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1. Inleiding
1.1

Aanleiding
In toenemende mate zijn langjarige gebiedsontwikkelingen niet langer te definiëren in termen van
eindperspectief, ruim van te voren en voor een langere periode vastgelegde samenwerkingsovereenkomsten,
bestemmingsplannen en grondexploitaties. Gebiedsontwikkelingen zijn steeds vaker een flexibel samenspel van
specifieke gebiedsinvullingen en ontwikkelingen, dat wisselt in tijd, gebruik en kosten en opbrengsten. In het
kader hiervan doet de vraag zich voor: hoe gaan we om met gebieden waarvan de (her)ontwikkeling zeker 10 tot
20 jaar gaat duren, of nog langer, en welke kaders passen daarbij?
Op gemeentelijk niveau speelt niet alleen de lokale regelgeving en de actieve grondpolitiek, maar is het tevens
van belang welke positie het gemeentebestuur oftewel de politiek inneemt in ontwikkelingen. Hier spelen vragen
als: waar gaan we mee akkoord als gemeente, hoe kunnen we initiatieven toetsen, op welke manier wordt
samenwerking opgezet en via welke weg worden investeringen in het project gedaan?

1.2

Doel- en vraagstelling
Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van een actueel inzicht in de aanpak van langjarige
gebiedsontwikkelingen. In een zestal lopende gebiedsontwikkelingen is reeds een start gemaakt met een andere
aanpak van langjarige gebiedsontwikkelingen. Uit deze zes gebieden zijn concrete lessen opgehaald. Deze lessen
zijn vervolgens toegepast in een viertal andere gebiedsontwikkelingen.
De zes reeds langlopende grootschalige gebiedsontwikkelingen zijn:
 Bloemdalerpolder (Weesp/ Muiden);
 Buijtenland van Rhoon (Rhoon);
 Oosterwold (Almere);
 Overstad (Alkmaar);
 Spoorhaven (Roosendaal);
 Valkenburg (Katwijk).
De vier gebieden waarin de geleerde lessen worden toegepast zijn:
 Kop van Isselt (Amersfoort);
 Havenkwartier (Breda);
 Sluisbuurt/Zeeburgereiland(Amsterdam);
 Polymer Science Park (Zwolle).
De vraag hoe langjarige gebiedsontwikkelingen worden opgepakt, wordt beantwoord aan de hand van de
volgende vier thema’s:
 Welke samenwerkingsvormen zijn passend bij langjarige gebiedsontwikkelingen?
 Welke mogelijkheden zijn er wat betreft investeringen en financieringen?
 Welke rol kan de overheid spelen?
 Wat is een passende inrichting en toepassing van het planologisch-juridisch instrumentarium?
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1.3

Methode van onderzoek
De vragen op de vier thema’s zijn beantwoord aan de hand van praktijkonderzoek. Watertorenberaders en
ervaringsdeskundigen hebben samen analyses uitgevoerd en geven oplossingsrichtingen. De uitgevoerde
werkzaamheden zijn:
1. Diepte-interviews met een of meerdere projectleiders en betrokkenen bij elk van de zes lopende
gebiedsontwikkelingen;
2. Gezamenlijke discussie met de zes projectleiders en een aantal Watertorenberaders;
3. Twee sessies per project voor de vier gebiedsontwikkelingen waarin geleerde lessen worden toegepast;
4. Gezamenlijke sessie over de conceptaanbevelingen.
Daarnaast is steeds gebruik gemaakt van reeds aanwezig studiemateriaal. Voor elk van de vier projecten waren
meer of minder omvangrijke voorstudies beschikbaar. Elk van de geselecteerde gebieden heeft een eigen
invalshoek wat betreft ontwikkelrichting:
 De Kop van Isselt is een transformatiegebied dat nog een lange weg heeft te gaan maar waar
ondertussen allerlei bedrijven wel aanwezig zijn. Hoe stuur je dat in een zeer lange termijn policy de
goede kant op en welke kant op mag dat dan zijn?
 Havenkwartier Breda mag een gebied zijn waar we oefenen in organische gebiedsontwikkeling.
Voorlopig geen prioriteit in de herontwikkeling maar wel aanleidingen en potentie en niet bedoeld om
zo maar te laten verloederen. Wel actie dus, maar hoe en wat, en wat helpt dan nog meer?
 De Sluisbuurt/Zeeburgereiland Amsterdam, een opgespoten en deels leeg oefengebied om een volstrekt
nieuwe ontwikkelmethode uit te denken die ook kan worden toegepast in de bestaande
stad/transitiegebieden;
 Polymeer SciencePark Zwolle kent primair een economische insteek: hoe kunnen we op het gebied van
polymeren - een niche in de markt voor de Zwolse driehoek overheden, kennisinstellingen en
bedrijfsleven (de zogeheten Triple Helix)- initiatieven op en om het bedrijventerrein laten landen. De
gemeente heeft daarbij uitgesproken niet de kar te willen trekken.
De methode van onderzoek en werkwijze biedt de mogelijkheid om aanbevelingen te geven op hoofdlijnen. De
aanbevelingen geven een ontwikkelrichting aan voor de vier projectgebieden op de thema’s:
samenwerkingsvormen, investeren en financieren, rol van de overheid en planologisch juridisch
instrumentarium. Het is aan de vier projecten zelf om vervolgens nadere keuzes te maken.

1.4

Leeswijzer
In het tweede hoofdstuk zijn de kernboodschap en de geleerde lessen op de deelvragen samengevat. Hoofdstuk 3
geeft inzicht in de nieuwe/hernieuwde werkwijzen op de vier thema’s. In hoofdstuk 4 zijn deze werkwijzen
toepast op de vier projecten. De bijlagen bevatten verslagen en andere achtergrondinformatie.
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DEEL 1
Lessen
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2. Deel 1: Algemene lessen
In dit hoofdstuk zijn de kernboodschap en geleerde lessen van de zes lopende gebiedsontwikkelingen
weergegeven. In de bijlagen is dit aanvullend samengevat met bijbehorende aanbevelingen. In de bijlagen is ook
voor elk van de zes een totale opsomming van de geleerde lessen te vinden, inclusief een projectbeschrijving en
situatieschets.

2.1

Kernboodschap
Langjarige statische samenwerkingsverbanden en –afspraken bestaan niet meer
Hoewel het evident is dat de oude manier van gebiedsontwikkeling niet meer werkt, zien we tot op de dag van
vandaag dat partijen blijven vasthouden aan de traditionele rolverdeling, verdienmodel, afsprakenkaders en het
planologisch-juridisch instrumentarium. De door ons onderzochte gebiedsontwikkelingen zijn allen van deze
traditionele werkwijze afgestapt. Het werkt niet langer om als private ontwikkelende partijen een paar afspraken
te maken met een gemeente en dan aan de ontwikkeling beginnen. Gemeenten kunnen er niet langer op
vertrouwen dat de grondopbrengsten die ze al op voorhand hebben ingeboekt worden gerealiseerd. De
ontwikkelaar die pas aan de slag gaat als 70-80% voorverkoop is gerealiseerd, begint meestal helemaal niet
meer.
Scheiden van noden en wensen met name vanuit oogpunt van kosten en financierbaarheid
De gehele gebiedsontwikkeling is niet meer als badkuipinvestering te financieren. Ook zijn wensen die niet
noodzakelijkerwijs van belang zijn voor de gebiedsontwikkeling niet altijd meer te financieren, zoals water met
zwemwaterkwaliteit. Alle partijen moeten erkennen dat er financiële onzekerheden zijn, dat afspraken moeten
kunnen meebewegen met veranderingen in de markt. Een geleerde les is dat actief grondbeleid en te hoge
boekwaarden de ontwikkeling en het ontwikkelperspectief op slot zetten. Hetzelfde geldt voor een
ontwikkelstrategie waarin omvangrijke voorinvesteringen nodig zijn of afdrachten voor opgaven die in het
geheel niet aan de betreffende ontwikkeling zijn gekoppeld.
Zekerheid zoeken in planologisch juridisch instrumentarium is niet de weg
In de praktijk lukt het slecht om globale bestemmingsplannen te maken. Het bestemmingsplan wordt gebruikt
om juridische zekerheid te krijgen over de afdwingbaarheid van afspraken. In een tijd van veranderende
afspraken werkt dit niet. Bovendien worden onderwerpen op gebied van milieu of uit de APV zo vaak dubbel
geregeld.
Veranderende rol van de overheid vormgeven
De overheid moet een kaderstellende rol pakken. Zij moet niet langer investeren in gebiedsontwikkelingen om
winst te maken, maar uitsluitend om (maatschappelijke) doelen te halen. Korte termijn politieke doelen en de
langjarige scope van gebiedsontwikkelingen gaan moeilijk samen. Dit staat onder andere het tijdig en voldoende
afboeken van de grondwaardes in de weg. Voor de overheid maar ook ontwikkelde partijen geldt dat gebruikers
en belanghebbenden onvoldoende worden betrokken. Kortom de rol van de overheid moet anders worden
vormgegeven.

2.2

Samenvatting belangrijkste lessen
Onderstaand is schematisch weergegeven welke lessen in de zes onderzochte gebiedsontwikkelingen zijn
geleerd. In het volgende hoofdstuk buigen wij deze geleerde lessen om naar nieuwe werkwijzen en methoden.
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Samenwerking
 Er is steeds minder sprake van een echte samenwerking tussen publieke en private partijen: de rol- en
taakverdeling verandert;
 Samenwerkingen worden losser met meer mogelijkheden voor partijen/derden om in en uit te stappen;
 Langjarige samenwerking verandert steeds meer in samenwerking op kortere termijn, waarbij
daadwerkelijke realisatiedoelen op korte termijn voorop staan;
 Vanuit alle partijen zijn meer bescheiden ambities nodig;
 Veel partijen zitten vast in oude patronen. Er moeten eerst nieuwe patronen worden gevonden voor er
weer beweging komt;
 Bij projecten die niet meer (goed) lopen stopt de communicatie tussen de participerende partijen en
mogelijke gebruikers;
 Door het formuleren van maatregelen op detailniveau in plaats van realisatiedoelen op hoofdlijnen,
loopt het vroeg of laat vast;
 Ondanks dat alle partijen vinden dat gebruikers en belanghebbenden meer moeten worden betrokken,
gebeurd dit in de praktijk nog te weinig;
 Het grootschalige integrale karakter van langjarige gebiedsontwikkelingen, maakt dat er bemoeienis is
van te veel partijen, hierdoor verstart de reeds complexe ontwikkeling.
Investeren en financieren
 Het grootste deel van de financieringen was grootschalig georganiseerd op basis van voorafgaand zeker
geachte langjarige ontwikkelperspectieven;
 Het sturen op in- en uitgaande kastromen vergt kleinere maar een groter aantal investeringssommen;
 Het grondprobleem (te hoge boekwaardes) en het samenwerkingsprobleem moeten van elkaar worden
gescheiden;
 Het resetten van actief grondbeleid bij gemeenten is in veel gevallen noodzakelijk;
 In gebiedsontwikkelingen moet een duidelijke scheiding worden gemaakt tussen noden en wensen
enerzijds en anderzijds de kosten voor de betreffende gebiedsontwikkeling en andere posten;
 Plannen die grote voorinvesteringen vergen (b.v. verplaatsing fabriek) zonder dat hier op korte termijn
opbrengsten tegenover staan zijn niet haalbaar;
 Grote voorinvesteringen worden zoveel mogelijk gefaseerd of uitgesteld, bijvoorbeeld het aanleggen
van een weg als x aantal woningen is gerealiseerd;
 De aanleg van de openbare ruimte en toerekening van bovenwijkse kosten moet op nieuwe wijze
inzichtelijk worden gemaakt en verrekent. Nu wordt teveel aan de gebiedsontwikkeling toegerekend die
daardoor niet van de grond komt: lose-lose situaties;
 Wet -en regelgeving ten aanzien van de egalisatie van de reserves van het grondbedrijf (op
portfolieniveau houden) houden bij een negatieve reserve alle ontwikkelingen tegen;
 De inzet van revolverende fondsen kan de ontwikkeling verder brengen.
Planologisch-juridisch instrumentarium
 De rol van het instrumentarium verandert van gedetailleerd vastleggen op alle niveaus naar gebieds- en
projectspecifiek aanpassen binnen kaders;
 Het huidige instrumentarium is teveel ingericht op gedetailleerde plannen, waarmee deze ongeschikt
zijn voor langjarige gebiedsontwikkelingen met een plan op hoofdlijnen;
 Veel zaken zijn dubbel vastgelegd: veiligheid, milieu, andere publiekszaken liggen, liggen soms al vast
in landelijke regelgeving, in beleid en de APV, en hoeven niet ook in een bestemmingsplan vastgelegd
te worden;
 Via het bestemmingsplan willen partijen juridische risico’s beheersen;
 Het idee leeft dat voor een onteigeningstitel een detailplan of exploitatieplan op eindbeeld noodzakelijk
is;
 Het zoeken van samenwerking om de ontwikkeling mogelijk te maken en het gelijktijdig realiseren van
doorzettingsmacht via juridisch instrumentarium leidt tot wantrouwen;
 Vanuit zowel publieke als private partijen is om diverse redenen weerstand tegen globaal plannen.
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Rol van de overheid
 Er moet een duidelijker onderscheid worden gemaakt tussen privaat en publiek: privaat wat privaat kan
en publiek wat publiek moet worden geregeld;
 Goed de vraag in het oog houden: waarom doet de gemeente dit, moet dit, wat is het algemeen belang?
 Het grondbeleid moet anders worden ingezet. De overheid is nog te veel op de grond en
grondexploitatie gericht;
 Ingecalculeerde (schijn)opbrengsten houden ontwikkelingen tegen;
 Inzet van een ander investeringsmodel: bv wijkbedrijf waarin vastgoed, energie en zorg relevanter zijn;
 De overheid zou moeten investeren om (maatschappelijke) doelen te halen en niet om winst te maken;
 De rol van de gemeenteraad ten opzichte van het college en de maatschappij moet worden bezien.
Daarbij moet er aandacht zijn voor de invulling van de kaderstellende rol van de gemeenteraad;
 Korte termijn politieke doelen en de langjarige scope van gebiedsontwikkelingen gaan moeilijk samen.
Dit staat onder andere het tijdig en voldoende afboeken van de grondwaardes in de weg;
 Belanghebbenden of (niet)professionele participanten moeten actief worden ondersteund door de
overheid;
 Inzetten op ondernemerschap en tijdelijke acties waar mogelijk;
 Als overheid alleen zelf investeren waar maatschappelijk gezien echt een opgave ligt en andere partijen
dit niet kunnen of willen;
 Meer gericht zijn op samenwerken in plaats van aanbesteden, omdat partijen op de langere termijn
anders niet investeren in een gebied.
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DEEL 2
Werkwijzen
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3. Deel 2: Nieuwe/hernieuwde werkwijzen en modellen
3.1

Algemene uitgangspunten voor langjarige gebiedsontwikkelingen

3.1.1 Langjarige ontwikkelingen hebben langjarig aandacht nodig
De gebiedsontwikkelingen die langjarig zijn hebben geen concreet eindbeeld. Er zijn dromen van mensen,
verhalen van de stad en de stedelingen, van de bedrijven, van maatschappelijke organisaties, maar niemand heeft
een concreet eindbeeld voor ogen waarover afspraken gemaakt kunnen worden. Het zijn gebieden die we niet stil
in de tijd willen zetten. Er kan iets gebeuren, er gebeurt al van alles, in sommige gebieden meer dan in anderen.
Niets doen is geen optie. Gebiedsontwikkeling is veranderd van (schijn)zekerheid naar een zekere onzekerheid.
In het verleden legden we dan de ontwikkeling stil, sloten een overeenkomst om een nieuwe ontwikkeling te
starten, soms niet gehinderd door het verleden. Voor de toekomst is het bestaande voor al deze terreinen het
uitgangspunt. Niet wat we willen laten ontstaan, maar wat er al is (procesomkering).Voor alle vier de
geselecteerde gebieden is dat het uitgangspunt. Hoezo liggen deze gebiedsontwikkelingen stil, hoezo hebben we
er (vanuit overheid en derde partijen) geen aandacht voor? Het feit dat ze geen prioriteit hebben bij publieke en
private partijen wil niet zeggen dat er in de gebieden niets gebeurt. Er is altijd beweging en dus altijd aandacht
nodig, van welke partij dan ook. Soms is dat een commerciële partij, soms een maatschappelijke stakeholder en
altijd kijkt de overheid er ook (even) naar.
3.1.2 Het bestaande als uitgangspunt
Over het bestaande weten we in het algemeen nog onvoldoende om gericht aandacht te kunnen geven. Pas als we
het bestaande goed kennen, kunnen we de aandacht geven die wellicht toegevoegde waarde heeft. Als we geen
inzicht hebben in de bewegingen die er al in een gebied plaatsvinden, is elke vorm van aandacht een schot hagel.
Het bestaande als uitgangspunt betekent steeds iets anders: het kan gaan om de economische potentie of om een
maatschappelijk relevante optie. Er wordt plotseling iets verkocht of gekocht of te koop aangeboden.
Relativerend kan ook gesteld worden dat het niet zo belangrijk is wat en waar er precies aandacht voor nodig is.
Met aandacht kunnen we teleurstellingen voorkomen op die plekken waar beweging of kansen ontstonden en we
even niet hebben opgelet. We denken niet meer in harde programma’s maar in flexibele scenario’s en
bandbreedtes, niet in kwantiteiten maar in kwaliteiten.
3.1.3 Reageren op kansen
We moeten de kansen proberen te ontdekken. Als een bedrijf dat “in de weg zit” een deel van de bedrijfsvoering
elders kan concentreren, moeten we dat direct stimuleren. Als een paar bedrijven hun bedrijf willen uitbreiden of
veranderen, moeten we direct reageren. Als een groep particulieren aanklopt die een ontwikkeling zelf willen
opzetten, is het voor de overheid zaak ze niet af te wijzen maar ze met anderen te verbinden en zo op een spoor
te zetten. Oftewel waar kansen zijn, moeten we ze pakken. “Nu even niet” bestaat niet. En helaas komt dat
binnen de overheid toch nog te vaak voor: het project staat niet op de prioriteitenlijst, andere zaken gaan voor.
Een belangrijke toekomstige taak van de overheid is om kansen te zien en ze te laten pakken; zelf pakken is er
namelijk steeds minder bij.
3.1.4 De bestaande stad als waterbed
We hebben te lang gebiedsontwikkelingen als afzonderlijke projecten (met een projectleider) gezien. Binnen de
overheid zijn er dan projecten die wel en die geen prioriteit hebben. Zolang we in het buitengebied een stukje
land volbouwden, kon dat denken, maar in de bestaande stad waar veel onderlinge afhankelijkheid is, kan dit
niet. De bestaande stad is een waterbed dat voortdurend in beweging is. Wat op de ene plek gebeurt, heeft op een
andere plek invloed. Het denken in processen is dan relevanter dan het denken in afzonderlijke projecten.

14

3.1.5 Van eindbeeld naar startbeeld
Als het bestaande ons uitgangspunt (procesomkering) dan is wat we vroeger de eindgebruiker noemde nu onze
startgebruiker geworden. Als we het eindbeeld dan niet weten, kunnen we dan een startbeeld maken? Dat is voor
elk gebied de uitdaging en dat startbeeld ziet er in elk gebied ook anders uit. Er is wel sprake van
gemeenschappelijkheden, dat blijkt ook uit de vier voorbeeldprojecten.
3.1.6 Why, how en what
Bij langjarige gebiedsontwikkelingen is het niet zo belangrijk “wat” we precies moeten ontwikkelen, maar
waarom mensen iets willen. De “waarom” vraag geeft meer perspectief. Bij de vraag “hoe” we dat realiseren
blijkt dat er meerdere wegen naar Rome leiden en verschillende mogelijkheden zijn. Deze theorie van Sennett is
voor langjarige ontwikkelingen een belangrijk uitgangspunt.

3.1.7 Tijdelijkheid achteraf en volwaardigheid
Omdat we geen eindbeeld hebben, staan we toe dat er tijdelijke ontwikkelingen zijn. Waarom zijn deze
ontwikkelingen eigenlijk tijdelijk? Wettelijk is tijdelijk al van 5 naar 10 jaar gegaan. Voor deze ontwikkelingen
is het ongunstig als zij het label tijdelijk krijgen. Met tijdelijkheid moeten we omgaan als ware het een
ontwikkeling op weg naar permanent. Van alle initiatieven die we een kans geven gaan we er vanuit dat ze
kunnen doorontwikkelen tot permanente zaken. Als blijkt dat dit er niet in zit, houden we er mee op. Dan
verklaren we ze achteraf als tijdelijk. Daarmee geven we dit soort initiatieven een kans op een volwaardige plek
in de gebiedsontwikkeling.
3.1.8 Doen: samenspraak met de lokale bevolking, stakeholders en maatschappelijke partijen
Uit de lessen van de zes onderzochte gebieden mogen we de conclusie trekken dat het nog niet goed gesteld is
met de samenspraak met de eigen bevolking, stakeholders en maatschappelijke partijen. Alle projectleiders van
de zes gebieden hadden hier opmerkingen over: ze waren niet tevreden hoe de samenwerking was verlopen. Dit
moet echt anders.
Voor vier geselecteerde projecten adviseren wij om de samenspraak met het zittende bedrijfsleven, stakeholders
en bewoners zeer serieus te nemen. Zorg dat je elkaar kent en dat er tussen overheid en deze relevante partijen
contact is. De gemeente hoort zonder uitzondering in contact te zijn met deze partijen; alleen dan kan men
bewegingen die er zijn op tijd signaleren en er adequaat op reageren. In een bestaande stedelijke omgeving
moeten de aanwezige lokale partijen altijd aan zet mogen komen. Ze hoeven niet de enige te zijn, dat verschilt
per locatie.
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3.1.9 Naar een nieuwe rolverdeling tussen publiek en privaat
Private partijen kunnen heel goed publieke taken overnemen. De overheid kan het met gemak aan de markt
overlaten, wordt wel gezegd. Dat is zeker waar, maar toch in beperkte zin. Reguliere wettelijke taken en
verantwoordelijkheden bijvoorbeeld op gebied van veiligheid, horen bij de overheid. De uitvoering kan men wel
deels uitbesteden, maar de verantwoordelijkheid blijft bij de overheid. Een overheidsrol die niet goed bij een
private partij gelegd kan worden is die van het bijeenbrengen van belangen en partijen. Hiervoor is
onafhankelijkheid noodzakelijk. Dit kan een onafhankelijke externe partij zijn, maar de overheid kan deze rol
ook goed vervullen. Overigens hebben private partijen graag een betrokken overheid bij langjarige
ontwikkelingen. Zij nemen gedurende lange tijd immers risico’s en willen daar graag publieke dekking voor.

3.2

Samenwerkingsmodellen
We hebben geleerd dat de traditionele vormen van samenwerking niet meer werken. We moeten op zoek naar
nieuwe partijen om mee samen te werken. Om een startbeeld te maken moeten we een of meerdere partijen
benoemen, die samen iets willen. Dit kunnen naast de traditionele partijen ook andere partijen zijn. Met hun gaan
wij nieuwe samenwerkingsvormen aan. Onderweg moeten nieuwe partijen kunnen instappen en partijen die aan
boord zijn kunnen uitstappen. Elke samenwerkingsvorm heeft ook een of meerdere geldstromen nodig, van
cashflow tot investeringen. En in ons democratische land worden daarnaast publieke afspraken gemaakt. Voor de
vier geselecteerde gebieden worden onderstaand een aantal gemeenschappelijke samenwerkingsmodellen
gepresenteerd.
De belangrijkste onderdelen ten aanzien van de samenwerking in langjarige gebiedsontwikkelingen zijn:
 Trechtermodel: telkenmale bundeling van een paar kansen;
 Kansen–actie kaart;
 Vormen van organisatie;
 Menukaart financieel handelen door gemeente.

3.2.1 Trechtermodel: telkenmale bundeling van een paar kansen
Er wordt een startbeeld bedacht voor de langjarige gebiedsontwikkeling en gelijktijdig worden een paar, liefst
samenhangende, kansen benoemd. Het ontwikkelen van deze kansen is “archipunctuur”: niet het gehele gebied
wordt herontwikkeld, maar enkele cruciale plekken. We starten met een paar kansen. Dit kunnen voor de hand
liggende kansen zijn of juist niet: het opknappen van een gedeelte van de openbare ruimte, de aanleg van een
wandelroute of nieuwe fietsverbinding, de herontwikkeling van een pand, de opzet van een festiviteit of
combinaties hiervan. Zo op het oog willekeurig maar met één gemeenschappelijk doel: ze dragen allemaal bij
aan de transformatie van het gebied in de richting van een vooraf aangegeven stip op de horizon. Deze kansen
werpen we in de trechter en zij vormen het eerste startbeeld. Als dat klaar is, gaan we aan de slag met nieuwe
kansen. Verschillende partijen kunnen die aandragen. Wederom bundelen we een aantal kansen, werpen deze in
de trechter. Zo nodig stellen we ons startbeeld of onze stip op de horizon bij op basis van de resultaten van de
eerste trechter (een tussenbeeld). Sommige kansen bloeien op, anderen blijken achteraf van geringe waarde, het
mag ook soms trial and error zijn, dat moet je laten gebeuren en permanent bijstellen.
Feitelijk ontstaat er steeds een nieuw startbeeld: de ontwikkeling betreft in de praktijk dan een aaneenschakeling
van startbeelden. Steeds gestoeld op de uitvoering van eerdere kansen, die getrechterd zijn tot een gebundeld
resultaat. Het idee achter dit model is dat het ondoenlijk is continue het gehele gebied in het vizier te hebben, laat
staan volgens een vooraf bepaald eindbeeld te (her)ontwikkelen. Maar een paar kansen kan men altijd aan.
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Figuur 3.1 Trechtermodel

Het trechtermodel is goed toepasbaar op de vier geselecteerde gebiedsontwikkelingen welke verderop in deze
rapportage worden besproken, inclusief een ontwikkelstrategie.
3.2.2 Kansen-actiekaart
Daar waar er een kans ligt in een deel van het gebied kan deze in het onderstaande schema worden geplaatst om
te beoordelen wat de waarde van de kans is. Zo selecteer je de beste kansen en de beste combinaties van kansen.
Twee vragen staan centraal:
 Gaan we op de langere termijn of op kortere termijn iets doen?
 Is er sprake van een tijdelijke of een tijdsbestendige ontwikkeling?
Korte termijn-tijdelijke ontwikkelingen:

Activiteiten die gericht zijn op het op gang brengen van een
ontwikkeling. Placemaking oftewel de plek proberen,
bekendheid, een stap verder brengen, een identiteit geven.
Het zijn korte op zich staande acties.

Korte termijn-tijdsbestendige ontwikkelingen:

Brengen een voortdurende geldstroom op gang. Het kan een
placemaking activiteit zijn mits men er in slaagt die een
continu karakter te geven. Het gaat dan bijvoorbeeld om
verkoop of verhuur van een gebouw.

