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Werkboek nieuwe manieren van
gebiedsontwikkeling
Nieuwe realiteit; andere aanpak noodzakelijk
De toekomst van integrale gebiedsontwikkeling zal er anders uitzien. De
marktomstandigheden zijn als gevolg van de economische en financiële crisis totaal
veranderd, projecten zijn stil gevallen, de vraag om duurzaamheid en kwaliteit
beïnvloedt de opgave en het spel verandert door heroverwegingen ten aanzien van ons
volkshuisvestelijk stelsel en enorme bezuinigingen. Er is sprake van een nieuwe realiteit
die vraagt om andere en creatieve businessmodellen, werkwijzen en
samenwerkingsvormen.
Vier samenhangende denkrichtingen voor de vernieuwing van de gebiedsontwikkeling
vragen ieder een vernieuwing van houding, gedrag en werkwijze: anders denken en
anders doen. De vier denklijnen zijn:
- andere rollen/nieuwe organisatie- en samenwerkingsvormen
- andere processen; procesomkering, de eindgebruiker centraal
- andere plannen; naar netwerkplanning
- andere manieren van investeren; naar slimmere constructies.
De nieuwe werkwijze gaat uit van de nieuwe realiteit, stelt de klant centraal, is sociaal,
economisch en fysiek duurzaam, gaat uit van netwerkplanning, bouwt wisselende
coalities met onderlinge rolwisseling in de tijd, denkt in kaders, concepten en schema’s
maakt spelregels en gedragsregels, laat in- en uitstappen toe, is gebaseerd op vertrouwen
en transparant, kiest voor mediation bij conflicten,staat voor professionele facilitering
door alle partijen, verwerpt voorcashen en gaat uit van redelijke rendementen
vraagt om de ontwikkeling van flexibelere en kleinschaliger bouwmethodieken en
tenslotte: is een lerende organisatie.
Denken en doen
Kenmerkend voor de opstelling van het Watertorenberaad is de combinatie van denken
en doen. Op basis van de verzamelde kennis is een richting van vernieuwing van
gebiedsontwikkeling bepaald, is deze toolkit voor de uitvoering gemaakt, zijn een vijftal
pilots benoemd en wordt voor de periode na de zomer een leer- en ontwikkeltraject
uitgezet. De vijf pilots zijn vooralsnog:
- Drents Dorp/StrijpR te Eindhoven;
- Bospolder-Tussendijken te Rotterdam;
- Erasmusveld Den Haag;
- Oude Rijnzone te Alphen aan de Rijn e.o.;
- Almere Haven te Almere.
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De belangrijkste leer- en ontwikkelvragen van de pilots verhouden zich grofweg als volgt
tot de pilots:

Eindhoven Strijp R
Rotterdam Bospolder-Tussendijken
Den Haag Erasmusveld
Oude Rijnzone
Almere Haven

Andere
rollen
√
√
√

Andere
samenwerking
√
√
√
√
√

Andere
plannen
√

Anders
investeren
√
√
√
√

√
√

Steeds wordt er vanuit het bredere denkproces doorgekoppeld naar de pilots, en vanuit
de pilots verder gedacht en nieuws ingebracht in het denkproces om het verder uit te
werken.

Dit werkboek, een soort toolkit, is nog een eerste aanzet en zal de komende tijd
verder aangevuld en verbeterd worden.De ambitie is in het voorjaar 2011 een
duidelijke, zich bewezen toolkit te hebben.
De elementen die in deze toolkit worden gepresenteerd, bevinden zich allen in een ander
ontwikkelstadium. Sommige worden al (zij het nog mondjesmaat) toegepast in de
praktijk in Nederland, andere hebben vooral hun werking al bewezen in het buitenland
en weer andere zijn nog vooral innovatieve excercities die nog niet concreet toegepast
zijn.
In onderstaand schema proberen we een handzaam overzicht hiervan te geven.
Oplossingsrichting

Wordt al
(soms)
toegepast in
NL

Er gebeurt iets
wat
onderdelen in
zich draagt

Vooral nog
in
buitenland
toegepast

(X)

X

Nog in
verkenn
ende
fase

Andere rollen, andere partijen
Van ontwikkelaars tot adviseurs (die ook kunnen
instappen)
Belegger stapt vroeger in en deelt kapitaal/zeggenschap
met bv. corporatie
Private erfpacht
Maatschappelijke instellingen als trekker
Overheid als kadersteller en prioriteerder, functieregisseur
Overheid als ondernemer
Opzetten van gebiedscoalities (met beleggers)
Introductie van integraal gebiedsmanagement (PPS)
Oprichting Vereniging van Wijk-/Gebiedseigenaren met
gebiedsbudgetten en gebiedsbeheer
Opstellen publiek-private integrale gebiedsconvenanten
ipv contracten

X

X
X
X
X (soms)
X
X
X

X
X

Andere processen
Procesomkering: bottom-up gebiedsontwikkeling
Interactieve gebiedsontwikkeling/ ‘open source’
Gebiedsverhalen als basis voor gebiedsontwikkeling
‘Intentional communities’, collectief particulier
opdrachtgeverschap in gebiedsontwikkeling
Ontwikkeling particuliere voorraad via ‘collectieven’ met

Watertorenberaad Werkboek 2010

X
X
X
X

X
X
X

3

o.a. trekkingsrechten
Overkoepelende gebiedsregie voor bottom-up inbreng bij
planvorming

X

X

Andere plannen
Van top-down Masterplan naar bundeling van bottom-up
initiatieven, zowel fysiek als sociaal
Flexibele 3D-netwerkplanning, ontwikkeling hapklare
brokken
Sociaal plan ipv structuurvisie, sociale supervisie ipv
stedenbouwkundige supervisie alleen, sociale hotspots
Nieuwe set spel- en gedragsregels met transparantie als
basis
Competentiemanagement, coaching/reflectie in
gebiedsontwikkeling, eerlijke en open analyse van proces
Mediation ipv juridisering

X
X
X

X

X

X
X

X

Andere manieren van investeren
Kritische toets op maatschappelijke nut en noodzaak
investeringsopgave
Anders omgaan met grond; minder dominante positie (o.a.
trekkingsrechten)
Effectiever rekenen met parkeren: van subsidiepost naar
opbrengstgenerator
Anders omgaan met maatschappelijk vastgoed: privaat
beheer (‘obligatie van de vastgoedmarkt’), sturen op
herontwikkelingswaarde
Value capturing-constructies; inclusief anders omgaan met
OZB
Meer halen uit mogelijkheden verlenging keten; DBFMO
(Design, Build, Finance, Maintain, Operate)
Naar nationale, regionale of lokale investeringsfondsen
obv PPS-participaties; van subsidies naar equity
Van lenen naar samenwerken; partners prijzen boven
banken bevragen
Samen op denken in risico-management; slimmer opereren
ipv meer geld

X
X
X
X

X

X

X

X
(X)

X

X
X

Toelichting: daar waar een kruis staat met een haakje eromheen (X) betekent dit dat er
wel iets wordt gedaan wat er op lijkt, of dat er wel al mee wordt geëxperimenteerd maar
dat het nog niet in de bedoelde vorm of omvang tot stand is gebracht.
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1. Andere rollen; nieuwe samenwerkings- en
organisatievormen
1a. Nieuwe rollen voor bestaande partijen; nieuwe partijen
Andere rolinvulling ontwikkelaars: naar nieuwe hybride vormen
Ontwikkelaars kunnen zich steeds meer vooral als adviseurs opstellen. Ze brengen de
marktexpertise en ervaring mee waar burgers en overheden behoefte aan hebben bij het
bepalen van haar eigen keuzes en opstellen van de plannen, inclusief financiële
(on)haalbaarheid. Ook makelaars, bouwers of sommige adviesbureaus kunnen deze rol
vervullen en hier ontstaat steeds meer branchevervaging. Dit is al te zien in opkomst van
tussenvormen, zoals bijvoorbeeld Abl2 (adviestak, oorspronkelijk een joint venture van
TCN en Ballast-Nedam) die ofwel hun moederconcerns kunnen meenemen in een
ontwikkeling ofwel juist ook onafhankelijk van eventuele posities adviseren. Per saldo
heeft de voorwaartse integratie tussen bouwers en ontwikkelaars al veelvuldig postgevat.
De ontwikkelaar kan ook een ‘makelaar’ zijn, bijvoorbeeld in het geval van een sociale
gebiedsontwikkelaar (zie verderop in deze notitie).
Langgerektere verdienmodellen door samenwerking/samengaan van ontwikkelaars en
beleggers ontwikkelen is ook een optie, waardoor de kortere en langere termijn
activiteiten van ontwikkeling en beheer meer in één hand komen en waardoor in elk
geval vanuit private hoek een integratie van grondexploitatie, vastgoedexploitatie en –
beheer beter mogelijk is zodat meer vereveningsmogelijkheden gedurende het proces
ontstaan. Amvest en Leyten zijn hier voorbeelden van: zij nemen eigen projecten –anders
dan bijvoorbeeld ING RE doorgaans ook echt in eigen beheer, waardoor er een langjarig
commitment ontstaat – een belangrijke basis voor een vertrouwensrelatie met de net zo
goed langjarig verbonden partners als overheid en bijvoorbeeld woningcorporatie.
Oplossingsrichting: van ontwikkelaars tot adviseurs (die ook kunnen instappen!), sociale
gebiedsontwikkelaars en/of langjarige gebiedsbeleggers

Andere rol beleggers: naar voren in het proces
Corporaties kunnen samen met (institutionele) beleggers in principe meer samen
opereren: samen nemen zij ieder een belang in de ontwikkeling en het beheer van
complexen (woningen, winkels, maatschappelijk vastgoed e.a.) of gehele gebieden (zoals
nu bij corporaties ook vaak het geval is). De expertise kan elkaar versterken,
institutionele beleggers hebben het geld om meer in vastgoed te steken en krijgen een
relatief solide product, terwijl bij corporaties geld wordt vrij gespeeld om juist meer
investeringen te doen waardoor de waarde kan oplopen.
Door een langjarig commitment in gebiedsontwikkeling kunnen beleggers ook veel meer
de verwachtingswaarde waarop wordt ingestapt, incasseerbaar maken. Er kan ook aan
(private) erfpacht gedacht worden.
Oplossingsrichting: de belegger stapt vroeger in bv. in partnerschap met corporatie,
brengt expertise in en krijgt medezeggenschap

Andere rol instellingen in zorg/onderwijs: grote opgaven, grote rol
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Zowel in de zorg als in het onderwijs is de rol van het vastgoed in de bedrijfsvoering van
de verantwoordelijke maatschappelijke organisaties de afgelopen jaren drastisch
gewijzigd of aan het wijzigen. De eigen verantwoordelijkheid van de betrokken
instellingen is fors toegenomen. Dit betekent een geheel andere opstelling in
kostenbeheersing, maar ook in ontwikkelingsopzicht. Veelal hebben deze partijen stevige
grondposities gekoppeld aan een grote vernieuwingsnoodzaak. In veel grote steden is al
zichtbaar dat dergelijke spelers een rol van formaat hebben in grotere
gebiedsontwikkelingen (zoals bij campussen, leerparken gezondheidsparken, maar ook
bij integrale gebiedsopgaven als bijvoorbeeld Amsterdam VU-kwartier/Zuidas en Den
Bosch Willemspoort).
Oplossingsrichting: maatschappelijke instellingen als trekker van
gebiedsontwikkelingen

