Stappenplan
gebiedsfonds

Een gebiedsfonds kan helpen bij investeringen in het openbaar gebied. Denk aan het schoon en
veilig maken van het gebied en de aanleg van de hoofd water-, groen- en wegenstructuur. Deze
pot geld is een vorm van kostenverhaal en wordt gevuld door de verschillende initiatiefnemers
binnen de gebiedstransformatie (publieke, private & maatschappelijke partijen).

3: Pak de
rekenmachine

7: Bepaal het beheer
Denk na over bestuur, de rechtsvorm
(stichting ligt vaak voor de hand)
en het organisatiemodel. Kan het
binnenshuis bij de gemeente (sprake
van bestemmingsreserve)? Is een
onafhankelijke fondsmanager nodig?

Tel alle benodigde investeringen op
die gedekt moeten worden vanuit
het fonds. Bepaal de potentiële
opbrengst van het gebied
(onder andere de hoeveelheid
en het soort woningen).

1: Bepaal de
stakeholders

6: Som in delen
Bepaal wie wat wanneer betaalt.
Kunnen niet alle kosten in één
keer gedekt worden? Overweeg
dan een gebiedsfonds dat in
meerdere fasen gevuld en
opnieuw ingezet wordt,
zoals in Nieuwegein.

Wie moeten sowieso
bijdragen aan het
gebiedsfonds?
Denk aan gemeente,
provincie, Rijk,
ontwikkelaars
en/of eigenaren.

8: Bepaal de
financiële structuur
5: Toets de
haalbaarheid
4: Bepaal de bijdrage
2: Bepaal het
waarom
Bepaal het doel en de randvoorwaarden: infrastructuur, mobiliteit, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit
en/of ‘placemaking’.

Bepaal op basis van de hoogte van
de investeringen en de potentiële
opbrengst hoe hoog de bijdrage is.
In Woerden was dat bijvoorbeeld
een bijdrage van 2,5 procent van de
vrij-op-naamprijs van de woning.

Dit stappenplan is mede ontwikkeld op basis van de themasessie Fondsvorming op gebiedsniveau, georganiseerd door het programma
Stedelijke Transformatie, en de input van Stadkwadraat. Meer informatie en voorbeelden: www.stedelijketransformatie.nl/gebiedsfonds

Controleer of de bijdrage leidt
tot een haalbare businesscase
voor de ontwikkelaar.
Is dat niet zo? Ga dan terug
naar stap 2 om de randvoorwaarden te wijzigen.

Denk na over toetsingscriteria,
risico-acceptatie en
sturingsmogelijkheden.
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