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1. Inleiding en achtergrond

W

1.1 Watertorenberaad
De bouw stagneert, vastgoed- en gebiedsontwikkelingen komen niet meer van de grond, traditionele werkwijzen
in de ontwikkeling lopen spaak, de financierbaarheid van projecten staat onder druk, de werkgelegenheid in een
hele sector staat onder druk, etc. Het Watertorenberaad is een samenwerkingsverband tussen een groot aantal
publieke (Ministerie van BZK, provincies, gemeenten, kennisinstituten), publiek-private (corporaties) en private
(beleggers, ontwikkelaars, bouwers, ontwerpers) partijen. In dit verband wordt op verschillende niveaus gezocht
naar nieuwe wegen in gebiedsontwikkeling. Nieuwe wegen om ontwikkelingen (weer) op gang te helpen en op
deze wijze een rol te spelen bij het invullen van maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van
zorg, onderwijs, duurzaamheid en werkgelegenheid.
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Denken en doen
Het Watertorenberaad wil een bijdrage aan gebiedsontwikkeling(en) leveren op basis van denken & doen, kennis
& kunde en houding & gedrag. Juist door deze onderdelen te combineren denken wij nieuwe werkwijzen te
ontwikkelen en implementeren waardoor gebiedsontwikkelingen een (door)start kunnen maken. Het Watertorenberaad is opgebouwd uit drie niveaus waarin de bovenstaande combinaties in de praktijk worden uitgevoerd:
 Watertorenberaad .
 Werksessies.
 Praktijkpilots.
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Thema's in gebiedsontwikkeling
In het beraad wordt op bestuurlijk niveau de algemene richting geformuleerd, waarbij concrete vragen uit de
praktijk worden ingebracht en resultaten uit werksessies en pilots worden teruggekoppeld. In het Watertorenberaad zijn de volgende vier thema's benoemd:
 Anders plannen: alternatief voor het Masterplan, geen eindbeeldplanning.
 Anders samenwerken: alternatief voor SOK, andere samenwerkingsvormen.
 Ander plan-jur instrumentarium: alternatief voor bestemmingsplan, gebruik van instrumentarium.
 Anders investeren: alternatieve financieringsvormen en verdienmodellen.
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1.2 Werksessies
In de werksessies worden op de onderstaande onderwerpen (her)nieuwde methoden voor gebiedsontwikkelingen
besproken en uitgewerkt. Dit wordt vervolgens toegepast in de pilots. De informatie uit de werksessies wordt
gebundeld in het nieuwe werkboek van het Watertorenberaad. In de komende periode worden de werksessies op
een andere manier ingestoken, waarbij de verbinding met maatschappelijke vraagstukken en partijen wordt gemaakt.
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Anders plannen
Procesomkering, de klant centraal en flexibilisering: naar alternatieven voor het Masterplan. Onder de noemer
anders plannen zoeken we naar het concreet maken van co-creatie, die start bij de eindgebruiker en de rol van
professionele partijen zoals de gemeente, ontwikkelaars, beleggers, corporaties en ontwerpers hierbij. Maar ook
het omgaan met de valkuilen van "alles" draait om de klant. Hoe kan je de dagelijkse zoektocht en flexibiliteit
die daaruit voortkomt vervatten in een dynamisch proces waarbij er wel sprake is van een "stip" op de horizon
maar niet het eindbeeld tot in detail is vastgelegd?

Anders samenwerken
Andere partijen, rollen en manieren van samenwerken: naar nieuwe vormen voor SOK’s. Met het gedachtegoed
samenwerkingsovereenkomst op één A4-tje zoeken we niet alleen naar vereenvoudiging van te maken afspraken,
maar ook duidelijk naar het scheiden van hoofd- en bijzaken (wat leg je wel en niet vast) en het omgaan met
onzekerheid. Hoe leg je niet zozeer een project, als wel een proces vast, wat voor afspraken maak je dan samen.
De zoektocht leidt ons langs bijvoorbeeld een hoofdlijnenovereenkomst (HOK), waarin je project- en procesbeginselen afspreekt en die als flexibel kader voor afspraken met meerdere partners (in plaats van gedwongen winkelnering binnen een PPS-afspraak) richting realisatieovereenkomsten (ROK) voor deelgebieden werkt.
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Anders planologisch-juridisch instrumentarium
Andere manieren van planvorming. Andere plannen. Alternatieven voor het bestemmingsplan? Onder de noemer
ander planologisch-juridisch instrumentarium zoeken we naar optimalisatie van de huidige en mogelijk nieuwe
rol van het wetgevend RO-kader, in het bijzonder de kaderstellende rol van de Structuurvisie en het bestemmingsplan.
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Hoe voorkomen we dat de marktrealiteit en de planprocedures elkaar steeds bijten (markt anders -> plan aanpassen -> procedure af -> markt weer anders -> plan anders -> etc). In de ophanden zijnde Omgevingswet kunnen
en zullen hier keuzes in worden gemaakt die ook worden bediscussieerd. Ook zien we grote kansen voor bijvoorbeeld stedelijke herverkaveling. Dit hangt mogelijk weer samen met de mogelijkheid om dan ook met een
gebiedsfonds-aanpak te werken.

1.3 Pilots
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Anders investeren
Andere manieren van investeren en financieren: naar gebiedsfondsen. Onder de noemer anders investeren zijn
we op zoek naar de verbinding tussen de vastlopende grondexploitatie, de krapper wordende vastgoedexploitatie en de ruimte en flexibiliteit die een integrale gebiedsexploitatie zou kunnen bieden. Maar dan wel
inclusief onder andere de verdienpotenties die uitgaan van energieexploitatie en andere bestaande kasstromen,
zorg (pensioen in natura?) en niet in het minst ook beheer. Maar breder dan dat gaat het ook om de financiering
daarvan via bijvoorbeeld een eigenarenfondsen in plaats van onteigening of gebiedsgerichte maatschappelijke
(voor)investeringsfondsen.
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Organische gebiedsontwikkeling Sluisbuurt
De Sluisbuurt op het Zeeburgereiland is in overleg met het Watertorenberaad in de gemeente Amsterdam aangewezen als onderzoeksgebied naar nieuwe werkwijzen in gebiedsontwikkeling. In deze pilot zijn we op zoek
naar andere vormen van planvorming, ontwikkelstrategieën en nieuwe rollen van partijen. Zo is planvorming op
basis van een eindperspectief verleden tijd; het ontwikkelen van masterplannen met daaraan gekoppelde exploitaties werkt niet meer. We moeten op zoek naar ontwikkelstrategieën waarbij niet alleen de consument wordt
betrokken, maar ook andere maatschappelijke partijen nadrukkelijk zeggenschap krijgen, initiatieven kunnen
nemen en met elkaar kunnen samenwerken. Om dit mogelijk te maken moeten partijen hun rol opnieuw definiëren en moet er worden gezocht naar wegen om deze (nieuwe) partijen daadwerkelijk een positie te geven in
gebiedsontwikkelingen. Niet alleen in de Sluisbuurt, maar in heel Amsterdam en de rest van Nederland.

