
vi
nd

 je
 d

it 
es

s a
y 

i n
te

re
ss

a n
t , 

vo
or

 je
ze

l f,
 o

ok
 

or
 a

nd
e r

en
? 

de
el

 h
e t

. k
ni

p 
de

 p
os

te
r u

i t.
 P

la
k 

he
t a

an
 e

en
 b

oo
m

, o
p 

de
 w

c .
 m

aa
k 

de
 b

e w
eg

in
g 

w
aa

r j
e 

on
de

rd
ee

l v
an

 w
ilt

 z
ijn

. w
w

w
.v

er
ke

nn
in

gn
ie

uw
ne

de
rla

n d
.n

l

Verkennieuw nederland

verkenning nieuw nederland

[Triggerzinnetje]...
Lees ‘[kop artikel invullen]’ van [Auteur]

[beschrijving auteur]
www.verkenningnieuwnederland.nl

v
er
k
en
ni
ng
 
ni
eu
w
 
ne
d
er
la
nd

vo

DUURZAAM BOUWEN

sluit kringlopen in
de bouwwereld:

koppel investeringen aan: 
- de lange termijn én 

- alle partijen 
middels royalties

Verkennieuw nederland

verkenning nieuw nederland

De bouw. Beter en duurzamer
Lees ‘Lang leve de bouw!’

van Klaartje Molthof  en Marleen Sanders
www.verkenningnieuwnederland.nl





103

Een periode van veel bouwen en uitbreiden ligt 
achter ons. Het ‘snelle’ bouwen, waarbij de focus 
vaak lag op het kortetermijnrendement, heeft niet 
in alle gevallen het gewenste resultaat opgeleverd. 
Veel van deze wijken zijn nu al weer toe aan een 
grondige opknapbeurt. De rendementen behaald 
op de ontwikkeling van deze wijken zijn echter gro-
tendeels uit deze wijken weggevloeid, waardoor nu 
vooral bij gemeenten en corporaties wordt aange-
klopt voor een bijdrage. Biedt het huidige systeem 
in de bouwsector eigenlijk wel genoeg mogelijkhe-
den voor een duurzame ontwikkeling? Een interes-
sante vraag in een tijd waarin duurzaamheid hoog 
op de politieke agenda staat. 

Crisis en veranderende opgaven in de 
bouwsector

Op dit moment zit de bouwsector, als gevolg 
van de economische crisis en veranderende op-
gaven, in een impasse. Het onderzoek van het 
Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) toont 

ondubbelzinnig aan dat de bouw nog jaren in 
de hoek zit waar de klappen vallen. Geen sector 
wordt zo zwaar en zo lang getroffen door krediet-
crisis  en economische recessie als de bouw. De 
door de overheid getroffen maatregelen dempen 
de teruggang wel enigszins, maar zijn niet veel 
meer dan druppels op een gloeiende plaat.

In de toekomstige bouwopgaven krijgen we te 
maken met grote veranderingen. De tijd van de 
grote uitleglocaties is voorbij. De focus komt 
te liggen op de renovatie van de verouderde 
wijken en op (binnenstedelijke) inbreidingslo-
caties. Bij deze opgaven zijn de randvoorwaar-
den complexer: veel partijen (organisatorische 
complexiteit), inpassing in bestaande structu-
ren (ruimtelijke complexiteit) en hoge huidige 
gebruikswaarde van grond en opstal (financiële 
complexiteit). Men kan de risico’s van investe-
ringen niet overzien en stelt beslissingen uit. 
Geld lijkt niet voorhanden en banken zijn te-
rughoudend met hun financieringen omdat het 
kortetermijnrendement bij deze ontwikkelingen 

Lang leve de bouw!
Toekomstige bouwopgaven vragen om een duurzaam systeem
Klaartje Molthof  en Marleen Sanders
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niet zeker is. Momenteel is het risico van ontwik-
kelen vaak groter dan niets doen. Tegelijkertijd 
levert het niets doen op deze locaties waarde-
vermindering op voor de omliggende gebieden. 
Uiteindelijk is niets doen dus geen optie.