Overheid als kadersteller, prioriteerder, ondernemer, regelgever en/of functieregisseur
De overheid vult haar rol anders in. Zij opereert kaderstellend en prioriterend waar het
kan en ondernemend waar het moet (zie bijvoorbeeld het Bossche model, in bijlage). Zij
vult haar rol in als professioneel opdrachtgever of juist als partner. Netwerksturing is
immer de basis, uitgaande van een goed publiek PvE en beheersing van de procedures
(bijvoorbeeld invoering één gebiedsprocedure). Bij een terugtredende overheid gaat het
om toetsen en de rest van het werk daadwerkelijk overlaten aan andere partijen. Bij een
ondernemende overheid gaat het om visie, politieke durf, vasthoudendheid en
risicomanagement.
De overheid heeft daarnaast ook een rol als functieregisseur. Het gaat er dan om niet
alleen te denken in geld, maar ook in functies en hun effecten en meerwaarde. Wat kan
in welk gebied vanuit de behoefte aldaar als nieuwe functie of motor ingebracht worden
(bijvoorbeeld maatschappelijke voorzieningen). Hierbij is de regel: werk vanuit verleiding
in plaats van dwang of macht; dat werkt op termijn contra-productief.
Voor meerdere functies is ook een regionale blik nodig. Om de maatschappelijke
urgentie van binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen tot haar recht te laten komen is
een goede afstemming oftewel het voorkomen van concurrentie van groot belang,
bijvoorbeeld met allerhande nog voorhanden zijnde uitleglocaties. Het is zaak hiermee
niet alleen schaarste op de markt, maar vooral helderheid voor diezelfde markt te
creëren.
Oplossingsrichting: de overheid als kadersteller en prioriteerder, als ondernemer, goede
regelgever en eventueel als functieregisseur
1a. Overzicht: nieuwe rollen?
De nieuwe realiteit dwingt private en publieke partijen om opnieuw te kijken naar de
samenwerking en naar de routes om bepaalde doelen te bereiken. Niemand kan het meer
alleen. De rolveranderingen kunnen als volgt worden getypeerd:
•
•

Eindgebruiker:
Belegger:

Opdrachtgever en klant
Aan de voorkant instappen en erbij blijven
Gericht op redelijk, eventueel uitgesteld rendement

Watertorenberaad Werkboek 2010

6

•

Corporatie:

•

Ontwikkelaar:

•

Overheid:

Risico’s beheersbaar maken
Gelijk aan belegger
Gericht op sociale bouw en maatschappelijk vastgoed
Gericht op sociaal en fysiek beheer
Overkoepelende rol voor collectiviteit/ collectief/individueel
particulier opdrachtgeverschap ( primair sociaal)
Deels uitgespeeld, kan nog maar beperkt risico’s nemen.
In combinatie met beleggende partij inzet van kennis en
kunde
Overkoepelende rol voor collectiviteit/ collectief/individueel
particulier opdrachtgeverschap (primair voor de markt)
Kaders stellen vooraf vanuit strategische beleidsprioritering
(incl. regionale afstemming)
Professionele facilitering: huis op orde, één gebiedsprocedure
Keuze voor (of instemming met) een samenwerkingsmodel (
vorm en partijen)
Toetsen en de rest van het werk overlaten aan andere partijen
Regie functies, schaarste en kansen creëren, schakelen tussen
lokaal-stedelijk-regionaal niveau

1b. Nieuwe vormen van samenwerking en organisatie
Opbouwen gebiedscoalities
De eerste opgave is het vinden van de klant als vertrekpunt in gebiedsontwikkeling. Voor
corporaties gaat het dan om de huurder of exploitant (bij niet-woonfuncties). Voor
ontwikkelaars gaat het om de individuele kopers en/of de beleggers. En voor beleggers
(vaak als onderdeel van pensioenfondsen, verzekeraars) vervolgens ook weer om die
huurder of exploitant. Hetzelfde geldt voor de gemeente, bijvoorbeeld in het kader van
maatschappelijk vastgoed.
Feitelijk liggen de belangen dus gelijk. Overal geldt dat de gebruiker/eigenaar/ exploitant
zelf ook veel vroeger betrokken kan worden. Zo ook voor bijvoorbeeld parkeren. Dit kan
veel tijd en geld schelen door inbreng van de expertise en ervaring. Alle partijen zien hun
rollen veranderen en de rollen van partijen kunnen ook onderling wisselen gedurende
het proces.
Oplossingsrichting: het vormen van nieuwe gebiedscoalities waarin beleggers voorin het
proces meedoen ism ontwikkelaars en corporaties, in coalitievorming met hun eigen
klanten en afnemers.

Opzetten van gebiedsmanagement
In samenwerking tussen corporaties, gemeenten, eigenaren/beleggers,
ondernemersverenigingen en VVE’s kan vervolgens gebiedsmanagement worden
ingevoerd. Daardoor kan ook meer op waardecreatie worden gestuurd. In het kader van
het centrummanagement, winkelstraatmanagement of parkmanagement hebben we zo
langzamerhand wel wat ervaringen opgedaan. De grote crux hierbij is wel gebleken dat
toepassing in bestaand gebied wel wat anders is dan in nieuwe gebieden (bv. uitleg), waar
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het van meet af aan geïntroduceerd kan worden. Dit zal lopen via het overtuigend tonen
van de meerwaarde (oplossing van ervaren problemen) of het zelfs koppelen aan feitelijk
geld (via bijvoorbeeld wijk- of zelfs woninggebonden budgetten). Met de introductie van
de Experimentenwet BIZ’s (Business Improvement Districts) en op basis van voorbeelden
zoals in Leiden (vrijwillig 100% gedekt centrummanagement) en Rotterdam
(BedrijvenVerbeter-Gebieden) is er wel ervaring met het toepassen in bestaand gebied. De
inhoudelijke reikwijdte en betrokken investeringsomvang is bij gebiedsontwikkeling wel
fundamenteel groter. Bij transformatieprocessen is juist de mogelijkheid om het
instrument gelijk als bij uitleglocaties van meet af aan te introduceren.
Oplossingsrichting: introductie van het concept van gebiedsmanagement in
gebiedsontwikkeling; de invulling en rolverdeling hierin wordt situationeel bepaald
In sommige situaties kunnen de private partijen zelf wel voor de gewenste kwaliteit
zorgen (voorbeeld Amvest bij De Meer en het Duinproject in Almere) en dus de
verantwoordelijkheid voor het vastgoeddeel dragen. Soms is het handig als de gemeente
wel meedoet in deze ontwikkeling en samenwerkt, zoals in Den Bosch. Aan de andere
kant kan het ook gaan om het beschikbaar stellen van substantiële budgetten in de
wijk/desbetreffende gebied aan een groep bewoners/huurders/ondernemers. Een
Vereniging van Wijkeigenaren (VWE) oprichten is dan een mogelijkheid. De
eigendomspositie van de betrokkenen is immers van groot belang. Eigenaarschap over
het probleem, idee, product en gebied bepaalt hoe mensen meedoen. Het is dus zaak
zowel het eigenaarschap als het opdrachtgeverschap te organiseren. Dit kan via een
lokaal netwerk (zoals bij de overal uit de grond schietende lokale energiebedrijfjes;
waarmee energie opgewekt en indien nodig zelfs teruggeleverd wordt aan het netwerk).
Dit wekt op, initieert, geeft opdrachten en kan ook input terugleveren aan een groter
netwerk. Eigendomsrechten zouden zelfs via wijk(erf)pacht kunnen worden geregeld (een
verdergaande vorm dan de wijkaandelen waarmee wel eens is gepionierd in bijvoorbeeld
Delft of de Vereniging van Wijkeigenaren in een deelgebied van Hoogvliet).
Oplossingsrichting: oprichting van een Vereniging van Wijk-/Gebiedseigenaren, met
zelfmanagement door eigen gebiedsbudgetten met gebiedsbeheer

Naar gebiedsconvenanten
Bij gebiedscoalities horen waarschijnlijk ook andersoortige contracten. Door het vele
aantal deelnemers hieraan zullen deze eerder de vorm gaan krijgen van convenanten.
Dus in plaats van contracten en plannen gaan we dan richting gebiedsconvenanten.
Hierin kan zowel ontwikkeling als beheer prima een plek krijgen, maar ook zowel de
sociale, economische als fysieke aspecten.
Oplossingsrichting: naar gebiedsconvenanten in plaats van bestaande contracten en
plannen. Specifieke realisatieovereenkomsten en contracten kunnen daar dan onderdeel
van uitmaken tussen daartoe relevante partijen. Rolwisselingen moeten mogelijk zijn
Het landschap aan beschikbare samenwerkingsmodellen in gebiedsontwikkeling
verandert sterk. Een gebiedsconvenant heeft inhoud en proces in zich: dus wat beogen we
samen te bereiken, hoe gaan we dat doen en wat is ieders rol. Niet alleen de
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samenwerking is anders vormgegeven, de inhoudelijke basis is een veel flexibeler kader
en er zijn spel- en gedragsregels afgesproken. Het gaat niet alleen over de fysieke opgave
maar ook over activiteiten die in het sociale en economische domein liggen. Die laatste
zijn veel meer door de ondernemers en bewoners van het gebied zelf vormgegeven met
maatschappelijke actoren en mede-overheidsfinanciering. Voor de eerste wordt een
beroep gedaan op de kennis, organisatietalent en het geld van de ontwikkelaar/belegger.
Alleen in de combinatie en verbindingen ligt de kracht van de ontwikkeling als geheel.
Opnieuw geldt dat de traditionele rollen van de partijen fundamenteel veranderen.