er

Gedurende het project zijn verschillende werksessies georganiseerd met ambtenaren en (maatschappelijke) partijen uit de stad. Tijdens een eerste rondetafelgesprek, waarbij de traditionele vastgoedpartijen als toeschouwer
aanwezig waren, is een open gesprek gevoerd met een groot aantal partijen uit de stad over de wijze waarop zij
denken dat ontwikkelingen vorm zouden moeten krijgen. Als vervolg daarop is een uitgebreide werksessie georganiseerd met bijna 40 partijen uit de stad en vastgoedpartijen, waarbij een verdieping is gemaakt.
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Momenteel wordt gewerkt aan een verdere duiding van het organisatiemodel van organische gebiedsontwikkeling, waarbij wordt gezocht naar antwoorden op vragen als hoe kan worden gestart, wie neemt het initiatief,
welke rol hebben gebruikers, welke rol heeft de gemeente, wie geeft de grond uit, wat is de rol van de ontwikkelaar, hoe wordt er samengewerkt, hoe worden publieke belangen geborgd, etc. Richting het eind van 2013 wordt
een congres georganiseerd waar een mogelijk organisatiemodel(len) en verdere bouwstenen voor organische
gebiedsontwikkelingen worden gepresenteerd.

Versnellen bouwprojecten
Bouwend Nederland en VNO-NCW / MKB Nederland hebben het initiatief genomen om zoveel mogelijk bouwprocessen in Nederland weer op gang te brengen. Zij willen dat doen in elke van de vijf regio’s van Bouwend
Nederland. Het ministerie van BZK ondersteunt dit initiatief en is mede opdrachtgever. Aanleiding is het aanhoudend slechte perspectief in de bouwsector zelf en de behoefte aan interventies om de bouw weer op gang te
brengen. Het project ‘versnellen bouwprojecten’ heeft twee doelen:
 Vastgelopen bouwprojecten weer zoveel perspectief mee te geven dat er weer beweging in komt en
leidt tot bouwactiviteiten van welk soort dan ook.
 Extraheren van een algemeen toepasbare praktijk, zowel aan publieke als private zijde, op basis van de
analyse van de projecten en de oplossingsrichtingen die worden aangedragen.

8

In iedere regio van Bouwend Nederland worden 10 bouwprojecten van een concreet advies voorzien. De ondernemers leveren zelf alle relevante projectinformatie aan, waarna door middel van interviews deze informatie
verder wordt aangescherpt. Vervolgens worden via een klankbordsessie (intervisie), waarbij alle ondernemers en
een tiental externe experts aanwezig zijn, de bouwprojecten besproken en krijgen de ondernemers al concrete
adviezen mee. Daarnaast wordt een gemeentesessie georganiseerd, waarbij de gemeenten die een project binnen
de gemeentegrenzen hebben liggen worden betrokken bij het project.
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Na iedere tranche worden twee rapportages gemaakt. In de algemene rapportage wordt ingegaan op de projectoverstijgende analyses, oplossingsrichtingen en aanbevelingen. Het projectenboek bevat een projectspecifiek
advies dat ingaat op elk van de onderliggende projecten waarin per project concreet een beknopte ontwikkelstrategie/-advies is gegeven. Aangezien dit advies specifiek gericht is op de verschillende projecten, worden de
projectadviezen enkel aan de betrokken initiatiefnemers en gemeenten gegeven.
Langjarige gebiedsontwikkelingen
In het Watertorenberaad is voor de zomer door het ministerie van BZK gevraagd of het Watertorenberaad een
pilot wil starten over de gewenste randvoorwaarden bij langjarige gebiedsontwikkelingen. De noodzaak om de
aanpak van langjarige gebiedsontwikkelingen te onderzoeken vloeit mede voort vanuit het feit dat gebiedsontwikkelingen niet langer in termen van eindperspectief en GREX gedefinieerd kunnen worden maar als een flexibel samenspel van gebiedsinvullingen dat wisselt in tijd, functie en kosten en opbrengsten.
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Welke randvoorwaarden zijn passend bij gebiedsontwikkelingen, waarvan de ontwikkeltermijn over de planologische kaders heen gaat en het eindperspectief op basis van een veelheid aan externe factoren niet vastgelegd kan
worden? Daarbij horende deelvragen zijn:
 Welke kaders (set planologisch-juridisch instrumentarium), inclusief beleidsregels zijn passend bij langjarige gebiedsontwikkelingen?
 Welke samenwerkingsvormen zijn passend bij langjarige gebiedsontwikkelingen?
 Welke vehikels wat betreft investeringen zijn passend bij langjarige gebiedsontwikkelingen?