Lange termijn- tijdelijke ontwikkelingen:

Repeterend waardoor ook de geldstroom terugkomt. Het
kan gaan om tijdelijke verhuur van gronden, maar ook een
jaarlijks evenement.

Lange termijn- tijdsbestendige ontwikkelingen:

Ingebed in een structuur en passen in het wenkend
perspectief/stip op de horizon. Lange termijn
tijdsbestendige ontwikkelingen hebben een opvolgend
karakter passend in een structuur, bijvoorbeeld seriematig
woningbouw, serie uitgifte van kavels.
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Figuur 3.2 Kansen-actiekaart

Het kan zeer behulpzaam zijn om de kansen die voorbij komen via dit schema af te wegen en de betekenis te
kunnen duiden.
3.2.3 Vormen van organisatie
We onderscheiden in oplopende mate van intensiteit drie vormen van organisatie:
a. Losse samenwerkingsvormen
Het is heel goed mogelijk samen te werken zonder enige vorm van juridische entiteit of contract.
Talloze zzp-ers werken op die manier samen. Dit kan ook bij gebiedsontwikkelingen, bij het
transformeren van het bestaande. Juist in de bestaande stad is ieder voor zich in een zelfde buurt bezig.
b. Netwerkorganisaties
De volgende stap is dat er een samenhangend netwerk tussen partijen wordt gevormd, op basis van een
set afspraken.
c. Formele samenwerking met formele overeenkomsten
Bij de meest intense vorm van samenwerking wordt de samenwerking geformaliseerd en worden
overeenkomsten afgesloten. Hieronder werken wij drie manieren van formele samenwerking nader uit.
Bij langjarige gebiedsontwikkelingen verschuiven de samenwerkingsvormen van publiek-privaat en
collectief naar een vorm van publiek–privaat met collectief en individueel karakter oftewel een
coöperatieve vorm. Dit heeft zijn effect op de samenwerkingsvormen.
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Figuur 3.3 Vormen van organisatie

Formele samenwerking:
1. Samenwerkingsovereenkomst voor korte termijn
Voor een kortlopende (deel)ontwikkeling is een samenwerkingsovereenkomst met concrete
realisatiedoelen op de korte termijn afdoende. Twee benaderingen zijn mogelijk: men benoemt een doel
(op hoofdlijnen) voor een specifiek (deel)gebied of men formuleert allen het doel en zoekt daar een
(deel)gebied bij (adaptief ontwikkelen). In dat laatste geval kan een rol voor de overheid zijn om met de
initiatiefnemers te zoeken naar een geschikte locatie. Bij deze werkwijze is wel (kwalitatief) aandacht
nodig voor het langjarig perspectief van een gebied.
2. Raamovereenkomst met open toetreding
In dit model kunnen partijen in- en uittreden, wat bij langjarige gebiedsontwikkelingen noodzakelijk is.
3. Vormen van gebiedscoöperatie/wijkbedrijf
Er is sprake van intensieve langjarige samenwerking tussen partijen op de onderdelen ontwikkeling,
uitvoering en beheer. In verschillende steden ontstaan wijkbedrijven, bijvoorbeeld de Wijk BV
Bospolder Tussendijken in Rotterdam, Wijkbedrijf Bilgaard in Friesland. Een ander voorbeeld is
@Iemand, een wijkonderneming die alle uitvoerende wijktaken op zich kan nemen; zo is er altijd
iemand die er voor zorgt. Wijkbedrijven gaan soms alleen over beheer, soms over ontwikkeling en
beheer. Bijvoorbeeld onderhoud van openbare ruimte, renovatie, energiemaatregelen en vormen van
wijkzorg.
Voor de Sluisbuurt hebben wij een uniek model van een gebiedscoöperatie ontwikkeld (zie ook de uitwerking
van de Sluisbuurt). De gebiedsorganisatie Sluisbuurt is tegelijk ontwikkelaar en beheerder. Deze
gebiedscoöperatie is samengesteld uit partijen die uiteenlopende rollen hebben: de gebruikers (wonen, werken)
van het gebied, de leveranciers van diensten en voorzieningen (die er geld aan verdienen maar niet in het gebied
‘wonen’) en de partijen die een publieke verantwoordelijkheid voor het gebied hebben, zoals de gemeente en het
waterschap. De gebiedsorganisatie heeft de regie bij de ontwikkeling van het gebied. Het concept kan worden
verbeeld met behulp van de onderstaande propeller. Er zijn drie bladen, want er zijn drie rollen te onderscheiden.
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Figuur 3.4 Rollen in gebiedscoöperatie

3.2.4 Menukaart financieel handelen door gemeente en behapbare brokken
Een langjarige gebiedsontwikkeling kent niet langer een vooraf vastgelegde financiële handelwijze van de
betrokken overheden en private partijen (bijvoorbeeld actief inkopen). Private partijen handelen per definitie
flexibel. De gemeente zal actief grondbeleid moeten vervangen door meer situationeel handelen. Per project kan
een handelwijze voor de gemeente worden bepaald op basis van de parameters ‘publiek doel/prioriteit’ en
‘grondpositie’. Die handelwijze varieert van actief aan- of verkopen van grond en financieel participeren tot
weinig doen maar wel meewerken. Publiek doel of prioriteit wordt bepaald door strategisch beleid (bv.
ontwikkelingsvisie, structuurvisie), grondpositie vanuit de feitelijke financiële (grond- of vastgoed)positie. Het
beslisschema oftewel de menukaart ziet er dan als volgt uit.
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Figuur 3.5 Menukaart financiële handelswijzen vanuit gemeentelijk perspectief (grondbeleid)

Actief faciliterend handelen
Naast de bekende begrippen actief en faciliterend beleid introduceren we hier een nieuwe term: ‘actief
faciliterend’-handelen. Het faciliteren van initiatiefnemers en bestaande eigenaren, het ‘makelen en schakelen’
met lokale actoren, ondernemers, maatschappelijke organisaties, burgers. Dit vraagt een combinatie van
procesbegeleiding, accountmanagement en gebieds-/wijkmanagement, door zowel publieke als private partijen.
Een voorbeeld is het privaat opgezette wijkondernemersplatform dat de ontwikkeling van het Medina Transvaalproject begeleidt in Den Haag. Uit dit platform komen straks ook de belangrijkste zakenpartners voor de
exploitanten van het project.
Projecten hanteerbaarder maken en scenario’s/bandbreedtes op hoofdlijnen
Naast de menukaart is het noodzakelijk om:
 Via verkleinen en verkorten projecten hanteerbaar te maken;
 Te werken met scenario’s en bandbreedtes op hoofdlijnen.
Om gebiedsontwikkelingen hanteerbaar te maken is schaalverkleining nodig: (deel)projecten met een kortere
looptijd. Als niet langer dan 2 tot 3 jaar vooruit gekeken kan worden, maak dan afspraken over financieel
behapbare brokken. Laat mogelijkheden voor tijdelijke exploitatie niet onbenut: bijvoorbeeld braakliggende
gronden of leegstaande gebouwen functie geven ten behoeve van dekking van rentekosten. Staat dit niet op
gespannen voet met gewenste samenhang in langjarige ontwikkelingen? Dat kan, maar is niet noodzakelijkerwijs
zo: de kleine acties kunnen goed onderdeel zijn van de langjarige gebiedsontwikkeling waarvoor globale kaders
gelden. Ga uit van de intrinsieke onzekerheid over verdienmodellen. Werk met bandbreedtes en scenario’s, ook
in publiek- en privaatrechtelijke overeenkomsten. Zorg voor een regelmatig herijkingsregime, dan ontstaat
handelingsruimte en zal samenwerking beter verlopen. Noodzakelijk hiervoor is wel transparantie over de
financiële situatie en uitgangspunten.
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Rol van de overheid bij langjarige gebiedsontwikkeling
De rol van de overheid verandert momenteel op een veelvoud aan thema’s en in alle overheidslagen. Hieronder
wordt specifiek ingegaan op de veranderende rol in (langjarige) gebiedsontwikkelingen. Naar gelang de
maatschappelijke opgave en daarmee benodigde investeringen zal/moet de rol van de gemeente per gebied
verschillen. Daarin kunnen de volgende drie rollen worden onderscheiden oplopend van een zwakke naar een
sterke betrokkenheid:
 Communicerend;
 Faciliterend;
 Investerend/sturend.
Communicerend
In de communicatie met burgers heeft de overheid altijd een rol. Zij kan de uitvoering uitbesteden maar de
overheid blijft verantwoordelijk voor een goede communicatie met haar burgers over wat er in de gemeente
gebeurd. Er kan gecommuniceerd worden over de mogelijkheden die in het gebied liggen of zouden kunnen
liggen via een visiestuk, beleidsnota of structuurvisie. De overheid heeft in ieder geval stukken die een richting
aangeven en zorgt er ook voor dat burgers en omwonenden op de hoogte zijn van ontwikkelingen. Als het gebied
door derden wordt ontwikkeld kunnen deze ook (mede namens) de overheid de communicatie verzorgen maar de
overheid ziet hier altijd op toe.
Aandachtspunt in deze is de bij wet vastgelegde kaderstellende rol van de gemeenteraad. De rol van de raad
betreft richting geven aan ontwikkelingen. Deze rol moet altijd democratisch worden ingevuld. Tegelijkertijd
geeft dit richting aan private partijen en maatschappelijke stakeholders en daarmee is ook de wens van private
partijen om richting te krijgen vervuld.
Faciliterend
De gemeente kan ook een faciliterende rol hebben bij de ontwikkeling van een gebied. Dit wil niet zeggen dat de
gemeente ook zelf participeert, maar wel dat er een soort van planbegeleiding plaatsvindt zodat ontwikkelen
toegankelijker wordt. Hier gaat het om het vinden en activeren van de belanghebbenden in of bij een gebied.
Voorgaande vergt een vorm van organisatie die niet altijd aanwezig is. Eén van onderdelen van een faciliterende
rol van de gemeente kan het inbrengen van organiserend vermogen zijn. Daarnaast heeft de gemeente veel
kennis en kan het ingewikkelde bepalende randvoorwaarden zoals bodemgesteldheid of milieucontouren
inzichtelijk maken en actief delen met de belanghebbenden zodat ontwikkelen toegankelijker wordt. Ook kunnen
ontwikkelingen worden begeleidt door de indeling van het gebied te ordenen. Belangrijk uitgangspunt bij deze
rol is het meehelpen inzichtelijk maken van de kansen om die vervolgens (mede) door anderen te laten uitvoeren.
Investerend/sturend
De investerende/sturende rol betreft de meest actieve rol van de gemeente. De wijze van organisatie voegt zich
naar het type ontwikkeling. Daarin is onderscheid te maken tussen enerzijds kleinere investeringen om de
ontwikkeling een start en mogelijk richting te geven en anderzijds grootschalige investeringen voor opgaven
(nutsvoorzieningen, infrastructuur, etc.) die niet door de markt (kunnen) worden opgepakt. Bij het eerste type
investeringen maakt de gemeente bewust de keuze een kleine investering te doen en is het vooral de bedoeling
dat de markt het verder brengt: de gemeente creëert de kiem die vervolgens door andere partijen wordt
opgegroeid. Bij deze investeringen wordt gekozen voor een soort van organische gebiedsontwikkeling. De
grootschalige investeringen vergen een meer traditionele rol, waarbij de gemeente een investerende maar vooral
ook een sterk sturende rol heeft. Beide typen investeringen kunnen goed naast elkaar in deelgebieden
plaatsvinden. Echter, er moet door de politiek/gemeente wel heel bewust worden gekozen voor de organische of
traditionele rol.
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3.3

Investerings-/financieringsmodellen
De onzekerheid over het programma op de lange termijn, maakt het lastig financiële afspraken te maken. Immers
partijen kunnen wisselen, maar ook functies, prijzen, volume en de factor tijd zijn ongewis. Hoe organiseren we
dan toch effectieve investeringsvormen, met voldoende houvast op korte en lange termijn? Vanuit de praktijk
zien we een aantal geschikte vormen en mogelijkheden ontstaan. Hierna vertalen we deze factoren en lessen naar
hernieuwde werkwijzen voor langjarige ontwikkelingen. Een set instrumenten inzetbaar voor publieke als private
partijen in hun nieuwe rolverdeling.
 Verbreden verdienmodel;
 Anders omgaan met investeren en financieren;
 Anders omgaan met grond;
 Anders omgaan met financiële afspraken.

3.3.1 Verbreden verdienmodel
Het verbreden van het verdienmodel vindt plaats door:
 Verbreden van de business case: meewegen en -rekenen van maatschappelijke baten in kasstromen;
 Koppeling van ontwikkeling, exploitatie en beheer;
 Door introductie van OZB+/afdracht –gebiedsfondsen.
Verbreden van de business case: meewegen en -rekenen van maatschappelijke baten in kasstromen
Het is tijd voor een meer samenlevingsbrede blik, oftewel gebiedsontwikkelingen hebben veel bredere
maatschappelijke effecten en feitelijke opbrengsten dan alleen aan het specifieke project valt toe te rekenen. De
zogeheten ‘maatschappelijke business case’ moeten we centraal stellen. Die maatschappelijke meerwaarde van
een project wordt vertaald in concrete geldstromen, zowel in termen van opbrengsten als in termen van
vermeden kosten. Dit kan gaan om effecten op koopkracht, werkgelegenheid, (re-)integratie, uitkeringen, zorg en
welzijn, leefbaarheid en veiligheid. Zo komen concrete verdiensten, zowel voor private partijen als voor
overheden, beter in beeld. Belangrijke inkomsten of besparingen zijn vaak voor de overheid. De betreffende
inkomsten of besparingen worden bij de gemeente echter via andere diensten (dan stadsontwikkeling) geïnd. Er
kan invulling worden gegeven aan afspraken via gekoppelde exploitaties, door het ontwikkelen van een
gezamenlijk fonds of door het opzetten van een aparte verrekenconstructie op gebiedsniveau. Ook kunnen lange
termijn afspraken worden gemaakt via prestatieafspraken (zoals Impact Bonds waarin investeerders pas na een
langere periode betaald krijgen naar gelang de hoogte van bereikte effecten), uitruiling, onderlinge bijdragen op
basis van nacalculatie, optiewaardes, etc.
Uiteindelijk gaan alle ontwikkelingen om het genereren van maatschappelijke meerwaarde. Het is dan ook
eigenlijk niet meer dan logisch om dit veel nadrukkelijker op de voorgrond te zetten. Dus niet alleen focussen op
directe financiële effecten, maar juist ook op bredere maatschappelijke effecten, en daar op basis van te
identificeren kasstromen en veranderingen daarin (opbrengsten, besparingen) een nieuw soort financiële
afspraken over maken. Dit ziet er indicatief dan als volgt uit:
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Figuur 3.6 Mogelijkheden verbreden van de business case

Koppeling ontwikkeling, exploitatie en beheer
De bredere inzet van partijen vindt ook plaats in de exploitatie- en beheerfase van een gebiedsontwikkeling.
Bijvoorbeeld door het faciliteren van collectief onderhoud, renovatie en beheer (zowel fysiek als sociaal en
economisch). Dit kan via een buurtbeheerbedrijf, een duurzaamheidsbedrijf (bijvoorbeeld in geval van
collectieve energieopwekking), een integrale wijkonderneming die meerdere diensten aanbiedt (bijvoorbeeld
schoonmaak, zorg, internet, reparatiediensten).De gemeente kan hier op veel fronten een dienstverlenende rol
spelen (en daar voor betaald krijgen). Het kan publiek of privaat georganiseerd zijn.
Een stap verder gaat het koppelen van kosten en opbrengsten in een gebied op korte en lange termijn; een
integrale gebiedsexploitatie. Een integrale koppeling van de grond-, vastgoed-, en beheer- en parkeerexploitatie.
Een dergelijke gebiedsexploitatie vindt plaats door een gebiedsbedrijf (in Bospolder Tussendijken Rotterdam
heet dit Wijk BV als denkexperiment). Het voordeel is de mogelijkheid tot integrale verevening tussen alle
uitgaven en inkomsten van de gebiedsontwikkeling, tussen deelgebieden en ook uitgespreid in de tijd. Een
dergelijk gebiedsbedrijf is complex, maar gaat lang mee. De keuze van partijen (wie) en de thema’s en locaties
(wat) is van wezenlijk belang om het overzichtelijk te houden. De belangrijkste overweging om buurt- of
gebiedsbedrijf op te zetten is om bij langjarige gebiedsontwikkelingen de bredere kosten én opbrengsten in het
gebied te houden.
OZB+/afdrachtfondsen, Business Improvement Districts, TIF
In geval van een OZB+/afdrachtfonds leveren ondernemers en (vastgoed)eigenaren in een gebied (gekoppeld aan
de OZB) een extra investeringsimpuls. Dit zogenaamde plustarief (extra percentage bovenop het reguliere tarief)
wordt door een vooraf bepaalde minimale meerderheid (bijvoorbeeld 70%) vastgesteld voor doelen die een
gezamenlijk belang dienen. Een andere vorm (privaatrechtelijk, vrijwillig) is Tax Increment Financing (TIF).
Hierbij worden de meeropbrengsten van OZB boven een bepaalde uitgangswaarde afgeroomd voor collectieve
investeringen.
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Bedrijven en gemeente beheren en beslissen samen. Deze opzet is werkt al in enkele centrumgebieden, zoals
BedrijvenInvesteringsZones (BIZ) in winkelcentra of op bedrijventerreinen, WoonInvesteringsZones (WIZ) in
woongebieden en bij de bredere gebiedsontwikkeling A59- Langstraat in Noord-Brabant. Voor langjarige
gebiedsontwikkelingen worden zo steeds voldoende middelen vergaard om te kunnen blijven investeren.
Cruciaal is een gedeeld belang en draagvlak bij partijen om langjarig investeringen te bundelen en te laten
terugvloeien naar het gebied. Een goed alternatief voor afdwingen via de baatbelasting wat doorgaans geen
succes oplevert.
3.3.2 Anders omgaan met investeren en financieren
Anders omgaan met financieren vindt plaats door:
 Revolverend financieren;
 Beleggers (met langjarige doeleinden) verleiden.
Revolverend investeren en financieren
We moeten partijen stimuleren om in te stappen in gebiedsontwikkeling en ondernemerschap te tonen. Dit kan
door het inrichten van (voor)financieringsvormen zoals een revolverend fonds (leningverstrekking),
deelnemingen of garantiestellingen. Rente (dividend) en aflossingen vloeien weer terug in het fonds en zijn
beschikbaar voor nieuwe investeringen (‘revolveren’). We laten niet alleen de kosten, maar ook opbrengsten
terugvloeien in het gebied.
Het fonds kan op die manier het beschikbare vermogen verschillende keren inzetten, en zo meer projecten
steunen en speelt in op langjariger terugverdientijden. Een revolverend fonds vereenvoudigt en maken van een
goede business case, die anders niet tot stand komt door de lange terugverdientijd of te dure of korte termijn
gerichte financieringsvoorwaarden. Publieke partijen kunnen deze fondsen starten, maar bij voorkeur in
samenwerking met private partijen. Een kredietunie/financieringscoöperatie, biedt revolverende financiering
juist voor en door particulieren/private partijen. Er ontstaat een vorm van ‘gebiedsbank’ of ‘gebiedsparticipatie
via financieringscoöperaties’ gericht op een bepaald geografisch gebied. Aanvullend kan deelfinanciering
worden geregeld via traditionele financiers. Dit instrument zorgt voor langere termijn commitment van partijen
naar elkaar.
Beleggers (met langjarige doeleinden) verleiden tot instappen in langjarige gebiedsontwikkelingen
Beleggers zijn weinig actief in gebiedsontwikkeling omdat het perspectief op korte termijn rendement zich slecht
verhoudt tot de langjarige wensen van beleggers. Beleggers zijn bij uitstek partijen met een lange adem, dat zou
zich juist goed moeten verhouden tot langjarige gebiedsontwikkelingen. Kunnen we voldoende volume en
risicospreiding bieden? Hiervoor zetten we bepaalde vehikels in, bijvoorbeeld een gezamenlijk gebiedsgericht
(investerings)fonds met de gebiedsontwikkelingsprojecten erin (soort gebieds-CV) of een thematisch fonds. Bij
dit laatste kan gedacht aan een grondfonds, een fonds voor specifieke bedrijfsverzamelgebouwen (zoals de
Haagse Bedrijfspanden CV en Winkelpanden CV), voor maatschappelijk vastgoed, of studentenhuisvesting of
voor energie-installaties op gebiedsniveau. De fondsen zorgen voor financieringsmogelijkheden voor projecten
enerzijds en bieden anderzijds beleggers meer volume en daarmee risicospreiding dan bij individuele projecten.
Een ander vehikel is het beleggen in DBFMO-contracten (Design, Build, Finance, Maintain and Operate, waarin
sprake is van ketenverlenging) voor de complete (langere termijn) gebiedsontwikkeling. Een vorm van
wijkontwikkelingsmaatschappij kan dan objecten opkopen in het te ontwikkelen gebied tegen een relatief lage
prijs en op termijn de ontwikkelwinsten hiervan opstrijken en herinvesteren. Andere opties zijn lease-finance
producten: aankoop door derden, terughuren van de financier (vorm zoals autolease).De gedachte is lange
termijn beleggers als basisfinancier tegen een relatief laag rendement aan trekken met de grond als onderpand.
Bij de ontwikkeling van opstallen zullen deze beleggers hogere rendementen ontvangen.
3.3.3 Anders omgaan met grond
Bij anders omgaan met grond zijn twee zaken van belang
 Een minder dominante rol voor grond (eigendom);
 Werken met grijze scenario’s (inclusief sparen en reserveren) in plaats van zwart-wit en afboeken.
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Een minder dominante rol voor grond (eigendom)
Grond is voor zowel publieke als private partijen een belangrijke kostenpost, die bij langjarige ontwikkelingen
het verschil kan betekenen tussen haalbaar en onhaalbaar. Dit probleem maken we kleiner door trekkingsrechten
‘nieuw voor oud’ of ‘stedelijke herverkaveling’. Hierbij vindt inbreng en uitname van grond plaats zonder
geldstromen, maar via trekkingsrechten. Men brengt in de oude situatie waarde/m2 van x in en krijgt vanuit de
nieuwe situatie waarde/m2 x terug. Dit beperkt een negatieve cash-flow in de beginfase van een
gebiedsontwikkeling.
Een andere optie is het inbrengen van grond in ruil voor aandelen in een grondeigenarenfonds of de
gebiedsontwikkeling als geheel. Dit verlegt de nadruk van individuele focus op inbrengwaarde naar
gezamenlijke focus op meerwaarde-creatie. Meer risicovol is het aankopen van grond en vastgoed in verhuurde
staat, dit exploiteren en vanuit geïnde huurinkomsten langzaam (of sneller) transformeren. In feite functioneert
dit als een soort inkoopfonds met huurstromen als basis voor gestage uitrol van de gebiedsontwikkeling. Een
voorbeeld is het Cruquius-gebied in Amsterdam.
Werken met grijze scenario’s (inclusief sparen en reserveren) in plaats van zwart-wit en afboeken
De werkelijkheid is niet zwart of wit, maar vaak grijs. We moeten ‘sparen en reserveren op een grijs scenario’.
Dit geldt zowel voor publieke als private partijen. We weten niet zeker of het zwarte scenario (wat leidt tot
kiezen voor nu afboeken) optreedt. Door transparant te zijn, kan onzekerheid worden geparkeerd. We geven de
intrinsieke onzekerheid een plek.
We maken een combinatie van geleidelijk afboeken naar een realistischer lagere gemiddelde waarde, en bouwen
daarnaast via gerichte reserveringen en/of voorzieningen vermogen op voor het overblijvende risico namelijk dat
het meest negatieve scenario optreedt. Het risico wordt verkleind en we kunnen adequaat handelen als de
effecten van het risico optreden. Een andere –boekhoudkundige– manier om met de onzekerheden van langjarige
ontwikkelingen om te gaan is te herwaarderen op huidige (lagere) opbrengsten en gelijktijdig parameters op te
nemen voor een stijging van opbrengsten op de lange termijn. Dan is een actualisatie doorgevoerd maar hoeft nu
minder afgeboekt te worden. Als de jaarlijkse opbrengsten naar beneden bijgesteld moeten worden, kan dit via
de waarde zelf of via het bijstellen van de parameters.
Hoe ‘eten we de olifant in stukjes’?

Kenmerkend voor situaties die als grijs scenario zijn aan te merken, is dat er een situationeel te bepalen overgangsgebied is
tussen een (hoog) risico op verlieslaten en een feitelijk als gerealiseerd verlies op de balans te verwerken verlies. In feite
moet dan per geval worden bepaald welk deel van het verliesrisico het traject volgt van directe verwerking van het verlies
(afboeken; voorziening treffen) en welk deel het risicotraject volgt (te benoemen als marktrisico). Het laatste traject vereist
een vastgesteld kader voor risicomanagement en weerstandsreservering. Bij een keus voor het risicotraject zal conform het
geldende kader een deel van het beschikbare eigen vermogen moeten worden afgezonderd als weerstandsreserve. Afboeken
of het treffen van een voorziening is voor dit deel dan nog niet aan de orde. Periodiek (jaarlijks) moet de eerder gemaakte
keus tussen het verlies- en het risicotraject worden geactualiseerd, hetgeen kan leiden tot aanpassing van een al getroffen
verliesvoorziening dan wel van een al gevormde weerstandsreserve. Zo wordt tegelijkertijd afgebouwd en gespaard om
risico’s of feitelijke verliezen die zich op moment xx voordoen toch in hun volle omvang te kunnen verwerken. Dit systeem
kan bouwen op de manier van werken zoals we die al kennen, het aanvullen van weerstandsreserves kan door nog op enig
moment geplande afdrachten (doorgaans aan de algemene reserve van de gemeente) in het grondbedrijf vast te houden. En/of
door trapsgewijs een spaarpot op te bouwen, bijvoorbeeld via het aanleggen van een bestemmingsreserve (geld op papier
reserveren, hiertoe geoormerkt door de gemeenteraad) of het opbouwen van een voorziening (bedoeld om financiële
verplichtingen van bekende en onbekende en inschatbare toekomstige risico’s op te vangen; Nb dit betreft wel het aanhouden
van reëel geld op de bank). Dit geheel vormt dan onderdeel van het gemeentelijk weerstandsvermogen, dat naar de
toekomstige situatie toe groeit.

