. en randvoorwaardelijk kader 

C. Financieel afsprakenkader 

D. Fiscaal 

E. Organisatie en procesarchitectuur 

F. en procesafspraken 
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G. Risko's en onvoorziene omstandigheden 

H. luridische status/instrumentarium 

I. Gebiedsmarketing 

J. Exit regelingen 

K. Werkzaamheden voorafgaand aan oprichten venture 

L. Overige afspraken 

M. businesscase 

Relaties tussen de businessdrivers en de samenwerkingsvoorwaarden 

Het overzicht van samenwerkingsvoorwaarden is geen die standaard af te werken is. Elke 

kent een toe aan i)1."~\"II",;r,,, voorwaarden dan andere en dit kan per 

situatie verschiHen. Voor het VVL\,;'.,\O, van de onderhandelingsstrategie van de bemiddelende 

partij is het noodzakelijk te weten wat de relatie tussen deze voorwaarden en doelstellingen van 

de betrokken is. Dit maakt het om hoofd- en te scheiden en inzicht te 

in de verschillen tussen de partijen. 

In dit onderzoek zijn de samenwerkingsvoorwaarden en businessdrivers van de partijen in een 

confrontatiematrix tegen elkaar Het aantal relaties een indicatie van het 

dat de partijen toekennen aan de specifieke Aan de hand van deze 

matrix worden de zwaartepunten per partij en de verschillen tussen de partijen naar voren 

Deze matrix is opgezet voor een drietal partijen: de gemeente, de projectontwikkelaar en de 

ontwikkelende Uvl'v)';,~vl Voor elke partij zijn aileen de belangrijkste businessdrivers opgenomen. 

Conclusie en ontwerp 

Aan de hand van de matrix is zowel op voorwaarde- als op clusterniveau onderzocht waar 

partijen zwaartepunten leggen en waar de verschillen in zwaartepunten tussen de partijen. 

Met name op clusterniveau hierover oprnp"p conclusies te trekken. Hieruit komen voor de 

drie beschouwde partijen de volgende clusters naar voren: 
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Organisatie en 

Omgeving en 

Risico's en onvoorziene 

Werkzaamheden voorafgaand 
aan oprichten venture 

venture 

De conclusies uit het onderzoek slechts deels een benadering van de 

onderzoek wordt het daadwerkelijke van de 

een drietal factoren: 

Bet aantal relaties met de businessdrivers per partij; 

Bet gewicht dat aan de businessdrivers toegekend kan worden; 

De correlatiefactor voor de relatie. 

In het onderzoek is aileen het eerste punt onderzocht. Om de werkelijkheid en de 

In het 

bepaald door 

situatie beter te benaderen is de confrontatiematrix omgewerkt naar een excel model. In dit model 

is het gewicht dat partijen in een situatie aan hun businessdrivers toekennen variabel 

verrekenbaar gemaakt. De correlatiefactor is hierbij standaard op 1 gehouden. 

Dit model zorgt voor een betere benadering van de werkelijkheid, doordat meerdere factoren 

worden meegewogen en het kan worden toegespitst op een specifieke situatie doordat het gewicht 

dat aan de businessdrivers wordt toegekend variabel is. 

Met name aan het van de onderhandeling dlt model de bemiddelende een 

indicatief overzicht van het 
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Begri ppenlijst 

Businesscase 

Businessdrivers 

GEM 

Intentieovereenkomst 

Package deal 

Regisseur (van de onderhandeling) 

Samenwerkingsovereenkomst (SOK) 

Samenwerkingsvoorwaarden 

De businesscase is een voorslel waarop partijen 
invesleringsbeslissingen baseren. In hel kader van 
dil rapporl wordl deze lerm gebruikl voor hel 
gezamenlijk plan voor de gebiedsonlwikkeling en de 
samenwerking. 

De lerm businessdrivers wordl in dil rapport 
gebruikl voor aile algemene, niet silualiespecifieke 
belangen en doelstellingen van partijen. 

De Gemeenschappelijke Exploitalie Maalschappij 
(GEM) is een aanduidjng voor de joinl venlure 
waarmee de gebiedsontwikkeling opgepakl wordt. 
Daarnaasl wordl in de praklijk ook wei de term 
Gemeenschappelijke Onlwikkelings Maatschappij 
(GOM) gebruikl. 

Een inlenlieovereenkomsl is een eersle 
overeenkomsl lussen partijen waarin zij de intenlie 
vaslleggen samen le willen werken. 

Een package deal wordt gevormd door hel 
combineren van meerdere uitruilpunlen lol een 
lOlaalpakkel, waardoor een overeenkomsl geslolen 
kan worden voor (een grool deel van) de 
onderhandelingsopgave. Hierbinnen speeIl hel 
lotaalpakkel de hoofdrol, waardoor partijen bepaalde 
voor hen belangrijke punlen mogelijk op moelen 
geven om op hoofdlijnen voordeelle behalen. 

De term regisseur (van de onderhandeling) wordl in 
dil rapport gebruikl als aanduiding voor degene die 
de onderhandelingen leidl. 

De samenwerkingsovereenkomsl is de overeenkomSl 
waarin de samenwerking lussen partijen 
geconcreliseerd en definilief vaslgelegd wordl. 

De lerm samenwerkingsvoorwaarden wordl in dil 
rapport gebruikl voor aile voorwaarden die 
verbonden zijn aan de samenwerking lussen de 
publieke en privale partijen. 
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Shareholders 

Stakeholders 

Uitmilpuntcn 

De term shareholders wordt in het algemeen 
gebruikt voor partijen met een financieel belang. In 
dit wordt deze term gebruikt voor de 
.~",,~","'~ "aandeelhouders" in de publiek 

joint venture. 

De term stakeholders wordt 
partijen die een (algemeen) 

voor aile 
hebben bij de 

Onder uitruilpunten worden onderhandelpunten 
verstaan die tussen partijen "uitgeruild" kunnen 
worden, doordat de ene partij een onderhandelpunt 
krijgt waar meer gewicht aan toekent dan de 
ander, en de ander in ruil daarvoor een 
onderhandelpunt krijgt waar meer gewicht aan 
toekent. Belangrijk is dat naast het 
dat de partijen aan de punten toekennen ook de 
houding van belangrijk is. Indien een partij 
aan een bepaaJd punt weinig toe kent maar 
een negatieve houding heeft Lo.v. dat punt, dan is 
dat geen uitruilpunt. 
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Inleidillg 

Maatschappelijke relevantie 

Gebiedsontwikkeling is een hot item in Nederland. Diverse spraakmakende projecten komen naar 

voren in het nieuws. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Zuid-as in Amsterdam, waar het 

zakencentrum van Nederland in combinatie met verregaande infrastructurele ingrepen wordt 

ontwikkeld. Het grootste struikelblok lijkt hier de financiering van het project over een zeer lange 

periode te zijn . De overheid zoekt naar marktpartijen die in deze financiering willen en kunnen 

participeren, maar het risico wordt door deze partijen te hoog ingeschat waardoor voorlopig nog 

geen sprake kan zijn van daadwerkelijke samenwerking. 

Een ander voorbeeld is de Binckhorst in Den Haag, een bedrijventerrein van J 25 hectare dat tot 

een hoogstedelijk, multifunctioneel gebied wordt ontwikkeld. Het versnipperde eigendom in het 

gebied en de aanwezigheid van bedrijven met een zware milieucategorie die moeilijk een nieuwe 

vestigingslocatie kunnen vinden zijn slechts twee voorbeelden van het scala aan complicerende 

factoren die dit tot een zeer zware opdrachtJuitdaging maken. De gemeente Den Haag kan deze 

opgave niet aileen trekken en he eft een intentieovereenkomst gesloten met een tweetal 

marktpartijen om gezamenlijk deze opgave op te pakken. 

Zo zijn er nog diverse voorbeelden te noemen van gecompliceerde, veelal binnenstedelijke 

herstructureringsprojecten waarbij overheid en marktpartijen op elkaar aangewezen zijn om 

gezamenlijk de uitdaging op te pakken. Beide kampen hebben vaak tegengestelde of geheel 

andere belangen, maar kunnen ook van elkanders competenties en middelen profiteren. 

De noodzaak om samen te werken maakt de samenwerking nog niet vanzelfsprekend . Het proces 

om partijen bij elkaar te brengen is welhaast even complex als de ontwikkelingsopgave zelf. Het 

planvormings- en onderhandelingsproces dat uiteindelijk tot de samenwerking moet leiden kan 

vaak jaren in beslag nemen. (de Bruijn, 2004) De literatuur kaart hier het creeren van onder ling 

vertrouwen aan als belangrijk knelpunt in dit proces. (Edelenbos, 2004) Daamaast vah ook op 

inhoudelijk vlak het nodige terrein te winnen. Deze inhoudelijke kant vormt het centrale 

onderwerp in dit onderzoek. Samenwerken is elkaar vertrouwen (en elkaar iets gunnen), maar 
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vooral ook het vastleggen van dit vertrouwen in concrete 'H~nr'U(F'n 

gewin het uiteindelijk loch wint van het gezamenlijk (JptnrTm 

voor het 

doeL 

persoonlijk 

Het grote aantal dat op de landelijke agenda staat en het breed 

gegeven dat overheid en markt deze opgaven niet van elkaar kunnen 

oppakken, maakt het uitermate relevant om het inzicht in het tot stand komen van private 

te vpl,,:rr()I~'n Hiervoor zal zowel op procesmatig a1s inhoudelijk vlak onderzoek 

verricht moeten worden. Dit onderzoek richt zich op de inhoudelijke ""~''''''''vH van het 

onderhandelingsproces. 

Leeswijzer 

In hoofdstuk I wordt ingegaan op het 'v>,,'''''''' van gebiedsontwikkelingsprojecten. Vanuit die 

context wordt ingegaan op de integrale businesscase die de basis legt voor de samenwerking en 

op de problemen het tot stand komen daarvan. Binnen dit kader wordt de onderzoeksinsteek 

In hoofdstuk 2 worden de doel- en VV'''-''''''' wordt de 

onderzoeksmethode beschreven. Ais laatste wordt een schematisch overzicht gegeven van het 

doorlopen waarbij de doelstellingen en beoogde resultaten per onderdeel 

worden weergegeven. 

In hoofdstuk 3 tim 6 wordt het eerste deel van de beantwoord. Hierin wordt 

respectievelijk lIJ;:.'_J;:.<,aH op de inhoudelijke aspecten van de onderhandeling die relevant voor 

dit onderzoek, de spelers aan de onderhandelingstafel oftewel de shareholders van de 

de businessdrivers van deze shareholders en de voorwaarden waaronder de 

tussen overheid en markt wordt aangegaan, de 

Hoofdstuk 7 bakent de owjer'Zo~~ks:sc~)pe verder door hetgeen in hoofdstuk 4, 5 en 6 naar voren 

gekomen is op het van shareholders, hun businessdrivers en de 

samenwerkingsvoorwaarden verder in te kaderen. Dit heeft tot doel het verdere onderzoek 

behapbaar te houden. 

Hoofdstuk 8 in op de relaties tussen de businessdrivers van de shareholders en de 

samenwerkingsvoorwaarden, vanuit de confrontatiematrix die door experts is ingevuld. Bij het 
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bespreken van de resultaten van deze matrix staan de aspecten die in de onderhandeling een rol 

kunnen (in hoofdstuk 3 naar voren gebracht) centraal. 

Vanuit het resultatengedeelte worden in hoofdstuk 9 de conclusies getrokken en wordt antwoord 

gegeven op de centrale onderzoek.J;;vraag. Deze conclusies en het doorlopen An,np"7A,P\r<", 

worden daarnaast kritisch het Iicht in de waarin tevens aanbevelingen 

voor gOilderz()ek worden .5'""'''''''''' 

Om de conclusies die uit het onderzoek naar voren komen in de praktijk toepasbaar te maken 

moeten deze worden aan de situatie. In hoofdstuk 10 wordt een 

model ontworpen waarbinnen het mogelijk is, op het gebied van de businessdrivers van de 

partijen, projectspecifieke inzichten te verwerken. Dit is voorgelegd aan een expertpanel ter 

van de toepasbaarheid en de relevantie van het model. Tevens worden richtingen 

aangegeven waarop het model, door middel van vervolgonderzoek, verbeterd kan worden. 
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1. Context 

GebiedsonlwikkeJing, en mel name binnensledelijke herslruclurering is een belangrijk 

aandachlspunl en onderzoeksveld binnen de ruimlelijke ordening in Nederland en de bouw- en 

vaslgoedseclor. Hel ligl in hel verlengde van de tradilionele projeclonlwikkeling. Hel vemieuwen 

of uilbreiden van de gebouwde omgeving wordt niet meer gezien als een opeenstapeling van losse 

gebouwen aaneengesloten door infrastrucluur en openbare ruimle. 

Hel kenniscenlrum PPS omschrijft gebiedsonlwikkeling als volgl (Kenniscentrum PPS, 2004-1): 

"Gebiedsontwikkeling is de verzamelterm voor projecten van substantiele omvang waarin een 

bepaalde functie wordt ontwikkeld - bijvoorbeeld wonen (woningbouw), werken 

(kantoorontwikkeling, bedrijventerrein), winkelen (ontwikkeling winkelcentra) en recreatie 

(bijvoorbeeld natuurontwikkeling), al dan niet in combinatie met elkaar of met de aanleg van 

infrastructuur. Daarbij kan het zowel gaan om nieuwe ontwikkeling (" nieuwe uitleg") als om 

herontwikkeling van bestaande locaties of gebieden en zowel om stedelijke als landelijke 

gebieden. " 

Gebiedsonlwikkeling is hel inlegraal aanpakken van het "gebied", waarin de samenhang en 

onderlinge afuankelijkheid van losse producten wordl onderkend en benul om lot een kwalilalief 

beler eindresullaal Ie komen dan door tradilionele projeclonlwikkeling. 

1.1 Regisseren van gebiedsontwikkeling 

Genoemde integrale aanpak van hel onlwikkeJingsproces lijkl een logische slap, maar ontsluil 

levens een enorme complexileil in (o.a. sociale en economische) processen die spelen binnen 

stedelijke weefsels en de onlwikkeling daarvan. AJs een van de meesl complicerende facloren wil 

ik het grole scala aan actoren en belangen noemen. Iedereen die ook maar iets te maken heefl of 

kan hebben mel hel aan Ie pakken gebied zal zijn invloed willen doen gelden. 

Hel complexe karakler van gebiedsonlwikkeling heeft ertoe geleid dat in de loop der jaren een 

aanvulling is gekomen op hel tradilionele projectmanagemenl, in de vorm van programma- en 

procesmanagemenl. In dil kader kan ook de lerm regisseur (van de onlwikkeling) genoemd 

worden als veranlwoordeJijke voor de coordinalie en aansluring van het tolale proces. Het grole 

verschil mel de procesmanager hierbij is dal de regisseur veel meer inhoudelijk onderbouwd is en 

te werk gaal en de afstemming tussen inhoud en proces wil waarborgen. (van Eldonk, 2005) 
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Regisseren is een breed begrip waaraan vanuit verschillende invalshoeken invulling gegeven kan 

worden. Ten eerste kan er onderscheid gemaakt worden tussen de partij die de regierol op zich 

neemt. Dit kan een van de centrale spelers in het gebiedsontwikkelingsproces zijn, zoals de 

gemeente, of deze rol kan doorgelegd zijn naar een derde partij. Ten tweede kan er onderscheid 

gemaakt worden in de inhoudelijke insteek van de regisseurs . 

In het planvormingsproces voor gebiedsontwikkeling wordt vaak pas in een laat stadium gekeken 

naar de financiele consequenties van initiatieven en plannen. (Kenniscentrum PPS, 2004-1) 

Hierdoor blijken opgestelde plannen vaak pas in een relatief laat stadium financieel niet haalbaar. 

Van Eldonk (2005) brengt in dit kader het financieel regisseren van het ontwikkelingsproces naar 

voren. Dit concept onderkent het gebrek aan financiele sturing en onderbouwing van het proces 

en de besluitvorming (met name in de beginfase) in het gebiedsontwikkelingsproces bij proces

en programmamanagers. De financieel regisseur stuurt het proces op het integraal aanpakken van 

de processen tekenen, rekenen en ondertekenen, zie figuur I. In dit figuur wordt geschematiseerd 

hoe het planvormingsproces van breed orienterend naar strakke detailinvulling trechtert, waarbij 

de financieel regisseur de afstemming tussen de proceslijnen waarborgt. 

Figuur 1 . Financieel regisseren (van E1donk, 2005) 

De regierol heeft een belangrijke functie bij het vormgeven van de samenwerking tussen partijen. 

Het vormgeven van de samenwerking is een proces van onderhandeling en gezamenlijke 

planvorming, waarbij de verschillende inhoudelijke aspecten integraal opgepakt moeten worden. 
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De regisseur treedt op a1s coordinator van het onderhandelingsproces en de 

planvorming en is daarmee de van het product van dit 

onderzoek. In het vervolg van dit rapport wordt deze rol aangeduid a1s de regisseur (van de 

onderhandeling). Vanuit deze achtergrond wordt het onderzoek ingestoken. 

Businesscase voor gebiedsontwikkeling 

Gebiedsontwikkeling is een proces dat onder andere wordt gel(enlm~~rkl door een lange 

doorlooptijd en hoge investering. Het daarmee om investeringen over een 

van de betrokkenen. Een op de liquide middelen van 

betrokkenen vormt een groot risico en daarmee om een gefundeerde onderbouwing. 

Het onderbouwen van wordt in de bedrijfseconomie vaak gedaan door 

middel van een businesscase. Sekender (2006) haalt in onderzoek de volgende definitie van 

businesscase aan: 

"A structured proposal for business improvement as a decision packagefor 

organizational decision-makers. A Business Case includes an analysis of business process 

nl!lrtmrmlln{,'l! and associated needs or problems. proposed alternative solutions, (H,"lLUl""'fI",'. 

and a risk-adjusted cost-benefit Accounting Office) 

Een businesscase is dus een voorstel voor het verbeteren van een bestaande situatie. Hierin moet 

onderbouwd worden op welke de situatie verbeterd kan worden, gekoppeld aan een aantal 

alternatieve scenario's. Daarnaast moet de businesscase een ge~je~~en kosten-batenanalyse en 

bevauen. 

In kan ook worden van de businesscase als onderbouwing 

voor de investeringsbeslissing die partijen moeten nemen bij participatie in de ontwikkeling. Hier 

is echter vaak sprake van een aantal investeerders of shareholders, waardoor er per partij een 

kosten-batenanalyse (en businesscase) kan worden die kan worden vertaald naareen 

businesscase voor de 

daarmee de basis voor de gezamenlijke 

vanuit hun kosten-batenanalyse. 

zie 2. De integrale businesscase vormt 

waarin aile zich kunnen vinden 



--
Kosten 

Figuur 2 - Businesscase (Rompelberg et aI., 2007) 

In de integrale businesscase staat het gebied zelf centraal, waarbij de belangen van de 

verschillende partijen het toetsend kader vormen. 

Een dergelijke businesscase voor een gebied kan zowel voor de ontwikkeling als voor de 

exploitatie van een gebied worden opgesteld. Hoedjes (2006) beschrijft in zijn onderzoek 

bijvoorbeeld een businesscase voor de exploitatie van stationslocaties. 

1.3 Het tot stand komen van de samenwerking 

De integrale businesscase dient, zoals gezegd, als toetsend kader voor de investeringsbeslissing 

van de verschillende partijen die mogeJijk bij de gebiedsontwikkeling betrokken worden. Deze 

businesscase vonnt daarmee de basis voor de samenwerkingsovereenkomst die partijen sluiten 

om de gebiedsontwikkeling gezamenlijk op te pakken. 

Door middel van een intentieovereenkomst hebben partijen aangegeven samen te willen werken. 

Voordat de samenwerking echter daadwerkelijk een feit wordt (via de 

samenwerkingsovereenkomst) moeten de plannen geconcretiseerd worden en verwerkt tot een 

integrale businesscase voor het gebied en de samenwerking. Aan de hand van deze integrale 

businesscase kunnen partijen definitief beslissen of de samenwerking en het beoogde plan 

haalbaar zijn. Bij een positief oordeel kan de samenwerking worden aangegaan. 