1b. Overzicht: nieuwe vormen van samenwerking en organisatie
- Gebiedscoalities
- Vereniging voor Wijk-/Gebiedseigenaren (incl. zelfmanagement)
- Gebiedsmanagement
- Gebiedsconvenanten
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2. De klant naar voren: bouwstenen voor procesomkering
Interactieve gebiedsontwikkeling
Deze bestaat uit meerdere activiteiten: de samenlevingsopgave en de bouwopgave. De
verkoop en afzet van vastgoed is niet altijd trefzeker. Er wordt bezien wat er op de locatie
past, gericht marktonderzoek gedaan of dit matcht met de markt en vervolgens wordt
het plan uitgedetailleerd. Dat wordt na overeenstemming tussen de betrokken partijen
vervolgens breed uitgevent, in het beste geval uitgaande van op specifieke doelgroepen of
gebieden gerichte media, in het overgrote deel van de gevallen via gedrukte media zoals
nationale, regionale en lokale (week)kranten.
De opgave is op een snellere en directere manier met potentiële klanten in contact te
komen die mee kunnen denken met het product. In enkele gevallen wordt er al gewerkt
met klankbord- of focusgroepen, waarin à la de marketingtechnieken van de
reclamesector de mening en reacties van geselecteerde respondenten wordt gepeild.
Instrumenten als ‘interactief ontwikkelen’ betrekken daarbij mailingtechnieken en het
internet. Een verdergaande stap is het gebruik van ‘social media’ zoals bijvoorbeeld
Hyves, Facebook of Linkedin, waar digitale communities van geïnteresseerden of
gelijkgestemden kunnen ontstaan rondom een thema of een project. Hier kan –als het op
de juiste manier gebeurt- veel relevante informatie uit voortkomen. Dit werkt eigenlijk à
la ‘open source’ software (zoals Linux) of content (zoals Wikipedia). Hier experimenteert
Den Haag Erasmusveld bijvoorbeeld mee. Bij de ontwikkeling van Strijp R is
voornamelijk gewerkt met focusgroepen die langzaam van kleur verschieten, van
stakeholders en bewoners uit de omgeving naar de daadwerkelijke toekomstige
bewoners.
Oplossingsrichting: interactieve ontwikkeling of ‘open source’ gebiedsontwikkeling via
de vorming van digitale netwerken van potentiële geïnteresseerden (kopers, huurders,
exploitanten etc)

Werk vanuit gebiedsverhalen
De digitale wereld en de sociale netwerken daarin betreffen fenomenen waarin nog veel
geleerd kan en moet worden. De mogelijkheden zijn in theorie oneindig, het doel is
efficiëntie en effectiviteit. Het middel sluit wel aan bij het gegeven dat bij
transformatieprocessen nieuwe gebruikers in het gebied moeten worden gebracht en de
bijbehorende zoektocht naar die nieuwe gebruikers, hun wensen en ideeën. Bij
herstructurering van bestaand stedelijk gebied geldt dit ook wel, maar nog veel meer
geldt de opgave om het bestaande stedelijk en sociaal weefsel als uitgangspunt te nemen
voor kwaliteitstoevoeging. Daar sluit narratief onderzoek goed bij aan –iets wat ook bij
nog niet bestaande gebruikers overigens een belangrijke basis kan leggen. Narratief
onderzoek baseert zich op de beleefde werkelijkheid. Dat kan zijn in het gebied, over het
gebied of juist wat de wensen zijn voor het gebied. Daarmee ontstaat een veel
diepergaand inzicht in wat een gebied voor haar gebruikers betekent of kan betekenen.
Dit zijn vrijwel altijd toch andere inzichten dan bij de professionals tot dan toe leven en
van waaruit gewerkt wordt.
Oplossingsrichting: ga op zoek naar de gebiedsverhalen en neem die als vertrek- of
aanknopingspunt voor de (her)ontwikkeling. Bouw voort op de beleefde werkelijkheid
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(Bestaande) woonconsumenten als vertrekpunt
Uit de inspraakwereld en het opbouwwerk is het een bekend gegeven dat er verschillende
typen bewoners zijn: zie die altijd mee willen praten, zij die absoluut nooit zich ergens
mee zullen bemoeien (en het wel allemaal over zich heen laten komen; “wat ik vind doet
er toch niet toe”) en de tussencategorie: zij die vooral meedoen als ze hiertoe worden
verleid ofwel als ze denken er echt wat mee kunnen winnen. De opgave is de lokale
gemeenschap samen een rol te laten spelen in de ontwikkeling van hun gebied. Er is voor
eigenlijk iedere bewoner –en zeker voor de straat, blok of buurt als geheel- veel te winnen
als de controle over de eigen leefomgeving herwonnen wordt. Controle over je eigen
keuzes is een belangrijke factor voor levensgeluk. Het gevoel hebben dat er over je wordt
beslist werkt net zo hard omgekeerd. Er zijn vele vormen van betrokkenheid van
bewoners bij de ontwikkeling van hun woning, woonomgeving of wijdere leefomgeving.
Voor een bepaalde groep is het voldoende om over de woning zelf te kunnen meepraten,
en er zijn er ook die dat veel te veel moeite vinden, geen sores aan hun hoofd willen en
het dus ook akkoord vinden dat er voor hen wordt beslist. Bij die groep zit vaak ook
relatief weinig buurtbinding en is de omloopsnelheid hoger. Een grote middengroep
hangt er tussen in. De ervaringen met particulier opdrachtgeverschap (in welke variant
dan ook) tot nu toe zijn dat het met name mensen betreft uit de midden- en hoger
opgeleide categorieën. Bij ‘klushuizen’achtige projecten vaak jongere (startende) stellen
en bij eigenbouw (vrijstaand op eigen kavels) vaak wat meer bemiddelde mensen die wat
verder in de levenscyclus en inkomensniveaus zijn.
In Denemarken en bijvoorbeeld de USA werkt het concept ‘Intentional communities’
waar gezamenlijk groepen mensen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van hun
woon- en leefomgeving, met professionals als ondersteuning. In Duitsland kennen ze de
Baugrüppen. Het daadwerkelijk zijn van opdrachtgever of co-producent is een van de
meest vergaande vormen van betrokkenheid. Dit kan de opstap zijn naar een lange
wooncarrière in een gebied en een hogere vorm van gebondenheid (aan een gebied) en
verbondenheid (aan elkaar). Zoals in Roombeek in Enschede is aangetoond kan dit ook
onder een vorm van toch vrij strakke stedenbouwkundige regie, maar wel succesvol.
Oplossingsrichting: collectief particulier opdrachtgeverschap in gebiedsontwikkeling
Het traditionele bouwproces is regelmatig nog te duur of te star georganiseerd en dat
staat te vaak in de weg van toepassing van de benodigde maatwerkproductie. De
bouwkosten als totaal kunnen volgens velen zeker wel omlaag door toepassing van betere
samenwerking (ketenintegratie) en het verminderen van de vaak hoge faalkosten. Hier
zou volgens sommigen minimaal 10-15% mee kunnen worden bespaard. Daarnaast gaat
het om de beschikbaarheid van maatwerkmaterialen. Via verschillende projecten en
experimenten (bijvoorbeeld het Esprit-Huis) wordt op het moment geëxperimenteerd met
allerhande maatwerk in prefab zodat ook uiteenlopende individuele wensen tegen
normale prijzen waar kunnen worden gemaakt.
De rolinvulling van partijen verandert. Ontwikkelaars, bouwers en/of corporaties worden
meer en meer –net als de grote energieleveranciers tov de zelforganiserende
energienetwerken- adviseurs en leveranciers van expertise in ontwikkeling, aanleg en
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beheer. Bewoners, exploitanten en andere (eind)gebruikers worden co-producent. Dit kan
en moet in verschillende vormen en intensiteiten, die inspelen op de sterk wisselende
wensen tot betrokkenheid, opdrachtgeverschap en/of mee-investeren.

Checklist: Wat vraagt een dergelijke procesomkering van de professionale partijen?
Het werken met direct bottom-up gevoede planprocessen waarbij huidige bewoners of
ondernemers (van het gebied zelf of omliggende gebieden) een grote rol spelen vraagt een aantal
cruciale randvoorwaarden:
•

professionaliteit bij de publieke én private partij;

•

inkadering en afbakening: waar hebben we het wel en niet over (bv. in relatie tot aangrenzende

•

open en eerlijk zijn over motieven, belangen en posities;

gebieden);
•

jezelf kwetsbaar durven opstellen, niet overtuigd zijn van eigen ideeën;

•

écht communiceren, niet alleen informeren en aanhoren; luisterend vermogen en het serieus
nemen van wat wordt ingebracht;

•

weten wie de spelers en belanghebbenden zijn, kennis van de groep achter de reguliere
vertegenwoordigers; oog hebben voor processen van sociale samenhang, leefbaarheid en
veiligheid in het gebied haar omgeving (bijvoorbeeld via aanstellen van ‘sociaal supervisor’)

•

om kunnen gaan met en een plek kunnen geven aan een enorme diversiteit aan betrokkenen
en uiteenlopende meningen;

•

tijd die er ook moet zijn, bijvoorbeeld om nieuwe opties uit te werken;

•

professionele ondersteuning (bv. sociologen, stedenbouwkundigen, planeconomen etc) om
voorstellen van niet-professionals indien nodig beter haalbaar te kunnen doen worden;

•

visie hebben op manier waarop maatschappelijke interactie verankerd kan worden;

•

erkenning van effect van gebruikskwaliteit en groepsleefbaarheid op vastgoedwaarde;

•

helderheid over wie uiteindelijk welke beslissingen waarom en op welke manier vanuit welke

•

acceptatie van een op voorhand onzekere uitkomst (die in de gangbare praktijk overigens toch

verantwoordelijkheid geacht worden te nemen (inclusief de bewoners, ondernemers etc zelf);
altijd ook anders uitpakt dan gedacht…);

•

consistentie van betrokkenheid door het proces heen (niet alleen in planvormingsfase maar
juist vanaf intentie tot en met realisatie- en beheerfase);

Respecteren van de particuliere voorraad: de klant zit al aan tafel
De vernieuwing van gebieden met een grote particuliere voorraad wordt als een groot
probleem gezien door veel gemeenten en private partijen. Maar wat is er nu mooier dan
als de klant al aan tafel zit? De klant onderkent het probleem niet of wil niet
meewerken? Dan is de vraag wat het probleem nu precies is en of de bedachte aanpak wel
de juiste is. Onteigenen/opkopen, slopen en nieuwbouwen is duur en levert doorgaans
veel tegenstand, dure processen en het verruïneren van sociale structuren op. Ingeval van
wanbeheer door malafide huisjesmelkers is het een andere zaak, maar in veel gevallen
zitten er vooral ongeorganiseerde VVE’s, onduidelijke eigenaren, onmacht, onwetendheid
of individuele financiële beperkingen (mensen zijn bang op grote kosten gejaagd te
worden) achter. Hier ligt bij uitstek een kansrijk veld braak voor zowel ontwikkelaars,
beleggers als corporaties. De opgave is deze kansen te verzilveren. Het denken moet
alleen veranderen van volume/m2/BAR in kleinschaligheid en het leveren van toegevoegde
waarde op maat. Het verdienmodel is wezenlijk anders. Het proces moet dan anders
georganiseerd worden. Bijvoorbeeld via inbreng in een gezamenlijk fonds of organisatie
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(kan een Vereniging van Wijkeigenaren zijn) gecombineerd met het invoeren van
trekkingsrechten (eigenlijk een serie individuele bouwclaimpjes) volgens het principe
‘oud voor nieuw’ (in m2 of in prijs). Of het van toepassing verklaren van het Valenciaans
ontwikkelmodel met van eigendom los te koppelen ontwikkelingsrechten (waarna de
herontwikkelde opstallen teruggeleverd worden aan de rechtmatige eigenaar, met
compensatie voor de gemaakte ontwikkelkosten door derden).
Oplossingsrichting: (her)ontwikkeling van de particuliere voorraad via oprichting van
‘collectieven’ met individuele trekkingsrechten

