VERSLAG BUITENLANDSE DIENSTREIS
HOEVEEL PERSONEN HEBBEN DE REIS GEMAAKT
De delegatie bestaat uit drie medewerkers van de gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling.

HOELANG DUURDE DE REIS?
De reis duurde van 4 tot en met 6 oktober 2016.

WAT WAS HET DOEL VAN DE REIS?
Den Haag heeft een woningbouwopgave van 1500 tot 2000 woningen per jaar. Deze woningen kunnen alleen
gerealiseerd worden dankzij investeringen van marktpartijen. Momenteel is er zeker geld voor vastgoed
aanwezig op de Nederlandse markt. Buitenlandse partijen kijken echter ook met steeds meer interesse naar
Nederlands vastgoed. Daarom is het van belang om nauw contact te houden met relevante nationale en
internationale investeerders en om de stemming op de internationale markt te peilen. Expo Real is één van de
twee jaarlijkse Europese beeldbepalende evenementen in de vastgoedwereld, naast de MIPIM in Cannes. Hier
zijn zowat alle grote Europese vastgoedpartijen op bestuurlijk niveau vertegenwoordigd. Op Expo Real hebben
we dit jaar het Central Innovation District onder de aandacht gebracht en focus aangebracht op ontwikkelingen
die mogelijk zijn in dit gebied.

WELKE LOCATIES ZIJN BEZOCHT?
Het betreft een beurs in München.

WIE HEB JE ONTMOET? (BENOEM DE FUNCTIEOMSCHRIJVING)
Door de zeer ruime aanwezigheid van belangrijke vastgoedpartijen, zowel buitenlandse als Nederlandse, is
Expo Real een uitgelezen gelegenheid om besprekingen te voeren over lopende dossiers en het gesprek aan te
gaan over nieuwe projecten in de stad. De gesprekken vonden plaats tijdens een aantal grotere bijeenkomsten
en tijdens vooraf geplande persoonlijke afspraken.
Daarnaast zijn er bijeenkomsten bijgewoond. Op dinsdag 4 oktober om 16:00 zijn de unieke positie van de HSD
en het belang van het CID binnen de Randstad naar voren gebracht tijdens een “Collaborating Cities”
panelgesprek als onderdeel van het officiële Expo programma en gemodereerd door Prof Greg Clark. Ook op
dinsdag 4 oktober om 16:00 was de officiële opening van de stand door Minister Blok en bijhorend inhoudelijk
en persmoment. Op woensdag 5 oktober werd door de G4 een ontbijt georganiseerd voor een beperkt aantal
topinvesteerders in aanwezigheid van Minister Blok. Focus was hier de innovatieve kracht van de regio.

WAT HEEFT DE REIS DE GEMEENTE OPGELEVERD?
Op de beurs zijn tal van vooraf geplande gesprekken gevoerd met internationale en nationale partijen. De
meeste gesprekken waren gericht op het verder brengen van lopende projecten maar ook nieuwe kansen
kwamen aan bod. Er waren een vijftiental op voorhand geplande gesprekken, aangevuld met tal van
gesprekken met partijen die interesse toonden in de stad.

ZIJN ER VERVOLGAFSPRAKEN? ZO JA, WELKE?
Alle gesprekken zijn uitgewerkt tot concrete vervolgacties en/of vervolgafspraken