In figuur 3 worden de verschillende overeenkomsten die partijen sluiten in het totale proces 

geplaatst. De samenwerkingsovereenkomst, zoals beschouwd in dit onderzoek, wordt gedurende 

de planvonningsfase (onderdeel van de haalbaarheidsfase) gesloten . Naar aanleiding van de 

samenwerkingsovereenkomst zullen nog verdere overeenkomsten worden gesloten, zoals de 

realisatieovereenkomst. 
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Fas~ Ver1<enning P'anvorrning VOOlbereiding Realisatie Exploltatie 

Subfase Definitie Ontwerp 

Niveau Gebied - Deelplan +-+ Object 

Beslis-/ contractmoment 

Managementmethode • 
Procesmanagement 

Programmamanagement 

~~~~ • 4 • • 4 

Legenda: 

I. Intentieovereenkomst 

2. Samenwerkingsovereenkomstlontwikkelovereenkomst 

3. Realisatieovereenkomst 

4. Uitgifteovereenkomst 

5. Exploitatieovereenkomst 

Figuur 3 - Contractmomenten in het gebiedsontwikkelingsproces (van Eldonk, 2005) 

Het opstellen van de businesscase valt tussen de intentieovereenkomst en de 

samenwerkingsovereenkomst. Het is een iteratief proces van planvorrning en onderhandelingen 

met de verschillende partijen dat uiteindelijk tot de ondertekende samenwerkingsovereenkomst 

moet leiden. 

Het onderhandelingsproces om tot een samenwerking voor gebiedsontwikkeling te komen kent 

op hoofdzaken twee kanten. Ten eerste een procesmatige kant en ten tweede een inhoudelijke 

kant. 

De procesmatige kant heeft met name te maken met het creeren van vertrouwen onder de partijen 

onderling. (Edelenbos, 2004) Om tot een inhoudelijke samenwerkingsovereenkomst te komen 

moeten partijen openheid van zaken willen geven en elkaar iets gunnen. 

De inhoudelijke kant van de onderhandeling is het vertalen van de wensen en eisen van de 

afzonderlijke partijen naar een totaalpakket van samenwerkingsvoorwaarden. 
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1.4 Problemen by het tot 

In de praktijk mondt het 

komen van de samenwerking 

<t"rlrC\,f'P" vaak uit in een moeizaam en 

waarin elke partij zoveel zijn eigen belangen gewaarborgd wi! zien. CompJexe 

binnenstedelijke herstructureringsprojecten kennen hierdoor een doorlooptijd van to 

tot 15 jaar, waarvan de planontwikkelingsfase 5 tot 7 jaar in kan nemen. Bruijn, 

brengen, in het kader van dit pJanvormingsproces, naar voren dat dit onder 

andere de UIJJleIIlen oplevert: 

Verlies van tijd, en daarmee (Hierbij moet aangetekend worden dat 

publiekrechtelijke procedures die voor de samenwerkingsovereenkomst afgerond moeten 

zijn, zoals bestemmingsplanprocedures. vaak ook voor een beJangrijk deel de looptijd 

bepaten.); 

Frustratie bij de betrokken partijen door gebrek aan voortgang; 

Tijdsdruk bij een der partijen (vaak de gemeente) leidt tot onevenredige noodzaak bij 

deze partij de deal te sluiten. Dit leidt ertoe dat deze teveel water bij de wijn doet of 

dat zaken niet vastgelegd waardoor later in het proces problemen 

ontstaan; 

Frustratie en/of verlies van geloofwaardigheid bij externe njir'liie"n (vroegtijdige 

i magoschade ). 

Ik richt mij in dit onderzoek op de aspecten van het planvormings- en 

onderhandelingsproces, die betrekking hebben op de vraag welke tussen publieke en 

private moeten worden om een gebiedsontwikkelingsopgave op 

te pakken. 

Om hierover te kunnen doen en handvatten te bieden om het te 

versnellen is het uitermate belangrijk om inzicht te hebben in de en belangen van 

de verschillende in relatie tot de """rUHE.rljpn oftewel in de n,>""n,pt,,.,.c 

waarop hun besluitvorming baseren. 

Brui! et al. (2004) onderschrijven het belang van dit "de totstandkoming van een 

ontwikkelingsmaatschappij is sterk afhankeliJk van de manier waarop iedere partij de 

haalbaarheid van de gebiedsontwikkeling beoordeelt in relatie tot haar project- en 

bedrijfsdoelstelling H. 

Dit onderzoek hierop in en focust zich op de relatie tussen de individuele doelstelJingen 

(de businessdrivers) van en de collectieve samenwerkingsvoorwaarden. 
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Probleemkader 

Voor het realiseren van (complexe) gebiedsontwikkelingen hebben publieke en private 

partijen elkaar nodig. Het daadwerkelijk bij elkaar brengen is echter een moeizaam proces, 

waarbinnen nog de nodige problemen spelen. Dit onderzoek richt zich hierbinnen op de 

inhoudelijke afstemming van de partijen in de gezamenlijke businesscase. In dit proces 

moeten de individuele drijfveren (de businessdrivers) van de partijen samengebracht worden 

in een gezamenlijk afsprakenkader (de collectieve samenwerkingsvoorwaarden). Wat er 

binnen dit spanningsveld speelt is belangrijke informatie om het planvormings- en 

onderhandelingsproces om tot samenwerking te komen, efficienter en effectiever te laten 

verJopen. 

1.5 Afbakening onderzoeksscope 

Het onderzoek wordt op de volgende punten ingekaderd: 

Het soort gebiedsontwikkeling; 

De samenwerkingsvorm van de gebiedsontwikkeling; 

De te beschouwen partijen; 

De optiek van waaruit de onderhandeling door de financiee1 regisseur wordt ingestoken. 

Het soort gebiedsontwikkeling 

De Iiteratuur onderscheidt de volgende vormen van gebiedsontwikkeling (Daamen, 2005): 

Stadsuitbreiding; 

Stadsvemieuwing oude stijl; 

Vemieuwing van binnensteden; 

Vemieuwing van bedrijventerreinen; 

Vemieuwing van naoorlogse wijken; 

Transformatie; 

(Her)ontwikkeling stationslocaties I. 

De meeste van deze varianten vallen onder de noemer binnenstedelijke herstructurering (met 

uitzondering van stadsuitbreiding) met ieder bepaalde specifieke kenmerken. In mijn onderzoek 

richt ik mij op binnenstedelijke herstructurering in brede zin. 

I Niet genoemd door Daamen (2005). Bijgevoegd door het specifieke karakter van (her)ontwikkeling van 
dergelijke locaties, zie bijvoorbeeJd Hoedjes (2006). 
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De cases die zijn voor het vallen allen binnen de .. "llpoo.-'IP 

transformatie van binnenstedelijke bedrijventerreinen. De karakteristieken van het 

herstructureren van bedrijventerreinen worden hierbij onderkend, maar zijn niet specifiek naar 

voren gebracht. Het onderzoek spitst zich dan ook niet verder toe op dit thema. 

De organisatievorm 

Naast de verschillende vormen van gebiedsontwikkeling kunnen ook verschillende 

organisatievormen onderscheiden worden achter het Tradilioneel 

de aanpak van gebiedsontwikkeling de overheid (vaak de gemeente). Deze maakte de 

plannen en voor de grondexploitatie, waarna de bouwrijpe grond aan projectontwikkelaars 

werd verkocht In de markt wordt vaak voor een publiek private C"'TIPnurp 

bij Hierbinnen kunnen de volgende vormen worden onderscheiden 

(Kenniscentrum 2004-2): 

de overheid ontwikkelt het in de zin van bouw- en woonrijp maken, 

partijen hebben bouwclaims in het gebied en ontwikkelen het 

organisatie van overheid en Yoor de 

'''x ..... '''''5 wordt een 

Exploitatie Maatschappij (GEM) of Gemeenschappelijke Ontwikkelingsmaatschappij 

(GOM), opgericht; 

Concessie, de overheid de ontwikkeling over aan marktpartijen. 

Naast deze hoofdvormen kunnen verscheidene vormen van samenwerkingscontracten worden 

onderscheiden, geen entileit wordt opgericht. Ik kies ervoor mij toe 

Ie op de joint venture samenwerking. De venture wordt door verschillende experts 

wisselend beoordeeld. Juist het samenwerkingscontract wordt naar voren geschoven als 

functionele oplossing die niet de rompslomp van het van een aparte enliteit met zich 

meebrengt. Gebiedsontwikkeling betekent echter samenwerken. Het aangaan van een 

venture is de meest verregaande vorm van samenwerken en levert daardoor naar mijn mening het 

meeste inzicht in de besluitvorming van partijen het aangaan van samenwerking. 

De joint venture kan voor verschillende fasen of doelstellingen worden. Zo kan de 

samenwerking bijvoorbeeld aileen aangegaan worden voor de of voor zowel de 

als de opstelexploitatie/ontwikkeling. Ik baken hierop het onderzoek niet 

af. Y oor het onderzoek wordt er van uitgegaan dat de joint venture in de 
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haalbaarheidsfase voor de grondexploitatie wordt V~l""v."", en dat deze fase in ieder deel 

uitmaakt van de scope van de joint venture. 

De in dit onderzoek beschouwde cases waren allen joint ventures (in oprichting) die aileen voor 

de grondexploitatiefase werden n .... "p'"'''t 

De Ie beschouwen panijen 

Er kan een redelijk groot aantal partijen onderscheiden worden die mogelijk betrokken zijn bij 

joint ventures voor gebiedsontwikkeling. Aan de hand van de praktijkcases die zijn in dit 

onderzoek en interviews met adviseurs van Fakton is hier een drietal partijen uitgefilterd die over 

het de belangrijkste rol spelen. Dit 

De 

Ontwikkelende V'v"V,,""'''''' 

In he! onderzoek word! op deze drie partijen 

partijen zijdelings meegenomen. 

De optiek 

Waar wordt een aantal andere 

De onderhandelingen om tot de samenwerkingsovereenkomst te komen worden in dlt onderzoek 

beschouwd vanuit de optiek van de regisseur van de onderhandeling. De rol van deze ~""'l""'''''' is 

reeds eerder toegelicht. Deze kan een van beide partijen zijn of een ingehuurde derde. 

Hierbij wordt voor het onderzoek aangenomen dat deze regisseur "boven de partijen staat", 

waardoor hij het project nlet vanui! de specifieke optiek van een der partijen benadert. 

Deze positie van de wordt in figuur 4 weergegeven als de "insteek vanuit hel project". 
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Insleck vanuit partij Inst,,-ek .. anuil partij 

Regiss.:ur 

J 

I Regisseur I 
Insleek vanuil hel projecl 1 

Figuur 4 - De optiek van de regisseur van de onderbandeling 

Insteek van het onderzoek 

Samengevat richt het onderzoek zich op de inhoudelijke aspecten van de planvorming en 

onderhandeling voor het tot stand komen van publiek private samenwerking in 

gebiedsontwikkeling. 

Hierbij wordt het onderzoek op de volgende punten ingekaderd: 

Er wordt aileen gekeken naar complexe gebiedsontwikkeling in de vorm van 

binnenstedelijke herstructurering. 

Samenwerking in de vorm van publiek private joint ventures. 

Het onderzoek richt zich op de volgende partijen: 

• Gemeente 

• Projectontwikkelaar 

• Ontwikkelende belegger 

Het proces wordt bezien vanuit de (financieel) regisseur van de onderhandeling, die 

boven de partijen staat. 

Het onderzoek richt zich op de inhoudelijke aspecten van de onderhandeling, waarbij 

de focus Iigt op de relatie tussen de individuele businessdrivers van partijen en de 

collectieve samenwerkingsvoorwaarden. 
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2.0nderzoeksopzet 

2.1 Probleemformulering 

Probleemstelling 

"Het proces om tot een samenwerkingsovereenkomst en de bijbehorende businesscase te komen 

voor een op te richten publiek private joint venture voor complexe gebiedsontwikkeJing verloopt 

vaak moeizaam." 

Na het ondertekenen van de intentieovereenkomst met betrekking tot de samenwerking door 

partijen vindt een vaak moeizaam planvorrnings- en onderhandelingsproces plaats. Deze 

onderhandelingen hebben een procesmatige en een inhoudelijke kant. Facetten van beide kanten 

kunnen negatieve invloed hebben op het verloop van de onderhandelingen, zoals gebrek aan 

vertrouwen (proces) en onduidelijkheid over wat wei en wat niet vastgelegd moet worden in de 

overeenkomst (inhoudelijk), oftewel de samenwerkingsvoorwaarden. De focus van dit onderzoek 

ligt op de inhoudelijke kant van het onderhandelingsproces. Hierbij staan twee zaken centraaJ, ten 

eerste "wat" moet vastgeJegd worden (de samenwerkingsvoorwaarden) en ten tweede "waarom" 

(de businessdrivers van partijen). De samenwerkingsvoorwaarden in de businesscase en de 

samenwerkingsovereenkomst zijn het doel van de onderhandelingen, de businessdrivers de input 

voor de onderhandelingen. 

Doelstelling 

"lnzicht verschaffen aan de bemiddelende partij in de verschillen tussen de 

ontwikkelingsdoelstellingen van de betrokken partijen in de beginfase van het opzellen van een 

publiek private joint venture. " 

In de doelstelling wordt gesproken over de bemiddelende partij, om de positie van de regisseur 

van de onderhandeling aan te geven. De positie van de regisseur wordt hier aangenomen als 

boven de partijen staand. 

De verschillen tussen publieke en private partijen worden aangegeven in de volgende reJaties: 

Gemeente versus projectontwikkelaar; 

Gemeente versus ontwikkelende belegger. 

De verschillen tussen de private partijen onderling wordt niet meegenomen in dit onderzoek. 
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Centrale onderzoeksvraag 

"Waar liggen de relaties tussen de individuele businessdrivers van de shareholders van een 

publiek private joint venture voor complexe gebiedsontwikkeling en de collectieve 

samenwerkingsvoorwaarden, en op welke wijze kan dit inzicht benut worden in de 

(onderhandelings)strategievorming van de regisseur om daarmee het onderhandelingsproces te 

versnellen?" 

Welke (inhoudelijke) aspecten van de onderhandeling om tot een samenwerking te 

komen zijn relevant voor dit onderzoek? 

Welke partijen zijn (mogelijk) te vinden aan de onderhandelingstafel voor het oprichten 

van een publiek joint venture voor binnenstedelijke herstructurering? 

Wat de businessdri vers van de shareholders van een publiek pri vate joint venture 

voor binnenstedelijke herstructurering? 

Welke samenwerkingsvoorwaarden (moeten) worden "~'E,v'VE,~ in de businesscase en/of 

de samenwerkingsovereenkomst voor de publiek private joint venture? 

In hoeverre is het de businessdrivers van de verschillende shareholders en de 

samenwerkingsvoorwaarden te En in hoeverre is hel mogelijk om de 

voomaamste businessdrivers en samenwerkingsvoorwaarden uit te filteren? 

Welke samenwerkingsvoorwaarden zijn voor de partijen afzonderlijk om aan 

de UV''''''''''''' betreffende hun individuele businessdrivers Ie voldoen? En wat kan uit 

deze relaties worden afgeJeid met betrekking 101 het onderhandelingsproces? 

2.2 Onderzoeksmethodologie 

Het doel van dit onderzoek in p~"pn,t.p het in kaart hrF'no,pn waar de relaties tussen de 

businessdri vers van betrokken en de overeen te komen voor 

een joint venture voor )!;elbleC\SlOnIWJ 

worden waar de wensen van de partijen 

onderzoeksmethode die veelal in de 

een manier in kaart te 

Dit betekent eigenlijk dat in kaart opt,r<>,('ht moet 

Ul!ICOn1en in het product. Een 

wordt gebruikt om 

is de Quality Function 

relaties op 

methode 

(QFD). In het volgende wordt een korte toelichting gegeven op deze methode en wordt 

aangegeven in hoeverre en op welke manier deze methode in dit onderzoek is 
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methode 

Volgens Akao (1990), de ontwikkelaar van de methode. houd! de methode het volgende in: 

H QFD is a method for developing a 

translating the customers demand into 

used throughout the production 

quality aimed at satisfying the costumer and then 

targets and major quality assurance to be 

Vrij vertaald betekent dit dat een methode is die het mogeJijk maakt am een 

(product)ontwerp af te stemmen op de wensen van de klant. Dit doet de methode door deze 

wensen te vertalen in aandachtspunten voor het antwerp. Dit betekent voor dil onderzoek dat de 

methode in kaart kan welke specifieke voorwaarden moeten komen in de 

samenwerkingsovereenkomst om tegemoet te komen aan de wensen van de shareholders 

ldanten). 

Een belangrijke die ik wil plaatsen v~~r dit onderzoek is dat in deze 

situatie het product niet aangepast moet worden aan de wensen van een algemene klantengroep. 

De productontwikkeling komt hier voort uit een onderhandelingsproces tussen een aantal 

klantengroepen (verschillende shareholders) dat ieder hun eisen in het (de 

samenwerkingsovereenkomst) terug wi! zien. De klantwensen wilen hier dus per klantengroep 

opge:let moeten worden en gekoppeld worden aan een totaalplaatje voor het product, de 

gezamenlijke samenwerkingsovereenkomst. 

De beschrijving van de verschillende onderdelen van de Quality Function Deployment methode is 

in de eerste plaats op Akao (1990), daarnaast is gebruik van Revelle, et al. 

(1997), Cohen (1995) en Bonvanie, et al. (1 De methode is voor verschillende 

doeleinden op diverse manieren vorm te geven. In dit onderzoek worden echter aileen de meest 

basale onderdelen van de QFD gebruikt en toegelicht. 

De methode start met twee 

he! in kaart van de kenmerken van het 

he! in kaart brengen van de klantbehoefte en 

Aan beiden wordt een aantal 

vervolgstappen gelmooel'd die hebben op het ordenen van de ldantwensen en 

productkenmerken op prioriteit en het confronteren van wensen en nr{vhlf't,;., 

De resultaten van kunnen schematisch worden ","/V",,, ... , in het 

House of Quality (HOQ), zie 5. Dit House of Quality stelt de onderzoeker in staat om de 

Vi"I·o::.::.r,li" gegevens schematisch te ordenen en conclusies te trekken. Voor dit onderzoek is met 

name de confrontatiematrix 

(businessdrivers) en productkenmerken 

de relaties tussen de kJantwensen 

worden aangegeven. 
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Het House of wordt vaak als essentie van de Er wordt echter gewaarschuwd 

van het HOQ, hetgeen de methode door het puur voor het vervangen van de 

onderzoeker sterk beperkt in onderzoek(scope) en hem zelfs op het verkeerde been kan 

zetten. (QFDI, 2006) Binnen de beperkingen van dit onderzoek wordt echter aIleen 

gemaakt van de basale handvatten die deze methode biedt. 

Customer 

Interrel ati onshi p 
Matrix 

5 - House of Quality QFDI,2006) 

Technical Correlation 
Matrix 

" 
Technical/Design 

Matrixl 
Customer 

Benchmarks 

In de basis bestaat de QFD methode uit een zeslal stappen, die ook de belangrijkste onderdelen 

van het HOQ vormen 

Customer Requirements -7 de klantwensen; 

matrix/customer perception -7 de prioriteit van de klantwensen; 

Technical requirements -7 de productkenmerken; 

Technical correlation Matrix -7 de correIa tie tussen de productkenmerken; 



Prioritised requirements ~ de prioriteiten of het specifieke 

productkenmerken; 

van de 

Interrelationship matrix ~ de relaties tussen de klantwensen en de productkenmerken. 

Hierbij kan er een gewicht worden gehangen aan het bijdragen van productkenmerken 

aan de specifieke klantbehoefte. 

In dit onderzoek wordt niet de QFD methode toegepast. Het onderzoek richt zich weI op 

zowel de klantbehoefte als de productkenmerken, maar zal voor beiden niet het proces 

doorlopen. In de volgende wordt aan de hand van de zes toegelicht wat binnen 

dit onderzoek vah en op welke de informatie is 