Een ander probleem is dat de huidige woning-
voorraad onvoldoende aansluit bij de woningbe-
hoefte. De houding in de bouwsector is hierin 
jarenlang arrogant geweest, men verkocht de 
woningen toch wel. De moderne consument is 
echter mondiger geworden en wil steeds meer 
kwaliteit en zeggenschap. Er is een vraagmarkt 
ontstaan. De relatie tussen product-kwaliteit-
prijs moet nu meer dan ooit in evenwicht zijn. 
In de prijsvorming zal niet alleen de VON-prijs 
leidend zijn, maar de woonlasten als totaal. 
De ontwikkelende sector zal totaalconcepten 
moeten gaan leveren, waarbij vermindering van 
energiegebruik een belangrijke rol zal spelen 
om de woonlasten te beperken. Kortom: men 
moet beter naar deze bewoner luisteren om een 
afzetmarkt te vinden voor zijn woonproduct. Het 
woonproduct betreft een optelsom van de de 
woning en de woonomgeving. Als de toekomsti-
ge ontwikkelingen beter aansluiten op de wen-
sen van de bewoner ontstaat er vanzelf  meer 
toekomstwaarde. En hiermee een duurzame 
woonomgeving.

Het ontwikkelen zelf  moet in de toekomst ook 
echt duurzamer. Grondstoffen raken op en het 
energieverbruik om één woning te ontwikkelen 
is enorm. Maar niet enkel de producten, ook de 
processen moeten duurzamer worden. Partijen 
hebben elkaar nodig om gezamenlijk al deze 
doelen en opgaven te realiseren. Gemeenten en 
corporaties kunnen dit niet alleen oplossen. Wie 
is er aan zet en hoe krijgen we een doorbraak in 
deze impasse?  

Van de korte naar de lange termijn 

Langetermijndenken biedt kansen om de cri-
sis te keren. In het huidige systeem mikt de 
investeerder vaak niet voldoende op de lange-
termijnwaarde van zijn ontwikkeling. Het creë-
ren van toekomstwaarde blijkt daardoor niet 
voldoende in het begin van het proces geborgd 
te zijn. Daarnaast wordt onvoldoende aandacht 

besteed aan de scheve verhouding tussen ener-
zijds de investeringsperiode en het geïnvesteer-
de vermogen en anderzijds de exploitatieduur 
en exploitatiekosten van de bebouwde omge-
ving. Om de ontwikkelingen in de bouwsector 
weer op gang te krijgen, moet er een oplossing 
gerealiseerd worden waarbij niet alleen gekeken 
wordt naar de risico’s op de korte termijn, maar 
juist ook naar de kansen op de lange termijn. 
Echt duurzame ontwikkelingen ontstaan pas als 
de belangen van alle betrokken partijen op deze 
lange termijn liggen. Want dan zijn de waarde-
creatie en het rendement van een ontwikkeling, 
voor alle betrokken partijen aan elkaar gekop-
peld. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? 

Een nieuw systeem

Een creatieve oplossing voor deze impasse za-
gen wij in het systeem van royalties in de mu-
ziekwereld. Hier worden producent, componist, 
artiest en muziekstuk middels royalties op de 
lange termijn gekoppeld. Een kwalitatief  en tijd-
loos – lees duurzaam – muziekstuk levert alle 
partijen niet alleen op de korte, maar ook op 
de lange termijn rendement op. Door het verta-
len van dit systeem van royalties naar de bouw-
sector wordt het mogelijk ook in deze sector 
alle partijen te koppelen aan de lange termijn. 
Naast het rendement op de korte termijn, kan 
door de partijen, bij een duurzame ontwikke-
ling, ook rendement worden geboekt op basis 
van de daadwerkelijke waarde(stijging) van het 
woonproduct op de lange termijn. Het OZB-sys-
teem kan de basis zijn voor deze waardebepa-
ling. Het rendement op de ontwikkeling vloeit in 
dit nieuwe systeem niet direct weg uit de wijken, 
maar wordt pas bij bewezen waardecreatie pe-
riodiek en naar verhouding uitgekeerd aan alle 
betrokken partijen. In dit systeem wordt een 
deel van de opbrengsten uit het onroerend goed 
ook benut voor het onderhoud van de openbare 
ruimte. Er is immers een rechtstreeks verband 
tussen de waarde van gebouwen en de kwaliteit 
van de openbare ruimte waaraan deze gebou-
wen zijn gelegen. De kwaliteit van de openbare 
ruimte wordt hiermee een verantwoordelijkheid 
van alle partijen.
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De mate van opbrengsten uit royalties zijn door 
alle partijen te beïnvloeden. Zo kan de bewoner 
de waarde beïnvloeden door bewuster met zijn 
leefomgeving om te gaan. Zij leveren een be-
langrijke bijdrage aan de waarde van de woon-
omgeving, we noemen dit ook wel de soft city. 
Positieve betrokkenheid bij de wijk waarin je 
woont, zorgt voor een beter leefklimaat en een 
gewildere wijk. De ontwikkelaar kan, door nú be-
ter te luisteren naar de wensen van de consu-
ment, de toekomstwaarde van het woonproduct 
waarborgen. Want de consument is uiteindelijk 
degene die de (markt)waarde bepaalt. De winst 
op de ontwikkeling wordt in dit systeem uitbe-
taald over een lange termijn. 