26

3.3.4 Anders omgaan met financiële afspraken
Bij langjarige ontwikkelingen worden langjarige onzekerheden aangegaan. Dit vraagt om een intensievere vorm
van monitoring en risicomanagement op de financiële afspraken, zowel aan publieke als private zijde.
Anders omgaan van financiële afspraken doen we als volgt:
 Dynamisch kostenverhaal, bovenplanse bijdragen, omgaan met noden en wensen;
 Financieel inregelen via een voorzieningenfonds;
 Voorinvesteringen naar rato van marktontwikkelingen;
 Soepeler en meebewegend prijs- en verkoopbeleid.
Dynamisch kostenverhaal, bovenplanse bijdragen, omgaan met noden en wensen
De financiering of het kostenverhaal voor bovenplanse voorzieningen bij langjarige gebiedsontwikkeling leidt
tot problemen. Nu de gebiedsontwikkeling bestaat uit een serie kleinschalige en in de tijd uit elkaar lopende
ontwikkelingen is het lastiger om de bovenplanse kosten te bepalen en toe te rekenen. Verder is het noodzakelijk
om onderscheid te maken in kosten die noodzakelijk zijn om een hogere opbrengst te genereren (bijvoorbeeld
kwaliteit van het gebied vergroten zodat verkoop-/ verhuurbaarheid significant toeneemt), die wettelijk nodig
zijn (voldoen aan bepaalde milieueisen) of wensen van een bepaalde partij. Er zijn kosten vanuit noden en kosten
vanuit wensen. De eerste categorie hoort thuis in de grondexploitatie. Bij de tweede categorie moeten we dit
bezien en kan naar rato van wensen of mogelijkheden door partijen worden ingebracht.
We kunnen dit oplossen door als publieke en private partijen af te spreken niet op t=0 uitgaande van t=20 in een
keer af te rekenen, maar te faseren en regelmatig te actualiseren. De kern zit hem in het maken van
meebewegende afspraken. Dit kan zowel via een anterieure overeenkomst (samenwerkings- of
exploitatieovereenkomst) als via een posterieure overeenkomst (exploitatieplan). In de praktijk biedt de
publiekrechtelijke weg (exploitatieplan) best flexibiliteit en privaatrechtelijk kunnen partijen zelf bepalen op
deze wijze te werken.
Werken met een globaal exploitatieplan (in geval van een globaal bestemmingsplan 1), waarbij de principes voor
verrekening van kostenverhaal worden afgesproken en zijn verankerd in het bestemmingsplan. Of een
gedetailleerd exploitatieplan wordt gekoppeld aan toepassing van de wijzigingsbevoegdheid in het
bestemmingsplan. Ook bij een structuurvisie (en ontwikkelen via postzegelbestemmingsplannen) is deze
werkwijze mogelijk.
In de nieuwe Omgevingswet is het van te voren vaststellen van een exploitatieplan niet meer verplicht (schuift
door naar omgevingsvergunning voor bouwen). Zo kan het exploitatieplan meegroeien met de
gebiedsontwikkeling.
Als extra optie kan men werken met een set basis-/minimale afspraken en optionele planonderdelen waar de
private partij voor kan kiezen en waarvan de rendementen worden ingezet voor gebiedsverbeteringen. Dit
gebeurt bijvoorbeeld in de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid in Rotterdam. Door zo veel mogelijk planologisch
werk te leggen bij private partij (bijvoorbeeld Amsterdam Food Center) zijn dan publieke kosten veel lager en is
kostenverhaal minder aan de orde.
Financieel inregelen via een voorzieningenfonds
Een handzame financiële manier om meebewegende publiek-private afspraken en bijdragen mogelijk te maken is
via een voorzieningenfonds. Aan iedere ontwikkeling rekenen we een percentage van de noodzakelijke
investeringen in infrastructuur en voorzieningen toe. Bij voldoende omvang wordt dit aangelegd. Kortjarige
afdrachten maken langjarige investeringen mogelijk. Een optie is dat gebruikers zelf de voorziening of
infrastructuur aanleggen en vervolgens uit het fonds worden betaald. Een goed onderscheid tussen collectieve
voorzieningen en bovenwijkse voorzieningen is nodig. Verder moeten verwachtingen over wat wanneer wordt
gerealiseerd worden gemanaged (meebewegende afspraken, benoem van onzekerheden en risico’s).

1

E.J. van Baardewijk, E.Hijmans, Nieuwe stijlen van gebiedsontwikkeling (deel III). Enkele aspecten van organische ontwikkeling en
uitnodigingsplanologie. Bouwrecht, juli 2013
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Voorinvesteringen naar rato van marktontwikkelingen
Bij onzekere langjarige gebiedsontwikkelingen vormen voorinvesteringen in bijvoorbeeld infrastructuur een
obstakel. Deze liggen traditioneel bij de publieke partij, maar kunnen evengoed bij de private partij(en) liggen.
We leggen de (collectieve) infrastructuur aan naar rato van de ontwikkeling. We clusteren de ontwikkelingen
gebiedsgewijs om de aanleg van infrastructuur kostenefficiënt te laten verlopen. Wil men dit anders omdat er
actuele wensen leven voor meerdere deelgebieden, dan zal men zelf de extra kosten moeten dragen. Zo mogelijk
wordt dit verrekend met bijvoorbeeld een lager instaptarief voor erfpacht (waarbij de meerwaarde bij verkoop
zelf gehouden mag worden 2) of met de grondprijs.
Daarnaast kunnen publieke en private partijen kiezen voor tijdelijke infrastructuur of voorzieningen. Innovaties
genoeg: tijdelijke parkeergarages (Rotterdam op de Mullerpier), ‘pop-up’ horeca (Baut in Amsterdam), etc.
Bekostiging vindt plaats door tijdelijke exploitatie, bijvoorbeeld een bruikleen-constructie. De tijdelijke
opbrengsten leggen een bodem in de financiën.
Soepeler en meebewegend prijs- en verkoopbeleid
Indien gronden moeten worden aangekocht voor een ontwikkeling met een lange terugverdientijd is bekostiging
en/of financiering hiervan een probleem. We zetten daarvoor ‘actief-faciliterende’ en ‘verleidende’ instrumenten
in. Beproefde methoden zijn het gefaseerd afnemen van gronden, het naar rato van (vastgoed)verkoop betalen
van gronden en gronduitgifte via erfpacht (zonder afkoop maar per jaar af te dragen, met kortlopende
contractmogelijkheden). Andere denkbare vormen, soms combinaties van deze instrumenten, zijn: indirecte
afrekening van de grond/erfpacht via de consument in plaats van de ontwikkelaar, dynamische erfpacht of
dynamische grondafbetaling (bijvoorbeeld omzet gerelateerd), garantieconstructies voor private investeringen.

3.4

Planologisch-juridisch instrumentarium
Bij de initiële planvorming voor langjarige gebiedsontwikkelingen moeten plannen globaler worden opgesteld:
immers een concreet beeld welke initiatieven zich aandienen ontbreekt. Bij globale plannen passen
prestatiedoelen beter, dan het vastleggen van maatregelen. Bij gebiedsontwikkelingen is steeds vaker sprake van
kortjarige deelplannen en bijbehorende exploitaties: ook daar moet het instrumentarium op worden ingericht. Via
de Crisis- en herstelwet kunnen bestemmingsplannen met een langere looptijd dan 10 jaar worden vastgesteld en
is hun reikwijdte verruimd.

3.4.1 Geen verstikkende bestemmingsplannen meer, wel een visie
Globaal plan
Omdat we niet altijd weten welke ontwikkelingen zich voordoen of willen inspelen op nieuwe ideeën, werkt een
bestemmingsplan dat stuurt op een concreet eindbeeld verstikkend. Overheden en marktpartijen willen wel graag
de juridische zekerheid van een bestemmingsplan om te kunnen financieren, onteigenen, verevenen. Dit moet
dan een globaal plan zijn al dan niet met wijzigings- of uitwerkingsregels. In theorie bestaat de mogelijkheid om
een globaal bestemmingsplan op te stellen, echter in de praktijk blijkt dat het zelden lukt om uiteindelijk een
globaal plan vast te stellen. Dat heeft niet alleen te maken met ingesleten werkwijzen, maar ook met juridische
vereisten zoals het worst case moeten onderzoeken van effecten op de leefomgeving, aantonen van
uitvoerbaarheid en planschaderisico’s. Een alternatief is om pas een bestemmingsplan en dan op kavelniveau
vast te stellen, wanneer een concreet initiatief zich aandient.
Flexibiliteit, prestatie-eisen en soberheid
Een globaal plan bevat flexibiliteit en is niet op detailniveau dichtgeregeld, maar laat ruimte voor eventuele
aanpassingen. Bijvoorbeeld door regels te formuleren op prestatieniveau in plaats van op maatregelenniveau. Het
opnemen van een prestatie (bijvoorbeeld het tegengaan van geluidsoverlast), in plaats van het voorschrijven van
een maatregel (een geluidwal van 10 meter hoog) creëert veel meer mogelijkheden in de uitvoering. We gaan
sober om met publieke eisen die al elders zijn geregeld: veiligheid en andere publiekszaken worden niet dubbel
2

N. Bouabbouz (gemeente Amsterdam), notitie Mogelijke varianten voor nieuwe inzet instrumenten grondbeleid, 2013
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geregeld via het bestemmingsplan. Het dubbelop vastleggen werkt belemmerd voor de gebiedsontwikkeling. Een
algemene check binnen de gemeente/overheid naar de publiekszaken die al ergens anders zijn geregeld kan
hierbij helpen. Als laatste is er in de Verenigde Staten is sprake van een omgekeerde redenering: als een
grondeigenaar een ontwikkeling wil starten en de gemeente wil dit niet, dan moet de gemeente aangeven waarom
een ontwikkeling niet kan plaatsvinden.
3.4.2 Bestemmingsplan niet altijd het antwoord op de vraag
Het is zeer afhankelijk van de wens of noodzaak die een overheid ziet om te kunnen sturen en de mate waarin
een eindbeeld (wat betreft functies) toch eigenlijk wel bestaat, of een globaal bestemmingsplan bij de start van
gebiedsontwikkeling het antwoord is. De structuurvisie kan een belangrijkere rol krijgen tussen enerzijds het op
hoofdlijnen richting geven aan ontwikkelingen en anderzijds het behouden van flexibiliteit op kavelniveau. De
structuurvisie legt de richting op hoofdlijnen vast ten behoeve van democratische legitimering, maar ook voor
het perspectief en de inschatting van risico’s door private partijen. Immers, zowel publieke als private partijen
willen vanuit twee verschillende benaderingen wel richting geven of hebben voor de gebiedsontwikkeling. Ook
in de structuurvisie moet een balans worden gevonden tussen het op detailniveau willen vastleggen en het
globaal weergegeven van ambities.
Andere werkwijzen laten ook zien dat het bestemmingsplan niet aan de voorkant hoeft te sturen, maar alleen
vastlegt wat er is ontstaan (Almere Oosterwold). Als we geen eindbeeld hebben, maar slechts ideeën dan volstaat
een visiedocument en het snel faciliteren van een concrete ontwikkeling die zich aandoet bijvoorbeeld met een
omgevingsvergunning of een postzegelbestemmingsplan. Dat scheelt een hoop werk aan de voorkant
(onderzoeken, milieueffectrapporten) en voorkomt dat tijd en energie wordt gestoken in verstikkende
bestemmingsplannen. Bovendien gelden voor een structuurvisie anders dan voor een bestemmingsplan geen
strikte eisen.
3.4.3 Het palet aan beschikbaar instrumentarium is groot
Kijk actief naar ontwikkelingen in het beschikbaar instrumentarium
De geleerde lessen komen van projecten in een tijd dat voor het instrumentarium vooral moest worden geput uit
wet ruimtelijke ordening en de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Ondertussen is vooruitlopend op de
nieuwe omgevingswet al een hoop gesleuteld aan het bestaande instrumentarium. De omgevingsvergunning voor
afwijken is weer gaan lijken op de oude artikel 19 vrijstelling. Het is weer mogelijk om eerste planologisch
toestemming te krijgen en pas in een latere fase één of meer omgevingsvergunningen voor bouwen aan te
vragen.
Daarnaast biedt de Crisis- en herstelwet biedt een scala aan mogelijkheden om tijdelijk
(gebiedsontwikkelingsplan) of permanent (omgevingsplan) af te wijken van milieunormen en de looptijd van een
bestemmingsplan naar 20 jaar op te rekken. Tijdelijke functies kunnen 10 in plaats van 5 jaar worden toegestaan
(aangepaste kruimelgevallenregeling). Als we nadenken over nieuwe werkwijzen is het goed om deze
ontwikkelingen van het instrumentarium daarbij te betrekken. Biedt dit de oplossing die wij zoeken?
Maak gebruik van Crisis- en herstelwet
Via de Crisis- en herstelwet kan vooruitlopend op de Omgevingswet worden geëxperimenteerd met het
instrument omgevingsplan. Een omgevingsplan is meer dan een bestemmingsplan, het bevat alle regels (en zo
nodig beleid) dat betrekking heeft op de fysieke leefomgeving. Het omgevingsplan heeft tot doel het bereiken en
in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Het
doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke
functies. Als we een omgevingsplan opstellen voor langjarige gebiedsontwikkelingen biedt dit de volgende
mogelijkheden:
 De bredere reikwijdte: een goede ruimtelijke ordening wordt het belang van de fysieke leefomgeving
Het plan bevat behalve regels over functies en bouwen ook andere eisen bijvoorbeeld uit de APV of
welstand: de discussie om sober om te gaan met publieke eisen worden in het kader van omgevingsplan
in één keer geslecht;
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Het omgevingsplan heeft anders dan het bestemmingsplan een looptijd van 20 jaar, ook zijn voorlopige
en tijdelijke functies toegestaan voor een termijn van ten hoogste tien jaar: dit komt tegemoet aan wens
om flexibel in te kunnen springen op ontwikkelingen die zich aandienen;
globale onderzoeken naar de omgevingsaspecten volstaan voor het omgevingsplan, gedetailleerde
onderzoeken kunnen plaatsvinden op het moment dat zich daadwerkelijk initiatieven aandienen (
vergunningverlening): dit beperkt de voorinvesteringen en draagt bij aan beter financierbaarheid van
gebiedsontwikkeling
in transformatiesituaties is het mogelijk om regels op te leggen aan bedrijven die afwijken van het
Activiteitenbesluit en af te wijken van milieunormen binnen de kaders van het Europese recht (dus
bijvoorbeeld wel voldoen aan Vogel- en Habitatrichtlijn, aan mer-regelgeving). Zo is voor het aspect
wegverkeerslawaai een geluidbelasting tot maximaal 63 dB bij wonen en maximaal 68 dB bij andere
geluidgevoelige functies mogelijk. Het uitgebreid onderbouwen van deze hogere waarden is niet nodig.
Dit komt tegemoet aan de wens tijdelijk een minder goede leefomgevingskwaliteit toe te staan indien
dit de gebiedsontwikkeling op gang brengt en in de eindsituatie een goed woon- en leefklimaat is
gewaarborgd. Ook vermindert de onderzoekslast.
Het kunnen werken met beleidsregels: voor wat wel en niet is toegestaan en randvoorwaarden voor
ontwikkelingen kan worden verwezen naar beleidsregels. Dit kan bijvoorbeeld een ruimtelijke visie van
de gemeente zijn: hierdoor kunnen we globaler bestemmen en meer over laten aan afspraken op maat
tussen partijen.
Het omgevingsplan kan ten slotte bevoegdheden delegeren van de raad naar het college van B&W
(delegatiebepalingen), waardoor besluitvorming sneller plaatsvindt.

3.4.4 Instrument hangt af van de rol van de overheid
Wens of noodzaak om als overheid te sturen bepaalt toe te passen instrumentarium
Hoewel wij een sterk pleidooi houden om niet te werken met eindbeelden, alleen met startbeelden, en
ontwikkelingen te laten ontstaan vanuit het bestaande, geldt voor een aantal cases wel dat de overheid moet
sturen vanuit haar primaire overheidstaak. De zorg voor veilige fysieke leefomgeving. Daar waar er
randvoorwaarden zijn voor een veilige fysieke leefomgeving en deze door de aard van de samenwerking of
onbekendheid van toekomstige ontwikkelende partijen niet via overeenkomsten zijn af te dwingen, kan een
bestemmingsplan deze randvoorwaarden vastleggen. Daar moet het dan ook bij blijven; geen stapeling van
lokale, sectorale wensen; hooguit kaders die stimuleren en uitnodigen. Politieke wensen om te sturen? We
moeten er mee werken. Afhankelijk van de rol die de overheid op zich neemt (communicerend, faciliterend,
investerend zie 3.4.) wordt een instrument gekozen die past bij deze rol.
Ontwikkelen vanuit het bestaande geeft richting aan globaal toekomstbeeld
Het bestaande geeft hoogstwaarschijnlijk ook richting aan de toekomstige ontwikkeling. Door de ligging in een
verstedelijkt centrum omgeving, door huidig gebruik bijvoorbeeld in vorm van bedrijvigheid. Een
ontwikkelrichting op hoofdlijnen is goed denkbaar: een stedelijk woon-werkmilieu, een leer-werkomgeving. Dit
direct faciliteren met een planologisch instrument zoals een bestemmingsplan heeft grote voordelen: weinig
procedures, minder plankosten. Bovendien nodigt dat partijen eerder uit. Aandachtspunt vormen de eisen aan de
uitvoerbaarheid van het plan (financieel en milieutechnisch).
Twee modellen
Afhankelijk van de rol die de overheid op zich neemt, en het samenwerkingsmodel dat wordt gekozen, zien wij
twee modellen om het planologisch-juridisch instrumentarium in te zetten:
 Overheid geeft kaders in vorm van visie
Daar waar er geen eindbeeld is, geen sprake is van samenwerkende ontwikkelende partijen en de overheid geen
investerende partij is maar afwacht wat er op haar afkomt en hooguit communicerend en faciliterend optreedt,
volstaat een kader in de vorm van een visie. Dat kan een vormvrij beleidsdocument zijn of een meer formele
structuurvisie. Er staat in wat men weet (bijvoorbeeld randvoorwaarden vanuit veiligheid of milieu, volstrekt
ongewenste functies), maar ook wat men niet weet (welke functies er exact komen, wie gaat ontwikkelen). De
visie geeft ook aan welke rol de overheid inneemt, wat initiatiefnemers van de overheid kan verwachten. Welke
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werkwijze de overheid hanteert om snel tot uitvoering van een initiatief te komen (postzegelbestemmingsplan,
omgevingsvergunning, coördinatieregeling, anterieure overeenkomsten, kostenverhaal). Hoe vervolgens
belangen van de pioniers worden beschermd tegen ongewenste ontwikkelingen op naastgelegen percelen.
 Overheid geeft bestemming
Daar waar er wel een voor de hand liggende ontwikkelrichting denkbaar is, de overheid in een faciliterende of
investerende rol optreedt, heeft het de voorkeur een bestemming aan het gebied te geven. Een (globale)
bestemming die uitnodigt en waarmee initiatieven snel kunnen worden gerealiseerd, dus zonder veel procedures
en besluiten. Of dit in de vorm van een bestemmingsplan is of misschien een omgevingsplan (als experiment),
hangt af van de noodzaak om gebruik te kunnen maken van de voordelen van het omgevingsplan (milieuruimte,
grondexploitatie doorschuiven).
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DEEL 3
Projecten
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4. Deel 3: Ontwikkelstrategieën projecten
De geleerde lessen uit de lopende gebiedsontwikkelingen en de uitwerking van nieuwe/hernieuwde werkwijzen
zijn toegepast op vier gebiedsontwikkelingen. Voor de vier gebiedsontwikkelingen is dit vertaald in een concrete
ontwikkelstrategie, die in gezamenlijkheid met de betreffende gemeenten en andere partijen is opgesteld. Het
opstellen van deze ontwikkelstrategieën en de nieuwe/hernieuwde werkwijzen was een iteratief proces, waarbij
de geleerde lessen, uitwerkingen en ontwikkelstrategieën als input hebben gediend. Hieronder zijn strategieën
voor de volgende gebiedsontwikkelingen uitgewerkt:
 Kop van Isselt, Amersfoort.
 Havenkwartier, Breda.
 Sluisbuurt, Amsterdam.
 PolymerScience Park, Zwolle.
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4.1

Kop van Isselt, Amersfoort

4.1.1 Projectbeschrijving
Het bedrijventerrein Isselt ligt aan de westkant van Amersfoort. Het gebied is gelegen langs de rivier de Eem en
strekt zich westwaarts uit vanaf het centrum van de stad. Het plangebied, de Kop van Isselt, ligt op het oostelijke
deel van het bedrijventerrein. Het gebied ligt langs de binnenring van Amersfoort op minder dan 10 minuten
fietsafstand naar het centrum, station en de stadsrand. De rivier de Eem is van alle kanten slecht toegankelijk.
Rondom dit gebied zijn enkele grote ontwikkelingen gerealiseerd en/of onderhanden, zoals het
Oliemolenkwartier, Eemplein en de Eemhaven. Deze ontwikkelingen bevatten een grote diversiteit aan functies.
Zo heeft de Hogeschool Utrecht een dependance geopend, is bioscoop Pathé er gevestigd en zijn er een groot
aantal meergezinswoningen ontwikkeld.
De Kop van Isselt heeft een oppervlak van circa 16 hectare. Het gebied wordt gekenmerkt door een grote
diversiteit aan functies en gebruikers. Er is sprake van een sterk versnipperd bezit, waarvan een klein deel in
eigendom is van de gemeente. De ROVA is een relatief grote gebruiker met een afvalbrengstation, opslag en
afvalverwerking. Daarnaast zijn er gebruikers zoals een pompstation, autodealers, grootschalige detailhandel en
heeft de brandweer er een vestiging. Naast ROVA (gezamenlijk eigendom meerdere gemeenten) en de
brandweer, heeft de gemeente het voormalige gebouw van Warner Jenkinson in eigendom. Dit gebouw wordt
momenteel door coöperatieve vereniging Plan B onder de noemer De War gebruikt als broedplek voor kunst,
techniek en duurzaamheid. De gemeente is ook eigenaar van een stuk grond (Smeeing locatie) aan de
Amsterdamseweg. Dit is een locatie waar herontwikkeling wordt gehinderd door veiligheidscontouren LPG.
One Architecture heeft enkele jaren geleden een globale visie op het gebied opgesteld.
4.1.2 Situatieschets

Bron: Verkenning Ontwikkelingsvisie, One Architecture (2009)

4.1.3 Ontwikkelstrategie
De Kop van Isselt is een gebied met een rijke historie met veel potentie. De ligging tegen de stad aan maakt een
transitie van industrieterrein naar meer gemengde functies waaronder ook wonen een logische stap. Op termijn is
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een mix van stedelijk wonen, werken en voorzieningen haalbaar. De ligging aan de rivier de Eem geeft de locatie
een extra impuls voor wonen en recreëren. Er is dus alle reden om deze parel goed in de gaten te houden. De
ligging van Amersfoort centraal in ons land is ook zeer aantrekkelijk om te wonen. Ook de overkant, eigendom
van de woningbouwcorporatie De Alliantie, is op termijn aan renovatie toe en gezamenlijk kan dit een prachtige
stadsentree vanaf het water worden.
De wijze waarop we nu naar deze locatie kijken was dat in het verleden anders; zo ontstond er een
industriegebied dat niet al te veel te doen had met de ligging aan het water en waarvan we nu last hebben bij de
transformatie. Met name de Rova, het afvalinzamelingsbedrijf, is nu een belangrijke milieubelemmering voor
transformatie. Financieel en praktisch is het onmogelijk de transformatie in één keer ter hand te nemen en ook
zal het wel enige jaren duren, denk eerder aan 20-30 jaar dan aan 10 jaar. Deze gegevenheden maken dat we een
organische ontwikkeling zouden voorstaan. Kijken we naar de algemene aanbevelingen en pellen we die af voor
de Kop van Isselt dan geeft dat het volgende beeld.
De kansen pakken
Op Isselt zijn al een paar partijen actief, op sommige plekken zien we kansen en op andere plekken weten we het
nog niet. Het eerste wat moet gebeuren is dat er inzicht moet zijn in alle initiatieven en voornemens. Een
logische rol van de gemeente is dat zij dat overzicht heeft. Immers, voor transformatie zal men op een of andere
wijze altijd bij de gemeente aankloppen. Het is ons opgevallen dat dit totaalbeeld er op dit moment niet is. Door
het ontbreken van dit totaalbeeld worden eventuele kansen gemist en wordt geen verbinding tussen kansen
gelegd. Natuurlijk moeten ook de partners op het terrein zelf opletten, maar zij kunnen ook concurrent van elkaar
zijn. Daarom is een rol voor de gemeente weggelegd.
Een optie is hiervoor een accountmanager aan te stellen. Een succesvolle tender voor de gehele transformatie
uitzetten is in de huidige tijd bij voorbaat kansloos, dus:
 Eerst kansen opsporen. Dit is een permanent proces;
 Vervolgens een paar kansen bundelen. Strategisch bezien welke rol ze vervullen (tijdelijk-permanent);
 Organisatie voor het gebied ondersteunen.
Kansen Kop van Isselt
Op de Kop van Isselt zien we de volgende kansen:
 Serva, private partij, gedraagt zich enigszins als een ontwikkelaar (stalling en verhuur);
 Er zijn bedrijven die er prima bijzitten en willen blijven (o.a. PON, kantoorgroothandel, Carpetland:
laten zitten);
 Er zijn bedrijven die er minder bij zitten en zich wel willen laten uitkopen (op termijn): in de gaten
houden;
 De voormalige Saabgarage aan overkant van de Kop van Isselt, feitelijk in de volgende fase van Isselt
maar die kan wel een mede aanjager zijn. Tegenover de garage komt een scooter dealer Pronto;
 Warner Jenkinson: eerder door een projectontwikkelaar bij de kop gepakt en afgevallen. Inmiddels goed
bezig met allerlei activiteiten: goede uitvalbasis voor kennismaking met Isselt;
 De Rova blijft, maar het chemisch depot kan eventueel naar Zwolle. Ook zijn milieutechnische
maatregelen mogelijk die de milieuhinder in de toekomst beperken. En zo ontstaat er meer ruimte voor
ontwikkeling;
 Schipper Bos is een lokale partij die ook al bezig is vóór de kop van de Kop en zou heel goed een rol
kunnen en willen spelen;
 Benut het waterfront zo snel mogelijk door aanleg openbare wandelroute, aanlegsteiger.
Kansen pakken en bundelen
Om kansen te pakken, moeten we ze eerst kiezen. In de uitwerking zijn er verschillende opties:
1. Initiatieven worden door de gemeente ondersteund en krijgen de ruimte om te ontwikkelen wat ze
willen zolang de bestaande buren het OK vinden en de veiligheid niet in het geding is. Laissez faire.
2. De gemeente ontwikkelt een aantal (investerings-)kansen door een gebundelde uitvraag te doen.
Bijvoorbeeld de ontwikkeling van de parkeerplaats, de aanleg van de wandelroute, exploitatie steiger,
bouw x aantal woningen. Gericht sturen.
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3.

4.

Op initiatief van de gemeente wordt met de stad het verhaal van de potentie van de Kop van Isselt
ontwikkeld. Op basis van het verhaal maakt de gemeente een kader / visie. Daarmee kan iedereen vrij
aan de gang.
De gemeente benut Warner Jenkinson als uitvalbasis.