Dataverzameling 

I"<onn'o .. van de Idantwensen 

Middels literatuurstudie en interviews met experts van Fakton, die vanuit hun ervaring met 

dergelijke projecten en specifieke werkervaring een duidelijk beeld hebben van de situatie en de 

specifieke partijen, worden de klantwensen v~~r een aantal partijen in kaart gebracht. 

Er is bewust gekozen v~~r het achterwege laten van interviews met de partijen 

volgende punten: 

gezien de 

Het onderzoek richt zich aileen op de algemene, niet projectspecifieke belangen en haalt 

daar aileen de belangrijkste punten uit; 

De literatuur geeft een redelijk breed beeld van deze belangen; 

De van Fakton hebben een brede expertise binnen dit werkveld en kunnen een 

goede maken van de algemene drijfveren van partijen; 

De daadwerkelijke drijfveren van komen niet aileen voort uit hun 

kunnen per 

maar worden me de gevormd door de 

5'"'''''''''' verschillen. 

Prioriteit van de klantwensen 

Binnen het onderzoek worden door van Fakton (13 adviseurs) aan 

de verschillende waardoor een rangorde in de businessdrivers ontstaat. basis van 

deze worden alleen de belangrijkste klantwensen verder meegenomen in het onderzoek. 

28 



De rangorde wordt gemaakt door gewichten toe te kennen op een schaal van I tot 5 aan de 

businessdrivers (ldantwensen) per 

prioriteiL 

1 een lage aangeeft en 5 een hoge 

Deze wordt voornamelijk gebruikt om het overzicht van de businessdrivers van de 

partijen in te korten tot een selectie van hoofdpunten. De grens die hiervoor wordt is een 

gemiddelde score van 4. Daarnaast wordt geIKe~;en naar de variantie op de score, omdat een hoge 

variantie dat een aantal hier een hoge priorite!t aan toekent. Hierbij wordt 

een grens bij 

In het verdere onderzoek worden de toegekende prioriteiten niet verder meegenomen, omdat 

hierbij ook een projectspecifieke component die de onderzoeksresultaten vertekent. 

P roductkenmerken 

De productkenmerken zijn de samenwerkingsvoorwaarden waaronder de publiek private 

wordt aangegaan. Deze zo breed in kaart gebracht, met de 

kanttekening dat men op dit onderdeel niet compleet kan zijn, de 

kenmerken die meegenomen moeten worden elk project. 

Voor het van de oftewel de samenwerkingsvoorwaarden, wordt van 

een drietal bronnen gemaakt: 

Vanuit de literatuur wordt onderbouwd wat er speelt binnen een 

gebiedsontwikkelingsopgave, bezien vanuit de beschouwde procesfase; 

Binnen Fakton is reeds eerder onderzoek naar deze productkenmerken. De 

resultaten van dil onderzoek worden meegenomen in dit r.n"»r-",,,dr 

In het onderzoek wordt van een vijftal 

in de afspraken (en dus 

Correlatie lussen de productkenmerken 

gebruik 

die in die situatie 

die inzicht geven 

Het voert te ver om in dit onderzoek aandacht te besteden aan de relaties russen de verschillende 

productkenmerken. Dit is om deze reden niet meegenomen in dit onderzoek. 

Prioriteit van de 

In het onderzoek wordt een aangebracht in de productkenmerken. Oit heeft evenals het 

,,,u,u,,, .. ,~ ...... van de bij de Idanlwensen tol doel om de produclkenmerken mel de hoogste 

priorileit uil te filteren. Hierbij wordl dezelfde methode E;"''''''''''''v, als het van de 

bij de klantwensen. 



Conjrontatiematrix 

De confrontatiematrix wordt ingevuld door een aantal experts van door de door hen 

onderkende relaties tussen de businessdrivers van de en de samenwerkingsvoorwaarden 

aan te vinken. De sterkte van de correlatie russen de klantwensen (businessdrivers) en de 

productkenmerken is in dit onderzoek echter niet bepaald. 

Naast het aanvinken van de relaties tussen de businessdrivers en de 

wordt de ook voorgelegd om de houding van ten opzichte van elkaar aan te geven 

(hierbij wordt aileen de houding van de ten opzichte van de bepaald). Dit 

wordt gedaan door een "+" aan te geven indien de dezelfde doelstelling hebben als 

de gemeente en een "-" indien de marktpartijen een tegenovergestelde doelstelling hebben. 

Vanwege de omvang van de matrix wordt deze in twee del en opgesplitst, waardoor elke 

,.",cn"",..."'n' een halve matrix invult. Elke halve matrix wordt door 5 respondenten ingevuld. 

Voor het onderzoek moet een ""'''UJJV' gesteld worden aan het rninimale aantal respondenten dat 

de relatie moet aangeven, voordat ik de relatie daadwerkelijk onderken voor dit onderzoek. Bij 

het bepalen van deze grens moet in het achterhoofd [5".""", .... ".,, worden dat de relaties tussen de 

samenwerkingsvoorwaarden en de businessdrivers tot op zekere hoogte projectspecifiek kunnen 

zijn. Oit betekent dat de respondenten, doordat verschillende achtergronden hebben, 

verschillende ideeen kunnen hebben over de relaties. 

Het voordeel van de grens leggen I is dat ik zoveel relaties onderken die in 

verschillende een ral Het nadeel hierbij is echter dat de echt beJangrijke 

relaties hierdoor misschien niet voldoende naar voren komen. Het voordeel van de grens leggen 

bij 5 is dat ik aileen breed relaties onderken. Het nadeel is echter dat hierdoor relaties 

die in veel (maar niet aile) situaties voorkomen buiten beschouwing worden 

Ik kies ervoor om deze grens de meerderheid te leggen, waarbij de relatie door minimaal 3 

wordt aangegeven. Mijns inziens biedt dit een uitgebreid overzicht van 

relaties die breed worden. 
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2.4 Onderzoeksproces 

Het doorlopen onderzoeksproces is schematisch weergegeven in onderstaande figuur. 

~ __ L_lj _________ ~ ~I ______________ ~ 

~ln ________ ~1 ~I ________ ~ 
I 

Figuur 6 - Onderzoeksproces 
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3. Het onderhandelingsproces 

Het onderhandelingsproces voor het opzetten van een publiek private joint venture voor 

gebiedsontwikkeling kent twee kanten, een procesmatige en een inhoudelijke kant. De 

procesmatige kant heeft voornamelijk te maken met het ontstaan en/of creeren van vertrouwen 

tussen de partijen. De inhoudeJijke kant bestaat uit een proces van gezamenlijke planvorming 

waarin de verschillende onderhandelpunten aan bod komen. In dit onderzoek wordt aIleen op de 

inhoudelijke kant van de onderhandeling ingegaan. 

3.1 InhoudeJijke aspecten 

De inhoudelijke kant van het onderhandelingsproces voor het oprichten van een joint venture 

voor gebiedsontwikkeling bestaat uit aIle aspecten die komen kijken bij het oprichten van een 

gezamenlijke organisatie en uit de aspecten van gebiedsontwikkeling die in die fase van het 

proces een rol spelen. Het is een proces van gezamenlijke planvorming om tot een inhoudelijke 

overeenkomst te komen. 

Voor de structuur van dit proces van gezamenlijke planvorming kan worden terugverwezen naar 

het in hoofdstuk 1 genoemde financiele regieproces, zie figuur 1. Aan het begin van de 

inhoudelijke onderhandelingen staan partijen vrij ver van elkaar. Vanuit een bepaalde 

vertrouwensbasis zullen in dit stadium op grove hoofdlijnen afspraken worden gemaakt, die in 

een intentieovereenkomst vastgelegd kunnen worden. Om uiteindelijk naar een 

samenwerkingsovereenkomst toe te werken wordt steeds verder van grof naar fijn invulling aan 

de samenwerking en de plannen voor de ontwikkeling gegeven. In dit kader moet de regisseur 

van de onderhandeling hoofd- en bijzaken kunnen scheiden om de verschillende punten op de 

onderhandelingsagenda te kunnen prioriteren. 

De partijen hebben verschil1ende doelstellingen en zullen op veel punten van mening verschillen, 

maar op bepaalde punten zullen zij ook dezelfde doelstellingen hebben. Over die punten hoeft in 

principe niet onderhandeld te worden. (Groetelaers et aI., 2006) Partijen zuIlen echter op veel 

punten wei van mening verschillen en daarnaast verschillende zwaartepunten leggen binnen de 

onderhandelingsopgave (de samenwerkingsvoorwaarden). Het gewicht dat een partij toekent aan 

een specifieke samenwerkingsvoorwaarde is afhankelijk van de businessdrivers van de partij, de 

mate waarin die samenwerkingsvoorwaarde bijdraagt aan het realiseren van bepaalde specifieke 
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businessdrivers (de correlatie tussen de businessdrivers en de samenwerkingsvoorwaarden) en het 

gewicht dat die partij toekent aan die specifieke businessdrivers. Het daadwerkeJijke gewicht dat 

een partij toekent aan een bepaalde samenwerkingsvoorwaarde kan dus per situatie verschillen. 

luist op het verschil in zwaartepunten die partijen leggen kan de onderhandelingsregisseur 

inspringen. Onderhandelingen zijn grotendeels gebaseerd op de verschillen tussen partijen. Het 

verschil in gewicht dat partijen toekennen aan bepaaJde punten wordt ook wei aangeduid als de 

"efficiency ratio". Van deze "efficiency ratio" kan gebruik gemaakt worden om uitruilpunten op 

te zetten. Onder uitruilpunten wordt verstaan dat de ene partij een onderhandelpunt krijgt waar hij 

meer gewicht aan toekent dan de ander, in ruil daarvoor krijgt de ander een onderhandelpunt waar 

hij meer gewicht aan toekent. Vanuit deze uitruilpunten kan worden toegewerkt naar "package 

deals". Een "package deal" wordt gevormd door het combineren van meerdere uitruilpunten tot 

een totaalpakket, waardoor een overeenkomst gesloten kan worden voor (een groot deel van) de 

onderhandelingsopgave. Hierbinnen speelt het totaalpakket de hoofdrol, waardoor partijen 

bepaalde voor hen belangrijke punten mogelijk op moeten geven om op hoofdlijnen voordeel te 

behalen. 

Relevante aandachtspunten voor het verdere onderzoek 

Binnen de inhoudelijke aspecten van het onderhandelingsproces komen de volgende punten 

naar voren die voor de regisseur van de onderhandeling relevant zijn voor het opzetten van 

zijn onderhandelingsstrategie: 

De relaties en correlaties tussen de businessdrivers van de shareholders en de 

samenwerkingsvoorwaarden. Oit geeft een indicatie waar de verschillende 

shareholders zwaartepunten leggen binnen de samenwerkingsvoorwaarden. 

Het gewicht dat de shareholders toekennen aan specifieke businessdrivers. Oit bepaalt 

mede het gewicht dat partijen toekennen aan de samenwerkingsvoorwaarden. 

Inzicht in waar de shareholders zwaartepunten leggen maakt het mogelijk hoofd- en 

bijzaken te onderscheiden in de onderhandelingen. 

Waar de verschillen liggen tussen de zwaartepunten die partijen leggen. Aan de hand 

van die verschillen kunnen uitruilpunten en "package deals" opgezet worden. 

Voor aile samenwerkingsvoorwaarden is het relevant om te weten wat de houding van 

partijen ten opzichte van elkaar is. Indien partijen dezelfde doelstellingen hebben, 

hoeft over dat punt niet onderhandeld te worden. 

33 



4. De partijen 

Gebiedsontwikkeling is een proces dat globaal gezien in een viertal fasen kan worden 

geschematiseerd, zie figuur 7. Per fase zijn andere spelers actief met verschillende doelstellingen 

en belangen. In dit onderzoek wordt gekeken naar de businessdrivers van partijen die gezamenlijk 

een publiek private joint venture voor gebiedsontwikkeling aangaan. Deze joint venture kan voor 

meerdere processtappen opgezet worden. In dit onderzoek wordt gekeken naar het oprichten van 

een joint venture in de haalbaarheidsfase van het proces voor het gezamenlijk oppakken van, in 

ieder geval, de grondexploitatiefase. 

Bij gebiedsontwikkeling is altijd een zeer breed scala aan partijen betrokken, zoals de huidige 

gebruikers en eigenaren van het gebied, secundaire belanghebbenden, overheden, ontwikkelaars 

etc. In dit onderzoek wordt echter niet ingegaan op dit gehele scala, maar wordt gefocust op de 

partijen die vaak bij een joint venture voor de (her)ontwikkeling van een gebied betrokken zijn en 

een directe invloed uitoefenen op dit samenwerkingsverband. Het in dit hoofdstuk gegeven 

overzicht is niet compleet, daar er per situatie bepaalde (uitzonderlijke) partijen bij de 

ontwikkeling betrokken kunnen worden. Deze laatste categorie valt echter niet binnen de scope 

van dit onderzoek. 

Het gebiedsontwikkelingsproces kan op twee manieren worden bekeken, ook wei aangeduid als 

de kostenbenadering en de waardecreatiebenadering. Hoewel in de praktijk nog vee I vanuit de 

kosten gedacht wordt gaat dit onderzoek uit van de waardecreatiebenadering, die ook in de 

praktijk steeds meer naar voren komI. In tegenstelling tot de kostenbenadering gaat deze 

benadering uit van de toegevoegde waarde van een bepaalde processtap voor de voorgaande 

process tap. Hierdoor komt de laatste schakel in het proces centraal te staan en vormt het 

uitgangspunt voor het analyseren van het proces en de belangen die spelen in de verschillende 

procesfasen. (Rompelberg et aI., 2007) Figuur 7 geeft dit weer en vormt de basis voor het 

benaderen van de businessdrivers van de partijen in het verdere onderzoek. 

Door uit te gaan van deze omgekeerde insteek van het proces kan men bij een onderzoek naar de 

businessdrivers van partijen (de shareholders van de joint venture) die aan de basis staan van de 

grondexploitatie, in de vorm van een op te richten publiek private joint venture, niet om de 

partijen in de latere procesfasen heen. Dit betekent dat ook de belangen van de uiteindelijke 
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gebruikers en beleggers (die niet direct bij de joint venture betrokken zijn) meegenomen moeten 

worden, al dan niet doorgelegd naar de spelers aan de onderhandelingstafel. 

>-=-»-»-»- > 
-- .... -- -

< ~. ~<-~< E...-« - ~ ........ 
., 

-.........., -.. _ole ..... 
-& 

_aao4euealie 

Figuur 7 - Het gebiedsontwikkelingsproces: de optiek van de waardecreatie (bron: Fakton) 

4.1 De (mogelijke) shareholders 

De volgende partijen zijn mogelijk te onderscheiden binnen een publiek private joint venture voor 

gebiedsontwikkeling: 

Gemeente; 

Projectontwikkelaars; 

Ontwikkelende beleggers; 

Ontwikkelende aannemers; 

Woningbouwcorporaties; 

Beleggers; 

Banken/financiers. 

In hoofdstuk 1 is het onderzoek afgebakend op de eerste drie partijen. Deze worden in dit 

hoofdstuk verder besproken. In bijlage I wordt verder ingegaan op de andere partijen. 

Gemeenle 

Traditioneel is gebiedsontwikkeling het werkterrein van de gemeente. De laatste jaren is deze 

monopoliepositie echter steeds verder aan het afkalven. Dit komt onder andere door het steeds 

beperkter worden van het gemeentelijk grondbezit. Private partijen met posities in een gebied 

willen deze vaak verzilverd zien door middel van bijvoorbeeld bouwclajms op (delen van) het 
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gebied of in andere gebieden. Dit kan betekenen dat de gemeente de ontwikkeling aan deze 

partijen overdraagt of samen met (een of enkele van) hen de ontwikkeling oppakt. 

Daamaast speelt dat gebiedsontwikkelingsprojecten steeds groter, complexer, langduriger, etc. 

worden. De opgave wordt weJhaast te groot om te be happen voor de gemeente. Dit betekent dat 

de gebiedsontwikkeling overgedragen moet worden aan private partijen of dat samenwerking met 

deze partijen gezocht dient te worden. Deze samenwerking kan op diverse manieren 

vormgegeven worden waaronder hetjoint venture model, hetgeen centraaJ staat in dit onderzoek. 

In figuur 8 wordt het keuzeproces om tot een joint venture te komen geschematiseerd vanuit het 

oogpunt van de gemeente. 

Figuur 8 - Beslisboom PPS (bron: Kenniscentrum PPS, 2004-2) 

Kort gezegd komt het erop neer dat de gemeente voor een joint venture kiest om invloed te 

bJijven houden op het ontwikkelingsproces (om bijvoorbeeld het kwaliteitsniveau te waarborgen), 
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de risico's !e delen met andere partijen, en competenties en kapitaal vanuit de mark! in te 

schakelen. 

Projectontwikkelaars 

Voor partijen is gebiedsontwikkeling een veel nieuwer werkveJd, waaraan door de 

ontwikkelingen van de laatste nieuwe kansen en IIII.-hp,ipn verbonden Doordat 

een steeds roJ is gaan spelen op de markt voor 

moeten op een andere wijze verwerven. Ontwikkelen start 

niet meer het neerzetten van de maar moet in het beginstadium van het proces -1"0-1"-'" 

worden. zullen steeds eerder in het proces in moeten stappen om de beste 

posities te verwerven. Vaak nemen deze ....vc,,,,,,,, in in gebieden waar 

verwachten. De gemeente kan dan niet om hen heen bij de 

ontwikkeling van die 

Een andere mogelijkheid om te verwerven, indien de geen hebben (in he! 

is he! via een telliaer/aal ge~;eH~Clleeru worden voor een samenwerking met de 

gemeente (en eventuele andere partijen). Aan de worden dan meestal ontwikkel-

of productierechten voor de marktpartij(en) verbonden. 

Het is juridisch echter niet zomaar mogelijk productierechten in de 

op te nemen. De productierechten moeten vol gens marktconforme voorwaarden worden 

afgegeven om niet als staatssteun te worden aangemerkt. Daarnaast moet rekening worden 

gehouden met de ..... U"VIVv, ..... richtlijnen met betrekking tot Dit kan betekenen dat de 

bouwrechten samen met de participatie in de joint venture vol gens de geldende richtlijnen 

aanbesteed moeten worden. (Kenniscentrum PPS, 2005) 

Projectontwikkelaars worden veelal gekenmerkt door een kortetermijnvisie die zich vaak beperkt 

tot de directe klant die ontwikkelde opstal afneemt. 

Ontwikkelende 

Ontwikkelende OClle}(}(CllS beschikken over zowel een ontwikkeltak als een beleggingstak binnen 

de totale ondememing. De onderlinge verhouding tussen beiden en welke activiteit centraal staat 

verschilt per ondememing. Bij het ene bedrijf staat de ontwikkeltak ten dienste van de 

beleggingstak, er wordt zuiver ontwikkeld om de beJeggingsportefeuille uit te breiden. 

andere ondememingen beide activiteiten min of meer gescheiden. De beleggingstak is dan 

slechts een van de k1anten van de ontwikkeltak. 

Ook ontwikkelende beleggers stappen in gebiedsontwikkeling om posities te verwerven. 

Afhankelijk van de onderneming hier ook dat zij naast ontwikkelposities 
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willen in betreffend veelal door afname van de 

ontwikkelingen. 

Door de koppeling aan de beleggingstak hebben deze partijen vaak een meer langetermijnvisie en 

zullen meer oog hebben voor de gebruikers (ook de veeder in de 

toekomst dan de directe klant). De waardeketen voor laat zien dat de 

eindgebruiker de waarde van een bepaalt. (Ontwikkelende) hebben dit 

voor ogen en zullen ook meer oog hebben voor de klantwensen bij de ontwikkeling van een 

De op zich kan worden als een Een kan worden 

omschreven als een financiele instelling die met een zekere beschikking krijgt over 

waarvoor langlopende moe ten worden gezocht, waarmee een afzonderlijk 

deel van de organisatie belast wordt. (Keeris, 200 I) 