In de bouwsector gaat veel geld om, niet alleen 
in nieuwbouw, maar juist ook in het vitaal hou-
den van de woningen en woonomgeving. Door 
het invoeren van royalties blijft het rendement 
van investeringen gekoppeld aan de woonomge-
ving en ontstaat er een duurzamer systeem om 
deze woonomgeving op de lange termijn  vitaal 

te houden. Bij een waardedaling van een wijk, 
dalen ook de periodieke inkomsten uit de royal-
ties en zullen alle partijen gezamenlijk de woon-
omgeving willen verbeteren. Het systeem zorgt 
bij alle partijen voor een langdurige betrokken-
heid en verantwoordelijkheid bij de woonomge-
ving.

Het tij gekeerd?

Royalties in wijken is een systeem dat op vele 
fronten het tij kan keren. Het systeem geeft alle 
partijen een positieve prikkel voor een langduri-
ge betrokkenheid bij de woonomgeving. Het sys-
teem kijkt niet alleen naar de kosten en risico’s 
op de korte termijn, maar juist ook naar de op-
brengsten en kansen op de lange termijn. Hier-
door bevordert het systeem een duurzamere en 
toekomstbestendigere leefomgeving. Een goede 
samenwerking en verantwoordelijkheid van de 
verschillende partijen wordt zeer belangrijk en 
iedereen moet zijn rol vervullen om tot een opti-
male waardecreatie te komen. Daarnaast biedt 

Geld- en waardestromen in het royaltie-systeem: sluiten van  kringlopen en koppelen van waardestijging 
aan de lange termijn én aan alle partijen.
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deze gemeenschappelijkheid ook meer kansen 
om investeringsruimte en slagkracht te krijgen 
van partijen die in het huidige systeem niet van-
zelfsprekend als investeerder optreden. Denk 
daarbij bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om 
gelden uit de ‘royaltie-pot’ van een wijk collec-
tief  in te zetten voor het lokaal opwekken van 
duurzame energie om de energielasten op ter-
mijn te laten dalen. 

Om de waardestijging te waarborgen moeten we 
ons meer verdiepen in de bewoner van nu en 
de bewoner van de toekomst. Trends en ontwik-
kelingen moeten net als in andere industrieën 
veel meer gevolgd worden. De bouwsector wordt 
volwassen. Het systeem kan de impasse in de 
bouw doorbreken. Waar nu een investeringsbe-
slissing stagneert door onvoldoende korte ter-
mijn rendement, wordt in het systeem van royal-
ties de beslissingen genomen op basis van het 
(lange termijn) rendement en de toekomstige 
waardecreatie. Door op een andere manier te 
kijken naar de investering, ontstaan er genoeg 
kansen voor duurzame ontwikkelingen. Het sys-
teem van royalties biedt de bouwsector nieuwe 
ruimte om investeringsbeslissingen te nemen. 
Lang leve de bouw!
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nomisch adviseur en werkzaam bij Stadkwa-
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De toekomst is eigenlijk nog nooit een extrapolatie van het heden 
geweest. Morgen zal anders zijn dan gisteren, met andere wensen, 
andere uitdagingen en kansen. Terwijl we gewend zijn te denken in ex-
trapolaties, zijn er in de samenleving altijd mensen die ‘nieuwe dingen 
zien’ of  ‘nieuwe dingen bedenken’. Zij ondernemen en gaan allianties 
aan, soms impulsief  of  omdat ze voelen dat het goed is. Soms om-
dat ze denken dat het roer voor hen ‘nu om moet’. ‘De geschiedenis 
kruipt niet, ze springt’, zoals Taleb, hoogleraar Onzekerheidskunde het 
verwoordt. De gedachte om ons te baseren op het verleden is zo sterk, 
dat dit de kracht in de kiem smoort om initiatieven te ontplooien die 
geen garantie kennen uit het verleden.

Nederland is mooi, sterk en rijk. Rijk aan mensen en rijk aan ideeën. 
Rijkdom is een voorrecht, maar wel iets dat je moet kunnen zien, 
waarderen en gebruiken. Want welke inventieve ideeën bevinden zich 
buiten het gebaande pad en zijn geestverruimend voor de discussies 
van vandaag? De uitdaging met het boek Verkenning Nieuw Nederland, 
is de verkenning naar dat wat we niet zien, dat wat niet direct opvalt, 
dat wat we pas zien als we heel goed kijken. 

In dit boek laten inspirerende denkers, groot en klein, zien waar volgens hen 
Nederland maatschappelijk beter kan. Ze dagen je uit om ook zelf  aan de slag 
te gaan...
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