Positie Warner Jenkinson
Het lijkt vanzelfsprekend dat de huidige ontwikkeling van Warner Jenkinson het beste aangrijpingspunt is voor
de start van de ontwikkeling, maar is dat wel zo? Wellicht zijn andere opties of combinaties interessanter en
maakt Warner Jenkinson daar deel van uit of niet. Het gebouw is in eigendom van de gemeente en wordt door
coöperatieve vereniging Plan B onder de noemer De War gebruikt als broedplek voor kunst, techniek en
duurzaamheid. De serieusheid van dit initiatief en de duurzaamheid moet nog blijken. De gemeente heeft reeds
duidelijkheid gegeven aan De War: de organisatie kan het pand verwerven en dan de verhuur aan de overige
gebruikers zelf gaan doen (i.p.v. nu gemeente). Echter, De War heeft dermate lage bieding gedaan dat dit niet in
verhouding staat tot de huidige huuropbrengsten en waardering van het pand. Wij zien op korte termijn twee
scenario’s richting De War: afrekenen of omarmen.
In het scenario ‘afrekenen’ staat het succesvol ontwikkelen van Warner Jenkinson voorop. Van belang is dat de
gemeente Amersfoort duidelijkheid geeft aan Plan B: kom met een goed en onderbouwd plan (inclusief serieuze
bieding) of het gebouw wordt aan andere partijen aangeboden. De huidige strategie van Plan B biedt geen
perspectief op verdere ontwikkeling. Door deze duidelijkheid ontstaat er urgentie bij Plan B. Dit biedt de
gemeente de opening om met plan B in gesprek te gaan over de knelpunten. Er kan advies worden gegeven en
initiatieven uit de omgeving/ stad kunnen aan het plan van Plan B worden gekoppeld. Door het uitspreken van
verwachtingen wordt de relatie zakelijker en ontstaat de mogelijkheid afspraken te maken over de huur of koop.
Dit kunnen ingroeihuur of borgingsconstructies inclusief prestatieafspraken zijn om de huur dan wel koop in
eerste aanleg te vergemakkelijken. Ook kan de grond in erfpacht worden uitgegeven om de koopsom te verlagen.
Voor de gemeente biedt dit op korte termijn kasstromen en op de langere termijn goede kansen voor een
succesvolle ontwikkeling.
Het tweede scenario ‘omarmen’ gaat uit van het openhouden van De War als ontmoetingsplek en handhaving
van de huidige invulling. Het voordeel is dat daarmee mensen in het gebied blijven komen, terwijl andere
ontwikkelingen in het gebied worden geïnitieerd. De gemeente kan het gebouw verhuren of de grond in erfpacht
uitgeven om de koopsom van het gebouw te verlagen. De gemeente zou wel voorwaarden moeten stellen aan de
lage huur of erfpacht; De War moet iets terug doen voor de huur waar mensen mee worden getrokken en het
gebied bekend wordt (placemaking). Voorbeelden zijn Walhalla op Katendrecht in Rotterdam en het
Maastrichtse festival Belvedère. De gemeente heeft in dit scenario geringere kasstromen die voortkomen uit
Warner Jenkinson, maar kan andere ontwikkelingen in het gebied lostrekken.
Ook kunnen ambassadeurs voor het gebied worden gezocht: zijn er bekende Amersfoorters die hier een rol in
willen spelen? Van belang is dat initiatiefnemers worden gewezen op de (ontwikkel)mogelijkheden in het gebied
en de deelgebieden en dit bij een loket kunnen aangeven. Vervolgens moet dit daadwerkelijk wordt opgepakt;
minimaal koppelt de gemeente terug wat is besloten.
Betrek de stad bij de ontwikkeling
Vele maatschappelijke organisaties en burgers willen betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun stad. In de
regel doen we hiermee nog veel te weinig. Organiseer discussies, gesprekken, houd de communicatielijnen open.
Organiseer ideeën en kansenkaartensessies. Laat de scholen meewerken. Denk aan social return/
maatschappelijke inzet in ruil voor uitkering/vrijwilligerswerk. Organiseer professionele
stakeholdersbijeenkomsten, faciliteer die als de bedrijven op Isselt hier aan mee willen werken. Bedenk goede
thema’s, nodig een externe inspirator uit. Veel zaken hoeven niet grote sommen geld te kosten maar zijn van
wezenlijk belang om de kansen die in de stad liggen te pakken te krijgen: Schatgraven in je eigen stad.
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Aanbesteden à la Gent
In België wordt in de regel door de overheid vaak gekozen voor aanbesteden, maar daarbij heeft men wel een aantal creatieve
oplossingen.
Het stadsbestuur van Gent had een aantal problemen in de binnenstad die allen afzonderlijk te klein waren om hiervoor
afzonderlijke aanbestedingsprocedures op te starten. De vraagstukken lagen ook niet allemaal keurig naast elkaar, als één
gebied, maar het betroffen losse gebieden. Ook was het niet één soort vraag. Was er sprake van onderlinge afhankelijkheid?
Mogelijk wel. Verder was sprake van een publieke voorziening (gebouw/ openbare ruimte, waar de stad wel geld voor hand)
en private ontwikkelingen (winkel-wonen). En wat deed het stadsbestuur? Het besteedde de vier-vijf brokstukken als één
uitvraag aan.
Zo kan Amersfoort ook met een mandje van kansen omgaan. Hierbij is dus een optie om het aan “de markt” over te laten om
een inschatting te maken van de kosten (voorbeeld: wandelpad langs het water) en opbrengsten.

Het lijkt het meest zinnig in te zetten op de partijen die zich nu al aan het gebied en/of de stad gecommitteerd
hebben, dan hopen op succes van buitenaf; verleiding en uitnodiging staan in elk geval centraal. Belangrijk
onderdeel van deze strategie is het bedrijfsleven in Amersfoort. Bevraag hen waar zij tegenaan lopen, wat zij
missen in hun regionaal vestigingsklimaat? Wat missen hun personeelsleden? In samenwerking met het ROC
kan wellicht het concept ‘skillcity’ (wonen-leren-werken) worden uitgewerkt? Dit past bij uitstek bij deze
locatie. Een dergelijk open strategie is te koppelen met CPO-denken in de vorm van wonen-werken(voorbeeld
Amsterdam in Buiksloterham). Ook een soort SOLIDS-concept (zie het concept van Stadgenoot op enkele
plaatsen in Amsterdam) kan worden getest in de lokaal-regionale markt, met de huidige beschikbare
panden/locaties. Voorgaande wil overigens niet zeggen dat er geen “open tender” (zie elders) kan worden
georganiseerd.
4.1.4 Samenwerken in een gebiedsorganisatie
De gemeente kan de Kop van Isselt niet in haar eentje tot transitie brengen. Private partijen kunnen dat evenmin.
Samenwerking is nodig maar hoe geef je die vorm? De invulling ontstaat uit de combinatie van kansen. Daarmee
wordt een start gemaakt en de organisatie kan zich verder uitbreiden. Als samenwerkingsmodellen voor de Kop
van Isselt kan gedacht worden aan een keuze uit de in hoofdstuk drie aangereikte modellen:
 Het trechtermodel: bundeling van kansen;
 Diverse samenwerkingsvormen in los verband;
 Netwerkorganisatie;
 Formele samenwerkingen;
 Wijkbedrijf.
De gemeente kan een stimulerende rol spelen in de totstandkoming van een gebiedsorganisatie. Een eerste stap is
het ontwikkelen van een netwerk van spelers in het gebied en het organiseren van een actief netwerk die elkaar
periodiek kan ontmoeten (soort van ‘sociëteitsfunctie’). Ook een vorm van parkmanagement/gezamenlijk beheer
kan een stimulans zijn. Vervolgens worden zogenaamde IN en AAN partijen bijeengebracht (zie vorige
hoofdstuk). De gemeente kan zich intensief met de totstandkoming van een gebiedsorganisatie bemoeien en zelf
groot investeerder zijn. De gemeente kan ook vooral de OVER rol vervullen. Bij een gebundelde uitvraag zal de
gemeente voor een lossere rol kiezen dan bij een samenwerkingsconstructie publiek-privaat.
Figuur 4.1 Van project met producten naar partners en proces
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uitnodiging pitch
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4.1.5 Investeren en financieren
Scherp krijgen van de mogelijke business cases, van zowel publiek, privaat als samen
Waar zitten de opbrengstpotenties en benodigde investeringen in het gebied? Voor zowel private partijen als
gemeente liggen er kansen en risico’s. Onderstaand proberen we deze uit te lijnen en met elkaar in verband te
brengen.
Opbrengstpotenties (direct en indirect)
 Tijdelijke huurinkomsten Warner Jenkinson (zoals
reeds voor een groot deel gebeurt) ter dekking van
lasten/kosten; mogelijk om te zetten naar wederzijdse
investeringsdeal;
 Serva koopt panden op t.b.v. opslag etc., maar hier zit
positieve beweging en kapitaal. Verder te activeren als
gebiedsbelegger t.b.v. geleidelijke transformatie en
waardevermeerdering bezit;
 Proactieve houding Schipper Bos t.a.v. Prodent-locatie
(o.a. via inhuren ZUS), ontwikkelingsgericht;
 Actieve huurders/gebruikers van de diverse panden in
het gebied, doen bedrijfsinvesteringen;
 Dreiging oplopende leegstand eigenaren andere kant
van de weg: actiebereidheid;
 Op termijn o.b.v. kwaliteit van de locatie = te realiseren
woningaantallen t.b.v. toekomstige marktvraag
 Overlast Rova omlaag t.a.v. geur en chemisch afval =
ontwikkelwaarde, idem o.b.v. verduurzaming +
gedeeltelijke uitplaatsing;
 Meer ontwikkelruimte Smeeing-locatie (= interessant
voor gemeente) na terugschroeven LPG-hinder;
 Nog 7 ton (?!) in fonds t.b.v. uitplaatsing bedrijvigheid;
 Toezegging provinciale subsidie van 2,5 mln. voor de
drie gebieden: Oliemolenkwartier, Zonnehof en Kop
van Isselt. Het accent ligt hierbij op wonen;
 Gemeente boekt al op pandniveau af i.v.m. eisen BBV,
hier ontstaat ruimte/klem neemt af;
 Investeringsruimte (?!) OMU;
 Mogelijke EFRO-subsidies voor bevordering &
uitwerking economische activiteiten.

Mogelijk benodigde investeringen
 Investeringen in bereikbaar (aanlegsteiger)
en beleefbaar (promenade; kan ook via
houten pontons) maken waterkant Eem door
gebied heen, afhankelijk van de kansen die
men kiest en de daarvoor benodigde
investeringen publiek en privaat;
 Overeind houden basiskwaliteiten schoon,
heel en veilig;
 Verbouwingskosten diverse panden voor
geschikt maken voor (her)nieuw(d)e
activiteiten;
 Kosten uitplaatsing c.q. verduurzaming
Rova Verdere grond op te kopen om
zodoende meer controle op het gebied te
krijgen (NB niet doen!).

Belangrijk is dat vanuit het consortium van private partijen in het gebied (de gebiedsorganisatie, of Vereniging
van GebiedsEigenaren o.i.d.) een urgentie en prioriteit wordt gevoeld (zie de kansenkaart) om samen met de
gemeente mogelijke verbeteringen op zowel korte als middellange termijn aan te wijzen en aan te pakken.
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Daarbij worden ook de valkuilen, hinderende elementen benoemd. Veel partijen (met enkele uitzonderingen,
zoals Pon) zijn al ontwikkelingsgericht in het gebied aanwezig: soms vanwege hun visie, soms uit noodzaak.
Bestaande partijen centraal stellen
Het lijkt logisch, om meer kracht te ontwikkelen, om naast partijen als Serva en Vereniging Plan B, een
professionele partner te betrekken die ontwikkelingsgericht kan kijken. Dit kan een collectief zijn of een
afzonderlijke partij. Daarbij is ook het organiseren van de financiën van belang 3. Een ander optie is om
bestaande partijen meer in positie te laten komen. Bijvoorbeeld Serva of Schipper Bos (eventueel met andere
partij) verzoeken om Warner Jenkinson te kopen, tegen gefaseerde betaling o.i.d., met voorlopig behoud van
Plan B en daarnaast interessante optionele ontwikkelingsrechten voor de toekomst.
Onzekerheid over de speelruimte voor ontwikkeling is ongetwijfeld een van de struikelblokken bij eerdere
geïnteresseerde partijen geweest. Het is nu zaak in te zetten op die partijen die zich aan het gebied hebben
gecommitteerd en niet te hopen op succes van buitenaf. Onder andere Warner Jenkinson zou ingeval van
herontwikkeling zeker geschikt kunnen zijn voor een aanvraag tot (voor)financiering door een semipubliek
revolverend fonds. In de regio Amersfoort is dit echter vooralsnog niet opgezet (vergelijk het Fonds Ruimtelijke
Economie Den Haag).
Als gemeente afwijkende financiële afspraken toestaan
Voor de gemeente is het zinvol voor deze bijzondere ontwikkelingsopgave ook ruimte te creëren voor een
afwijkende aanpak, bijvoorbeeld een ‘pilot privaat gestuurde gebiedsontwikkeling’. Naast een leidend privaat
consortium, is dan sprake van een ‘open uitnodiging’ voor nieuwe partijen als onderdeel van de ‘placemaking’strategie. Aangeboden wordt een ‘optiepakket’ of een specifieke ‘tender voor tijdelijkheid’ (vergelijkbaar aan de
Sluisbuurt in Amsterdam of tijdelijkheidsprogramma zoals in Havenkwartier Breda). Er kan een ‘free-zone’
worden aangewezen, waar alles kan dat de bestaande activiteiten versterkt. Het meest logisch is de tender uit te
zetten voor de locaties die in eigendom zijn van de gemeente (Smeeing en Warner Jenkinson). Echter, in overleg
met zittende partijen in het gebied kunnen de mogelijkheden worden besproken die zij zien voor hun specifieke
eigendom. Mogelijk dat deze ondernemers kansen zien in het zelf organiseren van een tender, waarbij de rol van
de gemeente Amersfoort beperkt kan blijven tot een faciliterende/mogelijk maken dat het tijdelijke gebruik mag
plaatsvinden.
Hierbij hoort ook een proeftuin voor een ander financieel kader, zoals meebewegende publiek-private afspraken
over grond, vastgoed, investeringen in openbare ruimte. Financiële afspraken moeten zich verbreden: uitruil
tussen gebruik/prijzen van grond/gebouwen en maatschappelijke activiteiten (op basis van een maatschappelijke
business case) moet mogelijk zijn. Bij een privaat gestuurde gebiedsontwikkeling opereert de gemeente
overigens vooral dienstverlenend en wordt op basis van bijvoorbeeld servicekosten voor haar toegevoegde
waarde betaald.
Ten behoeve van de gemeentefinanciën hoort hierbij een financieel regime gebaseerd op scenario’s en
bandbreedtes. De boekwaarde werkt met een ‘grijs scenario’: dit betekent dat niet direct alle onzekerheden
worden vertaald in een complete afboekoperatie. Er kan gekozen worden voor een rasterbenadering met een
kavelontwikkelingsscenario per afzonderlijk deelperceel: situationeel per kavel/locatie maatwerk toepassen (zie
menukaart in Hoofdstuk 3). Daarmee kunnen de bredere belangen van een ontwikkelvisie voor het gebied
voldoende worden geborgd, terwijl deze ook tegelijkertijd flexibiliteit geeft. De genoemde flexibele financiële
opties per kavel en deelproject zijn dan goed mogelijk, waarbij belangrijk is dat er, gekoppeld aan de
Structuurvisie, een financieel spelregelkader is verankerd (voor met name kostenverhaal). Dit kan financieel
worden ingeregeld via een voorzieningenfonds, waar de in de spelregels vastgelegde individuele bijdragen in
gestort worden.

3

NB de exploitatie van het Warner Jenkinson-pand lijkt bij uitstek geschikt voor bijvoorbeeld een particuliere financieringscoöperatie

(=crowdfunding) vanuit de Amersfoortse gemeenschap, via het uitgeven van War-obligaties met gebruikersvoordelen, o.i.d.
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Publiek-private collectiviteit organiseren
Er zijn ook manieren denkbaar om voor dit gebied een financiële vorm van verdergaande collectiviteit in te
brengen:
 Het is duidelijk dat de gebiedspartijen (eigenaren grond en vastgoed) zowel afzonderlijke als ook
gezamenlijke belangen hebben. Daarom kan een OZB+/afdrachtfonds als een BID een zinvol instrument
zijn (op basis van meerderheid): via deze weg worden verbeterinvesteringen namelijk gedeeld en kan er
meer massa en efficiëntie optreden. Door vervolgens de hieruit gedane investeringen in kleine stapjes en
naar rato van de ontwikkeling te doen, blijft dit behapbaar. Uit openbare gegevens blijkt dat de OZB
afdracht voor het gebied circa € 97.000 per jaar bedraagt (exclusief Serva, PON en Rova). Door deze
middelen specifiek voor het gebied zelf beschikbaar te houden, kunnen eveneens investeringen worden
gedaan;
 Op langere termijn kan een stap verder zijn het overgaan tot een ‘stedelijke herverkaveling’-achtige
operatie. De partijen die nu grond en vastgoed hebben brengen dit gezamenlijk in een
‘gebiedseigenarenfonds’ in en herverdelen dit via trekkingsrechten (‘nieuw voor oud’, zelfde waarde). De
perceeleigendommen liggen nu niet heel logisch samenhangend. Gezamenlijk wordt dit dan vanuit een
gebiedscoöperatie verder ontwikkeld. De crux is dat er een goed beeld geschetst moet kunnen worden van
toekomstige meerwaarde(scenario’s) na herontwikkeling en dat partijen zich dan daar op kunnen focussen in
plaats van een korte termijnoriëntatie op alleen de eigen percelen. Een gezamenlijke lange termijn visie en
afsprakenkader is dan cruciaal, maar met ruimte voor situationeel handelen.
4.1.6 Planologisch- juridisch instrumentarium
Naar huidige inzichten gaat de overheid niet investeren in de Kop van Isselt, maar vooral communiceren en
faciliteren. In het gebied geldt een bestemmingsplan dat bestaande gebruikers rechten geeft. Daarnaast ligt de
ontwikkelrichting van het gebied nog niet vast. Een geheel nieuw globaal bestemmingsplan dat transformatie
faciliteert beantwoord dus niet aan een bestaande vraag. Bovendien is zonder heldere ontwikkelrichting de
uitvoerbaarheid van zo’n bestemmingsplan lastig aan te tonen.
Het kan wel nuttig zijn om het vigerend bestemmingsplan eens tegen het licht te houden; is het zodanig
gedetailleerd dat het elke vorm van beweging in de weg zit? die analyse kan zeker nuttig zijn. Er is een wens van
de overheid om te sturen vanwege grondpositie en bijbehorende boekwaarde. Zijn dit aanleidingen om het
bestemmingsplan op punten aan te passen, flexibeler te maken? Dat kan helpen om eerder beweging in het
gebied te krijgen. Vraag is wel als je flexibiliteit alleen inbouwt voor de eigen gronden of dat toets van goede r.o.
zal doorstaan.
Het is goed mogelijk dat een nieuw bestemmingsplan niet het antwoord op de vraag is voor de Kop van Isselt. Er
zijn wel redenen om als overheid te willen sturen. Gelet op de ligging nabij het centrum, de verbindende
schakelen de milieucontouren, is een visie op wat kan en wenselijk is nodig. Ook omdat er nog geen eenduidige
groep van partijen is, die de gebiedsontwikkeling zal gaan trekken dus waarmee afspraken kunnen worden
gemaakt. Een dergelijke visie is onderdeel van de faciliterende rol. Het toe te passen model is dat van een
overheid die kaders stelt in de vorm van een visie. Ontwikkelingen die zich aandienen kunnen dan met
postzegelbestemmingsplan of omgevingsvergunningen voor afwijken snel worden gefaciliteerd. Uit nader
onderzoek moet blijken of gebruik van de mogelijkheden van de CHW nodig is om vlotter te kunnen
ontwikkelen. Bijvoorbeeld terugdringen van milieucontouren, (tijdelijk) afwijken van milieunormen,
grondexploitatie bij omgevingsvergunning voor bouwen).
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4.2

Havenkwartier, Breda

4.2.1 Projectbeschrijving
Het Havenkwartier is een exemplarisch transformatiegebied zoals er velen zijn in Nederland. Het gebied is
gelegen dicht bij het centrum en het centraal station en maakt onderdeel uit van Via Breda, de grootschalige
gebiedsontwikkeling van het centraal station en het gebied daaromheen. Het Havenkwartier heeft een oppervlak
van circa 18 hectare en het gebruik is momenteel hoofdzakelijk bedrijfsmatig. Er zijn ruim 10 verschillende
eigenaren, elk met een eigen bedrijfs- en marktsituatie en investeringsplanning.
Het gebied kan een upgrade gebruiken, maar de wens is om de functie op de langere termijn (na 2020) te
transformeren naar woningbouw gecombineerd met werken en voorzieningen. Er zijn meerdere algemene
investeringen in de openbare ruimte nodig om het gebied beter te ontsluiten en kwaliteiten te geven. Deels
kunnen deze geleidelijk, deels zijn het randvoorwaarden voor transformatie. In een plan van aanpak is
beschreven welke randvoorwaardelijke faciliteiten nodig zijn om te komen tot tijdelijk hergebruik van
leegstaande complexen en terreinen in het Havenkwartier de komende 10 jaar. Via een Europese subsidie hebben
een aantal tijdelijke initiatieven een plaats gekregen in het gebied.
4.2.2 Situatieschets

Bron: Google Maps (2014)

4.2.3 Ontwikkelstrategie
Voor de ontwikkeling van het Havenkwartier heeft de gemeente Breda twee strategieën voor ogen:
a. Transitiemanagement voor periode van 10 jaar. Het Havenkwartier is een grote speeltuin voor
organische gebiedsontwikkeling. Het is de leerplek van de stad, zowel voor de overheid als voor de
private partijen: bedrijven en maatschappelijke organisaties. De gemeente stuurt primair op veiligheid:
als het veilig kan mag het, ook op de gronden die in eigendom zijn van de gemeente. De gemeente
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b.

oefent in loslaten. Willen loslaten vraagt echter soms wel om regels. Soms kan een partij of groep die
verantwoordelijkheid niet aan. Bijvoorbeeld een groep skatejongeren had op dit punt begeleiding nodig.
In een faciliterende overheidsrol zoekt de gemeente dan een oplossing. Loslaten houdt verband met
vertrouwen en dat geldt wederzijds voor partijen. De komende jaren oefent de gemeente dus in het
aftasten van vertrouwen, dat is een zoektocht naar wat wel/niet kan en met onderscheid naar partijen.
Stadontwikkeling voor de periode na 2023. De locatie kan een rol spelen in de stadsontwikkeling, qua
woningbouw of anderszins. Relevant is dan te definiëren wat de belangen zijn, van gemeente maar ook
van zittende partijen/bestaande bedrijven. Er zijn locaties waar de gemeente bezit heeft en die redelijk
eenvoudig ontwikkeld kunnen worden. De gemeente heeft in elk geval aangegeven tot 2023 geen
verdere investeringen te doen. En er zijn locaties waar de markt leidend is en blijft en waar de markt als
de tijd gekomen is zal ontwikkelen. In de laatste categorie zitten locaties als Van Puijfelick (als die
onder de curator vandaan komt) of Nemijtek (als daar op termijn verplaatsing zou plaatsvinden). Op de
beide type locaties kan –zonder al te grote investeringen in infrastructuur en ontsluiting- feitelijk
ontwikkeld worden.