De hoofddoelstelling van beleggers is het behalen van rendement. Dit kunnen zij doen door direct 

(aankoop van panden), danwel indirect aandelenparticipatie) te in onroerend 

(van Goal et aI., 2001) 



5. De businessd rivers 

De belangen van de shareholders in een publiek private joint venture voor gebiedsontwikkeling 

zijn in twee groepen op te delen: 

De algemene businessdrivers van de partijen; 

Project-/situatiespecifieke belangen. 

De eerste groep zijn de aJgemene businessdrivers van partijen die voortvloeien uit hun algemene 

strategie of beleid. Deze businessdrivers zijn tot op zekere hoogte niet afuankelijk van het project 

of de situatie. Natuurlijk zal per situatie het zwaartepunt kunnen verschuiven, maar in principe 

blijven de businessdrivers relevant. Deze businessdrivers staan centraaJ in dit onderzoek. 

De tweede groep komt voort uit de specifieke situatie en de kansen of beperkingen die rut 

oplevert voor partijen. Deze groep is uitermate belangrijk in gebiedsontwikkeling en het 

onderhandelingsproces om de joint venture tot stand te brengen, maar valt toch buiten het kader 

van dit onderzoek. Juist door het situatiespecifieke karakter van deze belangen zijn er weinig 

algemene uitspraken over te doen, wat het erg moeilijk maakt dergelijke belangen bij dit 

onderzoek te betrekken. 

Ik heb deels uit de literatuur en deels uit gesprekken met ervaren adviseurs binnen het gebied van 

het tot stand komen van joint ventures bij Fakton voor de verschiHende shareholders de 

businessdrivers boven water gehaald. In dit hoofdstuk wordt dit voor de gemeente, 

projectontwikkelaar en ontwikkelende belegger kort besproken. Het volledige overzicht van de 

businessdrivers van aile shareholders is opgenomen in bijlage 2, met een korte toelichting per 

businessdriver. 

5.1 De onderhandelingstafel voor gebiedsontwikkeling 

De initiatiefrol bij het opstarten van gebiedsontwikkeling ligt nog steeds voornarnelijk bij de 

gemeente. Deze partij neemt dan ook in veel gevallen het initiatief bij het opzetten van een 

onderhandelingstafel voor het oprichten van een publiek private joint venture. De private partijen 

worden door de gemeente aangetrokken, omdat zij aanzienlijke posities of belangen in het gebied 

hebben of door middel van een door de gemeente uitgeschreven tender. In het laatste geval wordt 

deelname in de joint venture in de markt aanbesteed. 
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Vaak bestaat het pri vate deel van de joint venture uit meerdere marktpartijen. Deze marktpartijen 

hebben apart van de onderhandelingstafel met de gemeente een consortium gesloten, zodat zij 

gezamenlijk opereren binnen de joint venture. De onderhandelingstafei voor een publiek private 

kan dan ook worden gezien aJs een onderhandeling tussen publiek en privaaL De 

onderhandelingen tussen 

dit onderzoek. 

partijen onderling staan hier buiten en worden niet behandeld in 

Gemeente 

De gemeente kent een (college van B&W en en een apparaat. 

Beide verantwoordelijk voor het opstellen van het gemeentelijk beleid, waaruit 

gebiedsontwikkelingsprojecten voortkomen, aJhoewel er vaak wei een duidelijk verschil is. 

Van Leengoed (2007) verwoordt de basis van het beleid van de als voIgt: "hel 

belangrijkste doel van de gemeente is het behartigen van de belangen van de lokale gemeenschap 

en het nastreven van een optimale ruimtelijke structuur." 

Het beleid van de gemeente wordt in principe gevormd door het ambtelijk apparaat. 

Daarnaast heeft het poiitieke een belangdjke invloed op specifieke beleidspunten. 

Vanuit dit politieke apparaat kunnen speerpunten en prestigeprojecten naar voren 

worden die een belangrijke invloed hebben op de planvorming. Doordat er am de vier 

jaar ""'-'LoU',,"U worden gehouden en daarmee de samenstelling van he! apparaat 

wijzigt, kan dit aspect een belangrijke risicofactor opleveren binnen het planonlwikkelingsproces. 

2005) Een nieuwe samenstelling van het politiek apparaat kan tot andere inzichten over 

de planvorming lei den en daarmee vanuil de gemeenle noodzakelijk maken. 

Het eerder genoemde beleid van de komlop 

--'----'J" beleid op de ruimtelijke ordening en het grcmaoelelO 

voort uit het 

ordening heeft met 

name betrekking op de bestemrningen van locaties. V~~r het grondbeleid zijn de 

hoofddoelstellingen uit de Nota Grondbeleid kaderstellend van VROM, 2001): 

Bevorderen van gewenst 

Verhogen van de kwaliteit van het ruimtegebruik, " .. r'fir",''''n van de LI;;;~;~<OII",\.II" van de 

en de marktwerking op de 

Bevorderen van een verdeling van kosten en opbrengsten. 
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De doelsteHingen van het grondbeleid kunnen vertaald worden naar het realiseren van de opgave 

op het gebied van wonen, werken, recreeren en vn,'"\r7,pn Kaderstellend hierbij 

als kwaliteit, leefbaarheid van het woon- en leefmilieu etc. (Groetelaers et aI., 2006) 

Daamaast kunnen ook financiele doelstellingen worden gesteld. Deze kunnen varieren van het 

kostendekkend ontwikkelen tot het aanvullen van het weerstandskapitaal v~~r de verevening van 

andere Un)et,e!alers et aI., 

Het van de uprnpP'ntp eenjoint venture is voomamelijk het delen van de risico's met 

marktpartijen en het inschakelen van de "'Vl'UV"""'''''''''' en het ""~"\M'U van om meer 

in de !!e[)le(]som hrpno"n zie de in hoofdstuk 4 genoemde 

beslisboom van het kenniscentrum PPS (figuur 8). Daamaast speelt ook het feit dat 

vaak sneller over kunnen gaan tot het van nr£'\''''''n wat voor bepaaJde gunstig 

kan et aI., 

Marktpartijen in de joint venture 

Het hoofddoel van marktpartijen is het maken van rendement. (Groetelaers et 2006) De 

grondexploitatiefase van binnenstedelijke herstructurering is door de hoge verwervingsprijzen 

vaak niet winstgevend. Private partijen zullen in een dergelijk project nstaPr>en met het oog op 

uitgestelde winsL Door vroeg te investeren kunnen zij posities verwerven om te ontwikkelen, 

bouwen of beleggen (mits productierechten opgenomen in de 

samenwerkingsovereenkomst voor de joint venture). Uit deze activiteiten zullen de partijen hun 

winst of rendement halen. Het is echter wei zaak dat de winst die daaruit behaald wordt opweegt 

de in de grondexploitatie. 

Een aanzienlijk aile marktpartijen is het zoveel mogelijk inperken van hun risico's. 

Door samen te werken met de kunnen zij hun verlagen. '"''''''''''''''-1'' et al. 

2006) 

Een laatste ~.""v .. ,,#v punt is dat het voor marktpartijen van isom 

relaties op te bouwen. 

hieraan gewerkt worden. 

Projectontwikkelaars 

V'A""""-1" et al. 2006) Door met de gemeente samen te werken kan 

Het hoofddoel van een ontwikkelaar is het maken van winst op ontwikkelingen, die hij bij 

voitooiing direct verkoopt. Deze winst wordt aangeduid als de marge op de ontwikkeling en is 
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globaal het versehil tussen de "",rlm,nnn" en de investeringen. De 

ontwikkelaar heeft hierdoor een kortetermijnvisie op de pn)le(;teln. 

am de marge maximaal te maken zuIlen de nVleS[leOlllgem zo mogelijk "'~"VU"''I/' moeten 

worden en zaJ de verkoopprijs zo mogeJijk moeten zijn. Hier treedt vaak een spanningsveld 

op tussen te realiseren kwaliteit (waardoor de verkoopprijs omhoog kan gaan) en de te maken 

investeringen. Hoe hierrnee omgegaan wordt verse hilt erg per ontwikkelaar. Met name grote 

ontwikkelaars onderkennen het beJang van kwaliteit. (Groetelaers et al. 2006) 

Zoals gezegd is het voor aile marktpartijen belangrijk hun risico's zoveel mogelijk te beperken. In 

een samenwerking zal een ontwikkelaar deze risico's vaak bij andere partijen neer willen leggen. 

am de afzetrisieo's van de ontwikkeling te beperken willen zij voldoende flexibiliteit in het 

proees en de planvorrning om op de markt in te kunnen spelen. 

Ontwikkelende beleggers 

Ontwikkelende v"",,>'.>'.vl eombineren 

een Deze partijen hebben vaak een 

de businessdri vers van een ontwikkelaar en van 

termijnvisie dan een gewone ontwikkelaar, 

waardoor vaak wat meer aandaeht besteden aan kwaliteit en de behoeftes van de k1ant. 

De hoofddoelstelling van ~V'~h"~' is het behalen van rendement. Het 

wordt (yp\J(w,rnn door de IRR Rate of Return). Deze wordt berekend door de (jaarlijkse) 

inkomsten en uitgaven te rekenen naar begin- of einddatum aan de hand van een 

(Rust et al., 1997) 

am dit ~-'-oc, .. te behalen via belegging in va!;tg()edio is voor hen een aantal 

punten van belang (van Gool et 2001): 

Voldoende op aantrekkelijke 

Voldoende van de objeeten; 

Voldoende huurinkomsten uit de objeeten; 

Minimaliseren van vvIIV"">'.,"'" in onderhoud. 

am een voldoende bezelting en een voldoende huur te kunnen vragen moet de belegger 

aansluiten bij de k1antvraag. Dit komt terug in zowel de kwaliteit van de objeeten zelf als de 

kwaliteit van de locatie. 

Daamaast spelen onderhoudskosten een belangrijke rol. De belegger hecht daarom waarde aan 

duurzame kwaliteit en indien zij aan het begin van het proces betrokken is, hierop willen 

sturen. 

De !.(G'>lGJIUG rendementsdoelstellingen hebben een directe relatie met het !sl\~or)rotlel van de 

doordat de disconteringsvoet waarmee <yprp!c,'nn wordt mede wordt bepaald door het 
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risicoprofiel. Het vereiste rendement wordt opgebouwd uit een van de 

rentevoet met een toes lag, de risicopremie, die afhankelijk is van het risicoprofiel 

van de (Rust et 1997) 



6. De sanlelHverkingsvoor\vaarden 

De intentie om gezamenlijk een gebiedsontwikkelingsopgave op te pakken, aJ dan niet in de vorm 

van een joint venture, zal door partijen vertaald moeten worden naar een 

samenwerkingsovereenkomst. De samenwerkingsovereenkomst om vat globaaJ gezien twee 

aspecten: 

Afspraken die betrekking hebben op de gebiedsontwikkelingsopgave; 

Afspraken die betrekking hebben op de samenwerkingsopgave. 

In dit onderzoek wordt ingegaan op samenwerking in de vorm van een joint venture. Voor andere 

vormen van samenwerking zullen globaal dezelfde voorwaarden overeengekomen moeten 

worden, met uitzondering van de voorwaarden die specifiek betrekking hebben op de joint 

venture organisatie. 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de voorwaarden die de basis vormen voor de samenwerking. 

Deze vormen de basis voor de samenwerkingsovereenkomst, maar hoeven daar niet alJemaal een 

op een in terug te komen. Hier wordt voornamelijk ingegaan op de hoofdclusters waarbinnen de 

samenwerkingsvoorwaarden gegroepeerd worden. 

6.1 De gebiedsontwikkelingsopgave 

In de literatuur worden de aspecten die betrekking hebben op het managen/oppakken van een 

gebiedsontwikkelingsopgave redelijk breed uitgemeten. Daamen (2005) heeft vanuit zijn 

onderzoek een denkkader opgesteld waarbinnen de aspecten die een rol spelen binnen 

gebiedsontwikkeling worden geschematiseerd. Dit denkkader gebruik ik als basis om structuur 

aan te brengen in de samenwerkingsvoorwaarden. Centraal binnen elit denkkader staan de drie 

pijlers "markt(kwaliteit)", "middelen" en "ruimtelijke kwaliteit" . Het voJJedige denkkader wordt 

geschematiseerd weergegeven in figuur 9, waarbij de pijlers verder zijn uitgewerkt naar 

specifieke aspecten en de aspecten die een rol spelen op de raakvlakken tussen de pijlers zijn 

aangegeven. 
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Figuur 9 - Denkkader voor het proces van stedeJijke gebiedsontwikkeling in Nederland 
(Daamen, 2005) 

Daamen (2005) brengt in dit schema een aantaJ aandachtspunten naar voren, die ook terug 

moeten komen in de samenwerkingsvoorwaarden voor de joint venture: 

Markt 

Onder de pijler "markt" worden eigenlijk aile aspecten die in relatie staan tot de markt behandeld 

door Daamen (2005). Hieronder vallen onder meer de fasering van het proces en de aansluiting 

daarvan op de markt, de risico' s die aan het project verbonden zijn, de belangen en doelstellingen 

van de betrokken partijen, het soort gebied dat ontwikkeld wordt en de invulling van het 

programma voor het gebied, de manier waarop omgegaan wordt met project- en 

procesmanagement en vraag en aanbod. 
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Daamen (2005) met betrekking tot de ''''''-''"''F. voornamelijk in op de fasering van het proces. 

In het kader van de speelt voomamelijk de van het Ie 

ontwikkelen Het gebied is vaak te om in een keer ontwikkeld en/of in de markt 

gezet te worden (de markt kan niet in een keer het gebied absorberen/opnemen). am dit te 

1I1t1"'r\l''''f1I~'''" wordt de ontwikkeling vaak 

Met tot de risico's onderscheidt Daamen (2005) een aantal 

Omgevingsrisico's; 

Organisatierisico's. 

Over het managen en verdelen van de risico's zullen partijen "nr" .... 'n moe ten maken. Hierbij 

moe I worden dat risico's 

worden. Daarnaast moel de 

te voorzien zijn en daarom gemanaged kunnen 

houden met onvoorziene omstandigheden. 

Het thema project- en procesmanagement is voor een samenwerking tussen partijen interessant, 

omdat zij gezamenlijk het project en dus het proces moeten doorlopen. Er 

zullen van tevoren richtlijnen voor het te doorlopen proces moeten worden gesteld. 

In het kader van de samenwerkingsvoorwaarden komen uit de 

de volgende punten naar voren: 

van Daamen (2005) 

en van de betrokken 

De belangen van de stakeholders van het "''''Iv''", 

Fasering; 

Risico's en onvoorziene 

Het soort gebied dat ontwikkeld wordt; 

De van het programma voor het 

Hoe omgegaan wordt met project- en procesmanagement. 

Middelen 

Onder "middelen" schaart Daamen (2005) aIle middelen die nodig zijn om een 

gebiedsontwikkelingsproject vorm te kunnen geven. Dit door in te brengen 

"''''"''''''''', zoals financiele middelen en de organisatie, en anderzijds het juridische 

kader. Dit juridische kader omvat de wettelijke kaders waarbinnen gebiedsontwikkeling vaH en 
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de juridische middelen, zowel publiek als privaat, die partijen ter beschikking staan. Hierbij 

dat aileen de overheid over pubJiekrechtelijke middelen beschikt. 

Voor de ontwikkeling zuBen voldoende middelen beschikbaar gemaakt moe ten worden. Deze 

kunnen door de zelf worden of extern aangetrokken zoals 

bijvoorbeeld subsidies. Over zowel de benodigde middelen als het beschikbaar stellen enJof 

extern aantrekken van deze middelen zullen afspraken moeten worden. 

In het kader van de 

(Daamen, 

Financiele 

komen hieruit de volgende punten naar voren 

()rrnot'vt":n van de 

Wettelijk kader en de juridische status van het 

lnzet van hetjuridisch instrumentarium van 

Ruimtelijke kwaliteit 

kwaliteit is een zeer breed begrip, waar vanuit verschillende invalshoeken naar 

gell<el(en kan worden. Een beschouwing is in het kader van dit onderzoek echter niet 

relevant. Samenvattend kan onder ruimtelijke kwaliteit worden verstaan: de kwaliteit van het 

gerealiseerde project. K walileit is naar mijn mening erg subjeclief, maar is enigszins te meten in 

de aansluiting op de markt. Dit vertaalt zich naar de invulling en het kwaliteitsniveau van het 

programma. 

In het kader van de samenwerkingsvoorwaarden komen hieruit de volgende punten naar voren 

(Daamen,2005): 

Invulling van het programma; 

Kwaliteit van het programma en de randvoorwaarden aan het programma. 

Ruimtelijke kwaliteit vs. Middelen 

Daamen (2005) noemt op het raakvlak tussen kwaliteit en middelen het creeren van 

v~~r de Oit draagvlak speeJt op verschillende niveaus. Daamen (2005) 

onderscheidt hier ondermeer politiek en bestuurlijke steun, en maatschappelijke steun. Onder 

maatschappelijke steun moet hier met name draagvlak onder de stakeholders van de 

ontwikkeling, zoals de huidige el~;enarem en de toekolrIlst gebruiker, worden verstaan. De 

47 



huidige spelen een rol bij de van het gebied. Daarnaast hebben 

deze het recht op zelfrealisatie. 

Bij het realiseren van beide vormen van draagvlak speelt (gebieds)marketing een belangrijke rol. 

Marketing bij is een redelijk nieuw fenomeen wat steeds verder uitgebreid 

wordt. Vanuit basale methoden om een gebied op een manier op de kaart te 

zetten worden de methoden steeds verder In dit kader wordt bijvoorbeeld 

",,,,,,prIVt naar het koppelen van een aan een dit wordt ook wei "city 

branding" 2004) 

In het kader van met marktpartijen zal ook onder deze moeten 

bestaan om in de ontwikkeling te Deze zuBen het project als (voor hen) 

haalbaar moeten inschatten.(Bruil et aI., 2004) 

Algemeen kan gesteld worden dat voldoende voor de nodig is om de 

middelen beschikbaar te krijgen. Dit is naast door rniddel van marketing onder andere 

te bereiken door voldoende ruimtelijke kwaliteit te realiseren in lOwel de kwantiteit als kwalileit 

van het te ontwikkelen programma. 

In het kader van de samenwerkingsvoorwaarden komen hieruit de volgende punten naar voren 

(Daamen, 2005): 

Invulling van het programma; 

Kwaliteit van het programma/randvoorwaarden aan het programma; 

(Gebieds )marketing; 

Relatie metlafspraken betreffende de stakeholders van de ontwikkeling. 

Middelen VS. Markt 

Op het raakvlak van middelen en markt stelt Daamen (2005) het financieel plan. Dit plan omvat 

globaal de benodigde investeringen (benodigde middelen) en de verwachte opbrengsten 

(wat de ontwikkeling oplevert bij afzet in de markt). 

Voor het financieel plan wordt uitgegaan van het eerder genoemde rekenproces 

(waardecreatiebenadering), waarbij vanuit de uiteindelijke opbrengstpotentie de verwachte 

opbrengsten op beginbasis worden berekend. Elke schakel bepaalt dus de opbrengst 

van de voorgaande schake!. De opbrengsten uit de vastgoedontwikkeling zijn hier dus 

maatgevend voor de opbrengsten in de grondontwikkeling. Het financieel plan voor de 

grondontwikkeling wordt ook weI de grondexploitatierekening genoemd. 
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In het kader van de samenwerkingsvoorwaarden komt hieruit het volgende punt naar voren 

(Oaamen, 2005): 

Het financieel plan. 

Ruimtelijke kwaliteit VS. Markt 

Op het raakvlak tussen ruimteJijke kwaliteit en markt stell Oaamen (2005) het ruimtelijk plan. Oit 

ruimtelijk plan omvat globaal gezien de invulling van het gebied (het programma) en de 

(ruimtelijke) kwaliteit van het programma. Zowel invulling als kwaliteil van het programma 

wilen aan moeten sluiten op de (vraag vanuit de) markt, zoals eerder aangegeven. In verband met 

een mogelijke samenwerking met marktpartijen wilen deze marktpartijen voldoende 

in het programma moeten zien. 

In het kader van de samenwerkingsvoorwaarden komt hieruit globaal een aantal dezelfde punten 