er
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Het plan van aanpak bestaat uit praktijkonderzoek, toepassing en aanbevelingen. In het praktijkonderzoek wordt
door middel van desk research en interviews informatie over een zestal lopende gebiedsontwikkelingen opgehaald. Op deze wijze worden de geleerde lessen uit andere projecten opgehaald. Door middel van een werksessie met de projectleiders van deze projecten wordt dit verder aangescherpt tot concrete handvatten. Vervolgens
worden deze handvatten in een viertal projecten toegepast, waarbij per project twee werksessies worden georganiseerd met de betreffende gemeenten. Op basis hiervan wordt inzichtelijk gemaakt welke kaders, samenwerkingsvormen en investeringsvehikels daadwerkelijk in de praktijk toepasbaar zijn.
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Nota grondbeleid nieuwe stijl
De notie dat de wereld van ruimtelijke ontwikkeling, grond en vastgoed structureel aan het veranderen is, is
breed gedragen. Voor deze omslag worden termen gebruikt als ‘organische gebiedsontwikkeling’, ‘gebiedsontwikkeling nieuwe stijl’ of ‘gebiedsontwikkeling 3.0’. Welke termen ook precies gebruikt worden, het is duidelijk
dat kernbegrippen zijn: van schijnzekerheid naar flexibiliteit, van blauwdrukdenken naar de ‘stip op de horizon’
met een onzekere weg ernaartoe, van het ‘wat en hoe’ naar het ‘waarom, hoe en wat, van lange adem naar kortere termijn en tijdelijkheid, van een sturende naar een faciliterende/verleidende overheid’, en niet in het minst van
de klant als afnemer naar de klant als sturend.
Dat deze veranderingen gevolgen hebben voor het traditionele denken over grondbeleid (inclusief het bijbehorende instrumentarium), is aannemelijk. Maar wat dit precies betekent en hoe een gemeente daarmee om kan
gaan, is nog niet zo scherp.
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Op meerdere fronten (vanuit Actie Agenda Bouw, Watertorenberaad, Programma Gebiedsontwikkeling Nieuwe
Stijl, Platform31, etc.) wordt gewerkt aan het inhoud en vorm geven aan de veranderingen die gaande zijn. Maar
het samen brengen van wat deze veranderingen betekenen voor het opstellen van een nieuwe Nota Grondbeleid,
wordt nog niet zo expliciet aan de orde gesteld. Het doel van dit project is:
 Een nieuwe nota grondbeleid: de gemeente Zwolle wil eind dit jaar haar nieuwe Nota Grondbeleid implementeren.
 Leren en opschaalbaar maken: meerdere gemeenten spelen met dit vraagstuk en door van elkaar te leren
kunnen zowel de gemeente Zwolle als andere gemeenten hier voordeel behalen.
 Volgend uit b): Nieuwe nota’s grondbeleid voor andere gemeenten (PM: hierover is via VNG ‘contactgroep grondzaken’ overleg met mogelijke geïnteresseerde andere gemeenten. NB Rotterdam heeft zich
al bereid verklaard mee te doen/denken). E.e.a. kan in de vorm van pilots.
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2. Anders plannen
2.1 Inleiding
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De traditionele wijze van –gesloten- planvorming voldoet niet meer. Plan met programma en exploitatieopzet,
vervat in een overeenkomst tussen partijen, waarbij de gebruiker en belegger achterop komen, moet compleet
omgekeerd worden. Procesomkering is de afgelopen jaren als term goed in beeld gekomen maar we slagen er
nog onvoldoende in om het ook daadwerkelijk handen en voeten te geven.
Er is ook geen eenheidsworst, verschillende opgaven vragen om verschillende aanpakken en daarbij horen verschillende beelden. De opstelling van die beelden vraagt om degelijke proceskennis en draait om de mensen voor
wie de plannen gemaakt worden. Dit gaat zeker op nu we meer en meer bezig zijn met de bestaande stad en de
verversing van woningen, voorzieningen en ruimte in een bestaande context. De nieuwe werkelijkheid vraagt om
dienstbare stedenbouw en een inzet van de stedenbouwer van zijn kennis en vaardigheid van beelden zien, analyseren en in beeldtaal vertalen, richting gebruiker en betaler. Niet de ontwerper staat centraal meer het ontwerpen.
Ontwerpen gaat niet meer over nieuw, maar over bestaand, Niet over fysiek en kosten, maar over sociaal en
baten. De moderne ontwerper ontwerpt in samenwerking met andere actoren processen, business modellen, gemeenschappen en vertaalt dat door in het ontwerp voor gebied, gebouw en/of openbare ruimte. Daarvoor is
nieuwe beeldtaal nodig en moeten nieuwe rollen worden gedefinieerd. Plannen doe je niet altijd met eindperspectief (met uitzonderling van kleine, overzichtelijke opgaven) maar als organisch groeien.
Er is niet één methode van anders plannen maken daarom hebben we een aantal handvatten voor anders plannen
benoemd, geven we ontwerpvoorbeelden en gaan komend jaar een toepassing uitvoeren in de pilot Sluisbuurt,
Zeeburgereiland te Amsterdam.
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2.2 Handvatten voor plannen van nu
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Bij anders plannen gaat het onder andere om vernieuwing en verbetering van zowel opdrachtgeverschap als
opdrachtnemerschap ten aanzien van ontwerpen, nieuwe ruimtelijke strategieën, andere planvormen, faciliteren
en interpreteren van processen die meer bottom-up tot stand komen en flexibilisering. Aangesloten wordt op
uitganspunten zoals bijvoorbeeld zijn verwoord ‘Vormgeven aan de spontane stad’ van het Planbureau voor de
Leefomgeving (PBL) en Urhahn Urban Design en ‘Ruimte voor initiatief’ van Nirov|Platform31. De ontwikkelde ‘theorie’ wordt ingebracht in de pilot Sluisbuurt en geconcretiseerd. Als voorbeeld: wij willen een document
opstellen waarin de handvatten voor opdrachtgevers en ontwerpers zijn verwoord. Ook willen we een startdocument opstellen dat ingaat op de randvoorwaarden waaraan de strategieën moeten voldoen. De uitgangspunten
willen we vervolgens uitwerken in het praktijkonderzoek en inbrengen in de pilot Sluisbuurt om op basis daarvan te bepalen of de handvatten in de praktijk werken.
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Onderstaande regels voor plannen in een regionale dan wel stedelijke gebiedscontext zijn bedoeld als handvatten. Ze zijn niet bedoeld als één sluitend geheel en staan soms onderling met elkaar op gespannen voet. Dat is
geen probleem maar een gegeven van onze tijd.
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Ontwerpen en ontwerpend denken kan complexiteit, samenhang en onvermoede mogelijkheden duiden, waar
taal tekort schiet. Juist daarom is het een belangrijk middel in complexe gebiedsontwikkelingen. Ontwerpen kan
(op verschillende schaalniveaus) de kwaliteit en potentie van een plek tastbaar maken, ambities en haalbaarheid
verkennen en (conceptueel) verbeelden. En tevens processen schetsen en netwerken verbeelden. Hiermee kan
een ontwerp op het oog tegenstrijdige belangen verbinden, onverwachte mogelijkheden blootleggen en verleiden. Om het ontwerp deze rollen effectief te kunnen laten spelen vraagt onze tijd om helder opdrachtgeverschap
en strategische en slimme plannen die passen bij de vraag van dat moment. Onderliggende opgave is om met oog
voor het proces, schaalniveaus te verbinden en ruimte te bieden aan kansen en onzekerheden.
1. Effectief verbinden van de expertise van opdrachtgeven en ontwerpen
Voor ontwerpers vereist dat naast ontwerpvaardigheid, strategische en communicatieve vaardigheden evenals
kennis van het ontwikkelproces. Voor opdrachtgevers het formuleren van een duidelijke opdracht, doelen, criteria en rolbepaling richting ontwerper en andere betrokkenen. Ontwerpen kan verschillende doelen dienen in de
diverse fasen van het proces en in verschillende opgaves. De bewuste keuze van ontwerpinstrument en ontwer-
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per gekoppeld aan het strategische of uitvoeringsgerichte doel is een essentiële competentie van de opdrachtgever. Kies de ontwerper op handschrift en houding, niet op beelden.
Dialoog tussen opdrachtgever en ontwerper is een voorwaarde, beiden hebben recht op inspiratie, overtuiging,
eigen normen en waarden.