Gebiedsregie op bottom-up planvorming
In de stedelijke gebiedsontwikkeling in brede zin is en wordt veel gewerkt met zowel
Masterplannen als –ingeval van stedelijke vernieuwingsopgaven- wijkactieprogramma’s
(WAP’s). De WAP’s zijn vaak gedetailleerd in uitwerking en tot stand gekomen door
intensief overleg van gemeente en corporaties met bewoners(organisaties),
ondernemers(organisaties), de maatschappelijke partners en allerhande
vertegenwoordigingen vanuit de wijk. Dit is een inspirerend voorbeeld van planvorming,
in ieder geval daar waar er ook voldoende tijd voor is uitgetrokken, er serieus met de
inbreng is omgegaan en daadwerkelijke –zo veel mogelijk wederkerige- afspraken zijn
gemaakt over uitvoering, monitoring en bijsturing daarvan. Een groot probleem dat zich
voordoet is echter dat ze vaak los van andere plannen gemaakt worden, zoals
Masterplannen voor herontwikkeling van een deel van de betreffende wijk, die door weer
andere partijen op andere momenten vanuit een andere invalshoek worden
geproduceerd. De opgave is te voorkomen dat er door het ontbreken van regie en een
regisseur op het totale vernieuwingsproces veel te veel door en langs elkaar heen wordt
gewerkt. Hierdoor is zowel de efficiëntie als de effectiviteit ver te zoeken, ontstaat veel
frustratie en vertraging en is het voor niet-professionele partijen onoverzichtelijk en
onmogelijk om bij te benen, waardoor de bottom-up aanpak halverwege weer wordt
omgekeerd een top-down uitwerking. De regie kan liggen bij een onafhankelijke partij of
juist een partij die door de anderen in samenwerking hiervoor als verantwoordelijke voor
wordt aangesteld (kan bijvoorbeeld zijn een gemeente, corporatie, maatschappelijke
instelling).
Oplossingsrichting: veel eenduidiger gebiedsregie voor het afstemmen en goed laten
landen van bottom-up inbreng (plek, partij, moment, inhoud, samenwerkingsbereidheid)
in ontwikkelingsprocessen van wijken en gebieden
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2. Overzicht; naar de klant centraal, bouwstenen voor procesomkering
Andere rol van de zittende bewoners, ondernemers en maatschappelijke stakeholders:
anders omgaan met “klant” , opdrachtgever- en eigenaarschap
Bijvoorbeeld:
• ‘Open source’ gebiedsontwikkeling
• Interactieve ontwikkeling/beleidsvorming
• Gebiedsverhalen als vertrekpunt (narratief onderzoek)
• ‘Intentional communities’
• Collectief particulier opdrachtgeverschap
• ‘Collectieven’
Cruciaal: gebiedsregie op benutten bottom-up planvorming

Watertorenberaad Werkboek 2010

14

3. Andere plannen; nieuwe kaders voor inhoud en
samenwerking, inclusief spelregels en gedragsregels
Van grof naar fijn plannen maken en denken dat daarna alles zo wordt gerealiseerd is
naïef . Het nieuwe denken vergt veel meer flexibiliteit en daarbij passen flexibele
planningsinstrumenten. De tijd van de grote Masterplannen en contracttelefoonboeken
met hun schijnzekerheid is voorbij. Vandaag de dag gaat het veel meer om hoofdlijnen
vastleggen en die steeds aanpassen aan de realiteit. Daarbij is de opgave van het creëren
van een duurzame gemeenschap er een die permanente aandacht vraagt zowel in de
verschillende planfasen als bij de realisaties en vooral bij het fysieke en sociale beheer.
Plannen maken voor dè markt, voor hèt papier hoeft in deze tijd met moderne
communicatiemiddelen niet meer, men kan plannen maken met en voor echte mensen.
Het gaat niet meer om stenen stapelen, maar om het bouwen van gemeenschappen.
Corporaties en marktpartijen kunnen vervolgens deze individuen en collectiviteiten met
professionele kennis en kunde faciliteren. En zij maken het mogelijk en uitvoerbaar.
Vernieuwing op inhoud betekent: conceptschema’s die visie en ambitie aangeven. Op
basis van belangen en investeringsruimte een ontwikkelingsstrategie bepalen.
Vernieuwing op samenwerking betekent: keuze voor een samenwerkingsmodel maken
met bijbehorende spelregels en gedragregels ( o.a. over binden en afscheid nemen).

Naar een nieuw soort plan; herdefiniëring van de rol van het ontwerp
Een Masterplan staat in haar wezen op gespannen met een meer bottom-up gevoerd
ontwikkelingsproces. Organische procesvoering is nodig.Toch zal duidelijk worden dat
ook in zo’n proces sommige structuren van belang zijn, zoals overkoepelende
verkeersstructuren en niet in het minst de sociale structuren en voorzieningenstructuur.
Vergelijk het met de marktsector die van de overheid een soort vertrouwenskaders voor
haar ontwikkeling nodig heeft zodat er niet dingen compleet tegen elkaar in gaan. Maar
zo’n plan komt er dus wel heel anders uit te zien en komt ook op een compleet andere
wijze tot stand. De zogeheten ‘korrelgrootte’ van een plan zou dan beduidend
kleinschaliger worden. Het gaat niet meer om verdere invulling richting deelgebied- of
deelplanniveau, maar juist omgekeerd: het bundelen en structureren van de dynamiek op
straat-, complex- of pandniveau en het daar meerwaarde aan geven. In Enschede is met de
‘her’ontwikkeling van Roombeek hier veel waardevolle ervaring mee opgedaan en is ook
een waardevol gebied ontwikkeld.
Oplossingsrichting: van een top-down Masterplan naar een bundeling van bottom-up
initiatieven, zowel fysiek als sociaal
Flexibiliteit in het ontwerp is noodzakelijk om de bewegingen in de markt te kunnen
volgen. De toekomst zit in een ontwikkelstrategie, die voldoende flexibel is om
veranderingen in de markt en samenleving een plek te geven en toch richting geeft, een
combinatie van een vastomlijnde, scherpe en duidelijke visie op de kwaliteit en synergie
van het geheel, met een keuze voor een flexibele invulling en uitwerking. Dat betekent
ook sturen op het proces (procesplanning) in plaats van op het eindresultaat op lange
termijn (eindplanning). Leg daarbij alleen vast wat nodig is en durf te vertrouwen op de
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samenwerkingspartners. De noodzaak tot flexibiliteit geldt ook voor de ruimtelijke
ordening. Werk bijvoorbeeld met globale bestemmingsplannen (met
uitwerkingsmogelijkheden). De mogelijkheden en het ‘momentum’ van plekken moeten
het uitgangspunt zijn in plaats van het creëren van vooropgestelde functies. Hier hoort
ook acceptatie van onzekere uitkomsten bij.

Naar een nieuwe generatie planprocessen
De planprocessen bestaan dan per definitie uit (veel) meer spelers en meer ge-heen-enweer; het kunnen dan langdurige circussen worden, of het wordt juist zeer
geconcentreerd en goed voorbereid uitgewerkt (á la de intensieve rondes-aanpak voor
Aviolanda Woensdrecht).
De essentie van de andersoortige planprocessen is dat het niet meer lineair gaat zoals tot
nog toe gewend (‘we geven het stokje steeds aan elkaar over en onderweg valt er van alles
van de wagen’), maar juist veel meer vanuit netwerkplanning.

Gemeente

Ontwikkelaar

Aannemer

Belegger

Gebruiker/
Klant

Transparantie en belangenmanagement is dan steeds van cruciaal belang: wat is ieders
‘next best alternatief’ of terugvaloptie (huidige situatie/’what if not’) en is dat goed
afgestemd met degenen die zij wellicht vertegenwoordigen (achterban). De crux is dat
mensen, ondernemers of instellingen altijd een betere situatie voor zichzelf moeten
kunnen creëren; dat is de drijfveer.
Steeds moet er wel het besef zijn dat er grenzen zijn in nut, noodzaak, betaalbaarheid en
(on)mogelijkheden, maar wel in volledige transparantie daarover.
Combineer specifieke en gezamenlijke ambities tot één geheel: een gedeelde visie en laat
dan de gebruikers bepalen dan waar de echte urgenties liggen. Begin dan met urgente
rotte plekken of kansrijke plekken/hot spots (triggers voor het gebied). Zet dat uit in een
tijdslijn: wat kan wanneer met wie waar en waarom (3D/4D-planning, matrixplanning).
Welk belang gaat op welk moment spelen, korte of lange termijn.
Laat zo min of meer hapklare brokken ontstaan van gedeelde (deel)belangen waar
voortgang mee gemaakt kan worden; ga vandaaruit werkenderwijs verder
Oplossingsrichting: flexibele 3D-netwerkplanning, ontwikkelen hapklare
belangenbrokken

Via dit soort co-productie-planprocessen kunnen dan bijvoorbeeld via convenanten en
verenigingen/collectieven afspraken over uitvoering, financiering en organisatie gemaakt
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worden. Afspraken waarin, vanzelfsprekend, de klant immer centraal staat. Het
landschap aan beschikbare samenwerkingsmodellen in gebiedsontwikkeling verandert
sterk.

Sociale gebiedsontwikkeling; sociale hotspots in plaats van fysieke hotspots?!
Mensen die zelf de bouw van hun eigen woning ter hand nemen (overigens wellicht maar
5-10% van de huishoudens) zijn vaak in eerste instantie sterk fysiek georiënteerd en
gericht op hun woning. Op straat- en blokniveau ontstaan –door de gedeelde bouwactievaak sociale verbanden. Regelmatig is in stedelijke vernieuwingswijken –in tegenstelling
tot wat de statistiek met cijfers over onveiligheid etc vaak doet vermoeden- bij de
zittende bewoners echter meer aandacht voor juist de sociale situatie in de wijk, het
‘thuis voelen onder elkaar’. Dit is zeker niet voorbehouden aan alleen de oudere wijken
met nog veel autochtonen, het is ook een fenomeen dat in ‘verkleurde’ wijken en
buurten waargenomen wordt. De vernieuwingsopgave is dan vaak te sterk fysiek
georiënteerd. De opgave is het succes van de gebiedsontwikkeling veel groter te laten zijn
door te beginnen met het nieuw leven inblazen van maatschappelijke functies en een op
de vraag van de huidige bewoners, ondernemers, werknemers, instellingen etc
toegesneden sociaal programma. Bij veel professionals in de gebiedsontwikkeling mist
echter de aandacht, wil, het besef of simpelweg de tijd voor het doorgronden van deze
wensen in het wijk- en buurtleven.
Oplossingsrichting: begin in plaats van met een structuurplan met een sociaal plan.
Focus ipv op stedenbouwkundige supervisie ook of misschien wel meer op sociale
supervisie of een sociale makelaar (antennes in de buurt, à la winkelstraatmanagement
die initiatieven, wensen en aanbod met elkaar verbindt).