naar voren als bij ruimtelijke kwaliteit vs. middelen (Oaamen, 2005): 

Invulling van het programma; 

Kwaliteit van het programmaJrandvoorwaarden aan het programma; 

(Gebieds)marketing. 

Aanvulling op Daamen 

Oaamen (2005) laat een aspect van Oil 

de fiscale aspecten van gebiedsontwikkeling, die ook/juist binnen een publiek private 

een is met name de bij het 

verwerven van het gebied interessant. (K'enrllsc:entrUlm PPS et 

6.2 De samenwerkingsopgave 

Naast de ""JJ'<::"l<::' die een rol spelen bij het oppakken van een wilen 

ook moeten worden die betrekking hebben op de 

am!enlllA:e businesscasel( businessplan) 

Voor het gezamenlijk oppakken van een )';vIJ'vU",jlllW zullen partijen een 

businesscase opstellen, zie hoofdstuk I. Aile samenwerkingsvoorwaarden maken 



onderdeel uit van deze businesscase, maar er zijn twee punten die er specifiek met 

tot de gezamenlijke businesscase: 

=~=~~::"'!:!="'-"'~!.!Q= de basis voor de businesscase is het helder formuleren van 

de doelstellingen. (Hoedjes, 2006) gebiedsontwikkeling hebben aile partijen ieder hun 

eigen doelstellingen. Voor de samenwerking zullen zij echter ook gezamenlijke 

doelstellingen hebben die zij als gezamenIijke willen realiseren . 

.!nl~!:.i!l!u!~~~~;.;. de integra Ie businesscase is een overzicht van de effecten van het 

gezamenlijk plan op de economische en doelstellingen van de Het 

is daarmee een toets van het gezamenlijk plan aan de doelstellingen van de afzonderlijke 

'"r<,""rl()rt et aI., 

Het gezamenlijk oppakken van de gebiedsontwikkeling betekent ook dat het 

voor zover de taak van de joint venture, opgepakt moet 

worden. Om hiervoor richtlijnen Ie geven zullen partijen gezamenlijk afspraken moeten maken 

over hoe dit proces ~ ... '"_ ... _". en doorlopen wordt. 

afspraken 

zetten voor het oppakken van de gebiedsontwikkelingsopgave een gezamenlijke 

op, de joint venture. Deze za! op verschillende punten invulling gegeven 

moe ten worden, zoals de organisatievorm en de van de organisatie. 

Afspraken over verrichl werk voor ingaan samenwerking 

Het oppakken van de gebiedsontwikkelingsopgave begint nlet bij het ingaan van de 

samenwerkingsovereenkomst. Het proces is al veel eerder begonnen, waarbij partijen reeds een 

(klein) dee I van de opgave opgepakt hebben en toegewerkt hebben naar de samenwerking. De 

activiteiten die partijen verricht hebben zullen moeten worden naar de 

organisatie. Daarnaast hebben partijen kosten (en moeite gemaakt om de 

organisatie op Ie zetten. Er moelen afspraken gemaakl worden in hoeverre deze kosten op de 

gezamenlijke projectbegroting moelen worden verrekend. 

Exit regelingen 

Dit betekent dat de De samenwerking wordt 

voor een afgebakende 

voor een 

wordt Aan het eind van deze peri ode zullen de partijen uit 
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elkaar gaan en zal het bezit van de 

van de reeds 

verdeeld worden. Hierover moeten bij het aangaan 

~elnaakt worden. 

Naast het beeindigen van de cc.,np"\l,,,'rlv, op einddatum kan het ook voorkomen dat de partijen 

door voortijdig uit elkaar willen gaan. Ook over een situatie zullen 

afspraken moeten maken alvorens de aan te gaan. (Kenniscentrum PPS, 

2004-2) 

6.3 Uitgangsinfonnatie van Fakton 

Binnen Fakton is reeds voorwerk verricht op het gebied van de samenwerkingsvoorwaarden v~~r 

publiek samenwerking v~~r gebiedsontwikkeling. Vanuit de ervaringspraktijk binnen het 

onderhandelingsproces om partijen bij elkaar te is een "checklist" 

samenwerkingsvoorwaarden opgesteld v~~r praktische binnen het werkveld van 

Fakton. Deze "checklist" heb ik mede als uitgangspunt v~~r mijn onderzoek Deze Iijst 

is in bijlage 3 opgenomen. 

6.4 Praktijkcases 

Aan de hand van Iiteratuur en het reeds verrichte werk van Fakton heb ik een conceptlijst 

van mogelijke samenwerkingsvoorwaarden. Om te onderzoeken in hoeverre deze 

(een dee! van) de voor het opzetten van een venture 

voor vormen heb ik een vijftal onderzocht. Het doel was 

hierbij een toets in hoeverre de punten daadwerkelijk terugkwamen bij het 

vormgeven van de samenwerking en anderzijds de Iijst zoveel mogeJijk aan te vullen 

met punten. 

De beschouwde cases waren: 

Overstad, Alkmaar; 

Spoorhaven, Roosendaal; 

Waalfront, Nijmegen; 

Laakhaven West, Den Haag 

De Binckhorst, Den Haag. 

petroleumhaven); 

In bijlage 4 is een korte achtergrondbeschrijving van de cases opgenomen. 
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In bijlage 5 is aangegeven welke afspraken bij welk project aan bod zijn gekomen, in betreffende 

procesfase. In deze checklist lOwel de voorwaarden uit het vooronderzoek als de aanvullende 

punten die uit de cases naar voren gekomen opgenomen. 

In deze checklist is aileen het terugkomen op zich van de samenwerkingsvoorwaarden in de 

betreffende cases opgenomen. Er is niet aangegeven wat de Dn~CJ(~ze is die is gemaakt, 

dit in verband met vertrouwelijkheid van de contractgegevens in de status waarin de Df()!e,cte 

zich bevinden. 

Het merendeel van de samenwerkingsvoorwaarden komi bij een of meerdere lerug. Het 

feit dat samenwerkingsvoorwaarden in geen van de naar 

.. "" .... ,.." niet dat deze niet op de onderhandelingsagenda thuishoren. AI deze projecten 

bevinden zich nog in het beginstadium, vaak zelfs in de onderhandelingsfase. Daardoor is niet 

van aile projecten de definitieve beschikbaar. De praktijkcases 

kunnen dus geen volledig overzicht geven. Daarnaast zal niet elk project de lijst met 

Topmp.rlrf worden. Als laatste kan nog worden dat een van 

de doelstellingen van dit onderzoek het uitbreiden van het inzicht in de 

samenwerkingsvoorwaarden voor eenjoint venture is. Dit onderzoek kan daarmee u_",.,~~ ... '~ 

voor aanvullende samenwerkingsvoorwaarden. Het niet terugkomen van bepaalde 

voorwaarden in de cases vormt naar mijn mening dan ook geen reden om deze punten te 

UH'P,",''''U uit de Iijst met samenwerkingsvoorwaarden. 

het overzicht van de samenwerkingsvoorwaarden vaH nog de algemene kanttekening te 

plaatsen dat elke joint venture voor gebiedsontwikkeling lo uniek is dat er geen checklist kan 

worden opgesteld voor de samenwerkingsvoorwaarden die bij de onderhandeling simpelweg 

afgelopen kan worden. Het in dit onderzoek kader dient slechts als indicatieve 

leidraad. Elk punt in deze leidraad zal door de betrokkenen specifiek v~~r hun situatie gewogen 

moeten worden op relevantie en er zal bepaald moeten worden of er nog andere factoren terug 

moeten komen in de samenwerkingsovereenkomst. 

6.5 Hoofdclusters van samenwerkingsvoorwaarden 

In 6 is een totaaloverzicht opgenomen van de sarnenwerkingsvoorwaarden die in dit 

onderzoek naar voren gekomen. Dit overzicht is niet uitputtend, maar een indicatief 

kader. Het overzicht van de samenwerkingsvoorwaarden moet ook niet als een voor de 

onderhandeling worden Voor elke situatie moet bekeken worden welke 
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voorwaarden relevant zijn en of er aanvullende voorwaarden opgenomen moe ten worden die 

recht doen aan die specifieke situatie. 

De samenwerkingsvoorwaarden voor een joint venture voor gebiedsontwikkeling kunnen 

worden samengevat in de volgende 13 clusters: 

A. Gezamenlijke doelstelling 

B. Programma en randvoorwaardelijk kader 

C. Financieel afsprakenkader 

D. Fiscaal 

E. Organisatie en procesarchitectuur 

F. Omgeving en procesafspraken 

G. Risico's en onvoorziene omstandigheden 

H. J uridische status/instrumentarium 

I. Gebiedsmarketing 

J. Exit regelingen 

K. Werkzaamheden voorafgaand aan oprichten joint venture 

L. Overige afspraken 

M. Integrale businesscase 

In de literatuur wordt geen eenduidige clustering naar voren gebracht. Experts geven daarnaast 

aan dat de indeling in clusters op zeer verschillende manieren te maken is en de exacte indeling 

niet echt relevant is, hoewel dit per situatie kan verschillen. De keuze voor deze clusters is 

redelijk arbitrair genomen, vanuit de gedachte om zoveel mogelijk onderscheid te maken tussen 

de specifieke onderdelen van de gebiedsontwikkelingsopgave. Hiema wordt kort ingegaan op de 

verschillende clusters. 

A. GezamenLijke doeLsteLLing 

Dit is reeds aangekaart eerder in dit hoofdstuk. Het gaat hier met name om de vertaalslag die 

partijen moeten maken van hun eigen doelstellingen en ambities naar gezamenlijke 

doelstell ingen. 
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B. Programma en randvoorwaardelijk kader 

In dit cluster worden aile uitgangspunten aangaande het te ontwikkelen programma vastgelegd. 

Hieronder vallen ook de fasering en de (globale) planning. Daarnaast kunnen er aanvullende 

randvoorwaarden aan het verdere ontwerp en ontwikkelproces worden opgenomen. Zie ook de 

bespreking van het werk van Daamen (2005) voor de verschillende met betrekking tot 

het programma. 

C. Financieel afsprakenkader 

Onder het financieel afsprakenkader vallen aile afspraken met betrekking tot de financiele 

middelen die voor het project en beschikbaar (Daamen, 2005) Naast de kosten en 

van het project en de 

benefit sharing, kostenverhaal, value 

vallen hier ook zaken onder als subsidies en 

en afspraken Over productierechten. 

Subsidies kunnen onder verschillende voorwaarden worden verstrekt. Een 

het koppelen van een benefit-sharing-arrangement aan de subsidie. In een 

hierbij is 

geval wordt 

de subsidie verstrekt onder de voorwaarde dat de subsidieontvanger(s) de subsidieverstrekker 

onder bepaalde voorwaarden laat meedelen in de 1 .... '·lcn,)TIc in het 

(Kenniscentrum PPS et 2001) 

Kostenverhaal is zowel bij het financieel afsprakenkader als bij het juridische instrumentarium 

opgenomen, omdat het raakvlakken met beide clusters heeft. De "r't.lp'·fYr"nn komt echter 

voornamelijk uit de juridische daarom wordt kostenverhaal onder dat cluster kort 

Value capturing is een verzamelterm voor aile instrumenten om partijen een 

te laten doen aan de ontwikkelingen waar profijt van hebben. Deze instrumenten maken het 

om waardestijging van grond en onroerend ontstaan door publiek handeJen, af te 

romen en te investeren in de handelingen die deze veroorzaken. (Offermans et aI., 

2004) Benefit sharing valt in principe ook onder deze noemer. 

Productierechten 

Marktpartijen mede in om te verwerven. Deze posities 

worden als productierechten in de samenwerkingsovereenkomst. worden 

tevens bepaalde randvoorwaarden waaronder deze worden verleend. 
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D. Fiscaal 

Voor eenjoint venture voor gebiedsontwikkeling speclt een aantal zaken op fiscaal vlak. Deze 

hebben te maken met de van en met het fiscaal 

voor de v'l5<w''''(.." .... (Kenniscentrum PPS et aI., 2003) 

Voor de overdracht van onroerend goed gelden twee fiscale tarieven. Bij de overdracht van 

bestaand onroerend goed wordt overdrachtsbelasting (6%) geheven, gemeentes vallen hierbij 

echter onder het 0 tarief . Bij de overdracht van nieuw vervaardigd onroerend wordt BTW 

(19%) geheven. Bij gebiedsontwikkeling betekent dit dat in het van verwerving tot uitgifte 

van kavels en opstal lOwel als BTW is afgedragen. Om dll te voorkomen 

kan ervoor worden de te laten verwerven door de die deze 

fiscaal bouwrijp maakt zodat de gronden worden a!s nieuw vervaardigd 

onroerend GEM betaalt voor de overdracht van de BTW, maar kan deze weer 

terugvorderen na doorleveren aan de ontwikkelaars. (provincie Limburg et aI., 2006) 

Daamaast nog een fiscaal aspect, op het van dat verbonden 

is aan de van GEM. CV's en vof's worden aangemerkt als fiscaal transparant. 

Dit betekent dat de vennootschapsbelasting direct wordt doorgeheven aan de vennoten, waardoor 

voor een venture niet dubbe! vennootschapsbelasting wordt betaald. van 

Financien, 2007) 

E. Organisatie en procesarchitectuur 

Binnen dlt cluster vallen aile die hebben op de interne projectorganisatie. 

Het vormgeven van de organisatie wordt door Daamen (2005) als punt voor 

gebiedsontwikkeling, hij gaat echter nlet in op de van het vormgeven van de 

5'UH'''"LJ'' voor een publiek joint venture. 

F. Omgeving en procesafspraken 

Binnen dit cluster die betrekking hebben op partijen die buiten de interne 

projectorganisatie vaHen, zoals bijvoorbeeld zelfrealisatoren. (Daamen, 2005) 

G. Risko's en onvoorziene omstandigheden 

Het verdelen en beheersen van risico's is een centraal onderwerp binnenjoint ventures voor 

gebiedsontwikkeling. Partijen zullen gezamenlijk op verschillende niveaus fisico's moeten 

onderkennen en afspraken moelen maken over de verdeling van de risico's en het gezamenlijk 

risicomanagement. (Kenniscentrum PPS et aI., 2004-3) 
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Naast risico's kunnen er ook onvoorziene omstandigheden Partijen zullen afspraken 

moeten maken wat onder die vall en hoe hiermee wordt omgegaan. 

H. luridische status/instrumentarium 

Binnen dit cluster worden aile juridische overeenkomsten en aspecten gevat. Hierbinnen valt een 

Ie maken in pubJiek- en privaatrechtelijke (Daamen, Met de 

invoering van de Grondexploitatiewet verandert er een en ander binnen het 

instrumentarium van de (van den Brand et 2008) 

Het instrumentarium van de gemeente bestaat op hoofdlijnen uil het 

bestemmingsplan, Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg), onteigening en kostenverhaal. Met 

name kostenverhaal kan hierbij een discussiepunt zijn, omdat daar geen directe weuelijke basis 

voor is. Doordat private samenwerking een privaatrechtelij ke overeenkomst kan 

kostenverhaal aileen op vrijwillige basis overeengekomen worden. (Groetelaers, 2004) In de in te 

voeren Grondexploitatiewet wordt wei een wettelijke basis gegeven voor kostenverhaal. Wolff et 

al. (2006) en van den Brand et al. (2008) plaatsen kostenverhaal binnen dit kader. Dew wet 

een minimum voor waarover kosten verhaald kunnen worden. Daarnaast 

kunnen afspraken worden gemaakt door partijen. Wolff et al. (2006) concludeert 

dat deze verdergaande afspraken in de praktijk ook daadwerkelijk worden gemaakL 

Het privaatrechtelijke kader heeft betrekking op de overeenkomst tussen de en de 

marktpartijen. 2004) 

1. Gebiedsmarketing 

In het kader van de samenwerkingsvoorwaarden is op het van voornamelijk 

belangrijk wat het budget voor de marketing is en welke partij hiervoor de kartrekker is. 

1. Exit TP<WJj!T''''I'T' 

De venture wordt voor een De samenwerking in de vorm 

wordt Of bij voltooiing van de opgave Of voortijdig "",,,,.,,,.,,,,,, In beide moeten 

gemaakt worden op welke en wanneer de samenwerking wordt beeindigd, en hoe 

de en eventuele verplichtingen van GEM worden verdeeld. Bij voortijdige 

van de is het ook van beiang wie de grond (in ontwikkeling) krijgL In 
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veel gevallen wordt deze ov,ergeru"aglel aan de gemeente, zodat de ontwikkeling ,,,,,,rf,nm,cr kan 

worden hiervoor schadeloos gesteld. vinden. De andere 

K. Werkzaamheden voorafgaand aan venture 

Partijen zullen voor de daadwerkelijke oprichling van de joint venture reeds werkzaamheden 

verrichten die betrekking hebben op het project of op he! tot stand komen van de joint venture en 

op de besluitvorming voorafgaand aan het daadwerkelijk ingaan van de 

samenwerking. 

L. Overige afspraken 

Dit cluster is opgenomen om aan te geven dat dit overzicht van de samenwerkingsvoorwaarden 

geen volledige afvinkiijst van onderhandelpunten of is. Per situatie 

kunnen noodzakelijk die niet in dit overzicht voorkomen. 

M. 111l1-prall' businesscase 

Dit onderdeel bevat geen directe maar doe! dienst als (oels in 

hoeverre de en plannen aansluiten bij de financiele en u\.>,\.>",,, .. 

van de shareholders. 
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? Verder afbakenen onderzoeksscope 

In de voorgaande hoofdstukken is een overzicht gegeven van de frequent in joint ventures voor 

gebiedsontwikkeling voorkomende partijen, hun businessdrivers en de voorwaarden waaronder 

een samenwerking tussen deze partijen tot stand kan komen. Om het onderzoek behapbaar te 

houden heb ik ervoor gekozen, zoals aangegeven in de onderzoeksopzet, het onderzoek op een 

tweetal punten in te kaderen. Het gaat hierbij om de volgende punten: 

Een selectie van de businessdrivers; 

Een selectie van de samenwerkingsvoorwaarden. 

i.1 Selectie van de businessdrivers 

In hoofdstuk 5 is een overzicht gegeven van de businessdrivers van de partijen in 

gebiedsontwikkeling en binnen de joint venture voor gebiedsontwikkeling. Ik heb daarbij 

geprobeerd een algemeen overzicht te geven van de businessdrivers die in principe bij elk project 

(kunnen) spelen . Daarnaast kunnen er projectspecifieke belangen een rol spelen. Deze zijn echter 

te specifiek om in dit onderzoek mee te nemen. 

Om het overzicht van de businessdrivers meer lading te geven en beter behapbaar te maken voor 

het verdere onderzoek, heb ik geprobeerd een score te geven aan het gewicht van de verschiUende 

businessdrivers voor de betreffende partij. De methode voor het bepalen van de rangorde en het 

uitfilteren van de businessdrivers heb ik reeds in de onderzoeksopzet toegelicht. Kort samengevat 

is door de respondenten een weegfactor van I - 5 toegekend per businessdriver per partij. De 

resultaten hiervan zijn opgenomen in bijlage 7. Uit de resultaten hiervan heb ik de businessdrivers 

die een gemiddelde score van 4 of hoger toegekend hebben gekregen of waarvoor de variantie in 

de score 1,5 of hoger is, uitgefilterd voor het verdere onderzoek. 

Dit heeft ertoe geleid dat voor de betreffende partijen de volgende businessdrivers worden 

meegenomen: 
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Businessdrivers Gem. score Variantie 

Gemeente 
Doorvoerenpolitieke belangen en ambities 1,62 0,26 
Realiseren beleid 4,54 0,27 
Spreiding/delen van risico's 3,08 1,91 
Kapitaalinbreng vanuit de markt 2,46 1,94 

Pro.iectontwikkelaar 
Verkrijgen/behouden van posities 4,92 0,08 
Ontwikkelwinstlmarge op de ontwikkeling 4.85 0,14 
Ontwikkelproductie 4,31 0,40 
Risicospreiding 4,00 1,00 
Flexibiliteit in planning, fasering en programma 3,92 1,72 
Voorwaarden aan afname van de grondlontwikkelrechten 4,15 0,81 

-

Ontwikkelende belegger 
Beleggingsrendement 4,85 0,14 
Aanvullen beleggingsportefeuille 4,38 0,42 
Verkrijgen beleggingsposities op aantrekkelijke locaties 4,46 0,44 
Aandacht voor/tegemoet komen aan klantbehoefte 4,15 0,64 

Tabell - Scores en varianties voor uitgefilterde businessdrivers 

7.2 Selectie van de samenwerkingsvoorwaarden 

Voor het uitfilteren van de belangrijkste samenwerkingsvoorwaarden heb ik eenzelfde methode 