W

2. Realistische ambitie
Iedere gebiedsontwikkeling behoeft sturing in de vorm van een heldere formulering van een realistische ambitie;
verleidelijk en op hoofdlijnen. Niet als een politiek/bestuurlijk dictaat, maar als resultante van maatschappelijke
dialoog met de belangrijkste stakeholders. Zo’n formulering moet houdbaar zijn in de lange looptijd van het
proces, gedragen worden door de belangrijkste stakeholders en gedurende het verloop van het proces regelmatig
getoetst worden op realiteitswaarde.
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3. Strategisch verbinden
Onzekerheid, complexiteit en stapsgewijze ontwikkeling zijn een gegeven. Evenals een divers veld van betrokken actoren. De uitdaging van vandaag is de lange termijn en de schaal van stad en regio te verbinden met
lokale gebiedskwaliteiten en het hier en nu. Dat vereist dat plannen een heldere strategische scheiding én interface leveren tussen deze niveaus. Top down én bottom-up up, lang én kort, uitvoerend gericht ontwerp én strategie (op doelen prioriteren en faseren).
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4. Conceptueel raamwerk
Strategische plannen bieden een conceptueel framework voor een meerjarige ontwikkeling. In dit framework is
de ruggengraat van het plan gedefinieerd (programmatisch, ruimtelijk, planeconomisch, tijd ), als afwegingskader biedt het ook ruimte voor mogelijke andere investeerders. Daarbij worden de organiserende principes voor
de verdere uitwerking ( die flexibel is) benoemd (deelprojecten/producten). Dit wordt gekoppeld aan juridische
kaders die ruimte bieden, procesafspraken en samenwerkingsprincipes tussen betrokken actoren.
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5. Scenario’s
Scenariodenken is een manier om toekomstige ontwikkelmogelijkheden te verkennen en ruimte te geven aan
invloeden van onderop. Maar ook om keuzes te maken op structuurniveau voor infrastructuur, water/groen opgaven , cultuurhistorie en energie. Hierbinnen werken met bandbreedtes om binnen dit strategische plan ruimte
te geven aan kansen, risico’s, ondernemerschap en de wensen van eindgebruikers.

er

6. Pragmatiek
Op een pragmatische manier hoge kosten/voorinvesteringen vermijden en optimaal inspelen op de marktvraag
van nu. Dat impliceert gelaagde plannen die ontwikkeld worden vanuit de gegevenheden van de ondergrond,
specifieke gebiedskwaliteiten, marktpotentie en (mogelijke) eindgebruikers. Dit hoeven niet altijd geheel nieuwe
plannen te zijn, beproefde concepten kunnen hergebruikt worden. Speculeer niet op de lange termijn maar ga uit
van een reeks van kleine behapbare businesscases. Denk in termen van doelstellingen per jaar. Zo blijft het ontwerp doelmatig.
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7. Biedt ruimte aan kansen en initiatief
Verken en benoem het type eindgebruiker (reeds zittende bewoners/bedrijven, specifieke nieuwe doelgroepen).
Creëer open platforms waarin ruimte is voor onvermoede kansen Geef ruimte voor eigen initiatieven aan de
eindgebruiker.
Accepteer en gebruik chaos en toeval, naast reguliere sturingsprocessen, als manieren om doorbraken te bereiken en voortgang te boeken.

8. Proces- en ontwikkelkennis steeds belangrijker
Er zijn kleine en grotere integrale opgaven. Niet alle eindgebruikers lossen het zelf op. Dat vereist luisterende
ontwerpers en procesbegeleiders (gemeente, ontwikkelaars, corporaties) die de eindgebruikers kunnen faciliteren
( voorfinanciering, ontwerp, bouwproces).
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9. Durf te leren
Evalueer het proces regelmatig, om te leren van opgedane ervaringen en bij te kunnen sturen. Beschouw een
ontwikkelproces als een continu leertraject. Richt de besluitvorming en regelgeving zo in dat continue aanpassing aan veranderende inzichten mogelijk is.
2.3 Rol van het ontwerp

e
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Het ontwerp als analysekader, communicatiemiddel en multidisciplinair framework
In het stedenbouwkundig ontwerp worden belangen, kennis en kansen op kaart en in tekening geïntegreerd. Dat
was altijd al zo. Maar omdat het planningsproces complexer en onzekerder is geworden – bijvoorbeeld omdat er
meer partijen betrokken worden om financieel support te organiseren – verandert de rol van het ontwerp. Het is
echter niet zozeer dat de vaktechnische inhoud van de stedenbouwkundige professie verandert, maar dat het
proces steeds bepalender wordt. Verandering is inherent aan een proces en dat betekent voor gebiedsontwikkeling dat aan het ontwerp constant gesleuteld moet kunnen worden. Van het ontwerp wordt daarom ook verwacht
dat het zijn rol in het ontwikkelingsproces duidelijk verwoordt: wat tekent de ontwerper en waarom? Daarmee
worden niet minder – zoals vaak wordt verondersteld – maar juist meer eisen aan het ontwerp gesteld, en dus
ook aan de capaciteiten van de ontwerper. In deze paragraaf beperken we ons echter tot de veranderende rol van
het ontwerp, in tekst en beeld.
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Elke plek en opgave is anders, en in elke fase van het ontwikkelproces is de verwachting een andere. Dat was al
zo, maar wat verandert is dat meer partijen participeren en betalen, en dat meer professionals betrokken raken
(bijvoorbeeld omdat milieudoelstellingen ambitieuzer worden). Het effect daarvan is dat de vooruitziende blik
van het ontwerp nog even belangrijk blijft, maar dat de korte termijn invulling prominenter wordt en ook meer
invloed krijgt op het totale ontwikkelproces – bijvoorbeeld door te kiezen voor een stap voor stap ontwikkelmethode (multiple ‘behapbare’ businesscases, zie ook par. 3.2 nr.6). Dat betekent enerzijds dat het ontwerpproduct tijdens het proces constant moet kunnen worden aangepast aan nieuwe inzichten en wensen, maar het betekent ook dat het ontwerp duidelijke en verleidelijke hoofdlijnen moet uitdragen om strategische doelstellingen te
kunnen realiseren (zie ook par. 3.2 nr.3).
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nb