Andere spel- en gedragsregels: transparantie als basis voor vertrouwen
Bij het bereiken van doorbraken gaat het niet alleen over het vlottrekken van
vastgelopen projecten. Het gaat ook over de beeldvorming van de maatschappij over de
sector. Vernieuwing kan zich daarom niet beperken tot een pakket van concepten,
schema’s, procedures en maatregelen. De vastgoedsector zal zich ook anders moeten
tonen en dit vraagt om een andere wijze van handelen, die stoelt op sleutelbegrippen als
transparant, vertrouwen en verantwoordelijkheid.
Een goede samenwerking, tussen welke partijen dan ook, begint bij vertrouwen. Maar
vertrouwen ontstaat pas als het gevoel post heeft gevat dat de ander ook te vertrouwen is,
als niet de angst heerst dat de ander een dubbele agenda heeft of straks toch vanuit zijn
eigen afwegingen en berekeningen jou in de kou laat staan. Openheid is cruciaal, in
zowel de belangen die partijen zelf hebben (‘hoe zit mijn afwegingskader in elkaar, op
basis waarvan neem ik mijn beslissingen’) als in de berekeningen die gemaakt worden. Er
moet dus niet alleen samen gepraat, maar ook samen gerekend worden. Die openheid is
ook de basis voor het elkaar gunnen van rendementen, zolang er maar sprake is van een
goede mix van inspanning leveren, risico nemen en een daarbijbehorend reëel rendement
kunnen behalen. Juist ook in gevallen waar tekorten ontstaan is openheid naar elkaar
toe cruciaal voor het voor de ander in de bres springen en tegemoet komen.
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Oplossingsrichting: een nieuwe set spel- en gedragsregels, met volledige transparantie als
basisvoorwaarde voor vertrouwen

Veranderende rollen betekenen ook veranderende competenties
Gebiedsontwikkeling is een samenspel van individuen die namens hun partijen of juist
namens zichzelf een integraal team moeten vormen. Wisselingen van projecten, functie
of werkgever, inhuur van nieuwe externen, verhuizingen etc leveren vaak wisselende
teamsamenstellingen op, zowel vanuit de professionele partijen als vanuit de anderszins
betrokken partijen en individuen (inclusief bewoners, ondernemers). Daarnaast zijn vaak
de mandaten van de mensen (van gemeenten, ontwikkelaars, corporaties, beleggers) aan
tafel niet toereikend, hetgeen betekent dat iedereen met z’n gedachten bij het belang van
de eigen partij en hun bazen zit. Voorts worden teams niet samengesteld op basis van
onderlinge complementariteiten, maar vooral op basis van inbreng van macht of kracht
per partij. Dit alles komt de zo broodnodige samenwerking en het vertrouwen te vaak
niet ten goede. Wantrouwen regeert, de slag om het geld is continu aanwezig. Er wordt
zelden of nooit evaluatief naar het samenwerkingsproces en de match tussen mensen
gekeken. Hoe meer partijen vanuit verschillende rollen moeten opereren en met meer en
meer verschillende andere partijen te maken krijgen, hoe belangrijker die reflectie
echter is. Conflicten kunnen daarmee vaak worden voorkomen. Waar nu een gang naar
de rechter gebruikelijk is –terwijl het probleem doorgaans eigenlijk niet juridisch van
aard is- zou bijvoorbeeld coaching of mediation juist vaker de samenwerkingsproblemen
kunnen helpen vlottrekken. Doordat partijen zullen moeten wennen aan hun nieuwe
rollen, onderlinge verhoudingen en het feit dat nieuwe partijen aan tafel komen die
geheel andere stijlen kunnen hebben vraagt dit belangrijke aandacht; doel is de positieve
energie in het proces te houden, door de tijd heen.
Erken dat er voor deze nieuwe manier van (samen)werken andere competenties gevraagd
worden van alle betrokkenen dan men nu gewend is
Oplossingsrichting: veranderende rollen en nieuwe partijen vragen om extra aandacht en
reflectie voor het samenwerkingsproces en matchende competenties; benut hiertoe ook
de mogelijkheden van coaching of reflectie. Problemen in de samenwerkingsfeer moeten
ook in die sfeer worden opgelost (en niet via de juridische weg)

Open oriëntatie op geïnspireerd samenwerken
De opgave is vanuit een andere procesgang met andere samenwerkingsvormen te komen
tot een andere inhoud en een andere organisatie. Geïnspireerd samenwerken staat aan de
basis, met de juiste partijen aan tafel, een heldere opgave voor ogen, gezamenlijke
belangen én durf om die na te streven; met transparantie en flexibiliteit als essentiële
ingrediënten.
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Heldere
opgave

G ezam enlijk
belang

Uitdaging

Durf

G ebiedsgericht
sam enwerken

Transparante
com m unicatie

Respect

Flexibel
aanpassen

Benutten
van elkaars
kw aliteiten

Oplossingsrichting: eerlijke en open analyse van hoe de samenwerking op alle onderdelen
in elkaar zit met focus op daar waar inspiratie aanwezig of (meer) nodig is

Overzicht; andere planprocessen, spel- en gedragsregels
Anders inzetten planproces, andere plannen
Bijvoorbeeld:
• Bundeling van planinitiatieven van stakeholders
• Flexibele 3D-netwerkplanning, hapklare belangenblokken
• Primaat sociale supervisie/sociale gebiedsontwikkeling
Andere spel- en gedragsregels
Bijvoorbeeld:
• Transparantie
• Veranderende rollen vragen om andere competenties
• Coaching, reflectie, teambuilding en mediation
• Open oriëntatie op geïnspireerd samenwerken
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4. Nieuwe manieren van investeren
De essentie ligt in een nieuwe kijk op risiconeming en rendement, waarbij de positie van
grond minder dominant is.
Sommige partijen hebben zich de afgelopen jaren overeten en er zijn plannen gemaakt
voor een te kapitaalkrachtig publiek. Niet alle gebiedsontwikkelingen die nu in de
planning staan kunnen daarom doorgaan.

Allereerst toets op nut en noodzaak van investering
Wat willen de bewoners, ondernemers en stakeholders in het gebied nu zelf echt?
Als je niet bouwt wat de mensen willen, komen er minder investeringen en minder
rendement. Aanbod denken kost geld. Veel plannen zijn achter de tekentafel gemaakt,
wel met inspraak en overleg, maar niet intrinsiek vanuit de bewoners en ondernemers
zelf. Als je hen de investeringsafweging voor henzelf laat maken kun je vraagtekens
zetten bij vele sloop-/ nieuwbouwplannen. Niet iedere wijk hoeft hetzelfde te zijn, er moet
ruimte zijn voor de veelkleurigheid van de samenleving en het goedkope samenwonen.
Voordat men kosten gaat maken is het daarom relevant om zich af te vragen of dat wat
men wil gaan doen echt noodzakelijk is, nuttig is en echt toegevoegde waarde heeft voor
het gebied. In de praktijk blijkt dit toch vaak een heel andere blik op de
investeringsnoodzaak op te leveren.
Oplossingsrichting: anders kijken naar intrinsieke behoefte bij stakeholders en de
markt, kritische toets op investeringsopgave

Anders omgaan met de rol van grond
Of het nu gaat om een reële grondprijs, om grote grondaankoopbedragen die vroeg in het
traject al moeten worden neergelegd zonder dat er opbrengsten (vastgoedverkopen)
tegenover staan, of het feit dat die grondopbrengsten ook direct genomen worden en
elders inmiddels zijn uitgegeven (en niet meer voor het project inzetbaar zijn), in de hele
cash-flow en haalbaarheidsanalyse van gebiedsontwikkeling speelt grond een cruciale rol.
In het door de TU Delft in discussie gebrachte model ‘bouwclaim-nieuwe stijl’ wordt de
grond pas teruggeleverd aan de marktpartijen (die wel betrokken zijn bij planvorming,
business-case en grondexploitatie) als er bouwvolume gaat worden gerealiseerd. Maar in
sommige andere landen (in bijvoorbeeld Centraal-Europa) is het ook niet ongebruikelijk
om bijvoorbeeld de grond pas af te rekenen als het project er op gerealiseerd is (en er dus
door de realiserende partij inkomsten zijn gegenereerd waarmee de grond kan worden
betaald). Maar het kan ook gefaseerd met de bouwdelen van een plan, etc.. Dit betekent
een uitgestelde inkomsten’neming’.
Men kan verder op diverse manieren anders omgaan met de grond. De grondkosten
kunnen bijvoorbeeld ook worden gedrukt door:
a. Invoering trekkingsrecht. In plaats van eigendom krijgt de gebruiker/koper een
trekkingsrecht, aandeel op een nieuw te bouwen vastgoed. Bij de retail sector is
het gebruikelijk, nieuw voor oud noemen we dat, maar op woningbouw passen we
dat nog niet echt toe. De werkgroep onderschrijft de mogelijkheden en vindt het
een goed instrument. Inpassen van een aantal verrekeningsfactoren is logisch,
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b.
c.

d.
e.

betrekking hebbend op aantal m2 en kwaliteitsverschil. Voorbeelden zijn
Rotterdam na het bombardement, Beiroet. Kernpunt is dat er geen sprake is van
“cash out” in een vroeg stadium, Men kan werken met aandelen waardoor de
kasstroom beperkt wordt en risico’s beperkter zijn. Zodra de aandeelwaarde
hoger wordt kan men het risico met het proces laten meebewegen: iedereen krijgt
pas geld als de waarde ook daadwerkelijk aanwezig is.
Erfpacht. Meestal neemt de gemeente de grond in eigendom en geeft in erfpacht
uit. Nieuw model is dat beleggers deze rol pakken. Interessant beleggingsobject .
Gemeente dekt risico af van versnipperd particulier eigendom door aankoop en
verstrekking aflossingsvrije hypotheek via grondbedrijf ( Den Haag en Rotterdam
doen dit al)
Participatie/gezamenlijk grondeigendom. Niet bouwen voor de markt maar met de
markt. Private eigenaren investeren mee in de grond.
Andere afrekenmomenten voor de grond, bijvoorbeeld pas wanneer opbrengsten
op grond gerealiseerd worden.

