
Gebiedsontwikkeling en projecten binnen 
uw gemeente kennen hun eigen unieke 
kenmerken en ambities. De vraag wat de beste 
aanpak is om ontwikkeling uit te voeren is 
niet perse eenvoudig te beantwoorden.  
Er zijn nogal wat factoren die meewegen in 
die beslissing en er is veel kennis nodig van 
de verschillende scenario’s.  

De Uitgiftestrategie van Balance helpt gemeenten om de juiste 
afwegingen te maken. Zo komt u tot de meest (kosten)efficiënte 
aanpak van de gebiedsontwikkeling en samenwerking met de
beste partners. 

Uitgifte-
strategie
De beste aanpak voor uw 
Gebiedsontwikkeling



Fases in  
Uitgiftestrategie

Meer weten? 
Neem contact op met Cees Maaskant,  

directeur Balance Project Solutions
E-mail: ceesmaaskant@balance.nl

Telefoon: 020 673 3993
Web: balance.nl/gebiedsontwikkeling

Inzicht in de 
scenario’s 

INZICHT
Ons multidisciplinaire team brengt 
ontwikkelscenario’s in kaart, geeft  
advies en levert vervolgens een 
gedegen Uitgiftestrategie en plan van 
aanpak. We analyseren daartoe uw 
ambities, plannen, doelstellingen en 
omstandigheden aangaande de  
gebiedsontwikkeling en brengen  
mogelijkheden in kaart. Moet één 
ontwikkelaar worden ingeschakeld? 
Of werk je beter met partners in een 
Gemeenschappelijk Exploitatie Maat-
schappij? Is uitgifte van individuele 
bouwrijpe kavels aan zelfbouwers 
misschien de beste optie? Elke keuze 
heeft zijn specifieke issues omtrent het 
betrekken van partijen, selectie van 
marktpartijen en bouwclaims.  
Daar krijgt u inzicht in.

AANPAK
Met een frisse, onbevooroordeelde blik 
helpen we uw medewerkers om crea-
tief te denken en soms oude patronen 
los te laten. Via interviews, trainingen 
en desk research. We leven ons in,
spiegelen, geven inzicht in de veran-
deringen in de markt en in de moge-
lijkheden en kansen die verschillende 
vormen van uitgifte bieden. Ook de 
juridische kant wordt niet vergeten.
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Implementatie

Het ‘op de markt’ brengen van 
de grond en begeleiden van 
geselecteerde (markt)partijen. 
Van zelfbouw en co-creatie tot 
traditionele ontwikkeling.

Analyse 

In kaart brengen van de mogelijke 
ontwikkelstrategieën op basis van 
de ontwikkelsopgave

  Uitgiftestrategie Kop West Purmerend
  Ontwikkelstrategie Homeruskwartier, de grootste 

     Zelfbouwwijk van Nederland
  Integrale aanpak diverse binnenstedelijke  

     herontwikkelingslocaties Goirle 
 
 

  Ontwikkelstrategie Almere Poort Oost
  Plan van aanpak ontwikkeling Technopolis Delft
  Positionering hoogheemraadschap bij ontwikkeling 

    Haarlemmermeerpolder

Voordelen

Afweging

Helderheid over voor- en nadelen 
en uitwerking tot een keuzepalet
(instrumentarium) Uitgiftestrategie
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Plan van aanpak 

Stapsgewijs vastleggen van uit 
te voeren acties per (deel)uitgifte. 
Advies over inrichting en rol van 
uw organisatie binnen de  
ontwikkeling.