gehanteerd als voor het uitfilteren van de businessdrivers. In bijlage 8 is het overzicht van de 

scores terug te vinden. 

Uit het scoren van de samenwerkingsvoorwaarden was het naar mijn mening niet mogelijk een 

dee 1 uit te filteren. Twee aspecten staven deze conclusie. Ten eerste de reacties die ik kreeg van 

de respondenten. Een groot aantal van hen gaf aan dat het belang van specifieke 

samenwerkingsvoorwaarden erg projectspecifiek is en dat er voor de totstandkoming van de 

uiteindelijke overeenkomst "package deals" gesloten worden. Door deze "package deals" kan er 

niet aan specifieke voorwaarden een bepaald gewicht worden toegekend, doordat bepaalde punten 

uitgeruild worden om de deal tot stand te kunnen brengen. Een aantal respondenten heeft 

aangegeven door het projectspecifieke karakter van de samenwerkingsvoorwaarden geen scores 

te kunnen geven . 

Ten tweede laat het scorebeeld van de samenwerkingsvoorwaarden geen duidelijke rangorde zien. 

Ik heb de samenwerkingsvoorwaarden in een aantal clusters ingedeeld met de specifieke 

voorwaarden in subniveaus. Bij het vergelijken van de gemiddelde scores per cluster Jiggen de 
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scores aJlemaal vrij dicht bij elkaar, waardoor hier niet gefundeerd een aantal clusters uitgefilterd 

kan worden. 

Het vergelijken van de scores van de specifieke voorwaarden geeft wei duidelijke verschillen. Het 

uitfilteren van een aantal voorwaarden binnen de verschillende clusters voegt, naar mijn mening, 

echter vrij weinig toe aan de hanteerbaarheid van het overzicht. 

Gebaseerd op de reacties van de respondenten en het scorebeeld heb ik ervoor gekozen om de 

volledige lijst van samenwerkingsvoorwaarden mee te nemen in het verdere onderzoek. 

Resultaat verder afbakenen onderzoeksscope 

Het was mogelijk voor de beschouwde shareholders de businessdrivers terug te 

brengen tot een aantal waaraan zij, over het algemeen, het meeste gewicht toekennen. 

Het was niet mogelijk om een deel van de samenwerkingsvoorwaarden uit te filteren . 

Het gewicht van de voorwaarden is daarvoor te projectspecifiek. 
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8. Resultaten conf.·ol1tatiematrix 

De businessdrivers van de shareholders en de samenwerkingsvoorwaarden zijn in een 

confrontatiematrix geplaatst om de relatie tussen beiden te onderzoeken. Daarnaast is de 

respondenten gevraagd om de houding van de marktpartijen en gemeente ten opzichte van elkaar 

aan te geven. 

In de onderzoeksvraag staan twee aspecten centraal: 

Waar de relaties tussen de businessdrivers en de samenwerkingsvoorwaarden liggen; 

De manier waarop dit inzicht gebruikt kan worden in een onderhandelingsstrategie. 

In hoofdstuk 3 is aangegeven dat voor het opzetten van de onderhandelingsstrategie de volgende 

punten van be lang zijn: 

De relaties en correlaties tussen de businessdrivers van de shareholders en de 

samenwerkingsvoorwaarden . Dit geeft een indicatie waar de verschillende shareholders 

zwaartepunten leggen binnen de samenwerkingsvoorwaarden. 

Het gewicht dat de shareholders toekennen aan specifieke businessdrivers. Dit bepaalt 

mede het gewicht dat partijen toekennen aan de samenwerkingsvoorwaarden. 

Inzicht in waar de shareholders zwaartepunten leggen. Dit maakt het mogelijk hoofd- en 

bijzaken te onderscheiden in de onderhandelingen. 

Waar de verschillen liggen tussen de zwaartepunten die partijen leggen. Aan de hand van 

die verschillen kunnen uitruilpunten en "package deals" opgezet worden. 

De houding van partijen ten opzichte van elkaar voor aile samenwerkingsvoorwaarden. 

Indien partijen bijvoorbeeld dezelfde doelstellingen hebben, hoeft over dat punt niet 

onderhandeld te worden. 

Het aangeven van de houding van partijen ten opzichte van elkaar is uitgezet onder de experts van 

Fakton . De respondenten gaven echter aan dat deze houding te situatie/projectspecifiek is. 

Derhalve was dit niet verder te verwerken in de resultaten van het onderzoek. 

In bijlage 9 is de volledige, ingevulde matrix weergegeven, waarbij de scores het aantal 

respondenten dat de relaties aangegeven heeft weergeven . Bij de onderzoeksopzet is reeds 
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aangegeven dat minimaal drie rp<:nCl,nnpn:tpn de relaties moet aangeven, voordat de relatie als 

relevant voor dit onderzoek wordt In 10 is de matrix opgenomen met aileen de 

relevante relaties. 

8.1 Kanttekeningen bij matrix 

de matrix is een aantal belangrijke kanttekeningen te plaatsen, aangaande de relevantie van de 

resultaten: 

Een ontwikkelende heeft zowel businessdrivers van ontwikkelende 1ak als 

van zijn beleggende 1ak. In de matrix aileen de businessdrivers van de beieg:gerlde 

1ak opgenomen, voor de ontwikkelende tak geldt hetzelfde als voor de 

projectontwikkelaar. 

Dit onderzoek uit van een onderhandelingssituatie de gemeente 

ontwikkelaar en/of ontwikkelende belegger staat 

De matrix geeft alleen de relaties aan en kent geen crp~I!"'iht toe aan de relatie. Het 

daadwerkeJijke gewicht dat een partij aan een samenwerkingsvoorwaarde 

de 

toekent wordt bepaald door het aantal relaties tussen de samenwerkingsvoorwaarde en de 

businessdrivers van een het gewicht dat aan die relaties kan worden toegekend en 

het dat aan de businessdrivers wordt w_,..,_.w .. ,~ 

De matrix aileen informatie over de relaties tussen de samenwerkingsvoorwaarden 

en de genoemde businessdrivers van partijen. De matrix sluit geen relaties uit. lndien er 

voor een samenwerkingsvoorwaarde geen relaties worden gelegd met de 

opr,("\prnliip businessdrivers van een partij, betekent dit niet dat de partij dat punt niet 

belangrijk vindt. Er kunnen ook andere, eventueel projectspecifieke, businessdrivers een 

rol spelen. 

De van de score oftewel het aantal keer dat de relatie is aangegeven door de 

respondenten zegt niets over de sterkte van de relatie, maar wei iets over de 

~ll!!]l£!1Ullil!ili~Q van de relatie. 

Doordat de matrix geen relaties uitsluit en er geen gewicht toegekend is aan de relaties 

tussen de businessdrivers en samenwerkingsvoorwaarden, is deze slechts indicatief en 

moeten uit de matrix naar voren komende verschillen of overeenkomsten tussen partijen 

op specifieke samenwerkingsvoorwaarden in dit Iicht worden 

Een specifiek aandachtspunt is dat de respondenten als reactie op het invullen van de 

matrix aangegeven hebben dat de relaties die worden in de matrix in een 
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aantaUveel gevallen project-/situatieathankeJijk zijn. Het is volgens hen niet mogelijk om 

aile relaties situatieonathankelijk te (eggen. 

8.2 Doelgerichte analyse van de resultaten 

De resultaten zullen op verschillende aspecten geanalyseerd worden: 

1. Onderzocht wordt waar partijen afzonderlijk zwaartepunten zullen leggen in de 

onderhandelingen, per cluster van en per 

II. Onderzocht wordt waar de verschillen tussen de zwaartepunten die partijen 

per cluster van samenwerkingsvoorwaarden en per "f.J~,vll'''''J ... samenwerkingsvoorwaarde. 

III. Onderzocht wordt waar overeenkomsten liggen tussen de zwaartepunten die partijen 

leggen, per cluster van samenwerkingsvoorwaarden en per specifieke 

samen werkings voorwaarde. 

IV. Onderzocht wordt waar partijen binnen hun businessdrivers zwaartepunten 

V. Onderzocht wordt waar partijen, gezien per specifieke businessdriver, zwaartepunten zullen 

in de .. '".u\-' .. .,!; ...... , per cluster van samenwerkingsvoorwaarden. 
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Deze onderzoeksaspecten kunnen als voIgt schematisch worden weergegeven, waarbij tevens is 

aangegeven in welke punten de specifieke resultaten zijn uitgewerkt: 

c 
o 
N 
F 
R 
o 
N 
T 
A 
T 
I 
E 
!'\l1 
A 
T 
R 

x 

C=====~~~~:::::l----~·~I _______ p_u_r_t1 __ ~ __ ~ 

Purt2 

Punt 4 

rt----,~~·igi· .-~~~--·~I~ ______ P_un_t5 ______ ~ 

PUIlt6 

----~·~I~ _______ p_u_n_t7 ________ ~ 

Punt 8 

Figuur 10· Onderzoeksaspecten in de resultaten van de confrontatiematrix 

1. De zwaartepunten die partijen afzonderlijk leggen per cluster van 

samenwerkingsvoorwaarden 

Tabel 2 geeft een overzicht van de clusters van samenwerkingsvoorwaarden, waarbij voor 

minimaal 51 % van de specifieke voorwaarden een relatie wordt gelegd met een of meerdere 

businessdrivers per partij. "Volledig" geeft aan dat aile samenwerkingsvoorwaarden binnen een 

bepaald cluster een relatie hebben met een of meerdere businessdrivers van een partij. Dit geeft 

een indicatie waar de zwaartepunten liggen per partij . 
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doelstelling 

G. Risico's en onvoorziene 

omstandigheden 

J. Exit 

M. businesscase 

Meerderheid B. Programma en 

randvoorwaardelijk 

kader 

E. Organisatie en 

procesarchi tectuur 

F. Omgeving en 

procesafspraken 

K. Werkzaamheden 

voorafgaand aan het 

oprichten van de joint 

venture 

Tabel 2 - De zwaartepunten die de partijen 
samenwerkingsvoorwaarden 

2. De zwaartepulltell die partijell 

De grens voor het aanmerken van een 

I. 

M. 

onvoorziene 

omstandigheden 

businesscase 

D. Fiscaal 

E. en 

procesarchitectuur 

F. Omgeving en 

procesafspraken 

H. Juridische 

status/instrumentarium 

J. Exit regelingen 

K. Werkzaamheden 

voorafgaand aan het 

oprichten van de joint 

venture 

binnen de clusters van 

M. 

businesscase 

sp'OClueKe samellwerkillgsvoorwaardell 

als een ;w">1,nl"" voor een 

partij wordt bij relaties met minimaal 50% van de businessdrivers van betreffende 

(dit betekent voor de businessdrivers van de gemeente en de ... ,,,,cnr,,,,, .. ,, van de 

ontwikkelende ~_.'_""""_. minimaal twee relaties en voor de van 

ontwikkelaar en ontwikkelende UvJlvl',l',vi minimaal drie Tabel3 geeft een overzicht van 

de 

per 

die per partij deze grens halen. Hoe meer relaties worden 

hoe groter de waarschijnlijkheid dat dit daadwerkelijk een 

is in de onderhandeling voor betreffende 
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F.t.4 MogeJijkheden gebruik WvG 

i A.2.t Ambitieniveau - kwalitatief 

A.2.2 Ambitieniveau - kwantitatief 

A.3 Tijdsvisie afronden project 

· B.1.1 Kwalitatieve uitgangspunten m.b.t. programma 

B.1.2 Kwantitatieve m.b.t. programma 

B.S.2.1 Algemene kwaliteitseisen infrastruetuur en ontsluiting 

B.S.3 Randvoorwaarden ruimte 

B.S.4.6 Uiterste opleverdatum opstal 

E.I Voor welke procesonderdelenlfasen wordt de joint venture 

· E.6.1 In te kapitaal in de onderneming (GEM) 

E.9.1 Bestuur 

• E.9.3 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

Onteigenen 

F.2.2.2 Koopprijs infrastruetuur en ruimte 

F.2.2.3 Randvoorwaarden aan van infrastruetuur en openbare 

F.2.3 

i F.3.t 

K.l 

K.2 

· K.3.1 

M.I 

ruimte 

Uitgifte bouwkavels 

Zelfrealisatoren 

'""'6".6""" verbintenissen joint venture 

Gezamenlijke besluitvorming voorafgaand aan inwerkingtreding 

verbintenis 

Kosten voorbereiding door gemeente 

Overzieht van economise he effeeten per paltij 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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M.2 Overzicht van effecten op beleidsdoelen van partijen 2 

Ontwikkelingsbusinessdrivers 

B.2.2 Flexibiliteit van de fasering 3 

B.3.2 Flexibiliteit van de planning 4 

E.1 Voor welke procesonderdelen/fasen wordt de joint venture S 

opgezet 

E.4 Exclusiviteit van de samenwerking 4 

F.1.2 Randvoorwaarden verwerving 3 

F.1.3 Besluitvorming m.b.t. verwerving 3 

F.1.4 Mogelijkheden gebruik WvG 3 

F.2.1 Afspraken omtrent uitgifte infrastructuur en openbare ruimte 3 

F.2.2 Afspraken omtrent uitgifte bouwkavels 3 

K.S.6 Leveringioverdracht van gronden 3 

K.S.? Kosten m.b.t. de levering 3 

Beleggingsbusinessdrivers 

E.1 Voor welke procesonderdelen/fasen wordt de joint venture 2 

opgezet 

E.2 Taken van de joint venture 2 

E.4 Exclusiviteit van de samenwerking 2 

M.2 Overzicht van effecten op beleidsdoelen van partijen 2 

Tabel 3 - De zwaartepunten die partijen Jeggen bij specifieke samenwerkingsvoorwaarden 

3. De verschillen tussen de partijen per cluster van samenwerkingsvoorwaarden 

Bij punt 1 is reeds aangegeven welke clusters van samenwerkingsvoorwaarden zwaartepunten 

zijn voor de partijen afzonderlijk. Hierin komen de volgende clusters naar voren als verschillen 

tussen de partijen, waarbij aangegeven is voor welke partij dit zwaartepunten zijn, zie tabe14. 

I 
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Gemeente 

A. Gezamenlijke doelstelling 

B. Programma en randvoorwaardelijk kader 

Ontwikkelende partij 

I. Gebiedsmarketing 

D. Fiscaal 

H. J uridische status/instrumentarium 

Beleggende partij 

-

Tabel4 - De verschiUen tussen de zwaartepunten die partijen leggen binnen de clusters van 
samenwerkingsvoorwaarden 

Er zou ook gekeken kunnen worden waar de verschillen Iiggen voor de clusters die geen 

zwaartepunten zijn voor de partijen. Dit voegt echter weinig toe, aangezien die clusters niet als 

hoofdzaak worden aangemerkt. Yoor die clusters zal voornamelijk voorwaardespecifiek naar de 

verschillen gekeken moe ten worden. 

4. De verschiIlen tussen de partijen per samenwerkingsvoorwaarde 

In bijlage II wordt een overzicht gegeven van de samenwerkingsvoorwaarden waaraan partijen 

verschillend gewicht toekennen. De tabel in deze bijlage geeft een overzicht van het aantal 

relaties die per partij per samenwerkingsvoorwaarde worden gelegd. Hierbij is de gemeente tegen 

zowel de projectontwikkelaar als de ontwikkelende belegger uitgezet. 

Gemarkeerde punten geven een indicatie van punten waar een van de partijen met grotere 

waarschijnlijlcheid meer gewicht aan toekent. Donker gemarkeerde punten geven aan dat een der 

partijen geen relaties heeft voor die voorwaarde, licht gemarkeerde punten geven aan dat er een 

verschil is in het aantal relaties per voorwaarde per partij. 

Bij het vergelijken van het aantal relaties per partij per voorwaarde moet wei aangetekend worden 

dat de marktpartijen meer businessdrivers hebben en daardoor eerder meerdere relaties hebben. 

Deze tabel geeft dan ook aileen een globale eerste indicatie. 
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s. De overeeokomsteo tusseo de partijen in de zwaartepuoten die 

samenwerkingsvoorwaarden leggen 

per cluster van de 

Bij punt I is reeds aangegeven welke clusters van samenwerkingsvoorwaarden zwaartepunten 

voor de partijen afzonderlijk. Hierin komen de clusters naar voren als 

overeenkomsten in rtpm"nlp'n tussen de 

E. Organisatie en procesarchitectuur ctprn",,,",n.p en ontwikkelende partij) 

gelmeenl:e en ontwikkelende F. en 

G. Risico's en onvoorziene en ontwikkelende 

J. Exit "F,L,"",F,"" (aile partijen) 

K. Werkzaamheden voorafgaand aan het oprichten van de joint venture 

ontwikkelende partij) 

M. businesscase 

6. De overeenkomsten tossen de partijen per samenwerkingsvoorwaarde 

Hiervoor wordt verwezen naar bijlage II. De niet punten zijn 

oPlmppnlp en 

samenwerkingsvoorwaarden waarvoor in de matrix evenveel relaties zijn voor de partijen. 

Dit betekent echter niet dat deze voorwaarden even zwaar wegen voor de partijen, omdat er geen 

is toegekend aan de relatie en de businessdrivers en er (situatiespecifieke) factoren mee 

kunnen die niet in de matrix zijn opgenomen. 

7. De zwaartepunten die partijen leggen binnen hun businessdrivers 

Vanuit de matrix kan niet gei'nventariseerd worden wat het gewicht is van 

businessdrivers. Het dat partijen toekennen aan de businessdrivers is "H'U<"''''''IJ'-''~'"'"'''' 

Hier wordt aileen zwaartepunten binnen de businessdrivers per partij, 

omda! dit een verdere indicatie geeft van de rangorde van de businessdrivers per De 

businessdrivers die hier zullen voor die partij een belangrijke rol 

in de onderhandeling, omdat een deel van de 

aan het realiseren van die businessdriver. 

In bijlage 12 is een label opgenomen waarin de totalen van de relaties zijn aangegeven. In 

onderstaande tabel is aangegeven welke businessdrivers er per partij relatief qua 

aantal aangegeven relaties, over het totaal van de samenwerkingsvoorwaarden 
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Partij Businessdrivers met veel relaties 

Gemeente Doorvoeren politieke belangen/ambities 

Realiseren beleid 

Risicospreiding 

Ontwikkeltak Posities 

Ontwikkelwinstlmarge op de ontwikkeling 

Risicospreiding 

Beleggingstak Beleggingsrendement 

Tabel 5 - De zwaartepunten die partijen leggen binnen hun businessdrivers 

8. De zwaartepunten die partijen leggen per businessdriver afzonderlijk, per cluster van 

samenwerkingsvoorwaarden 

Hiervoor wordt verwezen naar bijlage 12. Er is per businessdriver gekeken welke clusters van 

samenwerkingsvoorwaarden er relatief uitspringen (gekeken naar percentages). Hieruit komen 

per businessdriver, per partij de volgende clusters naar voren, zie tabel 6. 

Gemeente 

Doorvoeren politieke belangenlambities A, B, E, F, 1, K, M 

Realiseren beleid A, B, E, F, M 

Risicospreiding E, G,J, K,M 

Kapitaalinbreng vanuit de markt D,E,F 

Ontwikkelaar/businessdrivers van ontwikkeltak 

Posities E, F, H, K, M 

Ontwikkelwinstlmarge op de ontwikkeling C, E, F, I, J, K, M 

Ontwikkelproductie A, F 

Risicospreiding E,F,G,J,K,M 

Voorwaarden aan afname van de B,D,F 

grondJontwikkelrechten 

Flexibiliteit in planning, fasering en A,B, E 

programma 

Businessdrivers van beleggingstak 

Beleggingsrendement F,G,J,M 
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Aanvullen beleggingsportefeuille E 

Verkrijgen beleggingsposities op aantrekkelijke B,E 

locaties 

Aandacht voor/tegemoet komen aan M 

. klantbehoefte 

Tabel 6 • De zwaartepunten die partijen per businessdriver afzonderlijk leggen binnen de clusters 
van samenwerkingsvoorwaarden 

Deze label een indicatie welke clusters waarschijnlijk belangrijk voor om 

businessdrivers te realiseren. 

Het is niet om de voor samenwerkingsvoorwaarden aan te 

geven, want dit zou betekenen dat in dit elke aangegeven relatie een 

Aileen indien er gewicht toegekend wordt aan de relaties kan er onderscheid in 

voor businessdrivers worden 

8.3 Algemene observatieslanalyse 

zou zijn. 

van de 

Naast punten, die specifiek antwoord geven op de vragen in het onderzoek, is er ook 

een aantal interessante aigemene observaties te plaatsen. 

De matrix in bijlage 9 laat zien dat het ()vf're'r()tf' deel van de samenwerkingsvoorwaarden 

een al dan niet relevante relatie heeft met een of meerdere businessdrivers van een of 

meerdere partijen. Dit een indicatie dat de genoemde 

een (belangrijke) ral kunnen spelen binnen de onderhandelingen. 