Oplossingsrichting: anders omgaan met grond; ontwikkelen systeem trekkingsrechten,
gezamenlijk investeren in grondeigendom, invoering erfpacht/verhypothekering grond,
andere teruglevermomenten, andere afrekenmomenten

Anders omgaan met parkeren
Vroeger was parkeren een subsidiepost, vandaag investeert de private partij, b.v. Q-Park,
in parkeergarages en is het een beleggingsobject. Andere flankerende maatregelen zullen
de waarde van parkeerfaciliteiten doen stijgen de komende 30 jaar, daarmee wordt
investeren in parkeergarages aantrekkelijk. Wellicht zijn we op weg naar een ander soort
beleggingsbedrijf met parkeren, schoonmaak en service als exploitant.
Acceptatie van laag aanvangsrendement (3%), maar redelijk gemiddeld rendement (6%)
op basis van toekomstverwachting is noodzakelijk. Er ligt ook veel ruimte in het spelen
met afschrijvingstermijnen (30-40 jaar in plaats van 15 jaar).
Algemeen uitgangspunt ten aanzien van parkeren dient te zijn dat de kosten en
opbrengsten minimaal elkaar in evenwicht houden. De oplossing (aantal plaatsen en
bouwwijze) is daarmee afhankelijk van de investeringsruimte en drukt niet op de rest
van de exploitatie.
Er ligt ook een mogelijkheid in het aanpassen van de normstelling. Geen centrale norm
op het gebied leggen, maar maatwerk: gebiedsnorm voor parkeren. Nu staan er gebouwde
parkeergarages leeg in Rotterdam. Lagere parkeernorm in goedkopere gebieden stellen.
Hier horen ook gedifferentieerde parkeertarieven bij.
Massievere inzet Greenwheels (is ook verhogen service-level) door beherende partij
waardoor normstelling lager kan.
De opbrengsten van parkeren zouden ook in hét gebied zelf kunnen blijven; immers, hoe
meer mensen er komen parkeren, hoe succesvoller het gebied, dus als beloning voor dat
succes worden de opbrengsten geherinvesteerd. Kan dit in de vorm van een revolving
fund? Dit is een vergelijkbare discussie aan gebiedsgerichte OZB-constructies (nu wel
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mogelijk in USA, niet in NL).
Oplossingsrichting: anders rekenen op parkeren. Van subsidiegat naar beleggingsobject,
accepteren lager aanvangsrendement, langere afschrijvingstermijn, invoeren
gebiedsnormen, programma-afhankelijk parkeren, P-opbrengsten in gebied
herinvesteren

Anders omgaan met maatschappelijk vastgoed: obligatie?! Herontwikkelingswaarde
Gebiedsontwikkelingen die van de grond komen hebben vaak een maatschappelijke
partner die vanuit eigen mogelijkheden investeren in een gebied/gebouw.
Maatschappelijk vastgoed wordt vaak gezien als ‘blok aan het been’ in een
gebiedsontwikkeling, een kostenpost. Maar is dit wel terecht? Het goede nieuws is juist
dat de klant al aan boord kan zijn en vanuit haar eigen belang sterk kan meedoen.
De ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed kan echter wel degelijk interessant zijn
voor private partijen, zoals bijvoorbeeld SPF Beheer met het fonds voor
kinderdagverblijven. Het rendement is wel lager, maar de zekerheid van lange huur en
consistente inkomstenstroom is veel hoger. Daamee kan het eigenlijk gezien worden als
‘obligatie van de vastgoedmarkt’.
Daarnaast zou een idee kunnen zijn om de herontwikkelingswaarde (inclusief grond) op
termijn mee te nemen, zodat private partijen hierin meer geïnteresseerd kunnen raken.
Oplossingsrichting: zie maatschappelijk vastgoed als ‘obligatie van de vastgoedmarkt’, of
ontwikkel vastgoed met het oog op de herontwikkelingswaarde
Creëer toegevoegde waarde in de wijk door in het hart van de wijk samen te investeren.
Regelmatig hebben maatschappelijke partijen zodanige wensen dat er een onrendabele
top verschijnt. Slimmere constructies zijn dan nodig, naast aanpassing plan met
inleveren op kwaliteit of meer subsidie. Tijdens een van de werksessies kwamen ook de
volgende opties in beeld en deze hebben allen te maken met vormen van value capturing.

Anders omgaan met waardecreatie op termijn; value capturing
Value capturing komt vooral neer op verticaal denken (opbrengsten in de toekomst nu
meenemen; maar wel via soort bonus-malus idee (als je meer doet...etc)) of horizontaal
denken (er worden opbrengsten gegenereerd bij partijen die nu niet in de business-case
zitten, breng dat in kaart en ga er langs). Steeds met als basisidee: als investering x nu
niet plaatsvindt dan zal partij a opbrengst y ook niet krijgen. Dus is het niet onlogisch
als hij een deel van opbrengst y (met aftrek van reguliere winst en risico/autonome
ontwikkeling) bijdraagt aan investering x. De potentiële profiteur draagt dan bij.
Denkrichtingen:
a. OZB stijging ten goede laten komen in het gebied zelf of een tijdelijke vrijstelling
van belasting (tax holiday); dit is in het buitenland (bv. USA) mogelijk;
b. OZB-stijging naar voren halen als investeringsvolume met kapitaalinvesteringsdekkingsprogramma (inclusief risico-opslagen, garanties, bonus-malus);
c. Inzet middelen van de sociale dienst, arbeidskosten veiligheid, gezondheid
positieve uitkomst in waardecreatie duiden (inclusief vermeden kosten) en
investeringsvolume tegenover laten zetten. Zorgverzekeraars staan hier naar
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analogie van autoschademaatschappijen open voor (Menzis). Sociaal is er veel geld
uit te sparen dat ingezet kan worden.
d. Corporaties en beleggers staan een deel van hun onbetaalde waardestijging (boven
geprognosticeerde ontwikkeling) af aan het omliggende gebied; hierover
vantevoren afspraken maken.
Value capturing staat in ons land nog in de kinderschoenen. In de VS lukt dat beter.
Met de aandacht voor de duurzaamheid en klimaatadaptie ontstaan nieuwe inzichten.
Denk aan: elke wijk zijn eigen energiebedrijf. Bij energie, mobiliteit en zorg wordt al
meer gedacht in combineren. Denken in gezamenlijke waardecreatie biedt absoluut
mogelijkheden: massa nodig en niet te klein gebied en zinnige zaken. Revolving. De keten
waarin gedacht wordt, wordt stevig verlengd. Daarbij moeten er ook fonds-achtige
financiële constructies ontwikkeld worden om dit een plek te kunnen geven.
Oplossingsrichting: bonus-malus constructies afspreken over omgaan met
geprognosticeerde waardegroei, gekoppeld aan langjarige gebiedsfondsen. Anders
omgaan met bijvoorbeeld OZB- of andere waardestijgingen: herinvesteren in
gebiedsontwikkeling

Verlenging van de keten: DBFMO, slimmer beheer en exploitatie
Het meeste geld gaat op termijn om –en is dus ook te verdienen- in beheer en onderhoud
en het gebruik (operate). We focussen in de praktijk sterk op ontwerp en bouwen. Maar
bedenk juist slimme combinaties. Hoe kan via meervoudige functies, dubbelgebruik,
inclusief commerciële deelexploitatie van tot-nog-toe niet commerciele functies
meeropbrengsten te ontwikkelen. Denk hierbij in tijdslijnen: wat kan op korte termijn
en wat misschien in de toekomst?
Oplossingsrichting: verleg aandacht naar slimmer beheer, uitnutting. Van denken in
grondexploitatie naar denken in vastgoedexploitatie

Fondsen bouwen: zoeken naar mogelijkheden voor een structurele investeringsstroom
Anders nadenken over investeren is cruciaal voor zowel private partijen als de overheid.
Zowel de Rijksoverheid als regionale en lokale overheden kunnen veelal niet meer
beschikken over grote subsidiestromen of investeringspotten. Nu niet en in de nabije
toekomst niet. Ze moeten meer zien te doen met minder geld. Ook aan de marktkant is
de polsstok korter geworden, zowel bij ontwikkelaars, bouwers als corporaties. Banken,
pensioenfondsen en verzekeraars zien hun balansen wel (weer) oplopen cq. vol lopen met
spaargelden, afdrachten, premies etc die waardevast of liever waardestijgend belegd
moeten worden. Naast obligaties (laag risico, lage rente) en aandelen (hoge rente maar
ook hoog risico) is vastgoed toch altijd een solide nevencategorie gebleken, maar staat
dat actueel onder druk én moet er een goede ingang zijn naar een goed rendement op
goede producten in goede business-cases (maar tegelijkertijd zijn beleggers momenteel
nauwelijks meer actief in de specifieke praktijk van gebiedsontwikkeling). Aangaande
gebiedsontwikkelingen is de conclusie reeds meermalen getrokken: niemand kan het
meer alleen. Dan betekent dat dus dat het samen moet.
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Op verschillende schaalniveaus (nationaal, regionaal, gebiedsgewijs) zou gedacht kunnen
worden aan publiek-private inbreng van middelen in een investeringsfonds dat gelden
inbrengt (als bijvoorbeeld participatie) in de grotere gebiedsontwikkelingen –met zowel
maatschappelijke als markttechnische urgentie. Beslissingsbevoegdheden worden dan –
net als nu op lokaal niveau- gedeeld, met rekenschap van de publieke
verantwoordelijkheid enerzijds, maar de marktvraag en institutionele
investeringsbehoefte anderzijds. Dit past in het eerder benoemde denken van
‘government’ naar ‘governance’ (= meer samen en/of bottom-up) en de noodzaak tot het
gebundeld, meerjarig inzetten van de nog beschikbare overheidsmiddelen. Naast op
nationaal niveau is een belangrijk deel van de uitwerking op regionaal niveau. Daar kan
mogelijk zelfs een koppeling worden gemaakt met (gedeelde) regionale grondbanken.
Hierbij kan dan worden gedacht aan een rol voor bepaalde regionale
ontwikkelingsbedrijven cq. de Provincies en hun (waar relevant vooral in oprichting
zijnde) grond- en ontwikkelbedrijven. Regionale gebondenheid kan van groot belang zijn,
omdat bijvoorbeeld de door het land heen variërende projectsteun tussen corporaties
weinig steun kent omdat men in Delft weinig met Lelystad heeft.
Deze regionale blik zou gekoppeld kunnen (of eigenlijk moeten) worden aan het
regionaal afstemmingsbeleid (in het kader van schaarste creëren). Ook gemeentelijke en
lokale partijen kunnen hun eigen rol spelen via de lokale gebiedsfondsen. Het kan
variëren van het bijeenbrengen van kleine investeerders tot het bijeenbrengen van
grotere partijen op regionale schaal (die voor bijvoorbeeld de corporaties,
maatschappelijke partijen, VVE’s voor bank kunnen spelen en gebiedsgewijs kunnen
worden ingezet). Bijvoorbeeld de ontwikkelaar-nieuwe-stijl kan een rol spelen in het
bijeenbrengen van partijen.
Oplossingsrichting: naar nationale, regionale of lokale publiek-private
investeringsfondsen gebaseerd op participaties (inclusief NIB-achtige beheersconstructie)