De kansen pakken
De gemeente Breda is al goed bezig met het opzoeken van de kansen en die gezamenlijk ontwikkelen. Via EFRO
heeft de gemeente een subsidie voor de eerste ontwikkeling gekregen op basis van de opzet “Breda Broeit”.
Daarmee kan de gemeente een aantal investeringen aanjagen. De gemeente kiest voor:
 Aanpak buitenruimte;
 Inrichting skatehal, verbouwing oud industrieel pand;
 Aanpassing pand Elektron, (cultuurpodium) verbouwing aan de waterzijde;
 Lichtkunstopdracht;
 Aanleg sloepenhaven.
 Belcrum Beach
Daarmee zijn de eerste stappen om dit gebied tot ontwikkeling te brengen genomen.
Stip op de horizon
De vraag die we met elkaar hebben besproken is of de werkwijze van keer op keer een paar kansen pakken
voldoende is om de ontwikkeling te sturen of dat er ook nog zoiets nodig is als een lange termijn visie.
Niemand heeft behoefte aan een masterplan met eindbeeld, maar de locatie van het gebied is wel zodanig dat
deze een belangrijke rol speelt in het gehele stedelijke weefsel.
Het gebied ligt aan de rivier de Mark tegenover het voormalige CSM terrein, de voormalige suikerfabriek. In de
structuurvisie van de stad (Breda 2030) is het gebied aangeduid met wat in de volksmond de “Groene banaan”
wordt genoemd. Een blauw-groene long die de stad binnenkomt en zorg draagt voor een ecologische verbinding
van het buitengebied me de binnenstad. Dit beeld wordt nog gecompleteerd met een “droombeeld” van het
gebied als een potentieel Venetië: woon-, werkgebied aan het water. Deze lange termijn positie/beeldvorming is
relevant om voor ogen te houden. Niet om vandaag uit te voeren, ook is 2023 mogelijk nog te vroeg, maar in de
toekomst van langjarige stedelijke ontwikkelingen kan dit gebied die positie wel in enigerlei vorm verkrijgen.
Met dit verre beeld voor ogen kan men vandaag de dag naar (tijdelijke) ontwikkelingen kijken. Daarbij moet de
gemeente niet de fout maken dat ze dit droombeeld/referentie als een soort eindplaatje gaat dicteren en uitdragen.
Dan werkt het niet want ook initiatieven die op het eerste gezicht niet direct iets met dit beeld van doen hebben
kunnen zich later door ontwikkelen tot iets wat er wel goed in past. Sfeerbeelden en doorontwikkelen van eerder
in gang gezette activiteiten moet voorop staan. Het gaat niet om een eindbeeld maar om een wenkend
perspectief.
Nieuw CPO denken
De open strategie richting toekomst, met duidelijkheid over het feit dat verkleuring naar wonen gaat
plaatsvinden, kan gepaard gaan met ruimte bieden voor CPO-denken, maar dan in termen van wonen-werken
(voorbeeld A’dam in Buiksloterham). Het SOLIDS-concept (zie het concept van Stadgenoot op enkele plaatsen
in Amsterdam) kan worden uitgetest in de lokaal-regionale markt. Bijvoorbeeld vanuit de huidige beschikbare
panden/locaties. Ook hierbij gaat het juist om een combinatie van wonen-werken. Dit zou een eerste vervolgstap
kunnen zijn vanuit economische gebiedsontwikkeling richting (meer/ook) wonen.
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Afstemming met omgeving en regio
Belangrijk onderdeel is het bedrijfsleven in Breda. Bevraag hen waar zij tegenaan lopen, wat missen ze in hun
regionaal vestigingsklimaat? In samenwerking met het ROC kan wellicht het concept ‘skillcity’ (wonen-lerenwerken) worden uitgewerkt? Dit past –net als bij de Kop van Isselt in Amersfoort- bij uitstek bij deze locatie.
In Breda liggen er opvallend veel industrieel erfgoed-locaties ter ontwikkeling. Naast de CSM-locatie zijn dit
o.a. ook Faam, het Seelig-terrein en de Hero-locatie. Een expliciete afstemming of uitspraak over fasering lijkt
hier op zijn plaats.
Samenwerken met zittend bedrijfsleven
De belangen van het zittende bedrijfsleven zijn cruciaal voor de ontwikkeling en deze belangen zijn soms
concurrerend en tegenstrijdig. We hoeven niet de illusie te hebben dat dit in de toekomst glad gestreken wordt.
Kenmerkend voor het gebied is juist dat deze tegenstrijdigheden van alle tijden zijn, ook in de komende 10-15
jaar. Als de ontwikkelingen eenmaal een duidelijke kant op gaan dan ontstaat er meer harmonie.
Tijdshorizon: de korte en langere termijn
 Samenwerking op korte termijn
Per kans en kavel bezien wat mogelijk is en daarbij steeds proberen een combinatie van kansen te maken. Dit
kan in aanvang leiden tot een netwerkontwikkeling en de gemeente kan dit goed stimuleren. In een latere fase is
de vorming van een gebiedsorganisatie opportuun. Er zijn meer dan voldoende ontwikkelingsgerichte partijen
(zeker in het bredere totaalgebied). Zo’n gebiedscoalitie kan uitgroeien tot ontwikkelende partij, bijvoorbeeld in
coöperatieve vorm. Zij die willen, kunnen daarin meedoen. Zij krijgen dan in gezamenlijkheid het concessierecht
(doel: ‘ontwikkelend beheren van het gebied’) voor het gebied. De gemeente kan vanuit haar privaatrechtelijk
belang deelnemen in deze coöperatie. Die coöperatie investeert in de collectieve acties en voorzieningen waar
nodig.
Met de aanwezige bedrijven zijn mooie ontwikkelcombinaties te maken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de
aanwezigheid van Jumbo/Aldi. Andere bedrijven veroorzaken milieubelemmeringen. Recent (4-5 jaar geleden)
heeft het koelbedrijf nog een actuele vergunning gekregen en nieuwe investeringen gedaan. Ook zijn er
ontwikkelaars/beleggers die regelmatig interesse tonen. Amvest is een van hen. Zoek naar combinaties van
ontwikkelkansen en de zittende bedrijven. Een ander optie is dat een belegger eigendom opkoopt met het doel dit
op termijn te transformeren. Het is raadzaam om in samenwerking met de bestaande gebruikers de kansen en
knelpunten inzichtelijk maken in het gebied. Welke visie hebben zij op hun gebruik en het gebied? Wat zijn de
afzonderlijke bedrijfsstrategieën van de zittende gebruikers en hoe daarop te anticiperen?
 Samenwerking op langere termijn
Op langere termijn wordt het water de drager van de ontwikkeling en is afstemming met het CSM terrein
gewenst. Voor de gemeente is van belang in het oog te houden wat CSM in de toekomst wil doen, contacten
aanhouden dus en CSM informeren over de ontwikkelingen die de gemeente met het totale gebied voorstaat. Het
is evident dat CSM mogelijk kansrijkere ontwikkelingen wil afwachten en gokt op hogere grondwaarde in de
toekomst. Dat is nu een maal niet uit te sluiten en blijft een kwestie van wachten en onderhandelen. Rond 20202025 is er een nieuw moment van handelen in afstemming met de voortgang van andere woon-/werklocaties.
Een belangrijke partner is de waterbeheerder. Dit gebied speelt een belangrijke rol in het (kwantitatieve)
waterbeheer, via dit gebied vindt de afwatering van de singels plaats. Hier investeren betekent dat elders geen
kostbare investeringen hoeven plaats te vinden.
4.2.4 Rol van de overheid
Overzichtelijk houden van business case en parallelle investeringsstrategie
Waar zitten de opbrengstpotenties en benodigde investeringen in het gebied? Voor zowel private partijen als
gemeente liggen er kansen en risico’s. In de huidige startfase doet de overheid een vliegwielinvestering om iets
aan te jagen en om dynamiek en kansen te laten zien aan partijen. Daarmee zijn enkele partijen het gebied in
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getrokken die initiatieven ontplooien. Het is nodig om een goed beeld te krijgen welke opbrengstpotenties en
benodigde investeringen we tegen kunnen komen en deze met elkaar in verband te brengen.
Opbrengstpotenties (direct/indirect)
Bijvoorbeeld:
 Tijdelijke huurinkomsten ter dekking (deel)
rentelasten investeringen in gebied;
 Activering belegger(s);
 Actieve huurders/gebruikers van de diverse
panden in het gebied, doen bedrijfsinvesteringen;
 Gedeeltelijke (selectieve) uitplaatsing bedrijven
waar mogelijk;
 Opbrengst potentie van woningbouw (op termijn);
 Investeringsruimte BOM met nieuwe fondsen?
 Mogelijke vervolgtranches EFRO-subsidies voor
bevordering & uitwerking economische
activiteiten.

Mogelijk benodigde investeringen
Bijvoorbeeld:
 Investeringen in groen-blauwe oevers;
 Overeind houden basiskwaliteit “veilig”;
 Verbouwingskosten diverse panden voor geschikt
maken voor (her)nieuw(d)e activiteiten;
 Gunstig: er hoeven nauwelijks overkoepelende
infra-uitgaven te worden gedaan i.v.m. al goede
ontsluiting alle plandelen;
 Kosten (gedeeltelijke) uitplaatsing Nemijtek;
 Brugverbinding tussen delen gebied.
 Nautische faciliteiten/ beheer

Doorstart in de tussentijd
De gemeente faciliteert beredeneerd de eerste tijdelijke initiatieven. Dit kan in serieschakeling de komende jaren
volgehouden worden, waarbij steeds een relatief lage huur wordt gevraagd voor functies die in de visie passen.
Aan die lage huur worden voorwaarden in natura gesteld die bijdragen (kwalitatieve) visie, zoals het organiseren
van activiteiten die zorgen voor placemaking en een ander imago van het gebied. Dit kan gewoon doorgezet
worden waar mogelijk.
Investeerders verleiden, belangen stroomlijnen, hobbels nemen
Een belangrijk onderdeel is het verleiden van initiatiefnemers en investeerders van elders. Breda heeft dit ook
aangegeven: er moet meer dynamiek gecreëerd worden dan alleen van binnenuit het gebied kan komen. Dit kan
bijvoorbeeld door een concrete investeringspropositie voor het gebied te maken . Waar kan iemand instappen,
voor welke specifieke plek of kans geldt een ‘open uitnodiging’? Voor beleggers kan dit gaan om grond,
bestaand of te ontwikkelen gebouwen. Vanuit het waterschap is er belang bij een goede inrichting van de groenblauwe zone. Het waterschap kan voor dit ‘meekoppelende belang’ een additionele investering doen.
Voor de verschillende herontwikkelingslocaties en -panden kan een semipubliek revolverend fonds worden
opgericht. In Noord-Brabant is de BOM hier mee bezig, ook voor bedrijfslocaties. Op termijn is dit een
interessante financieringsbron voor private partijen die de transitie aan durven pakken.
Doorontwikkelen en toch niet aankopen
De CSM-locatie vraagt specifiek aandacht: hoe meer waarde Via Breda en het Havenkwartier op termijn
genereren, hoe sterker de nabij gelegen grond van CSM in waarde stijgt. Die meerwaarde moet later ‘dubbel
betaald’ worden door degene die de grond van CSM overneemt. Gelet op de diverse gebiedsontwikkelingen
binnen de gemeente bestaat er voor CSM geen prikkel om investeringen te versnellen. Het 0-scenario is dat
ontwikkelingen in het ruime stationsgebied doorlopen (met name Via Breda), CSM wacht rustig af. Is aan meer
eigendom-onafhankelijke ontwikkelvorm haalbaar? Stel dat de CSM-locatie toch wordt betrokken bij de huidige
ontwikkelingen (bijvoorbeeld voor de ‘Groene banaan’)? Wat als we als volgt handelen: de grond van CSM
wordt door een onafhankelijke derde op t=0 getaxeerd. Vervolgens krijgt de gemeente (of op termijn de
gebiedsorganisatie Havenkwartier) het recht om verbeteringen te plegen op basis van een gedefinieerde en ook
flexibele beheer- en ontwikkelstrategie (met een combinatie van tijdelijkheid en tijdsbestendigheid, i.e. ruimte
voor solids, en ruimte voor vergankelijker investeringen . De meerwaarde van deze verbeteringen (gedane
investeringen) wordt later bij de verkoop verrekend. De meerwaarde valt terug aan de gemeente (als die de
investeringen heeft gedaan). We zetten dit af tegen een autonoom waarde-ontwikkelingsscenario (bijvoorbeeld
inflatie/economisch groeicijfer). Voor CSM is er op korte en lange termijn belang bij de ontwikkeling.
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Investeringsstrategie: het een doen en het ander niet laten
Voor deellocaties kan een eigen strategie worden gekozen, variërend van geen (dan private zelfrealisatie
voorstaan) of wel (dan meerdere opties, zie menukaart in Deel 1 van het rapport) eigendom bij gemeente. De
gemeente en private partijen varen hier (in overleg) hun eigen koers in. Het voordeel van het Havenkwartier is
dat er relatief weinig grotere infrastructurele investeringen per se nodig zijn. Het gebied is goed ontsloten, er ligt
infrastructuur. De basis is op orde. Meer in termen van wensen (dan eisen) kunnen op termijn wel meer
stimulerende investeringen worden voorzien. Of dit nu ligt in het met elkaar verbinden van de deeloevers, het
creëren van gemeenschappelijke voorzieningen of bijvoorbeeld het bekostigen van gebiedsmanagement, -beheer,
beveiliging, etc. Publiek is hier al wel een beeld bij-maar geenszins als opgelegde leidraad, maar de
gezamenlijke visie met huidige en vooral ook toekomstige private partijen zal zich nog moeten ontwikkelen.
Begeleiding van investeringen via collectief vehikel
Om zorg te dragen voor een bekostigingsbasis voor op termijn gewenste collectieve investeringen en om sowieso
meer samenhang en collectiviteit in het gebied te brengen, staat bijvoorbeeld een aantal instrumenten ter
beschikking:
 Financieel spelregelkader gekoppeld aan visie of plan, opzet voorzieningenfonds
Een optie –publiekrechtelijk gestuurd en met de overheid als spelverdeler- is via een structuurvisie,
(omgevings)plan of globaal bestemmingsplan een basis te leggen voor collectieve investeringen via een hieraan
gekoppeld financieel spelregelkader. Als het ware een globaal exploitatieplan, waarin de spelregels zijn
vastgelegd voor afdrachten aan de overheid bij realisatie van deelplannen. Daarbinnen past ook een
rasterbenadering met kavelontwikkelingen per afzonderlijke deellocatie. De overheid organiseert dan de
collectieve investeringen die nodig zijn. Ook hier moeten afspraken meebewegen. Benodigde bijdragen kunnen
toe- of afnemen afhankelijk van de inschatting: immers de totale opgave en het benodigde bedrag op (lange)
termijn is niet bekend. Via scenario’s kunnen kosten op voorhand geschat worden en kan naar rato cf.
kostenverhaal per plan een bijdrage gevraagd worden.
Een en ander zou vervolgens financieel ingeregeld kunnen worden door dergelijke bijdragen op te nemen in een
voorzieningenfonds, waaruit –als een soort spaarpot- de benodigde investeringen kunnen worden gedaan.
Uitgangspunt is zo direct mogelijke link tussen zelf nodig hebben, beslissen, betalen en profiteren, niet alleen
collectief en op lange termijn, maar vooral ook vanuit individueel eigenbelang en op kortere termijn. Mochten
bepaalde geraamde investeringen wegvallen, dan vervallen de gedane bijdragen ook weer aan die partijen die ze
gedaan hebben –of men spreekt af dat dan de reserves verder worden opgebouwd.
 OZB+/afdrachtsfonds
Via deze weg wordt ook gezamenlijk een spaarpot aangelegd (door een extra afdracht bovenop de reguliere
OZB). Dit wordt weliswaar geïnd via de gemeente, maar gezamenlijk beheerd. Zo worden op termijn
investeringen gedeeld en ontstaat er ook meer financiële massa en efficiëntie. Ook nieuwe intreders zijn aan dit
fonds gebonden. Via gezamenlijk beheer van het fonds worden in kleine stapjes en naar rato van de
gebiedsontwikkeling investeringen in het gebied gedaan. Het zullen vooral in het begin meer marginale bedragen
zijn, maar de verwachting is als gezegd ook dat geen heel grote publieke investeringen nodig zijn.
 Stedelijke herverkaveling met ‘grondeigenarenfonds’
Op langere termijn kan het een juiste stap zijn om over te gaan tot ‘stedelijke herverkaveling’. De partijen die u
grond en vastgoed hebben werken niet alleen samen, maar brengen dit in een ‘grondeigenarenfonds’ in en
herverdelen dit via trekkingsrechten (‘nieuw voor oud’, zelfde waarde). In de huidige situatie zijn de
perceeleigendommen niet logisch samenhangend. Stedelijke herverkaveling is hiervoor een oplossing. Vanuit
een coöperatieve gebiedscoalitie wordt verder ontwikkeld. Het is nodig dat een goed beeld geschetst kan worden
van de toekomstige meerwaarde(scenario’s) na herontwikkeling. Dat leidt partijen af van een focus op korte
termijn denken voor alleen de eigen percelen. Een gezamenlijke lange termijnvisie en afsprakenkader zijn
cruciaal met ruimte voor situationeel handelen. Naast een structuurvisie Breda 2030 is een kader stedelijke
programmering voor aanwezig, als referentiekader voor programmatische mogelijkheden en fasering.
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Maatschappelijk rendement als uitgangspunt: business case nieuwe stijl
In het kader van de open oproep ‘stedenbouw zonder grondopbrengsten’ is door Breda voor het Seelig-terrein
aan het Stimuleringsfonds een voorstel gedaan voor een onderzoek naar manieren om ontwikkelingen mogelijk
te maken zonder dat daar directe grondopbrengsten tegenover staan. Kwaliteit staat hierbij centraal; kwaliteit die
breder rendement oplevert in termen van maatschappelijke baten.
De ‘maatschappelijke business case’ komt meer in plaats van de grondexploitatie als investerings- en
verrekeningssystematiek. De meerwaarde van fysieke-economische ontwikkelingen worden vertaald in concrete
geldstromen (vermeden kosten en opbrengsten). Bijvoorbeeld effecten op de koopkracht, werkgelegenheid, (re-)
integratie, uitkeringen, zorg en welzijn, leefbaarheid en veiligheid, maar ook lokale
heffingen/belastingopbrengsten. Partijen die kosten en opbrengsten hebben maken hier samen afspraken over, op
basis van de vraag ‘what if not’? Wat is het effect als een bepaalde investering niet wordt gedaan, dus wanneer
bijvoorbeeld een gebiedsbeheerbedrijf (voor werkzoekenden/re-integratie) niet wordt opgezet? Wat scheelt dat in
veiligheids- of uitkeringsuitgaven/ kosten? 4Hier valt nog veel in te experimenteren en te winnen? Ook voor de
gemeente ontstaat zo ook een breder verdienmodel.
Het is essentieel dat hier zogenoemde ‘driehoekjes’ gezocht worden: tussen zij die investeren, zij die profiteren
en zij die financieren. Dit werkt dan als volgt: de financier (bv. een bank) van de investeerder (bv. een
ontwikkelaar, of private investeerder) sluit een akkoord met die partijen (of bv. gemeentelijke onderdelen) die
wel profiteren maar niet investeren, over het feit dat zij bereid zijn om financiële vergoedingen te leveren –mits
de beoogde resultaten ook aantoonbaar behaald worden. Breda zou zo een pilot voor bv. het denken in ‘Urban
Impact Bonds’ kunnen worden, naar analogie van de pilots met ‘Social Impact Bonds’ zoals die in Rotterdam
gestart worden. Dit is een vorm waarin het denken over ‘stedenbouw zonder grondopbrengsten’ verder
geconcretiseerd kan worden.
4.2.5 Planologisch-juridisch instrumentarium
De gemeente gaat niet investeren, maar overwegend communiceren en faciliteren. Er is ook geen concrete wens
van de overheid om te sturen, behalve op haar primaire verantwoordelijkheid te weten een veilige leefomgeving.
Alles moet kunnen, zeker op de korte termijn. De gemeenten faciliteert dit. Waar kansen zich voordoen is een
beetje sturen wel opportuun. Bijvoorbeeld gelet op de ligging nabij het centrum, de verbindende schakel en de
ambitie voor groene verbindingszone kunnen zich kansen voordoen om hier invulling aan te geven. Er is op dit
moment geen duidelijke groep van partijen die de gebiedsontwikkeling gaan trekken, dus waarmee aan de
voorkant afspraken kunnen worden gemaakt. Het toe te passen model is dat van een overheid die kaders stelt in
de vorm van een visie. Deze visie er voor een groot deel al (bestaande beleid) en kan worden aangevuld met de
kavelontwikkelstrategieën. Het vigerende bestemmingplan kan de gemeente handhaven ( of zo wenselijk iets
verruimen). Via postzegelbestemmingsplannen of omgevingsvergunningen voor afwijken kunnen nieuwe, in de
kwalitatieve visie, passende ontwikkelingen, worden gefaciliteerd die niet passen binnen het vigerend
bestemmingsplan. De rol van de gemeente bestaat primair uit het organiseren, afstemmen, samenbrengen van
initiatieven en de planbegeleiding bij uitvoering van deze projecten. Met de meest eenvoudige procedure.
Het is de moeite waard om een goed beeld te hebben van mogelijke milieubelemmeringen die initiatieven in de
weg kunnen zitten (onderdeel van opstellen van de visie). Uit nader onderzoek moet blijken of gebruik van de
mogelijkheden van het gebiedsontwikkelingsplan of omgevingsplan uit de CHW nodig is om vlotter te kunnen
ontwikkelen. Bijvoorbeeld terugdringen van milieucontouren van bestaande bedrijven, het (tijdelijk) afwijken
van milieunormen (in transformatiefase) en/of de grondexploitatie doorschuiven naar omgevingsvergunning
voor bouwen.
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Zie ‘De maatschappelijke prijslijst’, of ‘Effectencalculator’
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4.3

Sluisbuurt, Amsterdam

4.3.1 Projectbeschrijving
Al ruim 25 jaar werkt de gemeente Amsterdam aan de herontwikkeling van het Zeeburgereiland, een voormalig
extensief bedrijventerrein met tevens de nodige typische stadsrandfuncties. In 2005 is het gelukt om de
gemeenteraad op één lijn te krijgen met de vaststelling van het Ontwikkelingsplan Zeeburgereiland. Dit plan is
vervolgens voor het eerste deelgebied, RI-Oost, uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan en een (inmiddels
onherroepelijk) bestemmingsplan. Het Zeeburgereiland is grotendeels bouwrijp gemaakt/ gesaneerd. Op het
moment dat de gemeente hiermee klaar was, zakte de markt in.
De Sluisbuurt is het noordwestelijke deel van het Zeeburgereiland. Het gebied is geheel vrijgemaakt van
bebouwing en deels gesaneerd en opgehoogd. De ontwikkeling van de Sluisbuurt is, evenals dat van RI-Oost stil
komen te liggen. Daarom heeft de gemeente Amsterdam in het voorjaar van 2012 een ideeënprijsvraag
uitgeschreven voor de tijdelijke invulling van een klein gedeelte (een strook) van de Sluisbuurt. Dit terrein in de
toekomstige Sluisbuurt van het Zeeburgereiland wordt voor een periode van 10 jaar voor een symbolisch bedrag
van één euro per jaar beschikbaar gesteld aan één partij i.c. landzeilschool.
De locatie ligt dicht bij het centrum en is groot genoeg om een hele buurt te bouwen waar mensen kunnen wonen
en werken. Het gebied is ongeveer 14 ha groot (ca. 350 x 400m). Gemiddeld wonen er in Amsterdam zeshonderd
mensen op een dergelijk oppervlakte.
4.3.2 Situatieschets

Bron: Google Maps (2014)