De matrix in bijlage 10 laat in aantal veel minder relaties zien dan eerder 

maar laat zien dat nagenoeg aile een relevante felatie 

hebben met de businessdrivers van een of meerdere partijen. 

Met name de matrix in bijlage 10 laat zien dat de genoemde 

maar zeer beperkt relaties vertonen met de '-'V.''''''55'' 

de U""".V"'F.v •• ~v tak van de ontwikkelende "1;;':<0/,;/,;'-" Dit duidt er 

crw",,'ro van 

op dat de 

een minder rol in het aangaan van de 
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Een uitzondering 

tak op aile 

vormt het cluster J. Exit voor de beleggende 

ncr'''lr",rm''''rrlpn relaties worden aangegeven met het behalen van 

Eigenlijk aileen bij de Exit hebben de drie partijen, inclusief de 

beleggingsbusinessdrivers, relaties met nagenoeg aile samenwerkingsvoorwaarden. Deze 

relaties hebben nagenoeg op risicospreiding en 1.''-< •. ''5,5'"5''' 

rpnllPITlPlnr heeft een directe koppeling met risico). 

Het valt op dat bij cluster E. Organisatie en procesarchitectuur relatief vee! relevante 

relaties zijn tussen de samenwerkingsvoorwaarden en businessdrivers. Het grate aantal 

relaties met de businessdrivers van de partijen duidt er mogelijk op dat dit een belangrijk 

onderdeel is bij de van de joint venture. 

Het vall op dat er cluster C. Financieel afsprakenkader relatief weinig relaties worden 

gelegd. 

Het beperkte aantal relaties betekent echter niet dat het cluster niet belangrijk is. Het 

aileen aan dat het relevantie heeft voor de gellOe:m(le businessdrivers van 
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9. Conc1usie 

Het opzetten van een pubJiek private joint venture is een zeer complex proces, dat voor een deel 

een algemene component heeft, maar voor een groot deel ook (project)situatie uniek is. Dit 

situatiespecifieke karakter is in de loop van het onderzoek, met name in gesprekken met experts 

en naar aanleiding van het laten invullen van scorelijsten en de matrix, steeds duidelijk naar voren 

gekomen. 

In dit onderzoek kunnen aileen over de algemene component concIusies getrokken worden, met 

in acht name van het feit dat dit slechts een deel van het plaatje is. De rol en het vemuft van de 

regisseur van de onderhandeling blijven onontbeerlijk om dergelijke processen vorm te geven en 

tot een goed resultaat te brengen. 

Om een antwoord te geven op de onderzoeksvraag is een overzicht gemaakt van de mogelijke 

shareholders van een publiek private joint venture en hun businessdrivers, en een overzicht van 

de samenwerkingsvoorwaarden. Vervolgens zijn voor drie van deze partijen (gemeente, 

projectontwikkelaar en ontwikkelende belegger) de uitgefilterde businessdrivers afgezet tegen de 

samenwerkingsvoorwaarden in een confrontatiematrix. Hierbij is gekeken naar de zwaartepunten 

die partijen leggen en de verschillen en overeenkomsten tussen partijen. 

In antwoord op de probleemstelling kan het volgende worden gesteld 

Door inzicht, in een vroeg stadium van het onderhandelingsproces, in de zwaartepunten die 

partijen leggen, en de verschillen en overeenkomsten tussen partijen op die punten kan de 

regisseur anticiperen op het onderhandelingsproces en het proces beter structureren. Doordat 

hij in kan schatten waar de partijen zwaartepunten leggen kan hij hoofd- en bijzaken scheiden. 

Vanuit de overeenkomsten (en de houding van de partijen ten opzichte van elkaar op die 

punten) kan hij bepalen over welke voorwaarden niet onderhandeld hoeft te worden of juist 

weI. De regisseur kan anticiperen op de verschillen tussen de partijen, waardoor hij sneller toe 

kan werken naar uitruilpunten en "package deaJs". 

Daarnaast speelt inzicht in de rangorde van de businessdrivers per partij en de relaties tussen 

specifieke businessdrivers en de samenwerkingsvoorwaarden een rol in het inschatten van de 

manier waarop partijen de onderhandelingsopgave benaderen. 
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Uit de matrix kwam naar voren dat de n<>.'f"~'n afzonderlijk de volgende zwaartepunten leggen 

binnen de clusters van de samenwerkingsvoorwaarden: 

Gemeente: 

Gezamenlijke doelsteHing 

Risico's en onvoorziene omstandigheden 

Exit 

business case 

Programma en 

en procesarchitectuur 

Omgeving en procesafspraken 

kader 

Werkzaamheden voorafgaand aan het "'~r,~h'~." van de 

Ontwikkelende partij: 

Risico's en onvoorziene omstandigheden 

Gebiedsmarketing 

Integrale businesscase 

Fiscaal 

Organisatie en procesarchitectuur 

Omgeving en 

luridische status en instrumentarium 

Exit regelingen 

venture 

Werkzaamheden voorafgaand aan het oprichten van de joint venture 

Beleggende party: 

Exit 

Integrale businesscase 

De ontwikkelende 1ft.,1JvJ';J';'-" heeft zowel een ontwikkelende als een VV'V6,o~"~~ tak en moet als 

combinatie van beiden worden 

Aigemeen opvallend in de matrix is dat de van de ontwikkelende 

""""5!;'" nauwelijks relaties hebben met de samenwerkingsvoorwaarden. Hieruit kan 
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geconcludeerd worden dat deze businessdrivers mogelijk slechts een ondergeschikte rol spelen 

binnen he! onderhandelingsproces. 

Vanui! de7.e zwaartepunten kunnen er verschillende overeenkomsten en verschillen tussen de 

partijen onderscheiden worden. Daarnaast kunnen er voor elke voorwaarde afzonderlijk 

verschillen en overeenkomsten tussen partijen worden geduid. 

Ten aanzien van de overe.enkoms!en springt he! cluster "Exit regelingen" er sterk doordat 

voor aile samenwerkingsvoorwaarden binnen dit cluster een relatie word! met aile 

partijen. Dit onderstreept het feit dat genoemde partijen in dit onderzoek het vinden 

afspraken te maken over het (voortijdig) beeindigen van de Deze afspraken 

voor partijen voornamelijk in het kader van Daarnaast voor de 

ook het stellen van financiele resultaten een rol. 

DaarnaaSl het cluster en procesarchitectuur" doordat hier over het 

algemeen veel relaties aangegeven door de Hieruit kan worden 

dat dit een onderdeel is voor het vormgeven van de samenwerking. 

Ten aanzien van de verschillen valt over het gekeken op dat de gemeente sterk belang 

hecht aan afspraken over het programma, terwijl dit rrunder het is bij de marktpartijen. De 

marktpartijen hechten meer aan op juridisch en fiscaal en 

gebiedsmarketing dan de gemeente. 

Uit de confrontatiematrix komen per partij businessdrivers naar voren waarvoor opvallend meer 

relaties worden dan voor de andere businessdrivers. Hieruit kan worden dat 

deze businessdrivers mogelijk een relatief rol spelen voor die partij. Het is vanuit die 

businessdrivers van waaruit partijen zwaar!epunten in de onderhandeling. Voor de 

zijn dat het doorvoeren van politieke belangen, he! realiseren van het beleid en het 

spreiden van risico. Voor de marktpartijen is dat met name het verkrijgen van posities, het 

behalen van financieel resultaat en het spreiden van fisico. 

Uil de matrix komen de volgende zwaartepunten binnen de businessdrivers van de partijen naar 

voren: 
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Gemeente: 

Doorvoeren politieke belangenlambities 

Realiseren beleid 

Ontwikkelende partij: 

Posities 

OntwikkelwinsUmarge op de ontwikkeling 

Beleggende 

Beleggingsrendement 

Samenvattend wordt in figuur 11 J?;e:seillelllatl hoe de mogelijke samenwerking 

benaderen. Per partij is hierbij aangegeven vanuit welke businessdrivers zij zwaartepunten leggen 

bij een aantal clusters van samenwerkingsvoorwaarden. Deze zwaartepunten bepalen in eerste 

instantie hun benadering van de samenwerking en de samenwerkingsvoorwaarden, omdat dit voor 

hen de hoofdpunten zijn waarop overeenstemming moet worden bereikt. 

Opvallend is dat voor geen van de partijen het finaneieel afsprakenkader een zwaartepunt is. Dit 

is waarschijnlijk te verkJaren doordat dit een uitgebreid cluster is waarin een aantal 

voorwaarden staat die een uitwerking van het plan en niet direct een breekpunt binnen 

de onderhandeling. Indien nlet op c1uster- maar op voorwaardeniveau wordt komt 

binnen dit cluster ook een aantal zwaartepunten naar voren. 
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Figuur 11 - De zwaartepunten binnen de samenwerkingsvoorwaarden van waaruit partijen vanuit 
hun businessdrivers de beoogde samenwerking benaderen 
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9.1 Discussiepunten 

Discussiepunten ten aanzien van he! onderzoek 

Ten aanzien van het onderzoek zelf zijn de kanttekeningen te 

Het onderzoek is vooraI kwalitatief, explClrelrellld en beschrijvend onderzoek. Het is geen 

kwantitatief, statistisch onderbouwd onderzoek. Hierdoor is geen van 

statistische, maar van zelf . De hiervan is dat het 

alleen mogelijk is een bepaalde trend te 

De rp.cnAnfl,pn',;>n hebben de scorelijslen en matrix vanuit hun ervaring en 

die per respondent verschillen en verschillende resultaten op kunnen leveren. Dit 

geld! echter voor aIle soorten rp"n,,;nt1pnlpn en is aileen Ie ondervangen door zeer grote 

groepen respondenten te gebruiken. 

In het onderzoek is de sterkte van de correlatie tussen businessdrivers en de 

echter een niet bepaaId. De sterkte van de relatie 

be\angrijke roJ bij het bepaJen in hoeverre "f'~''''1t''"''''' ",.TnpnUlprl<. 

voor partijen. 

be\angrijk 

Het bleek niet mogelijk om oprnp"p uitspraken te doen over de houding van 

partijen ten opzichte van elkaar met betrekking tot f'''' .... H''_''''' voorwaarden. Hierdoor is niet 

aan Ie geven of partijen het bij voorbaat eens zijn over die voorwaarden of dat daar juist een 

sterke tegenstelling tussen de partijen naar voren komI. Inzicht in deze 

strategievorming voor de onderhandeling nog verder kunnen faciliteren. 

Discussiepunten ten aanzien van de resultaten 

zou 

Aile in het onderzoek naar voren gebrachte aspecten hebben ook een situatiespecifieke 

component die in dit onderzoek niet is meegenomen. De resultaten hebben daardoor slechts 

een indicatieve waarde, doordat zij aileen gebaseerd zijn op de aigemene component. Deze 

beperking komt op de voJgende punten naar voren: 

De daadwerkelijke drijfveren van partijen komen niet aileen voort uit hun 

algemene bwsmessdflive,rs maar worden ook beinvloed door de 

projectsituatie en kunnen per organisatie verschillen. De businessdrivers van 

partijen zijn dus variabel afhankelijk van de projectsituatie en de /',""'"""""~. D i t 

zowel voor het aantal businessdrivers als het relatieve gewicht dat partijen 

toekennen aan businessdri vers. 
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Daarnaast kunnen er ook projectsituaties voorkomen waarvoor specifieke 

afspraken moe ten worden gemaakt. De lijst met samenwerkingsvoorwaarden kan 

dus uitgebreid worden met projeetspecifieke voorwaarden. 

De relaties tussen de businessdrivers en de samenwerkingsvoorwaarden kunnen 

situatiespecifiek varieren, in waar de relaties worden en de sterkte en aard 

van de relaties. 

De houding van partijen ten opzichte van een specifieke voorwaarde en daarmee 

ten opzichte van elkaar kan situatieafhankelijk varieren. 

In de Iiteratuur komen bepaalde businessdrivers naar voren voor de gemeente, die door een 

aantal experts ontkracht wordt. geven aan dat dit theoretisch geldt voor de gemeente, maar 

dat zij zich hier in de niet naar gedraagt. Dit geldt voor de volgende punten: 

De gemeente heeft als businessdriver risicospreiding. Een aantal experts geeft 

echter aan dat ze rut in de praktijkjuist niet doet. De stemt er 

bijvoorbeeld vaak mee in om de van de joint venture via de 

te laten lopen en de voor de joint venture te verwerven. Beide 

aeties een groter deel van de risico's bij de 

De wi! kapitaal aantrekken vanuit de markt. Dit is volgens 

experts echter niet relatief goedkoop en zelf kan 

financieren. 

aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Naast inhoudelijke as[lecten spelen er ook procesmatige aspecten binnen het 

onderhandelingsproces, zoals vertrouwen. Het creeren van vertrouwen is de eerste stap in de 

onderhandelingen en daarmee een belangrijk knelpunt. Verder onderzoek op dit 

vlak is om het onderhandelingsproces als efficienter te laten 

In dit onderzoek zijn aileen de relaties zelf tussen de businessdrivers van partijen en de 

samenwerkingsvoorwaarden naar voren Verder invulling geven aan de aard van 

deze om aan te geven wat die relatie betekent, kan een beJangrijke vervolgstap zijn in 

het verder van inzicht in het onderhandelingsproces. 

In dit onderzoek was het niet mogelijk aan te geven wat de houding van partijen ten opzichte 

van elkaar is bij specifieke samenwerkingsvoorwaarden. Verder onderzoek kan hier mogeJijk 

meer in hrc'no,pn 
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De correlaties tussen de samenwerkingsvoorwaarden en de businessdrivers in dit 

onderzoek niet Dit echter wei een rol het uiteindelijke 

gewicht dat aan de samenwerkingsvoorwaarden toekennen. Verder onderzoek kan dit 

In het onderzoek is een eerste aanzet tot het geven van een overzicht van de 

voor een publiek joint venture. Oit overzicht kan door 

middel van verder onderzoek uitgebreid worden. 

Hierbij moet de "''''''''~,~~~u aangeven dar ervoor gewaakt moet 

worden dat binnen de "'"Tll'nu'l'rIIO aileen de nO()02:aKle!ij 

worden ",,,,!,,,,,:,,P!'''_,.,_. Her komt vaak voor dat te veel zaken worden waardoor 

vast komen te zitten in het aantal afspraken en zich daarin gaan verschansen. 

Daarmee wordt het proces juist negatief belnvloed. Er moet dus voor worden dat de 

lijst met samenwerkingsvoorwaarden niet te en te dichtgetimmerd wordt. Er moet de 

bewegingsvrijheid blijven bestaan binnen de overeenkomst. 

Hetzelfde voor het overzicht van de businessdrivers per partij. Hierbij kunnen ook 

zoveel 

worden. 

de projectspecifieke belangen en doelstellingen van verwerkt 

De samenwerkingsvoorwaarden niet op zich staande elementen. Tussen diverse 

voorwaarden bestaat een directe relatie. Het onderzoeken van deze relatie wordt ook 

voorgeschreven binnen de QFD methode. Verder onderzoek kan zich richten op deze relaties. 

Hetzelfde geldt voor de zowel per als tussen de partijen onderling. 

Oit onderzoek is '''I','''''''''''~'Y op een drietal partijen en een beperkt aantal businessdrivers. In 

vervolgonderzoek kunnen aile partijen meegenomen worden, met zoveel mogelijk 

businessdrivers. 

Om het vervolgonderzoek behapbaar te houden en voldoende diepgang te geven is het aan te 

bevelen niet het spectrum te beschouwen, maar een deel van de 

en/of de businessdrivers te onderzoeken. 

Het onderzoek is niet statistisch onderbouwd. Dit kan door vervolgonderzoek 

worden door een groot aantal resDondenl:en van verschillende partijen de confrontatiematrix 

in te laten vullen. Om het onderzoek beter behapbaar te houden is het aan te bevelen per 

cluster of deel van de samenwerkingsvoorwaarden onderzoek te doen. Hierdoor kan dieper op 

de materie worden ... /:; .... 0"«. 
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10.0ntwerp 

Het doe I van het onderzoek is het inzicht verschaffen in de inhoudelijke aspecten van de 

onderhandeling aan het begin van de onderhandeling, zodat de regisseur zijn strategie beter en 

sneller op kan stellen, waardoor het to tale onderhandelingsproces sneller kan verlopen. In het 

onderzoek zijn voor deze aspecten conclusies naar voren gekomen, die een inzicht geven in de 

algemene situatie. 

10.1 Doel van het ontwerp 

Het tot stand komen van een samenwerking tussen publieke en private partijen voor het oppakken 

van een gebiedsontwikkelingsproject is zeer complex. Per project spelen naast het algemene 

kader dat in het onderzoek naar voren is gekomen ook situatiespecifieke factoren. Elk project is 

namelijk een unieke situatie met andere spelers, die per project een andere opstelling kunnen 

hebben. Een samenwerkingsovereenkomst voor dergelijke projecten is maatwerk en moet dit ook 

blijven. Het is dan ook bewust niet de bedoeling om een checklist op te stellen die aan de 

onderhandeJingstafel afgelopen kan worden en per punt afgevinkL De belangrijkste component 

blijft het inzicht en de vaardigheid van de regisseur die de onderhandelingen in goede banen leidL 

Vanuit de resultaten van dit onderzoek heb ik een ontwerp opgesteld dat de regisseur faciliteert in 

het verkrijgen van inzicht in de specifieke situatie. 

Oit het onderzoek is een confrontatiematrix naar voren gekomen die, algemeen gezien, de reJaties 

tussen de businessdrivers van beschouwde partijen (gemeente vs. projectontwikkelaar en 

gemeente vs. ontwikkelende belegger) en de samenwerkingsvoorwaarden naar voren brengt. 

Hieruit kunnen onder andere zwaartepunten en verschillen tussen partijen worden gefilterd. 

Belangrijkste kanttekening hierbij is dat de matrix slechts een globale indicatie geeft, omdat 

bepaaJde projectspecifieke factoren niet meegewogen worden . Wat met name mist in het 

onderzoek om daadwerkelijke conclusies te kunnen trekken voor een bepaalde specifieke 

praktijksituatie is: 

Gewicht aan de businessdrivers ; 

Gewicht aan de relaties (correlatie); 

Houding van partijen Lo.v. elkaar. 
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Om de onderzoeksresultaten zoveel mogelijk op de praktijk aan te laten sluiten zouden deze drie 

elementen in het ontwerp verwerkt moeten worden. In het ontworpen model wordt aileen het 

gewicht aan de businessdrivers verwerkt en variabel gemaakt. Uit het onderzoek is niet voldoende 

data naar voren gekomen om beide andere componenten in het model te verwerken. 

Doel van het ontwerp 

I Het doel van het ontwerp is een model te ontwikkelen dat de algemene inzichten uit het 

onderzoek zoveel mogelijk naar een specifieke praktijksituatie kan vertalen. 

Het model is een instrument dat de regisseur van de onderhandeling faciliteert in de 

strategievorming door aan te geven waar partijen zwaartepunten leggen binnen de 

onderhandelingsopgave en aan te geven waar hierbij de verschillen liggen tussen de partijen. 

Deze verschillen worden aangegeven voor de volgende relaties: 

Gemeente vs. projectontwikkelaar; 

Gemeente vs. ontwikkelende belegger. 

Het model is bedoeld voor de opstart-/beginfase van de onderhandeling. 

Doordat het model specifieke weegfactoren toekent aan de businessdrivers, is dit model meer 

toegespitst op de praktijksituatie dan de confrontatiematrix die uit het onderzoek naar voren 

komI. 

In het model is de confrontatiematrix uit het onderzoek omgewerkt tot een relatiemodel tussen 

businessdrivers en samenwerkingsvoorwaarden. De relatie tussen beiden is voorgeprogrammeerd 