De blauwdruk waarin tot in detail wordt vastgelegd wat er over 20 jaar gerealiseerd moet zijn, voldoet als ontwerpproduct overduidelijk niet meer. De stedenbouwkundige praktijk ontwikkelt daarom steeds vaker een ruimtelijke framework waarin kwaliteiten voor de lange termijn vastgelegd worden, maar waarin nog allerlei keuzes
oningevuld blijven, zodat voortschrijdend inzicht in een later stadium nog uitleg kan krijgen. Het spel van vastleggen en openlaten is het stedenbouwkundig ontwerp echter niet vreemd. Wat nieuw is, is dat het framework
steeds meer uit ruimtelijk hoofdlijnen bestaat – en dus een steeds algemener fysiek karakter krijgt –, maar dat
tegelijkertijd aan dat framework steeds vaker expliciet andere dan ruimtelijke waarden worden gehangen, namelijk sociale, economische en culturele waarden. We hebben al eerder geschreven dat een ontwerp integratie van
ideeën en mogelijkheden weergeeft in een gebied, wat betekent dat in een ruimtelijk ontwerp altijd al allerlei
waarden worden omarmd. Wat anders is, is dat die waarden nu expliciet moeten worden gemaakt in het ontwerp,
juist omdat zoveel meer mensen, belangen en ideeën participeren in het ontwikkelproces. En daarmee wordt van
het ontwerp verlangd dat het zich prominenter als onderzoek- en communicatiemiddel profileert, en als eindproduct flexibeler.
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Onderzoek & analysekader
Beschouwen we het ontwerp als analysekader, dan worden bijvoorbeeld potenties van de locatie, wensen van de
bewoners, restricties van het beleid en randvoorwaarden van de stakeholders verzameld en systematisch weergegeven. De weergave beperkt zich niet tot taal alleen, maar gebruikt juist allerlei visuele middelen, zodat een rijk
en integraal overzicht kan ontstaan van mogelijkheden en onmogelijkheden. Het ontwerp wordt in een analysekader duidelijk ingezet als onderzoeksmiddel om informatie te ordenen en betekenis te geven, maar ook om open
platforms te creëren voor onvermoede kansen en innovatieve ideeën (zie ook par. 3.2, nr. 7).
Communicatiemiddel
Het ontwerp kan met meer of minder participatie van stakeholders vorm krijgen. De verwachting is dat actoren
steeds interactiever deel uit willen maken van het ontwerpproces. Dat betekent dat het ontwerp meer zal worden
gebruikt als spontane, visuele taaluiting, waarbij het tekenen en plain publique leidt tot een gezamenlijk ontwikkelde mental map en waardering voor keuzes, wat op hun beurt tot versnelling van het besluitvormingsproces
kan leiden. Het ontwerp moet kunnen anticiperen en faciliteren (zie par. 3.2 nr. 8), maar maakt ook keuzes en
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toont deze (bijvoorbeeld door verschillende scenario’s uit te tekenen op kaart, zie ook par. 3.2 nr. 5), zodat door
opdrachtgevers richting kan worden gegeven aan een ontwikkeltraject of -strategie.

W

Product & multidisciplinair framework
Het ontwerp als framework is een gezamenlijke afspraak tussen partijen die het eens zijn over kwaliteiten op
hoofdlijn (zie par. 3.2 nr. 2). Kwaliteiten aangaande bijvoorbeeld concentraties, connecties, functies en sferen die
in een stedenbouwkundig framework worden vastgelegd en die leidraad vormen voor allerlei soorten projecten
op zowel ruimtelijk als sociaal, economisch of cultureel vlak; projecten die door verschillende initiatiefnemers
op uiteenlopende tijden kunnen worden uitgevoerd.
Voorbeelden ontwerp als analysekader

er
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Project: Watergraafsmeer
Product: online platform (interactief ontwikkelingsproces)
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Project: Product: visual map (waardeontwikkeling)
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Project: Aorta (Pim van der Ven)
Product: grafiek & stroomschema
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Voorbeelden ontwerp als communicatiemiddel
Project: Landelijk Strijp, Eindhoven (Enno Zuidema)
Product: ontwerp op basis van scenario

rto
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Project: Inverdan-west (Leo Versteijlen)
Product: visie
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Project: Helperpark Groningen (Leo Versteijlen)
Product: visie
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Voorbeelden ontwerp als multidisciplinair framework

er

nb

re

Project: Portland (Arun Jain)
Product: multidisciplinair framework
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Project: Eendracht, Appingendam (Enno Zuidema)
Product: stedenbouwkundig framework
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3. Anders samenwerken
3.1 Inleiding
Open, flexibel, met vertrouwen in elkaar, langjarige samenwerking, duurzame relaties, met acceptatie van elkaars realiteiten en belangen. Het zijn woorden die een samenwerkingsvorm en cultuur duiden waar behoefte aan
is. De nieuwe manieren van samenwerken vragen ook om nieuwe vormen voor samenwerking. Van “vechtmodel” naar “samenwerkingsmodel”. Maar hoe maken we deze goede bedoelingen ook concreet?
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We zoeken passender vormen voor SOK’s. Met het gedachtegoed ‘Samenwerkingsovereenkomst op één A4-tje’
kijken we niet alleen naar vereenvoudiging van te maken afspraken, maar ook duidelijk naar het scheiden van
hoofd- en bijzaken (wat leg je wel en niet vast) en het omgaan met onzekerheid. Hoe werk je daarin met bandbreedtes, misschien zelfs wel met ruimte voor oplopende verwachtingen in plaats met van meet af aan torenhoge
ambities. Hoe leg je niet zozeer een project, als wel een proces vast, wat voor afspraken maak je dan samen.
Moeten we niet meer werken met een bijvoorbeeld een gebiedsconvenant en/of een HOK (hoofdlijnenovereenkomst), waarin je project- en procesbeginselen afspreekt ? En met ROK’s voor deelgebieden? Waarin ook ruimte
is voor andere dan de traditionele consortiumpartners? Kan je dat dan organiseren in bijvoorbeeld een gebiedscoöperatie in plaats van een ‘traditionele’ meer gesloten PPS.
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3.2 Kernbevindingen: van probleem naar proces en instrumentarium
Waar zit de verandernoodzaak?
 Van statisch vastleggen naar dynamisch ruimte bieden: plannen voor kansen…
 Van details naar hoofdlijnen: te veel dichtgeregeld…
 Van (schijn)zekerheid als wens tot onzekerheid als noodzaak: er is toch niemand die het echt weet…
 Van ‘als dan?-denken’ naar ‘ja, dan!-denken’: als er echt wat is staat het er toch niet in….
 Van iedereen samen alles tot ieder z’n rol en open einden: laat bv. ook ruimte voor initiatiefnemers…