Anders omgaan met geldvraag: van lenen, lenen, lenen naar samenwerken
Vooropgesteld moet worden dat volgens de banken het zoveel mogelijk beperken van
bancaire financiering bij gebiedsontwikkeling geen doel op zich is. Na tijden van sterke
liqiditeitskrapte op de geldmarkten, komen we c.p. nu toch in wat "normaler" vaarwater
terecht. Bancaire financiering is zeker (weer) voorhanden, maar komt - in tegenstelling
tot de afgelopen jaren - alleen in combinatie met een gedegen afweging van risico versus
prijs. Voor meer risicovolle (fases van) ontwikkelingen, kan dit betekenen dat bancaire
financiering niet (meer) een interessante source-of-funds vormt. Denk bijvoorbeeld aan
voorbereidingskosten in de vroege conceptontwikkeling of grondverwervingskosten
zonder dat er zicht is op bestemmingswijziging, dan wel sluitende lopende exploitatie
(brownfield). In dergelijke gevallen kan wel deels bancair gefinancierd worden, maar dan
vooral op garantie van een sterke achterliggende partij (bijvoorbeeld een gecommitteerde
belegger). Voor zgn. non-recourse financiering van het project zelf (zonder garanties van
derden) zal veel meer gekeken worden naar verschaffers van risicodragend eigen
vermogen (private equity, opportunity fondsen), die ook profiteren van een eventuele
upswing. Het gaat er dus om dat er niet alleen meer standaard gekeken wordt naar lenen
van geld, maar meer naar het zoeken van samenwerkingspartners.
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Oplossingsrichting: van lenen naar samenwerken. Banken niet meer overal voor willen
bevragen, zoek eerder naar combinatieconstructies met partners die risico kunnen
nemen en ook profiteren van upswing

Niet omvang van de lening maar het risico-management is cruciaal
Voor de meeste vastgoedontwikkelingen kan bancaire financiering nog steeds interessant
zijn. Hierbij is niet zozeer de hoogte van de financiering van belang, maar vooral het
risico dat in de exploitatie zit.
Een voorbeeld waaraan gedacht kan worden is het werken met ‘trekkingsrechten’. Bij
traditionele grondverwerving ontstaat het risico voor de ontwikkelaar, dat wanneer
voorziene opbrengsten niet waar gemaakt kunnen worden (minder afzet, lagere prijzen)
en er tekorten dreigen, doordat de grondexploitatie niet meeveert. In het bepalen van de
loan-to-value en de risico-opslag in de rente op deze grondverwerving, zal de bank dit
risico gaan afwegen. Maar als de afnemer (via trekkingsrechten, zoals ‘nieuw-voor-oud’)
vooraf bekend is, is het een ander verhaal. Net zoals bij grondexploitaties waarbij
eventuele exploitatietekorten worden gedragen door partijen die de grond inbrengen (ipv
de ontwikkelaar/het project; die kennen natuurlijk een lager risico-profiel. Sommige
banken verstrekken liever een groter krediet met dat risicoprofiel, dan een kleiner
krediet in de eerdergenoemde constructie.
Hetzelfde geldt ook voor bouwfinanciering op basis van voorverkoop/voorverhuur. Het
gaat er om hier niet dogmatisch te denken in percentages, maar te kijken ook naar
kwaliteit van de huurder/belegger en tempo en kwaliteit van de gerealiseerde
verkoop/verhuur. Hoe minder voorverhuur, hoe lager de loan-to-value. Substantiële
voorverhuur/verkoop is echter wel nodig, om überhaupt een traditionele bancaire
financiering aan te trekken. Anders gaat het meer over een risicodragende participatie
en/of mezzanine-financiering.
Oplossingsrichting: samen op denken in risico-management, dit gaat meer om slimmer
opereren dan om de hoeveelheid geld

4. Overzicht; naar nieuwe manieren van investeren
-

Kritische toets op maatschappelijke nut en noodzaak investeringsopgave
Anders omgaan met grond; minder dominante positie (o.a. trekkingsrechten)
Effectiever rekenen met parkeren: van subsidiepost naar opbrengstgenerator
Anders omgaan met maatschappelijk vastgoed
Value capturing-constructies; inclusief anders omgaan met OZB
Meer halen uit mogelijkheden verlenging keten; DBFMO (Design, Build, Finance,
Maintain, Operate)
Naar nationale, regionale of lokale investeringsfondsen obv PPS-participaties; van
subsidies naar equity
Van lenen naar samenwerken; partners prijzen boven banken bevragen
Samen op denken in risico-management; slimmer opereren ipv meer geld
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Checklist voor anders kijken naar investeren en financieren van (vastgelopen) projecten
Mogelijkheden tot systeemaanpassingen om vastgelopen projecten weer op gang te krijgen zijn
bijvoorbeeld:
•
Faseren en projecten opknippen in kleinere stukjes; grootschaligheid staat op gespannen voet
met maatwerk en kwaliteit
•
Flexibiliteit inbrengen in afspraken; programma optimaliseren
•
Schaarste creëren door goede (regionale) afstemming diverse projecten; evt. inclusief regionale
verevening
•
Risico’s in tijd uitzetten en in partjes opnemen. Dit vereist een goede control.
•
Afspraken over grondafname en bouwplicht afhankelijk stellen van bouwvolume waardoor je
nooit te veel voorverkoop moet regelen. Risico’s worden zo behapbaar en gefaseerd.
•
Grond in erfpacht uitgeven (of door gemeente (kosten voor ontwikkelaar lager) of door private
partij; kosten voor koper lager)
•
Uitgestelde grondlevering; grond pas overdragen/afrekenen als project is gerealiseerd….
•
Reëel rekenen op grondprijzen door gemeenten (niet overstappen van residueel rekenen naar
grondquotes als de markt tegenzit)
•
Aanpassen rekenrente naar werkelijke rente
•
Inbreng nieuwe partners (bv. wonen-zorg, maatschappelijke instellingen met kapitaal)
•
Afschrijving/exploitatieperiode uitsmeren over 40 in plaats van 30 jaar
•
Bouwkosten reduceren (bv. faalkosten, ketenintegratie); overgaan op casco (flexibel) bouwen
met latere maatwerk-inbouw
•
Zoeken naar combinatie met andere opbrengstmogelijkheden verderop in project (integratie
grond- en vastgoedexploitatie), uitgaan van ‘life-cycle costing’
•
Zoeken naar combinatie met andere batenontvangers die nu niet in grondexploitatie
vertegenwoordigd zijn (bv. bedrijven, instellingen die baten ervaren die bij niet doorgaan van
het project niet zouden optreden)
•
Aanvullende inzet nieuw instrumentarium gemeente (zoals startersleningen) en/of corporatie
(bijvoorbeeld Koopgarant),
•
Indien nuttig plaatselijke vrijstelling knellende wet- en regelgeving (bv. water, milieu,
monumenten), tijdelijke andere bestemmingen mogelijk maken
•
Instellen publiek-privaat risico-fonds tbv verdelen risico’s grondexploitatie ivm bijzondere
omstandigheden (crisis) inclusief herverdeling opbrengsten
•
Vermogensbeslag en financieringsbeleid afstemmen om te komen tot haalbare opties
•
Garantiestellingen (of inzet van Koopgarant-constructies, Huren op maat) of zekerheden bij
derden organiseren (bijvoorbeeld afnemende corporaties, beleggers, gemeente) met als
tegenprestatie door ontwikkelaar bijvoorbeeld starten zonder voorverkoop
•
Inbreng (deel) te verwachten aanvullende inkomsten ogv bijvoorbeeld OZB, betaald parkeren
etc (voorzover boven bestaand niveau) door gemeente tbv realisatie project
•
Slimme verzekering organiseren: gezamenlijke borging bij verzekeraar regelen. Nu is er
oververzekering/overlap omdat ieder zijn eigen risico part afdekt
•
Gezamenlijk risico-management met de bank tbv toch verkrijgen lening
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Bijlagen: voorbeelden
-

manieren van investeren: financierings- en fondsconstructies

-

manieren van samenwerken:
- PPS-samenwerkingsmodellen: de Bossche methode
- mogelijkheden na consequenties Muller-arrest
- co-creatie/procesomkering bewoners
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Financierings- en fondsconstructies

JESSICA: nieuwe hefboom voor publiek-private financiering
De Europese InvesteringsBank (EIB) wil de gelegenheid bieden dat overheidsgelden waar
voorheen alleen als strikte subsidies over beschikt kon worden nu –tegen relatief
gunstige voorwaarden- als (achtergestelde) leningen, garantstellingen of participaties
(equity) in gebiedsontwikkelingsprojecten kunnen worden ingebracht. Doel is de
‘leverage’ aantrekkelijker te maken voor private mede-investeerders en ook het
vertrouwen bij hen te versterken om de gebiedsontwikkeling te financieren. Kern van de
zaak is dat een gebiedsfonds wordt opgericht waar de inbreng in wordt ondergebracht en
waar ook dividend uit wordt terugbetaald vanuit de (latere) opbrengsten; opbrengsten die
grotendeels weer worden geherinvesteerd in het gebied. Daarmee richt dit instrument
zich ook op het oprichten van een zogeheten ‘revolving fund’.
Portfolio-vorming van stedelijke herstructureringsprojecten? In NL nog niet gelukt, wel
in UK
In eerder stadium is wel eens geprobeerd om tussen meerdere marktpartijen
(ontwikkelaars, beleggers) te komen tot een fonds waarin een serie stedelijke
herstructureringsprojecten ondergebracht worden, om zowel de kapitaalsbehoefte (die
per project nogal onzeker was of sterk fluctueerde) als de opbrengsten (die ook per
project sterk wisselend binnenkwamen) wat meer te stroomlijnen waarmee gaten bij de
een via de fondsconstructie door inkomsten bij de ander konden worden ondervangen.
Een probleem waar deze verkenning tegenaan liep was het feit dat individuele partijen
projecten die verwacht werden goed te renderen hier niet onder in wilden brengen (‘dat
kunnen we zelf wel’) maar alleen projecten die een negatieve verwachting hadden,
waardoor het fonds per saldo weinig verdiencapaciteit zou kennen.
De crux bij welke fondsvorming dan ook is de due diligence: wat gaat er wel en wat niet
in en waarom?
Als naar het buitenland wordt gekeken kan inspiratie worden opgedaan bij het Britse
Igloo Regeneration Fund. Dit is een partnerschap van pensioenfondsen en verzekeraars
(inclusief liefdadigheidsfondsen) dat investeert in duurzame stedelijke
gebiedsontwikkeling in het Verenigd Koninkrijk. Igloo investeert in samenwerking met
de publieke sector en lokale gemeenschappen. Alle investeringen uit het Igloo fonds
worden gescreend door middel van het ‘Sustainable Investment Policy Footprint’. Het
fonds investeert momenteel in sterk kwalitatieve en duurzame
herontwikkelingsprojecten. Het blijft groeien en bindt nieuwe investeerders aan zich die
actief op zoek zijn naar nieuwe investeringsmogelijkheden op kernlocaties in Britse
steden. Igloo is een unieke combinatie van ontwikkeling, investering, financiering en
asset management (beheer) met als doel het integraal en duurzaam (her)ontwikkelen van
gebieden.
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Vormen van samenwerking/samenwerkingsmodellen