4.3.3 Ontwikkelstrategie
Op verzoek van de gemeente Amsterdam heeft het Watertorenberaad een voorstel gemaakt voor een heel nieuwe
manier van gebiedsontwikkeling. In de Pilot Sluisbuurt is gezocht naar mogelijkheden om een organische
ontwikkelstrategie op te zetten voor de Sluisbuurt. Waar de vorige plannen voor de Sluisbuurt aanstuurden op
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een bestemmingsplan (als één geheel opgezet, met vrij gedetailleerde regels, grote woningaantallen per hectare),
is nu behoefte aan een ontwikkelstrategie die kan inspelen op veranderende omstandigheden. Voor de Sluisbuurt
is een intensiever traject doorlopen dan voor de andere drie gebiedsontwikkelingen die in dit hoofdstuk zijn
beschreven. Diverse sessies over de Sluisbuurt met een breed scala aan mensen zijn gecombineerd met sessies in
het kader van dit traject. Voor de Sluisbuurt is ook een werkschrift opgesteld: “Bouw je eigen Buurt”, de
Sluisbuurt als voorbeeld van een coöperatief ontwikkelingsmodel. Dit werkschrift zal op de site van het
Watertorenberaad te vinden zijn.
De ontwikkeling wordt niet, zoals gebruikelijk, door de gemeente aangestuurd en bepaald, maar door de
gebruikers zelf. De gebruikers (bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties) beslissen niet alleen of
woningen of andere gebouwen worden ontwikkeld, maar ook welk gebruik mogelijk is. De gebruikers bepalen
welk type woningen, in welke dichtheid worden gebouwd en welke type bedrijven zich kunnen vestigen, welke
maatschappelijke en gezondheidsvoorzieningen worden gevestigd. Het gaat nog verder: de gebruikers bepalen
ook hoe de energievoorziening, de afvalverwerking, het openbaar vervoer, de parkeervoorzieningen en al dat
soort zaken worden geregeld. Niet de gemeente maar gebruikers, investeerders en partijen met een
maatschappelijke rol gaan dit zelf gaan bepalen en organiseren. De gemeente heeft natuurlijk wel een rol, maar
die is heel anders – veel kleiner – dan in de rest van de stad. In de pilot Sluisbuurt is een denkkader ontwikkeld
voor organisch ontwikkelen. Deze denklijn bestaat uit de combinatie van de volgende onderdelen (die in het
werkschrift verder zijn uitgewerkt).
Een narratief als inspirerende visie
Het proces is zo open, dat er geen eindbeeld is. Partijen weten niet wat er tot stand gaat komen. Wel is er een
ideaal dat partijen aan elkaar vertellen. Dat is het narratief en bepaalt hoe partijen met elkaar gaan samenwerken,
het gebied gaan ontwikkelen. Het narratief vertelt vanuit welke filosofie dat plaatsvindt.
Het Gebiedscoöperatief Sluisbuurt
Er wordt een ‘gebiedscoöperatief’ Sluisbuurt opgericht. Wat dat formeel wordt, een BV of een coöperatie of een
vereniging, dat moet nog blijken, – de opties komen in het werkschrift uitgewerkt. Het is in elk geval een stevige
organisatie die van de gemeente Amsterdam toestemming krijgt om de Sluisbuurt geheel of gedeeltelijk tot
ontwikkeling te brengen.
Iedereen die met die ontwikkeling te maken heeft, zal op een of andere manier een formele relatie krijgen met
het gebiedscoöperatief. Het coöperatief bepaalt hoe het gebied zich ontwikkelt en wie er iets mag doen. Het
regelt het de gemeenschappelijke belangen van de gebruikers. Het coöperatief legt geen verantwoording af aan
de gemeente, maar aan de gebruikers. De gemeente kan wel één van de deelnemers in het coöperatief zijn.
Een gemeenschappelijke denklijn
In de beginfase van het ontwikkelingsproces zullen de deelnemers een gemeenschappelijke denklijn formuleren.
Deze definieert de gemeenschappelijke zaak en gaat over aspecten als: hoe willen we met elkaar samenwerken?
Welke maatschappelijke en economische doelen streven we na? Wat willen we globaal realiseren? Hoe gaan we
dat bereiken? Wat verwachten we van elkaar? Hoe gaan we om met partijen die zich als deelnemers melden of
met partijen die niet langer willen meedoen? Het sociaal kapitaal is de sociale behoefte en inspiratie van mensen
om samen een leefomgeving in te richten. Het sociaal kapitaal zijn de mensen zelf en hun ideeën, verbindingen
en kwaliteiten om een samenleving op te bouwen.
De gemeenschappelijke denklijn is het fundament onder de samenwerking en het proces. De denklijn ontwikkelt
mee met het proces. Eerst is zij algemeen, daarna zij wordt steeds concreter, verder ingevuld en weer aangepast,
afhankelijk van opgedane ervaringen en veranderde omstandigheden. Het is een document als de branding: de
ene golf rolt over de andere heen naar gelang er nieuwe inzichten, ervaringen en deelnemers zijn, maar alle
golven gaan in dezelfde richting.
Een ruimtelijke handreiking
De Sluisbuurt is nu een vrijwel leeg gebied, maar het heeft fysieke kenmerken en is deel van Amsterdam. Er zijn
kenmerken zoals de bodemgesteldheid, de ligging, de verbindingen met de stad en dergelijke. Een nieuwe
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waterkering is noodzakelijk om de veiligheid van de mensen in het gebied te garanderen. De gemeente stelt
beleid op over de toekomst van de stad. Dit is een Strategisch Plan en de gemeente beschrijft deze fysieke en
beleidskaders in een ‘ruimtelijke handreiking’ waarmee het Gebiedscoöperatief aan de slag kan.
Een innovatief investerings- en financieringsmodel
Het investeringsmodel gaat er niet van uit dat er bij aanvang een groot investeringsbedrag (‘een badkuip met
geld’) beschikbaar is waarmee ontwikkelaars aan de slag kunnen. Een belangrijke uitdaging is juist om partijen
bijeen te brengen die hun eigen financiering en een financiële kasstroom kunnen genereren.
Het investerings- en financieringsmodel moet flexibel zijn en zal zich geleidelijk ontwikkelen, want partijen
kunnen op allerlei momenten in- en uitstappen in de ontwikkeling van het gebied, al naar gelang zich kansen
voordoen.
Het Gebiedscoöperatief speelt in het model de centrale rol. Een groot deel van de gemeenschappelijke kosten
kan via haar worden verrekend. De organisatie kan veel zelf doen of veel uitbesteden. Belangrijk daarbij is de
vraag wie eigenaar van de grond is: blijft het de gemeente die de grond in erfpacht gaat uitgeven, of wordt het
Gebiedscoöperatief eigenaar?
Een flexibel meebewegend planologisch-juridisch instrumentarium
Het gewone planologisch-juridisch instrumentarium is niet toepasbaar in een zelfbouwbuurt, want het moet
aansluiten op het typische karakter van deze innovatieve ontwikkeling. Er is namelijk geen concreet eindbeeld en
er moet continue ruimte zijn voor initiatieven. Toch zijn er verschillende mogelijkheden om aan de typische
behoeften tegemoet te komen.
4.3.4 Uitwerking gebiedscoöperatief
Het Gebiedscoöperatief speelt in het model de centrale rol. Een groot deel van de gemeenschappelijke kosten
kan via haar worden verrekend. De organisatie kan veel zelf doen of veel uitbesteden. Belangrijk daarbij is de
vraag wie eigenaar van de grond is: blijft het de gemeente die de grond in erfpacht gaat uitgeven, of wordt het
Gebiedscoöperatief eigenaar? Een flexibel meebewegend planologisch-juridisch instrumentarium.
Figuur 4.1Rollen in de gebiedscoöperatie
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De IN-rol
 Het onderste blad staat voor partijen die actief zijn in het Gebiedscoöperatief, – die zich dus in het
gebied gaan vestigen en het voor zichzelf gaan ‘gebruiken’. Dit gaat over particulieren, die woningen
willen bouwen, artsen, die er een gezondheidscentrum willen opzetten, winkeliers, horeca-exploitanten
of een schoolbestuur dat er een basisschool wil openen.
De AAN-rol
 Het blad rechtsboven gaat over partijen die aan het gebied iets willen verdienen, omdat ze erin
investeren of omdat ze er diensten gaan verrichten. Dat kunnen investeerders in woningen of kantoren
zijn, financiers, een bedrijf dat gebiedsafval wil recyclen of de leveranciers van energie en drinkwater.
De OVER-rol
 Het propellerblad linksboven gaat over partijen die een publiekrechtelijke verantwoordelijkheid over
het gebied hebben, zoals de gemeente Amsterdam en het waterschap. De gemeente stelt, in
samenspraak met het coöperatief, de ruimtelijke handreiking op waarin zij de kaders vastlegt
waarbinnen het Gebiedscoöperatief aan slag kan gaan. Daarmee bepaalt de gemeente dus zowel de
fysieke ruimte als het type activiteiten en bestemmingen dat zij wil toestaan, bijvoorbeeld de hoogte van
de bebouwing of de vestiging van grootschalige detailhandel. Daarnaast zal de gemeente bepalen dat
wettelijke voorschriften dienen te worden nageleefd. De gemeente houdt de bevoegdheid om een
planologisch-juridisch kader goed of af te keuren.
 De concessieverlening door de gemeente en het vaststellen van de ruimtelijke handreiking maken deel
uit van het gewone democratische proces in de gemeente. Een Raad van Toezicht, waarin ook de
gemeente zit, bewaakt correcte uitvoering van de overeenkomst.
 De gemeente heeft ook een privaatrechtelijke rol, namelijk als eigenaar van de grond. Dat is echter een
aan-rol, want het gaat om het verkopen of in erfpacht geven.
Niet alles is precies in te delen: een woningcorporatie bouwt voor mensen die ’in’ het gebied gaan wonen, maar
de corporatie heeft een breder werkveld dan de Sluisbuurt en zit dus ook in de aan-rol. In essentie gaat het erom
dat iedere partij vanuit haar belang en toegevoegde waarde zowel meerwaarde creëert als het welbegrepen
eigenbelang kan dienen. Vooral ‘in’ en ‘aan’ hebben overlappende belangen, maar dat kan best in de praktijk
niet altijd zo worden ervaren. De belangen en rollen kunnen ook door de tijd heen veranderen.
4.3.5 Investeren en financieren
Bij organisch ontwikkelen geldt idealiter dat iedereen die een positieve bijdrage kan en wil leveren, daar in
principe de ruimte voor krijgt (‘Wie komt of wil, die kan’). Zo kunnen individuen, markt en maatschappij goed
aan zet komen.
Het is de kunst om de (totstandkoming van de) samenwerking zo vorm te geven, dat de goede partners aan tafel
aanschuiven. In de praktijk kunnen de pioniers (early birds) van de Sluisbuurt worden beloond voor hun
initiatieven. Zij kunnen immers met een relatief klein bedrag instappen en langer profiteren van lagere
instapprijzen. Zij zouden de ruimte voor hun activiteiten moeten krijgen zonder dat anderen met hun ideeën aan
de haal gaan (dat zou kunnen gebeuren wanneer ineens een open uitvraag in de markt zou worden gezet die op
hun inbreng is gebaseerd). Geleidelijk zal de waarde van de grond en van de investeringen stijgen. Mensen of
partijen die later komen, betalen de dan geldende waarde, zowel voor grond als vastgoed.
Het uitgangspunt is dat partijen op allerlei momenten flexibel kunnen in- en uitstappen in de ontwikkeling van
het gebied, al naar gelang zich kansen voordoen. Welk financieel model er ook wordt gekozen, het moet zich
kunnen doorontwikkelen in de loop van de tijd.
Investeren in publieke voorzieningen
Hoe zorgen we dat voorzieningen tot stand komen zoals infrastructuur, scholen, een bibliotheek en een
buurthuis? Het moet in ieder geval gelijk opgaan met de ontwikkeling van het gebied, zodat de
voorinvesteringslasten beperkt blijven. Een mogelijkheid is gewoon inkopen door het Gebiedscoöperatief, dat
betekent in de praktijk aanbesteden. Een andere weg is de privaatrechtelijke. Dan wordt afgesproken dat partijen
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binnen de gebiedsontwikkeling er zelf voor zorgen, maar wel in het kader van de door de gemeente gegeven
ruimtelijke handreiking. In dit geval is sprake van ‘gezamenlijk investeren’ en kunnen partijen dus hun eigen
vermogen en productiecapaciteit inzetten. Op Katendrecht (Rotterdam) is ervaring opgedaan met
meegerealiseerde buurthuizen, scholen en kinderopvang.
Selectie van de juiste partners kan formeel wel eens lastig zijn wegens de aanbestedingsplicht. De gemeente
vraagt aan het Gebiedscoöperatief geen vergoeding voor het gebruiksrecht. Vervolgens neemt het coöperatief bij
publieke investeringen de rol over die anders de gemeente heeft. De partijen die iets laten ontwikkelen, zullen
daarvoor servicekosten moeten betalen aan het coöperatief, bijvoorbeeld naar rato van het grondgebruik of de
transactiewaarde. De gemeente en het Gebiedscoöperatief maken afspraken over de herverdeling van OZB en
gemeentelijke heffingen ten behoeve van de taken die de facto door het Gebiedscoöperatief worden uitgevoerd.
Financiering van investeringen
Het gaat er om meteen kasstromen te genereren, want korte termijn-cash flow is belangrijk voor beleggers. Het
gebiedscoöperatief investeert stap voor stap om ontwikkelingen mogelijk te maken, bijvoorbeeld telkens een
stukje infrastructuur. Ze doet dat op basis van de vergoeding door ontwikkelende leden van het coöperatief.
Voor grootschalig vastgoed is een mogelijkheid dat één of meer beleggers een gebiedsfonds oprichten waar
gebiedseigen beleggingsobjecten in zitten of van waaruit gebiedsspecifieke beleggingen gefinancierd worden. In
het ene geval is het fonds dan ook eigenaar/beheerder van de beleggingen. In het tweede geval vooral (co)financier voor de andere beleggers.
4.3.6 Planologisch juridisch instrumentarium
Het gewone planologisch-juridisch instrumentarium is niet toepasbaar in een zelfbouwbuurt, want het moet
aansluiten op het typische karakter van deze innovatieve ontwikkeling. Er is namelijk geen concreet eindbeeld en
er moet continue ruimte zijn voor initiatieven. Toch zijn er verschillende mogelijkheden om aan de typische
behoeften tegemoet te komen.
Het toe te passen planologisch-juridisch instrumentarium moet aansluiten op het typische karakter van deze
innovatieve zelfbuurt. Enkele relevante kenmerken daarvan zijn dat:
 We een eindbeeld loslaten, waarbij niet de gemeente maar het Gebiedscoöperatief bepaalt wat de
ontwikkelrichting is;
 Er ruimte moet zijn voor initiatieven, gecoördineerd door het Gebiedscoöperatief;
 Er tijdelijke en permanente gebruikers zullen zijn;
 Ontwikkeling plaatsvindt vanuit de lokale gebiedskwaliteit van de Sluisbuurt zelf, dit geldt zeker voor
permanente functies;
 Een globale ruimtelijke structuur nodig is en rekening moet worden gehouden met een aantal
milieurandvoorwaarden.
Verder werkt het coöperatief binnen het kader van de ruimtelijke handreiking van de gemeente, die gaat over
zowel de fysieke eigenschappen van het gebied als de strategische ontwikkelingsvisie van de gemeente.
Het Gebiedscoöperatief zal zijn aanpak neerleggen in de gemeenschappelijke denklijn. Die zal niet de status van
structuurvisie krijgen, het is immers geen document van de gemeente maar van alle betrokken partijen. Het ligt
voor de hand dat die denklijn in de gemeenteraad wordt besproken en dat het coöperatief jaarlijks verslag doet
van de ontwikkeling.
Met welk instrumentarium kan de gemeente vervolgens initiatieven faciliteren? Er is een keuze:
1. Een globaal bestemmingsplan voor de permanente functies, te combineren met een
omgevingsvergunning voor afwijkingen of postzegelbestemmingsplannen voor onvoorziene
permanente of tijdelijke functies.
2. De Sluisbuurt aanmelden als ontwikkelingsgebied in het kader van de Crisis- en Herstelwet om te
experimenteren met een omgevingsplan: bestemmingsplan verruimen tot omgevingsplan (anticiperend
op de nieuwe Omgevingswet), waarbij kan worden afgeweken van milieunormen uit o.a. de Wet
geluidhinder en eisen vanuit de Wet en het Besluit ruimtelijke ordening (looptijd bestemmingsplan,
verplichting exploitatieplan).
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Voor tijdelijke functies biedt de wijziging van het Besluit omgevingsrecht (beoogde inwerkingtreding voorjaar
2014) de mogelijkheid om via de korte Wabo-procedure voor tien jaar af te wijken van het vigerend
bestemmingsplan. Functiewijziging wordt ook eenvoudiger door de beoogde verruiming van de
kruimelgevallenregeling.
Toetsing van ontwikkelingen
De gemeente zou in het verlengde van de afspraken haar vergunningverlenende rol kunnen neerleggen bij het
Gebiedscoöperatief. Vergelijkbaar met de voorgenomen privatisering en certificering van het bouwtoezicht,
wordt door de overheid alleen nog marginaal getoetst indien door een deskundige/gecertificeerde instelling een
aanvraag is ingediend. Het coöperatief moet dan een dergelijk instelling zijn.
Voorwaarde daarvoor is dat binnen het Gebiedscoöperatief voldoende kennis en kunde aanwezig is (ruimtelijke
ordening, bouwen, milieu). Het coöperatief toetst of een initiatief past binnen het bestemmingsplan of
omgevingsplan, of bouwvergunning kan worden verleend en of overige vergunningen en toestemmingen kunnen
worden verleend. Daarnaast is er de toetsing aan haar eigen kaders. De gemeente of omgevingsdienst toetst
vervolgens nog marginaal en verleent finale toestemming. Het daadwerkelijk mandateren van bevoegdheden zou
een volgende stap kunnen zijn. Dit vraagt echter een verdergaande discussie over publieke en private rollen die
het project Sluisbuurt overstijgt.
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4.4

Polymer Science Park, Zwolle

4.4.1 Projectbeschrijving
De ontwikkeling van het Polymer Science Park is de ontwikkeling van een campus rondom de polymerensector.
De regio Zwolle kent een groot aantal die werkzaam zijn op het gebied van kunststoffen en coatings in de
breedste zin van het woord. Met de kennis die aanwezig is kan de regio Zwolle een (inter)nationale positie
innemen als vestigingsplaats voor ondernemingen, onderwijsinstellingen, onderzoeksorganisaties en overheid op
het gebied van kunststoffen en coatings. Om dit te realiseren hebben acht partijen, te weten DSM, Wavin,
Windesheim, Van Wijhe Verf, ROC Deltion, Universiteit Twente, Provincie Overijssel en Gemeente Zwolle, de
handen ineen geslagen. Deze partijen hebben zich één doel gesteld: 'Het opzetten en uitbouwen van het Polymer
Science Park tot de regionale, nationale en internationale vestigingsplaats voor ondernemingen,
onderwijsinstellingen, onderzoeksorganisaties en overheid op het gebied van kunststoffen en coatings'. Met de
realisatie van het Polymer Science Park in Zwolle willen de partijen het volgende bereiken:
'Het stimuleren en organiseren van open innovatie door middel van versterkte samenwerking en
bundeling van competenties in kennisontwikkeling en -behoud op hef gebied van kunststoffen en coatings
teneinde waardecreatie te realiseren'.
Fysiek gezien is de campusontwikkeling voorzien op het terrein van DSM en Vishay aan de Ceintuurbaan aan de
noordoost kant van Zwolle. Het is een plek met bestaande bebouwing die onderdeel uitmaakt van het huidige
stedelijke weefsel. Een deel van de gebouwen is reeds in gebruik: DSM is gevestigd in het witte pand aan de
zuidkant van de locatie, terwijl de verouderde bedrijfsruimten van Vishay deels zijn gevuld met gebruikers die
onderdeel uitmaken het concept.
4.4.2 Situatieschets

Bron: Polymer Science Park Masterplan (2013)
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4.4.3 Ontwikkelstrategie
Voor de ontwikkeling van een Polymer Science Park te Zwolle is een masterplan opgesteld. De berekeningen
geven aan dat de traditionele manier van ontwikkelen tot een negatief resultaat leidt. Partijen hebben een beroep
op de gemeente en de provincie gedaan om het voorziene tekort bij te passen. De gemeente en de provincie
dragen de ontwikkeling van het Polymer Science Park (PSP) een warmt hart toe, maar zullen niet in het tekort
van de gebiedsontwikkeling investeren.
De doelstelling van partijen is de realisatie van een nieuwe campus met open innovatie en versterkte
samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs, de zogenaamde Triple Helix op het gebied van
kunststoffen en coatings. De plek moet bedrijven met industrieel toegepast onderzoek in staat stellen betere
producten en productieprocessen te ontwikkelen. Bundeling van competenties en kennisontwikkeling op één
fysieke locatie zal naar verwachting groei van bedrijven in polymeren tot gevolg hebben.
Door de Stichting PSP is een indrukwekkende samenwerking opgezet van een achttal partijen om dit campus
concept rondom toegepaste kunststoftechnologie te ontwikkelen. Dragers van het business-model zijn: open
innovatie, kennisdelen, kennisvalorisatie, informele contacten, cross overs (medisch, recreatief). De verbinding
tussen bedrijfsleven en onderwijs is noodzakelijk om over voldoende gekwalificeerd personeel te beschikken.
Netwerkvorming is nodig om gezamenlijke faciliteiten te ontwikkelen en ontmoetingen te organiseren. De kern
van de ontwikkelstrategie zit ‘m in het pakken van de kansen. De voornaamste aangrijpingspunten hierbij zijn:
Samenwerkend in Stichting PSP campusgedachte ontwikkelen en uitvoeren
Er wordt onderscheid gemaakt tussen de Stichting PSP en de locatie met haar (on-)mogelijkheden. De Stichting
beschikt over een programmamanager die het programma kan ontwikkelen. De samenwerking tussen de
bedrijven en kennisinstellingen en overheid staat voor een deel los van de mogelijkheden van de locatie. De
gemeente kan vanuit Economische Zaken/Arbeidsmarkt beleid de campus ontwikkeling ondersteunen en het
mag bekend zijn dat deze steun zeer waardevol is. De Philipscampus van Eindhoven was zonder overheidssteun
nooit zo succesvol geworden. Het gaat daarbij niet primair om geld maar om steun, faciliteiten, leggen
verbindingen, netwerk opbouwen, specifieke bedrijfsvestingen stimuleren, clustering ondersteunen, e.d. met
name ook regionaal en internationaal. De rol van de gemeente zit primair in communiceren en stimuleren. Er zijn
voldoende partijen met een mooie diversiteit om de kans op een polymeren campus tot stand te brengen. Met
DSM is er ook een krachtige trekker die zelf ook open innovatie wil toestaan. Deze kans moet de stad dus
pakken.
Benutten leegstaande gebouwen ook buiten het begrensde gebied
Op het terrein zelf is een deel van de gebouwen leeg en die worden nu al benut voor de ontwikkelingen van PSP.
Hier moeten partners gewoon mee doorgaan. De campus zal vooral door samen te werken ontstaan. Het kan gaan
om tijdelijke initiatieven maar deze kunnen doorgroeien. Het is relevant op die acties te letten die tijdsbestendig
en duurzaam kunnen worden. De programmaontwikkeling kan hier een plek krijgen. Ook als in de directe
omgeving van het terrein gebouwen leegkomen, kunnen deze worden benut voor de ontwikkeling. Zeker in de
groeifase, de eerste 10 jaar maakt het niet zo veel uit waar precies het programma landt.
Samenwerkingsmodel
Een advies is om een coöperatieve vereniging op te zetten door/met behulp van de Stichting PSP, waarin
bedrijven en kennisinstellingen deelnemen en daarmee ook commitment tonen aan het project. Via deze
vereniging kunnen zij hun belangen bundelen, een platform ontwikkelen voor verdere gezamenlijke activiteiten
en investeringen, inclusief kennisontwikkeling, -deling en -verspreiding, public relations/belangenbehartiging,
communicatie, etc.. Eindgebruikers, huurders en bedrijven zijn de spil waarom een dergelijke
campusclusterontwikkeling draait en door zich te verenigen kunnen zij de Stichting (die vooral bestaat uit
grotere organisaties) en haar partners helpen beter een vuist te maken, af en toe tijd en/of in natura in collectieve
zaken te investeren en een toekomstbestendige samenwerking op te bouwen, ook als vertrouwenwekkende basis
voor nieuwe bedrijven die willen mee gaan doen in het cluster. Het voorbeeld van hoe de bedrijven uit de foodsector in het kader van het World Food Centre als nieuw kristallisatiepunt van hun cluster samenwerken op
dergelijke terreinen, biedt inspiratie. Een dergelijke vereniging kan ook een gezamenlijke spreekbuis vormen
richting de samenwerkingspartners, overheden zoals gemeente, regionaal ontwikkelingsbedrijf en Provincie,
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EFRO-management autoriteit, etc., maar niet in het minst ook richting (bestaande) vastgoedeigenaren en
potentiële nieuwe investeerders.
Samenwerkingspartijen
We onderscheiden de volgende samenwerkingspartijen:
 Primair zijn participerende partijen de partijen die nu al daadwerkelijk deelnemen in PSP:
- Stichting PSP (programma/concept) met een parkmanager vanuit programma. De
samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen;
- De eigenaren en/of verhuurders van vastgoed (aanbieders van vastgoed voor het concept). Ook
hier is een parkmanager vanuit vastgoed gewenst. Alle vastgoedactiviteiten binnen en buiten
het terrein worden gebundeld.
 Partijen die mogelijk kunnen maken dat PSP zich ook fysiek verder ontwikkeld: Vishay in de rol van
belegger -> belang is geld verdienen aan gebouwen. Voor elke vastgoedbezitter geldt dat hij/zij handelt
uit een eigenbelang. Vishay is zwaar gekrompen qua bedrijfsvoering en wil nog graag haar bezit tegen
zo hoog mogelijke waarde van de hand doen dan wel inzetten in de nieuwe ontwikkeling. Beide opties
moeten open met Vishay besproken worden. Ook de huidige en toekomstige waarde van de gebouwen
is onderdeel van dit gesprek. Met name is relevant op welke wijze en door wie de toekomstwaarde
ontstaat en hoe die waardeontwikkeling (of daling) te verdelen.
Onafhankelijkheid opbouwen
Stichting PSP moet een positie opbouwen ten opzichte van Vishay door:
 Zich onafhankelijker op te stellen: concept kan ook worden gerealiseerd zonder bezit Vishay;
 Scenario’s op te stellen met waarde op basis van gebruik PSP terrein en zonder PSP;
 Gemeente staat bestemmingswijziging voor wat betreft eventuele kantorenfuncties die passen in het
PSP-concept alleen toe aan Stichting PSP en spreekt dat ook uit;
 Dit wordt verder uitgewerkt in de volgende paragrafen.
Rol vastgoedpartijen
Het regelen van het verhuren van ruimtes van Vishay en doorverhuren aan partijen hier, inclusief facilitaire
diensten, wordt in feite nu geregeld door de Stichting PSP. Dit is oneigenlijk werk voor de Stichting en hier ligt
haar kracht niet. Het is logischer de bestaande vastgoedpartners dit te laten oppakken. Het DSM-complex is een
uitzondering, hier loopt dit via vooralsnog via DSM zelf. Hier kunnen partijen mogelijk op termijn ook als
gedelegeerd ontwikkelaar/makelaar optreden.
Gesprek met omgeving
Er zijn nog weinig contacten met de omgeving gelegd en voor de ontwikkeling van het gebied is dat
welnoodzakelijk. Dit geldt niet alleen voor informatie verstrekking aan de omwonenden maar vooral ook voor
het vergroten van betrokkenheid van stakeholders uit de omgeving. Een overleg met stakeholders uit de directe
omgeving in combinatie met stakeholders uit de stad/partners van de stichting maken dat er gezamenlijke kennis
ontstaat, weten van elkaar wat men wil, kennis over wat er speelt en het zorgt voor draagvlak.
4.4.4 Rol van de overheid
De gemeente kan voor haar rol onderscheid maken in:
 De rol richting polymerencampus is er een van actieve economische stimulering. Een grote rol wordt
voorzien als het gaat om de communicatie en het aantrekken van Rijks- en Europese aandacht en
middelen. De private partijen kunnen zelf inzichtelijk maken welke middelen beschikbaar zijn en
kunnen daarnaast de aanvraag opstellen, inclusief een goede onderbouwing. De gemeente faciliteert in
dat geval. Voor de gemeente kan er wel een meer actieve rol liggen in de communicatie.
 Ook de inzet van PPM Oost vraagt om gemeentelijke en provinciale actie. Een campus van dit niveau
kan alleen met actieve overheidssteun van de grond komen. De gemeente kan verder actief zijn met de
inzet van de Wet Werk naar Vermogen ten behoeve van beheer en uitvoerend parkmanagement;
 De rol ten aanzien van de gebiedsontwikkeling. Hier maken we onderscheid tussen de inrichting van de
openbare ruimte ( inclusief wateras en waterberging) en de vastgoedontwikkeling. Voor wat betreft de
vastgoedontwikkeling kan de gemeente er voor kiezen geen actieve rol te spelen. Voor de openbare

56





ruimte kan dit anders liggen. Hier past het de gemeente om actief mee te denken en wellicht
mogelijkheden te onderzoeken om werk met werk te maken;
De publiekrechtelijke rol. Hierin kan de gemeente sturend zijn ten aanzien van de ontwikkeling van het
PSP. Het is een goede optie dat de gemeente een uitzondering maakt voor haar kantorenbeleid als dat
passend is in het PSP concept en er garanties zijn van private zijde over de inzet van de kantoren in
relatie tot het concept.
De Provincie heeft een bijzonder belang om deze bovenlokale clusterontwikkeling te ondersteunen. Dit
kan een uitstraling hebben naar heel Overijssel en verder en versterkt de economische basis in de
breedte, maar ook in diepgang, omdat er een specifiek technologisch kenniscluster aan het provinciaal
palet wordt toegevoegd. De Provincie is ook de schakel naar het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling (EFRO), waar in het kader van het nieuwe Operationeel Programma voor de periode
2014-2020 financiële middelen voor onder meer dit soort activiteiten zijn voorzien. Daarnaast heeft de
Provincie ook een ruimtelijke ordeningsrol, waarin zij de gemeente in haar faciliterend beleid kan
ondersteunen om campusgerichte bedrijfsontwikkelingen (inclusief evt. benodigde kantoorfuncties)
zich hier te laten vestigen en verder ontwikkelen.