nb

Waar zou ‘m dat in kunnen zitten?
 Van SOK naar HOK; hoofdlijnenovereenkomst, met plichten en basis’projectbeginselen’.
 Van selectie plan+project naar selectie partner+proces: coördinerend ontwikkelaarschap.
 Raamovereenkomst (evt. aanbesteed) met flexibele uitwerkingen in openheid, uiteindelijk naar realisatie-/uitvoeringsovereenkomsten per (deel)project.
 Van ‘bottom line’ naar bandbreedteplanning (met bodems en plafonds).
 Ruimtelijke kwaliteit als dynamisch gegeven: wiens referentiekader, wie bepaalt, hoe definieer je dit?
 Naar ‘basisvoorwaarden met pluspakket’ i.p.v. totaalpakket met gaten.

er

Noodzakelijke randvoorwaarden:
 Gezamenlijk wenkend perspectief, ieders basiseisen en wensen op tafel.
 Acceptatie van elkaars intrinsieke onbetrouwbaarheid (democratisch proces, bedrijfspolitieke keuzes)?!
Markt- en politieke realiteit zijn reëel.
 Ieders verantwoordelijkheden formuleren.
 Unanimiteit grote rol. Bij ‘meerderheid’ zit bijna helft al met gezicht naar uitgang.
 Mediation boven gang naar de rechter.
 Transparantie (boeken open) is cruciaal: samen op pad in vertrouwen (risico-perceptie gaat daarmee
omlaag en dus ook de risico-waardering/-opslagen).
 Van winstoptimalisatie (w↑) naar risicoreductie (r↓) door ruimte voor co-creatie en ketensamenwerking.
 Op meerdere plekken in de keten: grond, opstallen, beheer.
 Naar benefit- & risk-sharing: elkaar blijven vasthouden, samen optrekken.

d

aa

Voorbeeld: Experiment Woningbouwprojecten: goed samenwerken is geen sinecure
In Noord-Holland heeft het Watertorenberaad in samenwerking met Bouwend Nederland, de Provincie NoordHolland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een serie van 10 projecten onder de
loep genomen en is samen met de ondernemers en gemeenten aan de slag gegaan om de projecten weer meer in
beweging te krijgen. Hieruit kwamen ten aanzien van het samenwerken een aantal prangende punten naar voren:
 Veel projecten hebben reeds een lange voorgeschiedenis, waarin van zowel de publieke als de private
kant stellingen en vooronderstellingen zijn ingenomen. Dit zijn ingesleten loopgraven waar mensen
maar moeilijk uitkomen uit zichzelf. Daarbij denken en werken partijen grotendeels nog steeds vanuit
19
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Specifiek ten aanzien van CPO’s geldt dat vaak de O van Opdrachtgeverschap niet altijd goed wordt
ingevuld. Er is doorgaans meer sprake van een idee dan van georganiseerd opdrachtgeverschap vanuit
een verantwoording nemende groep initiatiefnemers. Een opdrachtgeversrol, in welke vorm dan ook, is
geen vrijblijvendheid en moet met verantwoordelijkheid ten aanzien van project, proces en middelen
worden ingevuld. Er is een noodzaak tot meer professionaliteit bij het invullen van de particuliere opdrachtgeversrol en begeleiding tijdens het gehele proces;
Het is voor private partijen vaak niet goed duidelijk hoe de publieke verhoudingen zijn georganiseerd.
Zowel gemeente-, regio- als provincieambtenaren zitten vaak in de situatie dat zij bij hun advisering
/ondernemerscontact niet namens hun (hele) organisatie kunnen spreken. Dit gebrek aan eenduidige informatie vanuit de verschillende overheden maakt het voor private partijen extra moeilijk. Er is behoefte aan een ‘eerste overheid’ die het aanspreek- en begeleidingspunt is en verantwoordelijkheden niet uit
de weg gaat;
De indruk bestaat dat private partijen meer zouden moeten investeren in de relaties met de overheid
(rijk, provincie en gemeente) aan de voorkant van een project. Met andere woorden: marktpartijen
moeten niet alleen bij de overheid aankloppen als een project vertraging oploopt, maar zouden te allen
tijde contact moeten hebben met de overheden. Zorg dat je bij de beoordeling van de haalbaarheid van
het eigen project de context (los van natuurlijk andere projecten in de omgeving en draagvlak bij politiek en bewoners gaat het vooral ook om maatschappelijke behoefte en effecten) in ogenschouw neemt.
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alleen het eigenbelang en is daarbij te weinig oog voor echt partnerschap waarbij de lusten en lasten
van de partners in het project worden herkend en erkend, laat staan gedeeld;
Ook in de private sector is men nog lang gefixeerd op het vasthouden van het eindplaatje en de weg
daarnaar toe. Maar die weg is fundamenteel anders dan men destijds dacht. We zien nog te weinig een
flexibele houding waarbij marktpartijen hun plannen veel flexibeler maken: minder uitgaan van het
eindperspectief, proberen te starten waar de kansen liggen, veranderen van segment, denken in termen
van organisch groeien;
Projecten zijn regelmatig een opeenstapeling van ingewikkelde constructies (financieel, contractueel).
Zo worden verschillende afspraken, eisen en regelingen gestapeld, waardoor noch de publieke noch de
private partijen meer weten waar welke risico’s liggen en wat de uitwerking is op ieders bewegingsruimte en per saldo het kunnen streven naar een goed resultaat. Vaak kan het helpen het doel in plaats
van het middel centraal te stellen, zoals het doel ‘langdurig beschikbaar voor starters’ in plaats van het
middel ‘koopgarant’;
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gemeente