De Bossche methode
De Bossche methode wordt door weinig gemeente opgevolgd. Het voorbeeld wordt hier
opgevoerd omdat de wijze van denken ook inspirerend kan zijn voor de samenwerking
tussen andere partijen. Hoe werkt men nu samen in ’s-Hertogenbosch, hoe staat de
gemeente daarin?
Als algemeen uitgangspunt geldt dat de gemeente altijd op basis van gelijkwaardigheid
in een gezamenlijke onderneming (PPS) stapt. Dat betekent dus voor alle partijen de
zelfde lasten en lusten. Voorwaarde daarvoor is dat alle partijen (dus ook de gemeente)
gezamenlijk in zowel de grond- als de opstalexploitatie deelnemen. Mede hierdoor
ontstaat een basis voor een langjarige en duurzame samenwerking.
Binnen de samenwerking vindt besluitvorming plaats op basis van unanimiteit, met
respect voor ieders positie. Als er geen besluit genomen kan worden, dient opnieuw met
elkaar gesproken te worden, net zo lang als noodzakelijk is. Door de positie van de
gemeente leidt dit tot een grote betrokkenheid van en draagvlak bij de gemeente. Dit
biedt ook voordelen voor de deelnemende marktpartijen.
Wat als voordeel bij de gemeente 's-Hertogenbosch geldt, is dat alle voor
gebiedsontwikkeling relevante vakafdelingen binnen de sector Stadsontwikkeling
vertegenwoordigd zijn. Dit maakt het mogelijk om steeds binnen een integrale
belangenafweging tot keuzes te komen en daar aan vast te houden, zonder dat een andere
sector daar op inbreekt. Verder is de Bossche ambtelijke organisatie en het Bossche
bestuur goed ingespeeld op dit soort samenwerkingen/ontwikkelingen. Beide onderdelen
durven lef te tonen bij dit soort samenwerkingen.
Omdat de gemeente vertegenwoordigd is binnen de onderneming kan de gemeente mede
sturen op de financiën van de onderneming en er (mede) voor zorgen dat de financiële
positie zo optimaal mogelijk blijft. Dit kan bijvoorbeeld door af te spreken om géén
tussentijdse winsten uit te keren, maar om een gezonde liquide positie te creëren, wat
het op zijn beurt mogelijk maakt om eenvoudiger financieringen te regelen.
In Paleiskwartier is er gekozen voor een flexibel RO-traject. Wel gebaseerd op een
masterplan waarop inspraak heeft plaatsgevonden en dat door de raad is vastgesteld,
maar dat binnen de ontwikkeling nog flexibiliteit biedt. De huidige bebouwing in
Paleiskwartier is door middel van de voormalige Artikel 19-procedures tot stand
gekomen. Sinds de nieuwe WRO gebeurt dat met projectbesluiten.
Daarnaast kiest 's-Hertogenbosch voor een zeker "schaarste" beleid. Hierbij wordt
expliciet de keuze gemaakt om een (beperkt) aantal locaties te ontwikkelingen. Dat geldt
zowel voor woningbouw als voor kantoren. Richting de marktpartijen biedt dat ook weer
de zekerheid dat de gemeente serieus is met de ontwikkeling van de onderneming.
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Omdat de gemeente inhoudelijk goed op de hoogte is van de ontwikkelingen en keuzes
daarbinnen, kunnen de planologische procedures ook beter ingericht en gestroomlijnd
worden.
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Samenwerkingsvormen na consequenties Europees Muller-arrest
Het komen tot samenwerking in gebiedsontwikkeling staat in de praktijk in toenemende
mate onder invloed van Europese wetgeving. Als een publieke partij een private partij in
staat stelt iets te realiseren van publiek belang, valt dit onder het aanbestedingsrecht indien het gaat om publieke werken (bouw- en woonrijp maken, publieke voorzieningen)
ter waarde van meer dan het drempelbedrag (ca. 4,8 mln). Op dit punt zijn de laatste
jaren niet zozeer nieuwe regels bijgekomen, maar is de interpretatie van de reikwijdte
van de bestaande regels wel enorm geëvolueerd.
Wat kan er nog, hoe kan het? De recente Europese wetgeving praktisch toepasbaar gemaakt
Zeer recentelijk heeft het arrest Müller bij het Europese Hof de voor de Nederlandse situatie uitgeschreven
spelregels (zie de Reiswijzer Marktpartijen Gebiedsontwikkeling) herbevestigd. De situatie is nu als volgt:
•

een gemeente mag elk stuk grond aan een marktpartij verkopen zonder aanbesteding (waarbij ter

•

er mag echter geen bouwplicht meer worden opgelegd. Er mag wel een grondafnameplicht van bouwrijpe

voorkoming van staatssteun de grond wel marktconform moet worden afgerekend);
kavels worden opgelegd (tegen bijvoorbeeld de voorwaarde dat binnen twee jaar wordt gestart met de bouw
en anders tegen 90% van de waarde de grond moet worden teruggegeven gemeente);
•

ook woningbouw (inclusief sociale woningbouw) en commercieel vastgoed zijn niet aanbestedingsplichtig,
mits de overheid geen bouwplicht oplegt én geen eisen stelt die ook publiekrechtelijk kunnen worden
vastgelegd (bijvoorbeeld ten aanzien van duurzaamheid, politiekeurmerk, EPC-normen);

•

Gemengd vastgoed is wel aanbestedingsplichtig als het publieke deel aanbestedingsplichtig is (oftewel een
grotere waarde vertegenwoordigt dan 4,8 mln euro); als oplossing hiervoor kan het publieke deel ook
geprivatiseerd worden, of een project wordt gesplitst in twee delen (als dat mogelijk en wenselijk is);

•

De aanbestedingsplicht voor publieke werken kan wel nog worden doorgelegd aan de private partij(en) als
de grond waarop dit gerealiseerd moet worden geheel in hun eigendom is (en niet pas kort geleden ineens
wat ontbrekende stukken grond voor bv. de aanleg van openbare ruimte zijn overgedragen).

Mogelijkheden zijn:
1. Vrije partnerkeuze voor integrale planvorming (coördinerend ontwikkelaarschap/evt.
joint-venture light-model): betrokken publieke en private partijen ontwikkelen
gezamenlijk een integraal concept (plan, business case, exploitatie-opzet) en werken
dit vervolgens uit in deelgebieduitwerkingen, die afhankelijk van belang en opgave al
dan niet worden getenderd. De overheid verzorgt de grondexploitatie via traditionele
gronduitgifte of via het bouwclaim-model (of via bouwclaim-nieuwe stijl: dan doet de
markt mee in de grondexploitatie). De marktpartijen doen de vastgoedexploitatie. De
overheid kan indien gewenst via de grondprijzen meesturen waar de winsten en
verliezen terecht komen (verdeling zoet-zuur). Dit dient te gebeuren via anterieure
overeenkomsten en vraagt aan het begin van het traject een transparant en
proportioneel afsprakenkader. Tijdens het traject kunnen nadere eisen alleen nog
gesteld worden via de nWro. Het onderscheid tussen coördinerend ontwikkelaarschap
en de voorstellen voor een joint-venture light-model is dat in het laatste geval ook een
BV wordt opgericht (met weliswaar een beperkt eigen vermogen) en dat de private
partij over de hele lengte van het traject contractueel gebonden blijft. Tegenover een
lager risico staat overigens ook minder verdienpotentieel;
2. Casco aanbesteden: het stedenbouwkundig plan, ontwikkelstrategie,
gebiedsexploitatie etc gezamenlijk aanbesteden en vervolgens
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voorkeursmarktpartijen tegen van tevoren afgesproken prijzen daarbinnen hun werk
laten doen op deelgebieden of bepaalde functies;
3. Europees aanbesteden: alles aanbesteden. Dit vergt een helder kaderstellend maar
niet overvragend publiek Programma van Eisen. Het kan bijvoorbeeld in een
concessie-model (Rotterdam Hart van Zuid, Nieuw Crooswijk) of DBFOM-constructie
(Design, Build, Finance, Operate, Maintain) zoals in Leiden bij het Huis van de
Sport/Morskwartier, maar dit hoeft niet per se. Het kan dus ook om delen hiervan
gaan (Design & Build). Doorgaans zullen hier steeds wisselende consortia van
marktpartijen worden gevormd om de specifieke opgave te kunnen realiseren. Hier
ontstaan dus al nieuwe samenwerkingsvormen met nieuwe partijen (bijvoorbeeld
inclusief banken, maar ook exploitanten en beheerders, bv. parkeerbeheer).
Via een aanbesteding in de vorm van een raamcontract zouden overigens door een
1
overheid misschien wel een aantal voorkeurspartners geselecteerd kunnen worden
waarmee een relatie en vertrouwen kan worden opgebouwd en die vervolgens de
ontwikkeling van haar opgaven op zich nemen afhankelijk van wie welke opgave
(objectief aantoonbaar en/of subjectief gezien op basis van oordelen over kwaliteit) het
best beheerst.

1

Dit bijvoorbeeld als aanbestedingstechnisch nettere variant op de werkwijze die de gemeente Lelystad al jaren

kent met inschrijving voor een (lange) groslijst van voorkeurspartners.
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Co-creatie/procesomkering bewoners

UK: community planning, governance
In Engeland is de bottom-up betrokkenheid van bewoners, bedrijfsleven en
maatschappelijke organisaties (zoals scholen, housing associations, politie,
welzijnsorganisaties) bij het stedelijk beleid vergaand geïnstitutionaliseerd. Zowel voor
de centrale stad als per deelgebied zijn er committees waar deze groepen samen met de
lokale overheid het beleid maken, uitwerken en uitvoeren. Bij grote
gebiedsontwikkelingen voeren zij dan ook een gezamenlijk opdrachtgeverschap en/of een
klankbordrol en bieden zowel een directe inbreng van als directe toegang tot huidige en
toekomstige eindgebruikers van het in ontwikkeling zijnde gebied.
In Nederland kent Rotterdam enige vergelijkbaarheid via bijvoorbeeld de Economic
Development Board Rotterdam en het Sociaal Platform Rotterdam; dit is echter primair
op programmatisch/centraal stedelijk niveau. De directe betrokkenheid van
eindgebruikers en maatschappelijke actoren op gebieds- en projectniveau is in Nederland
vooralsnog incidenteel en fragmentarisch. Een goed voorbeeld hiervan is wel te vinden in
Enschede, waar zowel bij de herinvulling van Roombeek als de herstructurering van de
wijk Wesselerbrink een sterke inbreng en sturing door de huidige en toekomstige
eindgebruikers aanwezig is.
‘Intentional communities’: geen wooncommunes maar gezamenlijk ontwikkelde
leefomgevingen
In Denemarken is al vele jaren geleden het concept ‘co-housing’ ontstaan, ook bekend
onder de titel ‘Intentional Community’. Het draait om groepen huidige of toekomstige
bewoners (bijvoorbeeld ca. 20/30 gezinnen) die bewust kiezen voor een vorm van
gemeenschappelijkheid. Niet zozeer in de woning zelf, maar wel in de extra
voorzieningen, de buitenruimte en het beheer de investeringen in hun gebied. Ook in de
USA heeft dit een hoge vlucht genomen. In Nederland is het aantal voorbeelden beperkt
maar in allerlei varianten wel groeiende hoewel het nadrukkelijk verder gaat dan de in
ontwikkeling zijde vormen van collectief individueel opdrachtgeverschap (die op zich
overigens al een grote stap vooruit betekenen in de rol van de consument). Het legt een
grote verantwoordelijkheid bij de bewoners als groep én bij de professionele partners
(inclusief gemeente).
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