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Wat is het probleem? 

• VAB met alle problemen 
– Asbest 
– Verloedering landschap 
– Etc. 

• (economische) vitaliteit buitengebied 
– Krimp 
– Leefbaarheid kernen 
– Verdienmodel aanpalende sectoren onder druk 



Moet de ‘overheid’ hier iets 
doen? 

• Oplossen probleem, hoe organiseren we het?? 
– Markt 
– Overheid 
– Overheid en markt?? 

• Overheid is behartiger ‘publieke belangen’!!! 
– Publiek belang ≠ algemeen belang (bakker / 

defensie) 
• Wanneer is er sprake van publiek belang??  
• Indien er sprake is van; 

– Complexe externe effecten met een free rider 
probleem en 

– Inkomensherverdeling (gaat nooit vrijwillig) 
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• Externe effecten 
– Actie van een partij of door een transactie tussen 

twee of meer partijen waar een andere partij die 
niet bij de besluitvorming betrokken is en daarvan 
positieve of negatieve gevolgen van ondervindt 
 

– Private belang van transactie valt niet samen met 
publiek belang 

• Private kosten ≠ sociaal economische kosten 
• Private baten ≠ sociaal economische baten 

 
– Betrekken van externe effect bij besluitvorming 

zodat Private=sociaal economische baten en lasten 
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Complexe externe effecten 
en free rider gedrag 

• Simpele externe effecten 
– Op te lossen via aanvullende private transacties 

mbv regelgeving die eigendomsrechten 
beïnvloeden (Coase theorema) 
 

• Complexe externe effecten 
– Free rider gedrag 

• Er is altijd een partij die profiteert / wordt 
benadeeld  van de aanvullende transactie 
zonder een bijdrage te leveren / te worden 
gecompenseerd 

• Niet uitsluitbaar van de baten/kosten 
• Veel betrokken partijen 



Complexe externe effecten met 
free rider probleem bij VAB’s??? 

• Verdienmodel andere / aanpalende sectoren 
onder druk 

• Gebruikers buitengebied 
• Locale overheden 
  

– Ondervinden hinder / kosten van het (VAB) 
probleem 

– Hebben ‘baat’ bij sanering VAB’s en vitaal 
buitengebied. 

– Leveren geen vrijwillige bijdrage aan het oplossen 
van het probleem (free rider probleem) 

 



Wie moet wat doen?? 

• Eigenaar heeft zelf ook een taak! 
• Deels ook overheid als 

– Behartiger publiek belang en 
– Betrokken partij 



Ingrijpen overheid 

• Uitgangspunt; 
– Overheid behartigd de publieke belangen zo 

doelmatig mogelijk 
• Vergelijken  van situaties dat: 

– De overheid niets doet en 
– De overheid doet wel iets 

• Wat is ‘maatschappelijk’ het “beste”? 
• Afwegen kosten / baten twee situaties 

– Waar zijn we beter aan af?  
– Alle kosten en baten van de twee situaties op een rij 

zetten (MKBA) 
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Overheid als behartiger van 
publiek belang! 

• Overheidsregulering (wet- en regelgeving) 
– Aanvullende transacties marktpartijen (via 

onderhandelingen externe effecten mee genomen in de 
besluitvorming) 

• Uitbesteding publieke taken 
• Publieke organisatie 

• Zelf het heft in handen nemen 
 

• Aanpak 
– Volgtijdelijke afweging !!! 

 
• Doelmatig 

– Met behulp van experiment kijken wat werkt 
• Experimenten met studenten 
• Experimenten in het veld 
 



VAB’s, Ingrijpen overheid?  

• Compensatie regeling bouwen buitengebied 
– Beinvloed eigendomsrechten en heeft daardoor 

(inkomens / eigendom) consequenties 
• Rood voor rood en andere compensatieregelingen 

(SvS) 
• Aanvullende transactie komen onvoldoende tot 

stand om het probleem op te lossen (marktfalen?) 
• Veilingsysteem 

– Betere marktwerking / matching vraag en aanbod 
• Bijv. vouchers 

• Subsidie sloop (initiatief private partijen) 
• Sloop en sanering door de (locale) overheden 

 



Problemen bestaande 
regelingen (casestudies) 

• Matching meters / vraag en aanbod 
• (Voor)financiering van sloop (is op te lossen 

via aanvullende regels) 
• Dure schuren (veel asbest en 

varkensschuren) worden niet gesloopt 
• Lengte procedures 
• Verschillen in regeling per gemeente 

(strategisch gedrag) 
• Kennis van actuele regeling beperkt bij 

adviseurs 
 



Schema 

  Veilingmeester 
/marktmeester

/ 
Bankfunctie 

Aanbieder sloop 
m2 

Vrager bouwrechten 
m2 

Vraag naar sloop m2 

Aanbod van sloop 
m2 

Aanbod van bouwrechten m2 

Vraag naar bouwrechten m2 
Compensatie regelingen 



VAB’s, Ingrijpen overheid?  

 
• Onderzoeken welk van de alternatieven is 

het meest efficiënt en effectief? 
– 1e fase onderzoek: Projectplan 

• Theoretisch 
• Casestudies 

– 2e fase onderzoek: pilot 
• Welke variant van het veilingsysteem werkt 

het beste? 
• Experimenten met studenten 
• Experimenten in het veld (per gemeente) 
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