5-12-2012

Context
Studies in opdracht ministerie (VROM – IenM)
Ondersteboven,
Duurzame herinrichting van verontreinigde bedrijventerreinen
“Onderzoek naar de opzet van een organisatie voor gebiedsgericht
beheer van de ondergrond in combinatie met herstructurering en
intensivering van bestaand bebouwd gebied”

Bodem en gebiedsontwikkeling, kans of
kostenpost?

De ondergrond voorbij
Gebiedsontwikkeling van verontreinigde terreinen

COB jaarcongres - Vindingrijk in arme tijden
Credits uit de Ondergrond vanuit perspectief Bodem
- Transitie (van bodem naar ruimte)
- Waardecreatie: duurzaam gebruik van de ondergrond

“Inventariseren en toetsen bateninstrumentarium beleid op de
ondergrond bij provincies en gemeenten”

Rotterdam
29 november 2012

SubWerkgroep financiële instrumenten
Zoektocht Bodem+ naar generen van baten of drukken van kosten bij de
uitvoering van bodembeleid 2015

Peter Kiela
Arne Alphenaar

Achtergrond (2)

Ruimtelijke
opgaven, sectorale oplossingen
Van bodem(sanering)
aanleiding

aanleiding

- Decentralisatie (van Rijk naar vindingrijk)
- Afname middelen voor bodemsanering
- Afname dynamiek
- Op zoek naar middelen
- Om bodemsaneringsoperatie voort te zetten
- Om verontreinigde / verouderde terreinen te ontwikkelen

Bodemsanering

- Op zoek naar ‘De waarde van de Ondergrond’

aanleiding

Ruimtelijke Ordening

De waarde van de ondergrond (1)

Waterbeheer

aanleiding

Externe veiligheid

De waarde van de ondergrond (2)

Ondergronds bouwen

Kabels en leidingen

Bodemenergie

Waterberging

- (Goedkoper) saneren, grondwater winnen, bodemenergie
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Overzicht van (juridisch) instrumentarium voor het
generen van baten of drukken van kosten bij de
uitvoering van bodembeleid 2015
Financiële instrumenten

Juridische hefbomen
Instrument
Vervreemding

Betrokken partijen
Koper / verkoper
Overheid (hoe bijvoorbeeld?)

Voordelen
Private verantwoordelijkheid

Burger
Overheid

Grote eigen invloed op
ontwikkeling

Minder geld bij overheid
Voorkeursrecht en onteigening
verregaande instrumenten, niet
lichtzinnig inzetten

Erfpacht

Het uitgeven van grond in
erfpacht aan
projectontwikkelaar of
uiteindelijke kopers.

Overheid
Initiatiefnemer

Opbrengst grond afhankelijk van
succes project – risico deels bij
overheid

Algemene
zorgplicht

Constante
verantwoordelijkheid
eigenaar voor kwaliteit
bodem (incl. historisch)

Eigenaar
Overheid

Grondprijs hoeft niet direct te
worden betaald – meer financiële
ruimte voor ontwikkeling.
Mogelijk meer invloed af te
dwingen in overeenkomst?
Private verantwoordelijkheid
Overheid heeft altijd stok

Individueel geval, niet ontwikkeling
gebied
Praktische invulling: direct saneren of
anders afkopen, zodat gebiedsgericht
kan worden beheerd?

Nuance op aanbrengen? Hoe?

Garantstelling

Vergunning

Een verplichting opleggen
voordat een
omgevingsvergunning kan
worden verkregen.

Initiatiefnemer
Overheid

Bij elke ontwikkeling wordt de
bodemkwaliteit op een of andere
manier meegenomen

Bij elke ontwikkeling wordt de
bodemkwaliteit op een of andere
manier meegenomen

Extra verplichting mogelijk?
Voordat een omgevingsvergunning
kan worden verkregen, moet
ergens aan worden voldaan.
Vergelijkbare regels?

Subsidieregeling

Verwerving en
onteigening

Nadelen
Barrière woningmarkt in tijden
van crisis.

Knelpunten
In hoeverre kan het
eigendomsrecht worden
beperkt?

Publieke bijdrage

Onderwerp
Het koppelen van een
verplichting aan de
verkoop van grond.
Het verwerven van
grond door de
gemeente met behulp
van bepaalde juridische
instrumenten.

Instrument
Verlagen
bouwleges
Revolverend fonds
(publiek)

Onderwerp

Betrokken partijen

Voordelen

Het verlagen van
bouwleges tbv
bouwprojecten.
Fonds met publiek geld
(kan op verschillende
manieren worden gevuld),
waarmee projecten
worden gefinancierd.
Opbrengsten moeten
leiden tot weer vullen
fonds, zodat een volgend
project kan worden
gestimuleerd.
Overheid staat garant voor
percentage project, zodat
kredietverstrekkers sneller
krediet verlenen aan
ontwikkelaar.