4.4.5 Naar een stimulerende investeringsstrategie
Doelen én tactiek stroomlijnen
De business case kent veel onderlinge relaties en afhankelijkheden. Dit maakt de situatie enerzijds relatief
onoverzichtelijk (wie wil nu precies wat en wanneer) maar anderzijds betekent dit ook dat partijen belang
hebben bij samenwerking. De gezamenlijke strategie is helder, de gevolgde tactieken verschillen echter. Maar de
tactiekdiscussie moet niet de uitvoering van de strategie hinderen dat dreigt nu wel te gebeuren.
Daarom is meer helderheid over de onderlinge financiële afspraken nodig. De discussie over tactiek (wie wil nu
precies wat en wanneer) wordt versimpeld door de markt en eindgebruikers voorop te stellen: pas als zij willen
gaat ook gebeuren wat zij willen. Grond- en vastgoedeigenaren moeten zich daaraan volgend opstellen. Het
gebruikersgestuurde concept van PSP is haar kracht én macht.
Het is van groot belang dat de rollen van de verschillende partijen onderscheidend zijn. De Stichting PSP gaat
over het programma, het vastgoed wordt door de ontwikkelaars ontwikkeld. Dit volgens de wensen van de
stichting, waarna het wordt aangeboden aan de eindgebruikers. Er zijn grond- en vastgoedeigenaren (Vishay,
DSM), deze staan aan de lat voor investeringen, maar zijn ook ontvangers van (huur/verkoop)inkomsten. De
gemeente heeft geen direct privaatrechtelijk of financieel belang, maar vanuit economische clusterontwikkeling
natuurlijk wel een indirect belang (werkgelegenheid etc.).
Scherpe keuzes in rollen
Het aanpassen van het vastgoed naar de wensen van nieuwe gebruikers is een belangrijk investeringsobstakel.
Logischerwijs wordt gewerkt volgens het ‘eerst een gebruiker, dan investeren’-principe. Dan is de business case
tussen kosten en opbrengsten immers helder. Maar de grond- en vastgoedeigenaar Vishay lijkt nog onvoldoende
blijk te geven van actiebereidheid. Zij moeten duidelijkheid geven over de rol die zij voor zichzelf zien.
Belangrijk daarbij is onderscheid te maken in de wijze waarop men geld aan het complex wil verdienen: via een
direct (kasstromen) en/of indirect (waardestijging vastgoed) rendement. Ook DSM moet een keuze maken: wil
het bedrijf geld verdienen aan de grondverkoop of opteert men voor deelname in Stichting PSP, waarbij grond en
een deel van het kantoor wordt ingebracht. Het uitgangspunt daarbij moet zijn: wat lossen we voor DSM op met
het PSP-concept? De toegevoegde waarde lijkt enerzijds te zitten in een hogere asset-waarde, die vooral het
beste gekapitaliseerd kan worden via het PSP. Anderzijds is er een inhoudelijke toevoeging, doordat DSMcomplex mede gebruikt kan worden door derden, wat verdere innovatie teweeg kan brengen. Maar de weging
hiervan hangt sterk af van de bedrijfseconomische (kostengerichte) strategie van DSM voor deze en andere
locaties en daarover is nog onduidelijkheid.
Situatie omkeren maakt urgentie helder: alternatieve locatie c.q. alternatieve afspraken
De kern van de zaak is het dan maar om te draaien. Hier komen dan twee punten uit naar voren:
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Is het PSP-concept afhankelijk van Vishay en DSM oftewel deze specifieke plek en gebouwen op het
bedrijventerrein? Antwoord: de precieze plek is secundair aan het campusconcept. Het gaat om de
bundeling van polymeren-gerelateerde bedrijvigheid en functies, dat vertegenwoordigt waarde. Dit kan
ook op nabijgelegen plekken worden gerealiseerd, zoals aan de overkant van de Ceintuurbaan of bij de
autowasstraat. Bekijk de minimale voorwaarden/ondergrens die horen bij een campus: dat moet
inhoudelijk zeker in samenwerking met DSM worden geregeld, de andere functies kunnen in gebouwen
in de directe omgeving worden gesitueerd. Dit maakt het plan onafhankelijk van zeker Vishay en geeft
de opening om Vishay anders te benaderen. De kans dat het complex via reguliere weg goed
verhuurd/verkocht wordt is substantieel kleiner;
Er is in feite sprake van een vreemd model: hoe meer waarde PSP genereert door vastgoed aan
gebruikers te koppelen, hoe meer direct en indirect rendement met name Vishay ontvangt (overigens via
feebasis de intermediar ook). Het huidige relatieve succes vormt voor Vishay dan ook geen prikkel om
een ‘versnelling hoger te gaan’ qua investeringen. Het ligt nu voor de hand over te schakelen naar een
ander type afspraak: Vishay ontvangt over een periode x een ‘niet minder dan anders’-huursom over het
verhuurd vastgoed op t=0. Maar vervolgens komen de additionele investeringen én additionele
opbrengsten voor rekening en risico van de betrokken ontwikkelaars (dit kan gepaard met een afspraak
aangaande de waarde van de gedane investeringen). Er wordt vervolgens over het directe rendement
(kasstromen) maar ook over het indirecte rendement (waardestijging) een afspraak gemaakt. Bij
verkoop vindt bijvoorbeeld naar rato van de geïnvesteerde waarde een deling van de waardestijging (of
waardedaling) plaats. Met deze optie blijft er voor Vishay ook een belang bij de verdere ontwikkeling.
De markt blijft het succes bepalen, maar het korte termijn investeringsrisico wordt anders neergezet.
Net zoals de daarbij behorende meeropbrengsten. Dit is een versimpelde versie van een
grondeigenarenfonds.

Scenario’s uitwerken om meerwaarde scherp te krijgen
Ter ondersteuning van deze te voeren discussie is het belangrijk diverse scenario’s op te stellen met
verschillende (sub)locaties, functies en een daaraan gekoppelde business case met bandbreedtes. Uiteindelijk zijn
de gebouwen van Vishay niets waard zonder gebruiker, waarbij het type gebruik van groot belang is. Dit geldt in
feite ook voor DSM als het gaat om een alternatief gebruik naast/in plaats van henzelf. Een ‘what-if-not’
scenario (nulscenario) uitwerken.
Het (voorkeurs?)scenario voor eigendom van Vishay en DSM is het overkopen door een andere partij, die de
panden in belegging neemt en gaat (laten) transformeren. Gezien de betrokkenheid van Volker Wessels
Vastgoed kan Reggeborgh een relevante partij zijn. Mogelijk zijn er (al dan niet via Volker Wessels of
Reggeborgh) andere partijen geïnteresseerd in het overnemen van het eigendom van Vishay en/of DSM. Mocht
deze route niet lukken, dan kan de in oprichting zijnde Nationale Investerings Instelling (NII), waar o.a. het
Ministerie van EZ druk mee doende is, een rol spelen. De NII gaat institutioneel geld samenbrengen met
interessante investeringsproposities. Het Ministerie van EZ beoogt als eerste activiteit van de NII een pilot
innovatiecampussen op te starten, specifiek gericht op de topsectoren. Het PSP zou hier goed in kunnen passen.
Hier ligt eerste actie van de gemeente Zwolle voor de hand.
Alternatieve financieringsroutes verkennen
Voor het PSP kan de herontwikkeling voorgefinancierd (bijvoorbeeld via leningen) worden door een
semipubliek revolverend fonds. In Oost-Nederland is hiertoe de gelegenheid via de ParticipatieMaatschappij
Oost-Nederland (PPM Oost, de participatietak van Oost NV), via het Participatiefonds. De ontwikkeling van de
Polymerencampus past heel goed in het Europees regionaal-economisch beleid. Wij bevelen de private partijen
aan om nadrukkelijk te kijken naar de financiële ondersteuningsmogelijkheden uit het Europees Fonds voor de
Regionale Ontwikkeling (EFRO) en in het bijzonder het programma Kansen voor Oost 2014-2020 dat net is
gestart. Dit kan voor de Stichting, de vastgoedpartijen, maar ook DSM en Vishay een belangrijke additionele
financiële bron zijn, naast de projecten binnen het programma en lidmaatschapsgelden (Stichting PSP) en de
stijgende huurinkomsten (eigenaren). EFRO biedt subsidies binnen specifieke kaders en randvoorwaarden.
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Kostenstructuur uiteenrafelen
Ten aanzien van benodigde voorinvesteringen en andere grootschalige investeringen die zich aandienen, moet
door zowel de Stichting, gebruikers, ontwikkelaar als de gemeente een duidelijk onderscheid worden gemaakt in
 Kosten die gemaakt moeten worden omdat deze hogere opbrengsten genereren (bv. de kwaliteit van het
gebied gaat zodanig omhoog dat de verhuurbaarheid significant wordt vergroot) of;
 Omdat deze wettelijk gezien nodig zijn of;
 Kosten die gemaakt moeten worden omdat dit gewenst is door één bepaalde partij.
Dit resulteert dan in twee kostenlijstjes: kosten vanuit noden en kosten vanuit wensen. Vooral de eerste categorie
vindt haar plaats in de grondexploitatie.
Voor bepaalde investeringen of gewenst ruimtegebruik wordt aangeklopt bij andere partijen die een ambitie
hebben. Dat geldt voor bijvoorbeeld voor de waterberging. Het Waterschap heeft een opgave om de
waterberging in het gebied goed te regelen, dus het is denkbaar dat zij kunnen/willen bijdragen aan de
ontwikkeling als er meer waterbergingsmogelijkheden worden geboden. Voor de berging kunnen alternatieven
worden gezocht zoals onder maaiveld/gebouwen in plaats van open water.
Gemeente stuurt mee op belangenbewaking
De gemeente kan anderszins ( niet financieel) meesturen op het potentiële succes: door zich expliciet te
verbinden aan het PSP- concept en alleen bestemmingsplanwijzigingen toe te staan als de vraag vanuit PSP
komt. Dit geldt onder meer voor het toevoegen van kantoren. Daarmee heeft de samenwerking met PSP ook voor
Vishay een directe meerwaarde, omdat het gebruik anders niet wordt verruimd en er alleen de reguliere
bedrijvigheid kan worden gevestigd, waarvan de vraag zeer waarschijnlijk onvoldoende zal zijn om het bezit te
vullen.
4.4.6 Planologisch-juridisch instrumentarium
Thema gebonden kantoorruimte
Vanuit de gemeente is aangegeven dat er in principe geen kantoren meer kunnen worden toegevoegd aan de
voorraad omdat de leegstand relatief groot is. Ten aanzien van de ontwikkeling van PSP, en daarmee een
kenniscluster en economische ontwikkeling, kan de gemeente vanuit de kwalitatieve marktbehoefte in het
bestemmingsplan toestaan dat er thema gebonden kantoorruimte wordt gerealiseerd. Hiermee wordt niet alleen
het PSP concept sterker, maar ook haalbaarder waarmee de doelstelling van de gemeente Zwolle wordt
ondersteund. Van belang is dat de gemeente, ook voor het behalen van de eigen doelstellingen zoals
economische ontwikkeling, niet alle kansrijke ontwikkelingen vastzet omdat er elders leegstand is.
Om een bestemmingsplanwijziging door te voeren is het van belang dat de ladder van duurzame verstedelijking
wordt gehanteerd. In de eerste stap van de ladder is aangegeven dat er sprake moet zijn van een kwantitatieve of
kwalitatieve marktbehoefte. Op basis van de interesse van bedrijven en kennisinstellingen en het huidige gebrek
aan een dergelijk cluster is er beargumenteerd sprake van kwalitatieve marktbehoefte. Met een dergelijke
onderbouwing hoeft de gemeente Zwolle bovendien niet bang te zijn voor een precedentwerking. Van groot
belang is de provincie Overijssel in deze afweging te betrekken, omdat de provincie een reactieve aanwijzing
kan en mogelijk gaat geven als er geen sprake is van een kwantitatieve dan wel kwalitatieve marktbehoefte. In
het aantonen van de kwalitatieve marktbehoefte kan Stichting PSP (met alle bedrijven en kennisinstellingen) een
grote rol spelen. Van groot belang voor PSP is dat er in ieder geval een duidelijke keuze door de gemeente wordt
gemaakt.
Invulling flexibel bestemmingsplan
Het bestemmingsplan kan flexibel worden opgesteld, waarbij de ontwikkeling van verschillende functies
mogelijk is. Daarmee is er publiekrechtelijk gezien flexibiliteit om binnen het plangebied te schuiven in functies
en plekken waar die functies worden ontwikkeld.
Privaatrechtelijk kunnen verdere voorwaarden worden vastgelegd, zoals en nadere definitie van thema gebonden
kantoorruimte, percentage kantoren en andere functies. Het voordeel hiervan is dat, mocht de inhoud van een
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overeenkomst moeten worden gewijzigd om in te spelen op voor zowel PSP als de gemeente positieve kansen,
dit aanzienlijk minder tijd en risico’s met zich meebrengt.
Hoewel de overheid dus vooral faciliterend optreedt, is het gelet op het bestaande gebruik en beoogde gebruik
goed mogelijk dat de overheid de kaders vastlegt in het bestemmingsplan. Hierdoor kan snel worden ingespeeld
op partijen die zich willen vestigen. De beoogde functies zijn helder en kunnen globaal bestemd worden in een
nieuw bestemmingsplan. Om free-rider gedrag te voorkomen kan het bestemmingsplan slim worden
vormgegeven. Door de betreffende kaders minder globaal en bijvoorbeeld consoliderend te bestemmen of
tijdelijk buiten het nieuwe bestemmingsplan te houden. Andere dingen die ik wel eens heb toegapst maar hier
niet zullen werken is een minimale plotgrootte voor nieuwbouw te hanteren bijvoorbeeld bij (her)ontwikkeling;
hierdoor zet je vaak kleine grondeigenaren buiten spel.
De ontwikkelaar kan het bestemmingsplan, in samenwerking met de gemeente, zelf opstellen en deze indienen.
Dit verlaagt de kosten en inspanning van de gemeente. Doordat de gemeente geen geld investeert in de
ontwikkeling, is de paragraaf betreffende de economische uitvoerbaarheid van minder groot belang; de risico’s
zijn immers verlegd naar het bedrijfsleven. Ons advies is nu te beginnen. Voor eventuele investeerders/bedrijven
die zich willen vestigen kan het aantrekkelijk zijn als er een actueel uitnodigend bestemmingsplan ligt.
ZAV-beleid
Met de eigenaar/belegger (in dit geval Vishay) kan mogelijk ZAV-beleid worden opgesteld. Dit staat voor Zelf
Aangebrachte Voorzieningen en geeft de kaders weer waarbinnen wijzigingen (zoals aanbouw, interne
ruimteverdeling of technische installaties) aan het vastgoed mogen worden gemaakt en welke voorwaarden daar
aan zijn verbonden. Er kan b.v. worden afgesproken dat bepaalde wijzigingen ook na vertrek van de huurder
mogen blijven en niet weer in oorspronkelijke staat hoeven te worden terug gebracht of dat, als het echt
waardevermeerderend, er een vergoeding wordt gegeven of korting op de huurprijs. Zie
http://www.vastgoedbelang.nl/files/voorbeeldregeling%20zav-beleid.pdf voor een voorbeeldregeling vanuit de
corporatiesector.
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Bijlagen
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Bijlage: Zes geanalyseerde gebiedsontwikkelingen
In deze bijlage zijn de geleerde lessen uit zes lopende gebiedsontwikkelingen opgesomd. De eerste paragraaf
bevat een samenvatting van de belangrijkste lessen, onderverdeeld naar thema. In de volgende paragrafen zijn de
lessen van de volgende gebiedsontwikkelingen opgesomd:
 Bloemendalerpolder, Weesp;
 Buijtenland van Rhoon;
 Oosterwold, Almere;
 Overstad, Alkmaar;
 Spoorhaven, Roosendaal;
 Valkenburg, Katwijk.
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Bloemendalerpolder, Weesp
Type ontwikkeling:
Wonen en natuur
Aantal woningen:
2.750
Ontwikkelperiode:
15 tot 20 jaar
Totaal oppervlakte:
Circa 500 hectare
Grondeigendom:
Privaat en overheid
In de Bloemendalerpolder en Gemeenschapspolder, gelegen tussen Muiden en Weesp, worden tot 2030
maximaal 2.750 woningen ontwikkeld. Twee derde van het gebied moet groen/blauw worden ingericht. De
planvorming van het project is begonnen met het formuleren van 18 ruimtelijke uitgangspunten in de
Anticipatieovereenkomst, die hebben geleidt tot een masterplan (2008). Het opstellen van dit plan was een zeer
ingewikkeld traject doordat een groot aantal partijen hun input wilde leveren en de ambities voor het plan zich
zodoende opstapelde. Tot het vastleggen van de plannen in een overeenkomst is het toen niet gekomen; de
stapeling van de ambities was hier debet aan maar ook de traditionele inrichting van het project. Het masterplan
was slecht faseerbaar en de economische crisis maakte de PPS- en financieringsconstructie onwerkbaar. In de
oorspronkelijke PPS zouden de private partijen het rood ontwikkelen. De provincie was verantwoordelijk voor
de realisatie van de groene, blauwe en grijzen aspecten van het plan. De private partijen zouden hiervoor een
financiële bijdrage doen. Op deze manier was een wederzijdse afhankelijkheid gecreëerd die in 2010 onhoudbaar
bleek: de provincie was bang dat de afdrachten van privaat te laag zouden zijn en privaat was bang dat de
afdrachten niet te dragen waren.
Na een pauze van vier maanden (2011) bleek dat zowel de private- als publieke partijen overeenkomstige
intenties hadden en is de planvorming opnieuw opgepakt, waarbij terug is gegaan naar de essentie van het plan.
Deze afspraken zijn eind 2012 vastgesteld door de zes private partijen en de betrokken overheden (RVOB,
provincie, waterschap, gemeenten Weesp en Muiden). Het RVOB is bij het project betrokken om de
Rijksbelangen die in het gebied liggen te bewaken, waaronder de groen-blauwe elementen, het verbreden en
verleggen van de A1, het spoor, aanleg van een geluidscherm.
Situatieschets

Bron: Gooi en Eemlander (2011)
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Geleerde lessen
Samenwerking:
 Om de samenwerking meer van de grond te krijgen is de stuurgroep verkleind van 40+ mensen vanuit
alle partijen naar een klein aantal (vertegenwoordigers) van partijen. Zo zijn alle rijksdiensten in één
Rijksloket gevat en zijn er twee vertegenwoordigers vanuit de marktpartijen/consortia aangesteld.
 Alle partijen hadden een aparte agenda en ‘boden steeds meer tegen elkaar op’. Het gevolg was een
stapeling van ambities en een steeds omvangrijker wordend plan.
 Op de ingeslagen weg doorgaan zou tot verdere stagnatie leiden. Na een bezinningsperiode van vier
maanden waarin niemand met elkaar had gesproken is de betrokken partijen gevraagd de essentie van
het plan op één A-4tje vanuit privaat en één A-4tje vanuit publiek te beschrijven. Daarmee is een
nieuwe start gemaakt, waarin stond weergegeven wat de partijen echt willen.
 Uiteindelijk zijn meer kwalitatieve doelafspraken geformuleerd in plaats van afspraken op detailniveau.
Ook wordt bij iedere ambitie de waaromvraag gesteld en wordt bezien of het logisch is dat bijvoorbeeld
alle hoogspanningskabels moeten worden verplaatst of dat het water van zwemkwaliteit moet zijn.
 Er is een kwalitatief perspectief opgesteld voor 2030.
 In de samenwerking was voorzien dat de ontwikkelaar van rood (privaat) een afdracht deed aan de
ontwikkelaar van groen (publiek). Doordat privaat steeds minder wilde afdragen en publiek onzekerheid
m.b.t. de kosten voorzag, liep dit steeds verder uit elkaar. Daarop is groen/rood en publiek/privaat uit
elkaar gehaald en zijn alle ontwikkelingen bij privaat gelegd. Daarbij is opgenomen dat bij x % rood
ook gelijktijdig x % groen wordt toegevoegd door privaat. De private partijen zijn nu verantwoordelijk
voor de gehele ontwikkeling, dus ook voor de aanleg van het groen, blauw en grijs.
 Bewoners zijn nog weinig in het proces betrokken. De gesprekken die er waren werden gekaapt door de
politiek. Daarnaast waren partijen nog te veel met elkaar waardoor er geen ruimte was om echt met
bewoners in gesprek te gaan.
 Ook privaat houdt elkaar nog gevangen door de (on)mogelijkheden van partijen in verband met b.v. de
beursnotering, waardering, etc. Daarnaast is er veel discussie over hoe de ontwikkeling te starten.
 Beleidszekerheid en continuïteit vanuit partijen is zeer belangrijk.
 Qua organisatie fungeert er een publiek-private stuurgroep en een CV-BV constructie als privaat
ontwikkelvehikel. Daarnaast is er een kwaliteitsteam ingesteld.
 Het totaal aantal betrokken private partijen is nog steeds vrij groot. Daarnaast zijn er verschillen tussen
de zeven private partijen wat betreft onder meer investeringsmogelijkheden en visie op de ontwikkeling
van het gebied.
Planologisch-juridisch instrumentarium:
 Er is geen masterplan meer gemaakt, deze is vervangen door een ruimtelijk kader/essentiekaart.
 De plannen worden vastgelegd in één bestemmingsplan. De gemeente wilde de regie behouden in plaats
van deze aan de provincie over te moeten dragen (inpassingsplan).
 Het plan is ondergebracht in de Crisis- en herstelwet.
 Het planproces sturen op abstractieniveau is een uitdaging, maar zeer aan te bevelen.
 De oude vrijstelling (Artikel 19 procedure) heeft een sterke voorkeur boven het projectbesluit uit de
Wabo. Het projectbesluit is rigide.
Investeren en financieren:
 Door de integrale benadering was het project niet te faseren en waren veel te veel onderdelen van elkaar
afhankelijk.
 De kosten komen volledig toe aan de private partijen, de overheden zijn alleen belast met het opstellen
van de (juridische) kaders.
 Vragen die momenteel aan de orde zijn: Hoe te beginnen? Met woningen of met een landgoed? Voor de
eerste 200 woningen wordt nog geen weg aangelegd. Infra komt er pas op het moment dat deze ook
voor de te bouwen woningen noodzakelijk is.
 Het doel is om in de eerste zeven jaar geen grote voorinvesteringen te hoeven doen en alleen die
plekken te ontwikkelen waar de urgentie het grootst is en/of ontwikkeling het makkelijkst is.
 Er zijn scenario studies uitgevoerd om gevoel te krijgen bij de kosten van het plan.
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Buijtenland van Rhoon, Rhoon
Type ontwikkeling:
Natuur- en recreatiegebied
Aantal woningen:
Niet van toepassing
Ontwikkelperiode:
2021
Totaal oppervlakte:
600
Grondeigendom:
Privaat, particulier en overheid
Het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) ziet toe op de verdere ontwikkeling van de Rotterdamse
Haven. Het PMR bestaat uit drie deelprojecten:
 1. Landaanwinning voor Maasvlakte 2 met bijbehorende natuurcompensatie;
 2. Ontwikkeling van 750 hectare nieuw natuur- en recreatiegebied;
 3. Verbetering Bestaand Rotterdams Gebied.
Het Buijtenland van Rhoon valt onder pijler 2. Het Buijtenland van Rhoon is een gebied ten zuiden van
Rotterdam (gemeente Albrandswaard) van 600 hectare waar nieuwe natuur en recreatie wordt ontwikkeld. De
natuur- en recreatieontwikkeling komt voort uit een deal vanuit het Rijk, provincie en het Havenbedrijf met
verschillende maatschappelijke- en natuurorganisaties. De mogelijkheden om te recreëren in de directe
omgeving van Rotterdam zijn beperkt, de tweede pijler heeft het doel deze mogelijkheden te vergroten. De keuze
om het Buijtenland van Rhoon te ontwikkelen is omdat dit een van de laatste groene/open stukken in het zuiden
van Rotterdam is.
Het planproces is halverwege de jaren ’90 gestart, in die tijd was de (oude) WRO nog van kracht en bood de
mogelijkheid om op Rijksniveau een Planologische Kernbeslissing (PKB) te maken. Een PKB werkt door in het
beleid en regelgeving van lagere overheden. Voor geheel PMR incl. het project Buijtenland van Rhoon is in de
tijd besloten om een PKB op te stellen. De juridische doorwerking is echter niet tot stand gekomen doordat de
Raad van State de PKB heeft vernietigd. Om te voorkomen dat dit nog een keer zou gebeuren is besloten alleen
de juridische doorwerking via een gemeentelijk bestemmingsplan te laten verlopen, maar de PKB (en alle
contracten die hier onder vallen) in lichtere vorm wel in stand te houden. De provincie Zuid-Holland is
initiatiefnemer en draagt de (financiële) risico’s. De provincie heeft de beschikking over 117,5 miljoen euro
(prijspeil 2002). Het doel is een levend landschap te creëren.
Situatieschets

Bron: Kunstgebouw.nl (2014)
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Geleerde lessen
Samenwerking:
 Het plan kent zijn oorsprong in de tijd van een grote en sterke overheid die een top-down planvorming
hanteerde. De betrokkenheid van boeren en burgers had geen prioriteit. Het plan is met bestuurders en
professionals tot stand gekomen. De boeren in het gebied zijn hierdoor (te) laat in het planproces
betrokken wat voor veel vertraging zorgt.
 In het proces waren een groot aantal overheden (ministeries, provincie en gemeente) en andere partijen
belanghebbende. Politieke stabiliteit/continuïteit/bestendigheid is zeer belangrijk bij het kunnen slagen
van langjarige gebiedsontwikkelingen (die meestal over meerdere regeerperioden lopen). Een
belangrijke vraag bij dergelijke ontwikkelingen is dan ook hoe dit soort ontwikkelingen politiek
bestendig te maken?
 Doordat de ontwikkeling van het Buijtenland van Rhoon direct was gekoppeld aan de uitbreiding van
de Rotterdamse Haven is deze politieke bestendigheid gecreëerd, ondanks soms tegenstrijdige belangen
binnen diezelfde overheid.
 Daarnaast is het van belang op een hoger niveau een zo groot mogelijk draagvlak te creëren.
 Cruciaal voor het slagen van het project is het feit dat er gewerkt wordt met een tafel van borging en een
packagedeal. De harde en groene kant zaten in één deal.
 Ook al staat een zeer sterk planologisch-juridisch instrumentarium ter beschikking, er moet altijd voor
worden gezorgd dat alle belanghebbenden bij het project worden betrokken. Belanghebbenden moeten
altijd van te voren worden betrekken omdat nooit duidelijk is wat er gaat gebeuren en of ze nodig zijn
voor de verdere ontwikkeling (zie ook hieronder).
 Organisatiestructuur: een bestuurlijk overleg en een lokale klankbordgroep, die recent in het leven is
geroepen. Sturing op programma door de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische
Zaken. Sturing van het Rijk vindt plaats via rapportages aan de Kamer en via de bespreking van
risicoanalyses op managementniveau.
 Moeilijk issue de aanbestedingsplicht: de overdracht van gronden voor natuurbeheer is
aanbestedingsplichtig.
Planologisch-juridisch instrumentarium:
 Bij de start van de ontwikkeling is op Rijksniveau een Planologische Kernbeslissing (PKB) gemaakt,
die als anker fungeerde waardoor er geen bestemmingsplan hoefde te worden opgesteld. Hierdoor zijn
de lokale belanghebbenden niet bij het proces betrokken.
 Doordat het instrument PKB door de Raad van State is afgekeurd, moest er alsnog een
bestemmingsplan worden opgesteld. Echter, doordat de lokale belanghebbenden niet zijn betrokken,
zijn er nu problemen met draagvlak bij het opstellen van het bestemmingsplan.
 Het bestemmingsplan en exploitatieplan o.b.v. van eindperspectief en voldoende beschikbare middelen
vormt de basis voor de onteigeningsprocedure. Daarvoor moet de bestemming zwart op wit zijn
vastgesteld. Inspelen op marktontwikkelingen en initiatieven waarvoor bijvoorbeeld huidige
bebouwingen en /of bestemming benut kunnen worden vereist dat b.v. een schuur weer moet worden
terugbestemd. Hier schuilt vervolgens het risico in dat de bestemming niet meer kan worden
teruggebracht of het te lang duurt voordat een bestemming kan worden teruggebracht waardoor de
initiatiefnemer zijn interesse verliest.
 De bedoeling is dat sommige grondeigenaren met een aangepaste bedrijfsvoering nieuwe natuur willen
maken: akkernatuur.
 Ingewikkeld: een concreet bestemmingsplan is benodigd om aan te kunnen tonen dat onteigening nodig
is gelet op goede ruimtelijke ordening. Aan de andere kant is een flexibel bestemmingsplan gewenst om
in te kunnen spelen op initiatieven die passen bij de toekomstvisie. Deze flexibiliteit kan er voor zorgen
dat onteigenen een ingewikkeld proces wordt.
 Daarnaast kan het instrument grondruil of bedrijfsverplaatsing worden ingezet; er zijn gronden
beschikbaar .
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Investeren en financieren:
 Het project wordt direct bekostigd vanuit het Rijk en andere partijen, zonder dat er verevening
plaatsvindt tussen Maasvlakte 2 en dit project. De realisatie van het Buijtenland van Rhoon is
gekoppeld aan de uitbreiding van de haven van Rotterdam.
 De beschikbaarheid van middelen is fijn, maar biedt geen garantie voor een soepel proces.
 Er wordt gewerkt met ruilgronden die ingezet kunnen worden indien nodig.
 Er zijn voldoende middelen om alles aan te kopen, maar er wordt toch ook geprobeerd om bestaande
ondernemers in het gebied te houden. Om een ander soort onderneming op te kunnen zetten die wel
binnen de visie past, worden perspectieven geboden en worden bestaande ondernemers geholpen met
het opstellen van een alternatief bedrijfsplan en krijgen ze actieve begeleiding van de provincie.
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Oosterwold, Almere
Type ontwikkeling:
Aantal woningen:
Ontwikkelperiode:
Totaal oppervlakte:
Grondeigendom:

Wonen, werken, recreëren, landbouw.
15.000 woningen
Niet van toepassing
Circa 3.759 hectare
Privaat, particulier en overheid

Oosterwold is gelegen in de gemeenten Almere en Zeewolde. Het idee is om een ommeland voor de stad te
creëren waarin kleinschalige buurtschappen zijn gelegen met boerderijen, bedrijvigheid en woningen. Er is
ruimte voor de ontwikkeling van 15.000 woningen en 26.000 arbeidsplaatsen. Er is geen gedetailleerd
uitbreidingsplan opgesteld, maar een eenvoudig raamwerk en een set van spelregels die een veelheid van
particuliere initiatieven mogelijk maakt. De ontwikkelstrategie kiest voor een organische ontwikkeling, met de
uitnodiging aan (particuliere) initiatiefnemers om het gebied zelf in te richten met groen, landbouw en wegen.
Voor de 3.759 hectare nieuw in te richten gronden is de volgende verdeling geformuleerd:
 10% wonen;
 5% werken;
 4% voorzieningen;
 10% infrastructuur;
 1% water;
 10% Openbaar groen;
 46% Stadslandbouw.
Het plan maakt onderdeel uit van de ambitie om 60.000 woningen en 100.000 arbeidsplaatsen te creëren in
Almere en is afgestemd binnen het RRAAM: Rijk- en regioprogramma Amsterdam Almere Markermeer. Omdat
dit een zeer grote ambitie is voor de gemeente Almere is het RVOB bij het project betrokken.
Situatieschets

Bron: Eetbaarrotterdam.nl (2014)

Geleerde lessen
Samenwerking:
 Continu bestuurlijk draagvlak is zeer belangrijk voor het slagen van gebiedsontwikkelingen die over
een langere periode lopen.
 De samenwerking tussen beide gemeenten is erg goed.
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De overheid faciliteert enkel; initiatiefnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de aanleg van het groen,
blauw en grijs. Door de verantwoordelijkheid van invulling bij de initiatiefnemers te leggen, worden
onvoorziene samenwerkingen gesmeed (b.v. particulieren en bouwers met een boer) om ontwikkelingen
mogelijk te maken. Partijen kunnen/willen niet alleen ontwikkelen.
Heel veel andere partijen (waterschap, energiebedrijven, financiers, etc.) weten niet om te gaan met
deze nieuwe manier van ontwikkelingen en de daarmee gepaard gaande onzekerheid. Ook deze partijen
zijn gewend vanuit een eindbeeld medewerking te verlenen aan ontwikkelingen en investeringen te
doen, waardoor het tevens nodig is om dergelijke partijen mee te nemen in de nieuwe werkelijkheid van
gebiedsontwikkelingen.