3.3 Hoe gaan marktpartijen nu een samenwerkingsproces met gemeenten in?
In de opsomming hieronder zijn door Proper-Stok/Heijmans de principes voor samenwerking tussen marktpartijen en gemeenten weergegeven.
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Gemeentelijke kritische omstandigheden bij gebiedsontwikkeling
1. Politieke omgeving
a. Stabiel college?
b. Assertieve gemeenteraad?
c. Verkiezingsdruk? (projecten duren al snel 10 jaar, dus minimaal 3 keer verkiezingen)
2. RO-omgeving
a. (Relatief) recent gewijzigd bestemmingsplan?
b. Grote verschuivingen in bestemming benodigd voor transformatie?
c. Exploitatieplan noodzakelijk?
d. Onteigeningsmiddel? (durft de gemeente dit in te zetten)
e. Planschaderisico? (niet alleen financieel, maar ook politiek)
3. Financiële situatie
a. Financiële gezondheid gemeente?
b. Bereidheid tot aangaan projectfinancieringen bij BNG?
c. Bereidheid tot aangaan financieringen voor/namens/met samenwerkingsverband? (NB: ’premie’ om staatssteunproblemen te voorkomen, daarnaast: zekerheden)
d. Bereidheid tot garantstelling financiering voor samenwerkingsverband? (NB: ’premie’ om
staatssteunproblemen te voorkomen, daarnaast: zekerheden)
e. Sluitende exploitatie einde werk?
4. Ambtelijke omgeving
a. Stabiele organisatie?
b. Voldoende kennis in huis of veel inhuur? (bereidheid tot inhuur kennis?)
c. Assertieve organisatie?
5. Publieke omgeving
a. Inspraak / tegenstand plannen door bewoners plangebied?
b. Inspraak / tegenstand plannen door omwonenden?
c. Inspraak / tegenstand plannen door belangengroeperingen?
6. Huidig (grond)eigendom in plangebied
a. Exploitabel vastgoed? (termijn waarop of groot onderhoud nodig is/termijn waarop
sloop/nieuwbouw moet plaatsvinden?)
b. Openbare ruimte? Termijn waarop groot onderhoud nodig is)
c. Aandeel eigendom in oppervlakte plangebied?
7. Toekomstig (grond)eigendom in plangebied
a. Openbare ruimte: kwaliteit, afnameprijs en -moment?
b. Vastgoed: kwaliteit, afnameprijs en -moment? (schoolgebouwen, stadhuis, overig maatschappelijk vastgoed)
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Voorbeeld: Amersfoort Vernieuwt; gebiedsgerichte programmatische aanpak
De kracht van ‘Amersfoort Vernieuwt’ heeft altijd gezeten in het naast elkaar zetten van de verschillende fysieke en sociaal-maatschappelijke programma’s. Daarnaast moet er worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
 Gezamenlijke visie (geen keiharde afspraken), waarbij het schaalniveau niet te laag is.
 Strakke organisatie met één echte leider.
 Investeringen niet (geheel) koppelen aan gronduitgifte en woningverkopen.
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In gedachten moet worden gehouden dat een actieve betrokkenheid van de gemeente niet benodigd is, de rol
van de gemeente mag ook faciliterend zijn. Waar het vooral om gaat is dat de rollen en de organisatie duidelijk
zijn en er eensgezindheid bestaat over de richting. Vervolgens kan op basis van de inhoud een bijdrage van de
gemeente worden gevraagd op deelonderwerpen.

er

Zowel de rollen als de organisatie worden pas vastgelegd als er consensus over de richting bestaat. De goede
organisatie heeft er toe geleidt dat het plan dermate goed is ingebed bij de partijen en de raad dat het als “vanzelf” doorgaat.
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Om programma’s succesvol te kunnen krijgen moet aan de volgende zaken worden voldaan:
1. Vaststellen visie op hoofdlijnen door alle partijen gezamenlijk;
2. Opstellen flexibele strategie met kansen (met functiestromen in plaats van vastgelegde locaties zodat
als er zich een kans voordoet, deze kan worden opgepakt);
3. Vastleggen van de afspraken op een transparante wijze.

Voorbeeld: Rotterdam Bospolder Tussendijken; switch naar bottom-up plan- en samenwerkingsproces
Bospolder Tussendijken anno 2008 is een wijk met de volgende kenmerken: sociaal-economisch zwak en verder
verslechterend, verschraling van de kwaliteit van voorzieningen, verouderde woningvoorraad, eenzijdige woningvoorraad (70 procent sociale huur) en de verkoop van nieuwe woningen stagneert. Naar aanleiding hiervan
is in 2008 gestart met het opstellen van een wijkvisie waarin de volgende ambities stonden verwoord:
 Maak Visserijplein en omgeving tot hart van de wijk;
 Versterk (maatschappelijke) voorzieningenstructuur;
 Creëer kansen voor wooncarrière in de wijk;
 Economische impuls voor (zittende) ondernemers;
 Verbeteren openbare ruimte;
 Verbeteren verkeerstructuur.
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Als gevolg van externe ontwikkelingen kwamen in 2010 de ambities uit de wijkvisie onder druk te staan. Zo viel
de ISV-subsidie weg waardoor het niet mogelijk was een ingrijpende herstructurering van het Visserijplein uit te
voeren. Daarbij kan de vraag naar boven: geen ISV, dus niet doorgaan? Omdat de partijen waren doordrongen
van het feit dat er iets in Bospolder Tussendijken moest gebeuren, zijn nieuwe doelen geformuleerd: benoemen
en verzilveren van kansen, identificeren en mobiliseren van stakeholders en ontwikkelen van nieuwe methoden
van financieren en planvorming. Om deze doelen te verwezenlijken is de volgende werkwijze opgesteld:
 Loslaten bestaande plannen/ideeën/eigen agenda;
 Niet plangericht maar actorgericht;
 Redeneren vanuit de problematiek van de wijk;
 Gezamenlijk interviews stakeholders en professionals;
 Gezamenlijke analyse (mindmap).
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De resultaten van de pilot zijn: inzicht in kansen om belangen te verknopen, bijgestelde ambitie van de herstructurering van het Visserijplein, een nieuwe ontwikkelstrategie gebaseerd op voorzieningen als aanjager van investeringen, o.a. met Pier802 als katalysator, coalitie van welwillende partijen en een stap voor stap (‘no regret’)
ontwikkeling.