in het model, overeenkomstig de aangegeven relaties in de confrontatiematrix. 

De regisseur moet vanuit eigen inschatting van de situatie een weegfactor toekennen aan de 

businessdrivers van de partijen. Deze weegfactor wordt meegewogen in het relatieve gewicht dat 

per samenwerkingsvoorwaarde per partij wordt toegekend. Het model geeft meer 

projectspecifieke zwaartepunten, doordat de verschillende businessdrivers anders meegewogen 

worden. 

Het model is in bijlage 13 op CD-rom bijgevoegd. 

82 



10.2 De werking van het model 

De regisseur moet vanuit eigen inschatting van de situatie een weegfactor toekennen aan de 

businessdrivers van de partijen. Hiervoor verdeelt hij een totaal van 100 punten over de 

businessdrivers per partij om de partijen vergelijkbaar te maken, ondanks dat er een verschillend 

aantal businessdrivers per partij in het model is opgenomen, zie figuur 12. De in dit figuur 

toegekende gewichten zijn random gekozen en hebben geen indicatieve waarde. 

IPIIftII ILi8IIii 
~""n18 DooIV08ren pOlIIieke belangerv'ambitills 40 

RMIIsenm bt/eid 20 

Risicospreldlng 30 

Kapitulinbnln9 vanult de martd 10 

I TOlaal (moeI100 ziln): 100 

Projectontwikkel .. r ~erkrijgenlbehouden van ontNlkkelposllies 15 

pntwikkeMinstimarge op de ontwikkellng 15 

pntwikkelproduclie 15 

Risioospreiding 15 

~OOIWDa'd9n aan a/name grondiontwikkelrechten 20 

FIeKb. it in pfanning. fasering en programma 20 

I TOlaal (moeI100 zijn): 100 

~n1Wlkk8lendll beI8gger Verkrijgenlbehouden van ontNikkelposit/es 10 

Ontwikkelwinstlmarge op de o~fng 10 

Ontwikkelproduclie 10 

FIIsicoepreiding 10 

Voorwaarden aan afname grondiontNikkelled1ten 10 

F/exbilheit in pfanning, I_ring en prQglillTlma 10 

Beleggingsrendement 10 

Aanvul/en beleggingsporteleuilt 10 

~erkrijgen be/egging8poeities op aantrekkelljke loca1its 10 

,- I voorl tegemoel komln aan k/anIbehoefle 10 

1T01881 (moeI100 zqn): 100 

Figuur 12 - Het inputblad van het model 
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Voor de ontwikkelende belegger zijn de ontwikkelings- en beleggingsbusinessdrivers samen 

genomen. Hierdoor komen de ontwikkelingsbusinessdrivers minder sterk naar voren. Dit is 

gedaan om aan te geven dat beide groepen businessdrivers gezamenlijk de doelstellingen van de 

ontwikkelende belegger bepalen. De gebruiker van het model kan desgewenst de groepen apart 

naar voren brengen door een van de groepen op nul te zetten, om de zwaartepunten binnen de 

samenwerkingsvoorwaarden die daaruit voortkomen apart in beeld te brengen. 

Het model vermenigvuldigt de weegfactoren die aan de businessdrivers zijn toegekend met de 

relaties die zijn aangegeven met de samenwerkingsvoorwaarden (standaardwaarde 1 voor de 

correlatie). Afhankelijk van het aantal relaties per partij per samenwerkingsvoorwaarde en de aan 

de businessdrivers toegekende weegfactoren geeft het model een totaalscore per 

samenwerkingsvoorwaarde per partij, zie figuur 13. (In deze figuur wordt aileen de verwerking 

van de gegevens voor de gemeente weergegeven). 

In model toegepaste formule voor de totaalscoreJgewicht per 
samenwerkingsvoorwaarde 

Gewicht samenwerkingsvoorwaarde = 

(gewichl businessdriverl * correlatie met samenwerkingsvoorwaarde) + 

(gewicht businessdriver2 * correlatie met samenwerkingsvoorwaarde) + 

(gewicht businessdrivern * correlatie met samenwerkingsvoorwaarde) 

A. Gezamenlilke Doelstelling 
A. I. Dttlnlll. p,.,.,INm an oploalnglftehtlng 
U AmbItienIW8U v., de pertl"n 

A.2 1 KwnftUltillYa Uitgangspunten 
A 2.2. Kwanlltalie'/$ ullgangspunlen 

A.3. njdsvisie elrondIn proltct 

I 401 

I 60 
I 60 1 
I W i 

I: Gewicht samenwerkingsvoorwaarde per partij 
II : Gewicht businessdrivers 
III : Correlatie 

15 

0 
0 

2Q 

Figuur 13 • Voorbeeld van een verwerkingsblad van het model 

I 10 

0 

I 0 

I 10 
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De gebruiker van het model zou in principe de standaardwaarde van 1 kunnen vervangen door 

een situatiespecifiek gewicht of correlatiefactor. Hierdoor wordt ook het verschil in gewicht 

tussen verschillende relaties meegewogen in het model. 

De totaalscores per samenwerkingsvoorwaarde worden in de resultatensectie bijeengebracht. In 

het model heb ik de grens gesteld dat een score van 3011 00 of hoger een aandachtspunt is voor 

partijen en een score van 5011 00 of hoger een zwaartepunt. 

Het model geeft, aan de hand van de scores, aan welke punten aandachts- en zwaartepunten zijn 

per partij. 

Daarnaast wordt de gemeente vergeleken met de projectontwikkelaar en de ontwikkelende 

belegger. Het model geeft hiermee inzicht in het verschil in gewicht tussen de partijen per 

voorwaarde. Aan de hand van verschillende grenzen wordt een indicatie van het verschil in 

gewicht gegeven. Hierbij worden de grenswaarden 40, 20 en 5 gehanteerd. Een verschil in 

gewicht boven de 40 wordt aangegeven als "hoog", boven de 20 als "medium" en boven de 5 als 

"Jaag", zie figuur 14. 

...-1 , .. -
I-I -- ... c....... .,., 

...... -
" _ ......... 0001_l1li . o.tWIII......-. .. .. ;1001 ............. kII.......... 1;0 I .. I 16 I ICD!!!!!NIii!C~A!!!tmM!!!:!'!I1 ====r::===:::l ltd • . _-...... 

AI ~-=.==n 19111,~ I 
Figuur 14 - Deel van het outputblad van het model 

De gebruiker van het model kan in principe voor de specifieke situatie zelf inschatten wat de 

houding van partijen ten opzichte van elkaar is en dit in het achterhoofd houden bij het 

interpreteren van de resultaten. 

Handreiking bij toekennen van gewichten 

~ .. 
_t& 

De regisseur van de onderhandeling moet een inschatting maken van de situatie en dit vertalen 

naar relatieve gewichten voor de businessdrivers. Deze gewichten zijn niet objectief exact te 

bepalen, waardoor de toegekende gewichten een globale benadering zijn. Om een beter beeld van 

de werkelijk.heid te krijgen is het aan te raden om verschillende scenario's in te voeren, waarbij 

de gewichten enigszins worden gevarieerd. Hierdoor kan de gevoeligheid van de gewichten 

worden bepaald en komen grensgevallen binnen de zwaartepunten naar voren. 
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Voorbeeldscenario's 

Om de werking van het model te 

worden, waarbij aangegeven wordt waar 

samenwerkingsvoorwaarden komen te 

van de businessdrivers. 

kan per een aantal scenario's beschreven 

de zwaartepunten binnen de 

aan de hand van het varieren van het 

De scores die aan de businessdrivers worden door de op de 

situatie. Indien het realiseren van de opgave centraal staat v~~r de gemeente en de 

samenwerking een bijkomstigheid is, moet het grootste op,,,irhl worden toegekend aan het 

doorvoeren van politieke belangen en/of het realiseren van beleid. Indien de samenwerking voor 

de gemeente echter ook van groot belang is, zal aan de andere meer gewicht moeten 

worden toegekend. In tabel 7 is, als voorbeeld, aangegeven binnen welke clusters van 

samenwerkingsvoorwaarden de zwaartepunten komen te indien he! gewicht aan de scores 

volledig aan een van de specifieke businessdrivers wordt toegekend en als de scores gelijk 

verdeeld worden over de businessdrivers. 

: Zwaartepunt businessdrivers 

Doorvoeren politieke ambities 

Realiseren beleid 

Risicospreiding 

Zwaartepunten samenwerkingsvoorwaarden 

(A), het programma (B), 

procesafspraken (E en F), marketing (I) en de 

werkzaamheden aan het ronr,,..h!,·n 

van de joint venture (K). 

I Geeft dezelfde zwaartepunten als 

bovenstaande. 

Financiele 

risico's 

(C), organisatie (E), 

(J) en de 

werkzaamheden voorafgaand aan het oprichten 

Tabel 7 - Zwaartepunten binnen samenwerkingsvoorwaarden gemeente voor diverse scenario's 

De voornaamste bij de ontwikkelaar is het behalen van winst versus het beperken van 

de risico's. Indien winst is dan het beperken van risico's zai het OP,:uwlhf 



voornamelijk bij het van posities en winst moeten worden. Indien de 

ontwikkelaar juist meer op het beperken van risico wi! focussen moet het gewicht bij 

flexibiliteit en voorwaarden worden 

In label 8 is voor verschillende scenario's aangegeven waar 

samenwerkingsvoorwaarden komen te liggen, 

de zwaartepunten binnen de 

Verkrijgen van posities 

Winst 

On twi kkelproductie 

Voorwaarden aan afname 

. Flexibiliteit 

Gewicht gelijk verdeeld over businessdrivers 

i 

waartepunten samenwerkingsvoorwaarden 

He! programma (kwantitatieve uitgangspunten) 

(B), het financiele afsprakenkader 

(ontwikkelrechten) (C), procesafspraken (E en 

F), juridisch (H) en de werkzaamheden 

voorafgaand aan het oprichten van de joint 

venture (K). 

Het programma het financieJe 

afsprakenkader (ontwikkelrechten) 

(E en juridisch 

marketing (I), exit en de 

. werkzaamheden aan het nru',l'h,t"n 

• van de joint venture (K). 

i Programma (planning) (B) en procesafspraken 

en F). 

Programma (f1exibiliteit) (B), financiele 

afsprakenkader (financiering en 

ontwikkelrechten) (C), en 

F), risico's (G), exit (J) en de 

werkzaamheden aan het oprichten 

van de joint venture (K). 

(B), omgeving en procesafspraken I 

en F), fiscaal (D), 

Programma (flexibiliteit) (B) en organisatie 

(E). 

Programma (B), financieel afsprakenkader (C), 



exit regelingen (J) 

en de werkzaamheden voorafgaand aan het 

oprichten van de joint venture (K). 

Tabel 8 - Zwaartepunten binnen samenwerkingsvoorwaarden projectontwikkelaar voor diverse 
scenario's 

Bij de ontwikkelende belegger is een belangrijke of de ontwikkel- of de 

centraaJ staan. Binnen de laatste kan de focus nog 

verschuiven tussen kwantiteit en (Iocatie)kwaliteit. lndien de focus Jigt op kwantiteit zal met 

name het aanvullen van de centraal staan en indien de kwaliteit voorop 

staat zal met name de (locatie)kwaliteit en de k1antbehoefte centraal staan. 

In tabel 9 is voor verschillende scenario's aangegeven waar globaal de zwaartepunten binnen de 

samenwerkingsvoorwaarden komen te liggen. 

Aile 

Aanvullen beleggingsportefeuille 

locaties 

Gewicht gelijk verdeeld over businessdrivers 

Hiervoor wordt verwezen naar het overzicht 

van de nrr\l",'tr.nh,," 

Het financiele afsprakenkader (waardesprong) 

"IJ>" .... ,~ .. (E en F) en exit (C), 

regelingen (J). 

Organisatie (E). 

Programma (B) en (E). 

Geen specifieke zwaartepunten, aileen integrale i 

businesscase (M). 

Organisatie 

(beleid) (M). 

Tabel 9 - Zwaartepunten binnen samenwerkingsvoorwaarden ontwikkelende belegger voor diverse 
scenario's 

10.3 Toetsing model 

Het model voor het inventariseren van de relaties tussen de businessdrivers van de partijen en de 

samenwerkingsvoorwaarden heb ik naar eigen inzicht opgezet. Om de waarde van het model in 
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de praktijk te toetsen heb ik het model aan een expertpanel binnen Fakton. Deze 

experts hebben vanuit hun ervaring feedback gegeven op het model. 

Waarde voor de 

De experts geven aan dat het model een waardevol instrument is voor de beginfase van de 

onderhandeling. Het model de adviseur een eerste indicatie van de zwaartepunten die 

partijen zullen en de verschillen tussen de partijen, waardoor een globaal inzicht in de 

situalie wordt. De experts benadrukken hier ook de indicatieve waarde. 

De eerste fYp'cnrplrl~pn in de onderhandeling gaan vaak direct op bepaaJde inhoudelijke 

punten in. De geven aan dat het model ervoor kan zorgen dat deze gesprekken op een 

hoger abstractieniveau worden gehouden. Afhankelijk van de situatie kan het model als een 

overzicht van de onderhandelingsopgave worden gebruikt (alleen de lijst met 

of aan de onderhandelingstafel ingevuld worden om 

een overzicht van de Ie krijgen. De adviseur kan hierbij zelf inschatten in hoeverre 

partijen bereid zijn Ie over hun 

Een veel gestelde vraag die Fakton in haar krijgt van partijen is waar zij het in de 

onderhandeling over moeten hebben. He! model geeft een overzicht van de 

samenwerkingsvoorwaarden waaronder de aangaan. Het daarmee 

direct een antwoord op deze vraag. Het moet echter niet worden als een complete 

onderhandelingsagenda, maar als een leidraad. 

positief over de intentie van het model en geven daar de fClI'''}f'VCI/'orIP. waarde van 

aan. Zij brengen echter ook een aantal kanHekeningen naar voren, waarop het model tekortschiet 

of aangevuld moet worden: 

De in het model opgenomen relaties tussen de businessdrivers en de 

samenwerkingsvoorwaarden zijn niet statistisch onderbouwd. Dit maakt het model 

kwetsbaar en de waarde van het model slechts indicatief. Dit is door middel van 

Igcmdier;Wf:k Ie r"'l1pr,,,,,,opn door een groot aantal respondenten van verschillende 

partijen de confrontatiematrix in te laten vullen. 

In het model wordt niet aangegeven wat de houding van partijen ten van elkaar 

is op voorwaarden. De houding van aan of partijen het over die 

punten in principe eens (dat zij doeistellingen hebben) of dat (sterk) van 

mening waardoor het een zwaar onderhandelpunt word!. In het model wordt 

aileen aangegeven in hoeverre partijen verschillend gewicht toekennen aan 
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voorwaarden. Dil is echter njet voldoende infonnatie om te bepalen of dit uitrui[punten 

zijn. Dit is aileen een uitruilpunt lndien partijen geen houding hebben 

ten opzichte van dit punt, er beide tegenover staan of een van beide 

neutraaJ. 

Hierbij kan bijvoorbeeld het punt "flexibiliteit" genoemd worden. Dil is vaak een 

zwaartepunt voor de ontwikkelaars. Voor de gemeente komt dit niet als zwaartepunt naar 

voren. Dit betekent echter niet dat dit een goed uilruilpunt is, omda! de gemeente vaak 

juist geen flexibiliteit wi!. 

In het model is geen "1A • ..., .. ''"r''-' waarde LV'.)';"""' ..... aan de correlatie tussen de 

businessdrivers en de samenwerkingsvoorwaarden. Deze is standaard op 1 Verder 

inzicht in de correlatie zou het model extra waarde geven. 

In het model word! aileen ingegaan op de relaties tussen de businessdrivers en de 

samenwerkingsvoorwaarden. De relaties tussen de businessdrivers (van partijen) 

onderling en de relaties tussen de samenwerkingsvoorwaarden onderling zijn echter ook 

interessant in de praktijk. Het realiseren van het beieid van de gemeente kan bijvoorbeeld 

loodrecht op de winstdoelstellingen van de ontwikkelaar staan. Dil betekent dat daardoor 

confIictpunten ontstaan 

De experts geven aan dat de poiitieke "kJeur" binnen de gemeente niet naar voren komt 

in het model. De politi eke "kJeur" geeft een extra dimensie aan de businessdrivers van de 

Resumerend kan worden dat de enthousiast over de intentie van het model. In 

de staat is het met name in de beginfase van de onderhandeJing een bruikbaar instrument, 

dOOl'dat het indicatief wal de positie van de partijen is len opzichte van de 

Daamaast het een overzicht van de onderhandelingsopgave 

(de met samenwerkingsvoorwaarden), waar in de vaak nog naar wordt. 

Het model biedt de aanknopingspunten voor en kan daardoor sterk 

verbelerd worden. Hierdoor kan de output een 

het onderhandelingsproces worden ingezet. 

waarde en kan het model breder in 

10.4 Conclusie 

Kort samengevat het model een indicatie van de aandachts- en zwaartepunten van partijen 

die zjj binnen de onderhandelingsopgave en de verschillen hierbij tussen partijen. Oit is 
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projeclspecifiek gemaakl door de businessdrivers van partijen een , .. ,."",,.,," 

toe le kennen. Hierdoor kan de siluatiespecifieke insteek van de meegenomen worden in 

de van de De waarde van he! model ligt, door de 

indicatieve waarde van de output, voornamelijk in de opstart-/beginfase van de onderhandelingen. 

Het model doe! daarmee recht aan de doelstelling van het onderzoek, door inzichtelijk te maken 

wat de verschillen in ontwikkelingsdoelstellingen van de betrokken partijen zijn. Zoals de 

aangeven is dit model in de van het onderhandelingsproces te gebruiken door de 

bemiddelende partij. Het model heeft echter ""'IJaa .• uIV beperkingen en zou door vervolgonderzoek 

verbeterd kunnen worden om breder inzetbaar Ie zijn binnen de onderhandelingen en een 

beeld te geven van de 

Kanttekeningen 

Bij de toetsing van het model is reeds een aantal kanttekeningen 5"I"a,,,,,,, bij het model, die in het 

naar voren Daarnaast kunnen de volgende kanttekeningen bij het 

model worden 

In he! model niet aile businessdrivers van de meegenomen; 

In het model zijn geen SlUlatJleSloeC:H 

In het model zijn geen 

businessdri vers meegenomen; 

voorwaardenlafspraken meegenomen; 

Niet aile mogelijke shareholders zijn in het model opgenomen; 

Het model is slechts indicatief. Het inzicht en de vaardigheden van de blijven 

centraal staan en de zal voor zichzelf uit moe ten maken in hoeverre het model 

in een specifieke situatie waarheidsgetrouw is; 

Het is in principe mogeJijk het situatiespecifieke gewicht van de relaties te verwerken in 

het model, door de standaardscore van 1 per relatie aan te passen; 

In het hiervan kan via aanvuHend onderzoek een algemeen gewicht aan de 

relaties worden en standaard in het model verwerkt worden. 

Aanbevelingen voor verder onderzoek 

Het model is op diverse punten te verbeteren. Hiervoor is dat zich onder 

meer op de volgende punten richt: 

Samenwerkingsvoorwaarden: 

II Het overzicht van de samenwerkingsvoorwaarden uitbreiden en per voorwaarde verder 

uitwerken; 



.. De relaties tussen de samenwerkingsvoorwaarden onderzoeken. 

Businessdrivers: 

• Meer partijen in het model verwerken; 

• Het overzicht van de businessdrivers per partij verder 

.. De relaties tussen de businessdrivers (van verschillende partijen) onderling onderzoeken. 

Relaties tussen de businessdri vers en de samenwerkingsvoorwaarden: 

.. De confrontatiematrix door een (groot) aantal respondenten van verschillende partijen in 

laten vullen, zodat de felaties statistisch onderbouwd kunnen worden; 

.. De correlatie tussen de businessdrivers en de samenwerkingsvoorwaarden onderzoeken. 

Houding van partijen: 

.. Onderzoeken wat de (algemene) houding van partijen ten van elkaar is per 

II Onderzoeken wat de relatie tussen de businessdrivers van de partijen is en hun houding 

ten opzichte van de verschillende 

.. Onderzoeken in hoeverre en op welke wijze de houding van partijen wordt beinvloed 

door de situatie. 

Algemeen: 

II Om het te houden en voldoende diepgang te geven is het 

aan te bevelen niet het spectrum te v,""""",,",,", maar een deel van de 

en/of de businessdrivers te onderzoeken. 

Deze punten zijn (deels) overlappend met de aanbevelingen die zijn 

het onderzoek, zie hoofdstuk 9. 

naar aanleiding van 
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