Gemeente

Mogelijk worden bouwprojecten
gestimuleerd

Overheid
Initiatiefnemer
Andere financierders

Risico’s worden door verschillende
partijen gedragen en het is voor al
deze partijen dan ook van belang
dat een project slaagt. Dit dwingt
partijen tot samenwerking.

Overheid
Initiatiefnemer
Andere financierders

Risico’s worden door verschillende
partijen gedragen en het is voor al
deze partijen dan ook van belang
dat een project slaagt. Dit dwingt
partijen tot samenwerking.

Overheid subsidieert
bepaalde ontwikkelingen

Overheid
Ontvanger subsidie

Bij garantstelling brengt de
overheid geen geld in. Het kost
slechts geld, indien het project
misloopt.
Subsidies dienen altijd een publiek
belang
Stimuleren gewenst gedrag

Nadelen
Crisis zorgt voor weinig geld
gemeenten, onderlinge concurrentie
leidt niet tot extra inkomsten
Publiek geld

Knelpunten

Staatssteun?

Hoe ongunstiger het economische
klimaat, hoe groter het risico van de
garantstelling.

Staatssteun?

Rendement niet altijd zichtbaar

Vgl. Besluit financiële bepalingen

PM
PM

Private bijdrage
Instrument
GREX
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Organisatorische instrumenten
Instrument
Ondersteuning in
kennis, kunde en
proces
PPS /
Risicodragend
participeren
DBFM contract
Regionale
ontwikkelingsbedri
jven
PM
PM

Onderwerp

Instrument
Europees Fonds
voor Regionale
ontwikkeling
Intelligent Energy
Europe
Joint European
Support for
Sustainable
Investment in City
Areas (Jessica)
PM

Onderwerp

Betrokken partijen

Voordelen

Nadelen

Knelpunten

Onderwerp

Betrokken partijen

Voordelen

Nadelen

Knelpunten

Instrument Wro om
gemeenten mogelijkheid
te bieden voor

Businesscase: genereren meerwaarde
Efficiënt ruimtegebruik = 2e hands ruimtegebruik
+ Wonen, werken & leisure op verontreinigde grond
+ Duurzaam gebruik ondergrond
+ Behoud lege ruimte
+ Creëren meerwaarde in omgeving
+ Waardebehoud en kostenreductie in toekomst
+ Financiering vanuit die meerwaarde

Aanvullende instrumenten
Betrokken partijen

Voordelen

Nadelen

Knelpunten

Waardecreatie bepaalt ontwikkeling
Businesscase over langere periode
- Van ‘Return of investment’ naar ‘Total value of ownership’
- Aanpassen verdienmodellen marktpartijen
- Meenemen (immateriële) waardestijging omgeving
Wat hebben we over voor de bodem?
- Saneren wordt een positieve keuze
- Niet saneren ook!

Van ondergrond naar ruimte
2015: transitie moet landen in nieuwe wet- regelgeving
- van saneren naar beheren
- van sectoraal naar integraal
- van normen (bodemsanering) naar ruimtelijk instrumentarium’
- van centraal naar decentraal
- van centrale financiering naar decentrale arrangementen’

Veranderende rol overheid
- Risico dragend investeren (ipv subsidiëren)
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Huidige positie bodem / technische sectoren

Positie bodem / sectoren in de toekomst

gebied
centraal

risico’s
centraal

gebied
centraal

Sanering uitgangspunt
ontwikkeling
verontreinigd gebied

Gebiedsontwikkeling
uitgangspunt discussie
over bodemkwaliteit

risico’s
centraal

techniek
centraal

techniek
centraal

Technische mogelijkheden
en generieke normen
centraal

De waarde (vermeerdering)
van het gebied centraal

Een integrale benadering van ruimte

Wat is nodig? Andere rollen en sturing!

Planologen, ontwikkelaars etc: Hoeveel hebben we over voor…
Bodemtechnici: Wat kunnen we doen voor dat geld
Geen financiële instrumenten maar andere rollen en sturing

Wat is nodig?
Integraal nadenken over bodem doe je niet alleen
- Wij (Ministerie van I en M) onderzoeken de positie van
“Bodem” in een integrale toekomst.
-Hoe zorgen we er voor dat verontreinigd terreinen kunnen
worden ontwikkeld.
-Hoe zorgen we voor een goede bodemkwaliteit (en wie
bepaald wat goed is)

Ik haat debatteren

-Dat kan niet als sector alleen, we willen daar graag met
ervaringsdeskundigen debatteren. Met u dus!
Hoe zorgen we er voor dat ‘bodem’ een gewenste
ontwikkeling niet frustreert
-Indien geintresseerd: spreek één van ons aan, om mail
naar Peter.Kiela@minienm.nl of geef uw kaartje.
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