Planologisch-juridisch instrumentarium:
 Oosterwold is een vervolg op andere projecten waarin het instrumentarium steeds verder is losgelaten:
Noorderplassen, Homeruskwartier, Nobelhorst en Oosterwold. In Oosterwold wordt de meest extreme
vorm van loslaten toegepast.
 Er is sprake van een grote mate van uitnodigingsplanologie, waarbij de overheid enkel faciliteert.
Iedereen is vrij waar dan ook in het gebied wat te doen, binnen een aantal globale kaders. Deze kaders
zijn in een zogenaamd kavelpaspoort vastgelegd.
 Er wordt geen integraal bestemmingsplan opgesteld, maar er wordt op basis van het kavelpaspoort per
kavel een bestemmingsplan vastgesteld.
 De procedures om iets te realiseren moeten binnen 1 jaar worden doorlopen.
 Voordat er kan worden gestart moeten initiatiefnemers een anterieure overeenkomst tekenen waar zaken
instaan als afdracht bovenwijkse kosten. Deze bovenwijkse kosten zijn gebaseerd op een eindbeeld,
waarbij iedereen proportioneel aan de kosten bijdraagt. Via wetgeving wordt verplicht een
exploitatieplan op te stellen. Welke mogelijkheden biedt de Chw?
 Oosterwold is opgenomen in de zevende tranche van de Crisis- en herstelwet. In het kader van dit
experiment mag worden afgeweken van onderdelen van de Wet ruimtelijke ordening, het Besluit
ruimtelijke ordening, de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder, de Wet milieubeheer en het
Activiteitenbesluit milieubeheer.
 De ontwikkeling gaat van een globaal masterplan naar kavelpaspoort en postzegelplan.
 De anterieure overeenkomst regelt de exploitatie en kostenverhaal. Niet uit te sluiten is dat vele
initiatiefnemers teleurgesteld zijn in deze eisen vanwege de verwachting dat grote vrijheden ook geen
kosten met zich meebrengen.
Investeren en financieren:
 Hoofdinfra wordt vanaf volgend jaar volgend op ontwikkelingen gebouwd, waarbij de initiatiefnemers
een bijdrage in de kosten leveren (bovenwijks, etc.). Alle andere kleinschalige infra (zoals
rioolaansluiting) moet op eigen kosten in eigen beheer worden aangelegd en aangesloten op de
hoofdinfra.
 De vraag is wel hoe om te gaan met de bovenwijkse plankosten. Hoe maak je een rechtvaardige
verdeling van deze kosten? Iedere koper van een kavel betaalt nu een vast bedrag aan plankosten.
 In het begin is de grondwaarde waarschijnlijk laag, waarna de waarde gedurende de ontwikkeling hoger
wordt. Dit kan mogelijk worden gezien als verevening voor pioniers, die mede helpen het gebied
waarde te geven. De lagere grondwaarde kan bovendien als compensatie dienen voor de vaste afdracht
van de bovenwijkse plankosten, terwijl er in het begin eigenlijk maar weinig is gerealiseerd.
 Bovenstaande betekent wel dat er mogelijk andere hypothecaire vormen/leningen nodig zijn om de
financiering rond te krijgen. De financiering is in het verleden te veel geïnstitutionaliseerd waardoor het
moeilijk is financiering te organiseren voor andersoortige projecten/projecten waarvan het eindbeeld
nog niet bekend is. Traditionele financiers zijn met name zijn geënt op nieuwbouwwoningen met een
inclusiefprijs en kunnen moeilijk omgaan met het inschatten/prijzen van investeringen waarbij de
kosten bestaan uit verschillende onderdelen (grondaankoop, bouw- en woonrijp maken, realiseren van
vastgoed, etc.).
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Overstad, Alkmaar
Type ontwikkeling:
Aantal woningen:
Ontwikkelperiode:
Totaal oppervlakte:
Grondeigendom:

Wonen, werken en winkelen
2.000 woningen
Tot 2030
29 hectare
Gemeente en eigenaren in het gebied

Overstad maakte op het moment dat de pps werd gestart (2008) een rommelige indruk en mist de aansluiting op
de historische binnenstad. Het doel was dit gebied te transformeren naar een aantrekkelijke wijk waar wonen,
werken en winkelen wordt gecombineerd. De opgave van de gemeente was: het versterken van Alkmaar als
koopstad voor Noord-West Holland, het realiseren van ca. 2.000 woningen en bijbehorende voorzieningen
(onderwijs, zorg, welzijn, cultuur en leisure). De verwachting was dat dit in 2030 het geval zou zijn. Na een
concurrentiegerichte dialoog is in 2009 een consortium opgericht bestaande uit Ymere, Ballast Nedam, Volker
Wessels en BNG-gebiedsontwikkeling. Deze combinatie van vier partijen vormde de GEM/PPS Nieuwoverstad
in de verhouding 50% - 50%. In 2012 is de organisatie ontvlecht.
Situatieschets

Bron: Stimuleringsfonds.nl (2014)

Geleerde lessen
Samenwerking:
 Vanaf de pps start is er sprake geweest van twee externe projectdirecteuren, een aangewezen door de
marktpartijen en één aangewezen door de gemeente. Bij de start werd een omvangrijke overlegstructuur
in het leven geroepen.
 Net na de crisis was de insteek van zowel publieke als private kant om het plan/programma gewoon uit
te voeren zoals bedacht, inclusief het verwerven van de grond en het vastgoed. Volgens de betrokken
partijen zou het allemaal binnenkort weer goed komen, dus wilde niemand de samenwerking/posities
opgeven. Stoppen was geen optie, terwijl er behalve papiervulling nog niet veel was gebeurd.
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Na verloop van tijd wilde de gemeente wel stoppen met het project; de private partijen wilden
doorgaan/ niets veranderen. Voorgaande kwam ook doordat het geïnvesteerde bedrag vanuit de markt
relatief gezien niet hoog was (geen grond) en de marktpartijen wel een bevoorrechte positie hadden wat
betreft de verdere ontwikkeling. Daarnaast speelden er bij alle partijen veel andere en verschillende
belangen op de achtergrond, waardoor de partijen elkaar in de greep hielden.
Op een gegeven moment was er de mogelijkheid om (goedkoop) grond met opstallen in het gebied aan
te kopen. De gemeente wilde wel investeren, maar de marktpartijen wilden niet investeren. Het besluit
werd telkens uitgesteld door de marktpartijen waardoor het vertrouwen tussen de partijen verminderde.
Overigens werden meerdere besluiten telkens uitgesteld.
Uiteindelijk is de pps- samenwerking opgeheven en is de organisatie door de externe projectdirecteur
ontvlecht en hebben alle partijen een beperkt verlies genomen. Het opheffen van de organisatie op
initiatief van de externe projectdirecteur is opvallend, omdat in veel gevallen de externe directeuren
juist blijven zitten vanwege de eigen positie. Dit geldt overigens voor een (heel) groot deel van de
externe adviseurs die bij een project zijn betrokken; er zijn maar weinig externe adviseurs die hun eigen
positie opgeven ook al is dat beter voor het project.
De nieuwe rol van de gemeente bij gebiedsontwikkelingen kan bestaan uit: stimuleren (wat wil je?) en
verleiden (wie wil je?). Al in 2005 is het gesprek aangegaan met 42 ondernemers in het gebied en is
gevraagd om plannen te maken. De gemeente vond dat de plannen niet snel genoeg kwamen waardoor
er niets meer mee is gedaan. Momenteel is de gemeente weer bezig met lokale ondernemers te praten en
wordt hen de ruimte gegeven om te investeren. Dit geldt ook voor tijdelijke initiatieven (zoals een
strand) waar de gemeente nu voor open staat. Door als gemeente dergelijke plannen te stimuleren gaat
de kwaliteit van het gebied ook omhoog.
Het in- en uitstappen van andere partners moet kunnen (samenwerking moet van beide kanten losser).
Er moet van zowel publieke als private kant veel meer vrijheid in samenwerkingen komen: ruimte om
andere partijen toe te laten.
Drie punten zijn van groot belang om gebiedsontwikkelingen (weer) op gang te krijgen: afboeken,
maken van keuzes op korte en lange termijn en het bieden van perspectief. Daarnaast is het van groot
belang dat er op een goede manier ad-hoc op kansen die voorbij komen moet kunnen worden
gereageerd.
Organisatie: was een traditionele BV-CV constructie, die achteraf gezien niet flexibel genoeg was en
gegeven de feitelijk nog zeer aarzelende ontwikkelingen enigszins een kind met waterhoofd.

Investeren en financieren:
 Omdat stoppen in eerste instantie geen optie was (zie hierboven) en de partijen in het consortium ook
geen verlies wilden werd telkens om een nieuwe Grex gevraagd. Ondanks de negatieve
marktontwikkelingen moest de Grex, op basis van irreële marktontwikkelingen, telkens worden
aangepast, maar een verlies kon daarmee niet worden gemaskeerd. Er was grote weerstand bij de
marktpartijen om te stoppen met Grex berekeningen.
 Nadat bleek dat een sluitende grex niet meer haalbaar was, zeiden de marktpartijen dat de gemeente
maar moest afboeken. Er was geen sprake meer van samen uit, samen thuis.
 Het nemen van verlies wordt te veel tegengehouden door de vele verschillende individuele belangen om
balansen zo gunstig mogelijk te doen lijken. van zowel publieke als private partijen. Maar vaak komt
het net niet goed uit op de balans dit jaar, beurskoers, verkiezingen, eigen positie binnen de organisatie,
etc.
 Circa 85% van de gronden moest nog verworven worden en men wilde wel stukje voor stukje
ontwikkelen. Toen de kans zich voordeed, werd echter niet doorgepakt.
 Het voeren van een exploitatie over de lange termijn voor integrale investeringen is eigenlijk niet
mogelijk. Om een goede exploitatie op te kunnen zetten moet per deelgebied een grex worden opgezet,
waardoor bij tegenvallende resultaten ook per situatie verlies kan worden genomen.
 Uit een rekensom kwam naar voren dat zeven jaar stilliggen van een deel van het project net zoveel
verlies oplevert als het downgraden van het programma.
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Spoorhaven, Roosendaal
Type ontwikkeling:
Aantal woningen:
Ontwikkelperiode:
Totaal oppervlakte:
Grondeigendom:

Wonen en werken
Nog niet bekend
Nog niet bekend
Circa 250 hectare
Privaat en overheid

Net zoals bij de Bloemendalerpolder lagen er voor dit project plannen die zijn afgeketst. De plannen waren niet
haalbaar, er was geen steun vanuit de politiek en bevolking en de economische crisis leidde ertoe dat
ontwikkelaars geen geld uit wilde geven. De PPS (BV/CV) constructie tussen de gemeente Roosendaal, ProperStok en Bouwfonds die in 2001 was opgezet, werd ontbonden. In dit plan was het de bedoeling dat er 1100
woningen zouden worden ontwikkeld waarvan een kwart sociale huur- en starterswoningen betrof. In het gebied
zou het nieuwe stadhuis worden gebouwd en zou de onderwijslocatie van ROC West-Brabant ook binnen het
plangebied worden gerealiseerd. Het project zou een proeftuin vormen voor het toepassen van o.a. een Smart
ClimateGrid, een energiezuinig systeem dat de wijk zou moeten verwarmen met de restwarmte van de
vuilverbranding.
Na het stuklopen van de oorspronkelijke plannen is geprobeerd om tot een nieuw akkoord te komen met meer
flexibiliteit in het programma, in de planning en in de financierbaarheid. Dit akkoord is er uiteindelijk gekomen
maar heeft niet geleid tot het tekenen van een contract. In de tussentijd is de bouw van het ROC door het
gesteggel afgeblazen en is besloten het oude stadhuis te renoveren en geen nieuwbouw te plegen. Hierdoor zijn
twee dragers van het stedenbouwkundig plan weggevallen. Daarnaast hebben de marktpartijen geen incentives
om met dit project aan de slag te gaan. Ze hebben exclusiviteit zonder afnameverplichting. De ontwikkelaars
proberen allerlei kosten door de gemeente te laten bekostigen terwijl de gemeente reeds ongeveer 50 miljoen in
het totale project geïnvesteerd heeft. Op dit moment gaat de gemeente onderzoeken of de gemeente zelf het
gebied kan gaan ontwikkelen. De haalbaarheid van een zorgcluster met o.a. een zorghotel worden onderzocht.
Situatieschets

Bron: Nieuwbouwwijzer.nl (2014)
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Geleerde lessen
Samenwerking:
 De oude samenwerking is ontbonden en er is teruggegaan naar een traditioneel model, waarbij de
gemeente de grond heeft en de marktpartijen de ontwikkeling voor hun rekening nemen.
 Marktpartijen willen alle risico’s bij de gemeente neerleggen of laten liggen. Ze willen wel de
exclusiviteit op het ontwikkelen van het gebied, maar geen afnameverplichting op zich nemen.
 Het loskomen van “oude” marktpartijen / alternatief vinden voor deze marktpartijen zou de boel
losmaken en een nieuw speelveld creëren. Echter, de gemeente kan de samenwerking ook niet zomaar
opzeggen zonder alternatief voor de grondopbrengst (ook al wordt er momenteel ook niets ontwikkeld).
Er moet een perspectief worden geboden voor alternatieve opbrengsten: een nieuwe schoen moet
worden gevonden alvorens de oude schoen weg wordt gedaan.
 Het is van belang om de gemeenschap er veel meer bij te betrekken. In het verleden werd altijd het
initiële plan op kleine onderdelen aangepast in plaats van op een totaal nieuwe manier te starten (bij de
gebruiker) en dan het plan opnieuw op te bouwen en ruimte te bieden aan nieuwe initiatieven.
 De heersende politieke opvatting over het project en het geloof is erg belangrijk voor het slagen van een
gebiedsontwikkeling.
 De samenwerking tussen de gemeente en private partijen (Proper-Stok en Bouwfonds) is op het moment
niet goed. Het laatste gesprek tussen de gemeente en deze partijen is te lang geleden en ging over geld
in plaats van over de wijze waarop de ontwikkeling gezamenlijk kan worden vormgegeven.
 De gemeente wil dit project zelf oppakken en uitvoeren.
Planologisch-juridisch instrumentarium:
 Uiteindelijk zal er waarschijnlijk een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. Deze moet ruim
worden opgezet in de hoedanigheid van een kaart met kwaliteitseisen en de grenzen vanuit milieu.
 De ontwikkeling is te veel vastgezet doordat grond is aangekocht die binnen een contour valt. Om de
contour te breken moest hoogbouw in het plan worden opgenomen, die niet kan worden afgezet.
Hierdoor is het contourprobleem vervangen door een afzetprobleem en probleem omtrent de hoge
kosten die verwerving van deze grond met zich meebrachten.
Investeren en financieren:
 Het oude plan had een te omvangrijk programma en te grote verwerkingskosten. Het plan is opgedeeld,
waarbij er een nieuw plan is gemaakt voor het meest kansrijke deel in het zuiden van de ontwikkeling.
 De gebiedsontwikkeling heeft te lijden gehad van het feit dat het stadskantoor niet is verhuisd naar de
Stadsoevers. De communicatie over de ontwikkeling van het nieuwe stadskantoor binnen de gemeente
is niet goed geweest, waardoor het is afgeschoten door de raad.
 Met veel moeite is een VMBO-school overgehaald zich op de locatie te vestigen, waarna de
marktpartijen de school op een slechte locatie/slecht pand hebben gehuisvest.
 Ontwikkeling van het gebied en omgang met belanghebbenden/partijen is onvoldoende zorgvuldig
geweest vanuit zowel publiek als privaat waardoor partijen zich niet in Stadsoevers hebben
gevestigd/zich ergens anders hebben gevestigd. Ondertussen zijn alle interessante partijen weggelopen.
 Bij het begin zijn geen scenario’s opgesteld, waardoor de keuzemogelijkheden nu zeer beperkt zijn.
Door scenario’s op te stellen had er makkelijker geanticipeerd kunnen worden op veranderingen.
 De markpartijen willen wel alle opties open houden om te ontwikkelen maar niet investeren, tenzij er
zekerheid is over de afzet. Ze hebben geen grondpositie, doen te weinig moeite om te verkopen en
hebben andere prioriteiten. Doordat de prioriteiten ergens anders liggen en de stilstand de marktpartijen
(beperkt) geld kost, wordt er onvoldoende aan de ontwikkeling van Stadsoevers gewerkt.
 De gemeente wil bekijken op welke manieren er kan worden mee geïnvesteerd. Misschien door het
verstrekken van een goedkope lening?
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Valkenburg, Katwijk
Type ontwikkeling:
Aantal woningen:
Ontwikkelperiode:
Totaal oppervlakte:
Grondeigendom:

Wonen, werken, recreëren.
5.000
15 tot 20 jaar
Circa 470 hectare (inclusief deel duinen en glastuinbouw)
RVOB

De ontwikkeling vindt plaats op het voormalige Marinevliegkamp Valkenburg dat tot 1 januari 2007 in gebruik
was door defensie. De gemeente Katwijk en het RVOB werken hier samen aan de realisatie van een
aantrekkelijk woon-, werk-, en recreatiegebied met 5.000 woningen, een werkpark, sport, recreatie en
maatschappelijke voorzieningen. De gemeente was in een eerder stadium al akkoord gegaan met de plannen die
in een integrale structuurvisie en integraal structuurplan zijn vastgelegd. In 2013 is een concept masterplan
vastgesteld als opmaat voor een bestemmingsplan.
De regio Holland Rijnland is een van de slechts presterende gemeenten in de regio op het gebied van
woningbouwproductie. Voor partijen is dat aanleiding geweest om de locatie Valkenburg tot woonlocatie te
herontwikkelen. Omdat er sprake was van grootschalig Rijkseigendom en het samenbrengen van multisectorale
Rijksbelangen in het project, heeft het Rijk ervoor gekozen om het RVOB namens de Rijkspartijen in dit project
te laten opereren. In 2007 hebben het RVOB en de gemeente Katwijk een integrale structuurvisie vastgesteld en
in 2008 is een integraal structuurplan vastgesteld. Daarna is de voortgang van het project gestagneerd. Dit had
voornamelijk te maken met de discussie omtrent de aanleg van de hoofdinfrastructuur (RijnlandRoute). Dit is
voor de gemeente Katwijk een randvoorwaarde om met de ontwikkeling door te gaan. Toen er in 2012 in
voldoende mate duidelijkheid over de Rijnlandroute ontstond, kon het masterplan worden afgerond. Na
afronding van het concept Masterplan zijn Partijen gestart met het verkennen van de mogelijkheden om tot een
publiek-publiek samenwerkingsverband te komen (Katwijk en RVOB). Het concept masterplan is in juli 2013
vastgesteld. Katwijk en het RVOB hebben ervoor gekozen om eerst publiek-publiek tot een afsprakenkader te
komen Dit is bewust gedaan om eerst een aantal afspraken te kunnen maken. De partijen hebben nadrukkelijk de
ambitie om de locatie Valkenburg in de toekomst volledig energieneutraal te laten functioneren. Dit betekent dat
alle energie die in de toekomst op de locatie wordt verbruikt, op of in de directe omgeving van de locatie wordt
opgewekt.
Situatieschets

Bron: Ruimtelijkeplannen.katwijk.nl (2014)
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Geleerde lessen
Samenwerking:
 Momenteel is er nog geen formele SOK gesloten en er wordt geen PPS ingericht. Er is in 2010 wel een
intentieovereenkomst tussen de gemeente Katwijk en RVOB gesloten t.b.v. de Masterplanfase en er
wordt gewerkt aan een publiek-publieke samenwerking.
 De samenwerking lijkt traditioneel te zijn ingestoken door eerst met de gemeente de uitgangspunten te
bepalen.
 De komende periode zal duidelijk moeten worden voor welk ontwikkelmodel wordt gekozen. Duidelijk
lijkt in ieder geval wel dat de gemeente Katwijk niet tot overname van de gronden van de locatie
Valkenburg zal overgaan. Hoe met de inzet en inbreng van gronden wordt omgegaan is op dit moment
onderwerp van gesprek.
 Er zijn nog geen partijen geselecteerd/gevraagd om de ontwikkeling te realiseren; daar wordt
momenteel over nagedacht. Daarbij wordt zeker niet uitgesloten dat per ontwikkeleenheid en/of fase
telkens gebruik zal worden gemaakt van verschillende samenwerkingen en ontwikkelconstructies.
Planologisch-juridisch instrumentarium:
 Er is een masterplan opgesteld, dat op hoofdlijnen inzicht geeft in de mogelijkheden. Dit plan heeft
geen formeel planologisch-juridische status, maar vormt de basis/opmaat voor het te maken
bestemmingsplan. Het masterplan gaf eerst het idee bij de consultatie van marktpartijen dat er een
blauwdruk werd gegeven tot op detailniveau. Het Masterplan is echter geenszins een blauwdrukplan.
Doel van het Masterplan is om de kwaliteiten van het gebied te benoemen en de hoofdstructuren (op
hoofdlijnen) vast te leggen. Wat daarbinnen en daaromheen gebeurt, is flexibel en vooral afhankelijk
van de toekomstige marktvraag. De verbeeldingen die in het Masterplan zijn gebruikt hebben puur tot
doel dat een beeld ontstaat van het gewenste kwaliteitsniveau voor de locatie.
 In het gebied zijn slechts in zeer beperkte mate belemmerende functies (milieucontouren) aanwezig. Op
dit moment is voor die beperkte belemmerende functies nog niet uitgegaan van verwerving daarvan.
 Doordat Valkenburg in één van de tranches van de Crisis- en herstelwet is opgenomen is het gebied als
experimenteergebied aangemeld en kan er een bestemmingsplan en exploitatieplan voor 20 jaar worden
opgesteld.
 Uiteindelijk worden de plannen in een bestemmingsplan vastgelegd. Het opstellen van een
bestemmingsplan geeft de gemeente (college en raad) “zekerheid” omtrent hetgeen er zou kunnen
worden gerealiseerd en de kosten van bovenwijkse voorzieningen kunnen worden geregeld. Daarnaast
geeft het de grondeigenaar meer houvast als het gaat om het zeker stellen van de realisatie van de
volledige ontwikkeling. Het vormt een grotere barrière om de voortgang van een ontwikkeling na de 10jaars periode van een regulier bestemmingsplan vanuit bijvoorbeeld politieke of bestuurlijke
overweging te stagneren.
Investeren en financieren:
 Op korte termijn moet er een grote voorinvestering worden gedaan om het terrein te ontmantelen. Naast
het opruimen van niet-gesprongen explosieven en het doen van grootschalig archeologisch onderzoek
gaat dit vooral over het opruimen van de landingsbanen en het saneren van bodemverontreiniging. Dit
wordt gedaan op basis van een aanbesteding die alleen betrekking heeft op deze werkzaamheden en dit
heeft geen connectie met de verdere ontwikkeling van het gebied. Hierdoor is na het schoonvegen nog
alle ruimte om de ontwikkeling verder vorm te geven.
 Het doen van een separate aanbesteding/formuleren van een opdracht is makkelijker als gevolg van:
- Het beperkt aantal partijen, die momenteel in de gebiedsontwikkeling participeren en
daardoor;
- Meespelen van minder belangen (zoals beursnotering) bij de beslissing om voorinvesteringen
te doen zonder dat er aanspraak kan worden gemaakt op toekomstige ontwikkelingen.
 Hoe de verdere ontwikkeling in te steken wordt momenteel over nagedacht: grootschalige aanbesteding
of kleine aanbestedingen? Hoe wordt de grond ingebracht? Getracht wordt een financieringsbadkuip te
voorkomen.
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Door de deels tijdelijke invulling (Soldaat van Oranje) krijgt het gebied naamsbekendheid en worden er
geringe opbrengsten gerealiseerd.
De ambitie is ook om collectief particulier opdrachtgeverschap toe te passen.
De tijdelijkheid van het financieel planologisch instrumentarium (20 jaar) moet in ogenschouw worden
genomen.
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