rto

Uit het leer- en denkproces van de pilot kwamen een drietal zaken naar voren:
1. Procesmodel;
2. Competenties;
3. Rollen.
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In het procesmodel is het vooral van belang
dat alles wordt opengegooid (werkwijze,
betrokken partijen, etc.) en zoveel mogelijk
partijen er bij worden betrokken. Nevenstaand is het procesmodel in de pilot Bospolder Tussendijken weergegeven, waarbij
acht stappen zijn gedefinieerd. Uit de pilot
bleek dat alle stappen ook echt benodigd
waren om verder te komen, in tegenstelling
tot vroeger toen er vaak direct van initiatief
naar ontwikkelstrategie werd geredeneerd.
Door middel van deze aanpak is er een kennis(sen)netwerk ontstaan dat niet alleen
bestaat uit de ‘usual suspects’ (gemeente,
corporatie en ontwikkelaar), maar ook uit partijen zoals lokale ondernemers, bewoners, beleggers, financiers,
juristen en nutsbedrijven.
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Uit de pilot kwam bovendien naar voren welke competenties zijn benodigd om een complexe opgave als deze
succesvol te kunnen ontwikkelen. Met andere woorden: welke competenties heeft de (nieuwe) gebiedsontwikkelaar?
 Flexibel/loslaten eigen agenda;
 Relatie bouwen/vertrouwen;
 Samenwerken;
 Verbindend onderhandelen;
 Conceptueel (out of the box) denken;
 Strategisch denken;
 Omgaan met complexiteit;
 Realisatiekracht.
Naast het procesmodel en de competenties van de (nieuwe) gebiedsontwikkelaar kwam naar voren dat de partijen die de pilot hadden geïnitieerd in de toekomst wellicht een andere rol zouden (moeten) vervullen.
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Daarbij kwamen de volgende vragen naar voren: Wie heeft/neemt de regie? Moet er nog wel regie vanuit één
partij zijn? Of is er sprake van een wisselende regierol naar gelang het initiatief of de opgave? In dit kader is
benoemd dat er altijd iemand de regie moet hebben ofwel verantwoordelijkheid moet hebben/nemen. Echter, de
regierol kan wel door wisselende partijen worden opgepakt.

rto

De partijen (gemeente, corporatie en ontwikkelaar) hebben elkaar opnieuw gevonden. In het proces hebben de
partijen elkaars positie en werkwijze leren begrijpen, is kennis gedeeld en is getracht samen tot een oplossing te
komen. Het team heeft open aan de opdracht gewerkt en is gezamenlijk tot ideeën gekomen vanuit het startpunt:
wat kan nog wel en waar kunnen we elkaar vinden. Daaruit kwam verder naar voren dat in gebiedsontwikkeling
anno nu alle krachten en investeringen moeten worden gebundeld om succesvolle gebiedsontwikkelingen van de
grond te krijgen.

nb

re

Het is nog eens bewezen dat er niet langer op eindbeeld maar op initiatieven en actuele investeringsmogelijkheden moet worden gestuurd (praktijkgerichte strategie). Daarbij moet gebiedsontwikkeling per deelproject worden
opgepakt en moet per deelproject maatwerk worden geleverd. Dit geldt voor zowel grote als kleine projecten, die
een vliegwieleffect kunnen vervullen. Dit kan variëren van een ondernemer die een supermarkt doorstart, tot het
bedenken van een alternatief idee voor een parkeergarage.
De kern zit in dus in de ‘waarom’-vraag? Waarom is deze ontwikkeling belangrijk? Waarom wil je als partijen
dat het lukt? Uit het antwoord op deze vragen moet uiteindelijk een drive ontstaan die ervoor zorgt dat de opgave
zichzelf kan redden; dat partijen zelf aan de slag gaan en geen hulp meer nodig hebben om op gang te worden
gebracht (revolverende gebiedsontwikkeling).
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Concluderend: de nieuwe rol van een ontwikkelaar in bottom-up ontwikkelingsprocessen:
 Toegevoegde waarde leveren is cruciaal: mensen kunnen steeds meer zelf, maar…..ontwikkelen blijft
een vak: bieden kennis en kunde over hoe te komen van een idee tot plan en uitvoering
 Misschien wordt dat vak wel steeds belangrijker: immers steeds meer verschillende uit allerlei ‘onverwachte’ hoeken als actoren; bieden van begeleiding/coaching
 In vorm van gids in de zoektocht, of gebiedsorganisator: verknopen van mensen en initiatieven tot een
werkend geheel/gebied, inclusief slimme fasering. Ook doen contacten met gemeente, bouwers,
toeleveranciers, banken
 Uit de praktijk: aanlooprisico’s dragen, o.a. eigen apparaatskosten (plankosten: wellicht minder klassieke gesprekken, maar vooral andere gesprekken)
3.4 Lessen vertaald naar algemeen bruikbare principes in het maken van afspraken: procesbeginselen
De onderstaande projectbeginselen en beleidsgarantie zijn opgesteld door Boekel de Nerée.

Projectbeginselen
De hieronder opgenomen beginselen die Partijen bij hun samenwerking ten behoeve van het Project in acht dienen te nemen:
 Beste voor het Project: alle beslissingen en handelingen van Partijen zullen zijn gebaseerd op het principe dat deze zullen moeten leiden tot een optimale realisatie van het Project voor Partijen afzonderlijk
en gezamenlijk
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Open boek: Partijen zullen volledige openheid ten opzichte van elkaar betrachten;
Professionaliteit: Partijen zullen vanuit hun eigen bekwaamheden en vakkennis samenwerken en zij zullen bij de ontwikkeling en realisatie van het Project daarbij de hoogste standaarden van vakkennis in
acht nemen;
Verantwoordelijkheid: Partijen zullen steeds zodanig tijdig die informatie aan elkaar geven die zij hebben en waarvan zij weten dat dit een potentieel nadeel voor andere betrokken belanghebbenden kan opleveren, dat de nodige acties kunnen worden genomen ter voorkoming van zulk nadeel;
Eerlijkheid: Partijen zullen elkaar steeds eerlijk en naar waarheid op de hoogte stellen van alle feiten die
van belang zijn voor een goede uitvoering van het Project;
Betrouwbaarheid: Partijen gedragen zich als betrouwbare partners en komen de door hen gedane toezeggingen en de in deze overeenkomst opgenomen verplichtingen steeds na;
Integriteit: Partijen hebben respect voor alle betrokken belangen, met name die van de partijen die een
belang hebben of zouden kunnen hebben bij de uitvoering c.q. de exploitatie van het Project;
Efficiëntie: Partijen zullen op efficiënte manier met elkaar samenwerken en hun verplichtingen op
grond van deze Overeenkomst daartoe steeds tijdig en zinvol nakomen;
Objectiviteit: Partijen zullen steeds op “arms’ length” (oftewel onder zakelijke voorwaarden) met elkaar
verkeren en zullen ieder potentieel conflicterend belang aan elkaar melden;
Beperken van schade: Partijen zullen redelijke maatregelen treffen om schade zoveel mogelijk te voorkomen te beperken (waaronder mede begrepen wordt dat Partijen nog geen verplichtingen aan zullen
gaan die in het licht van de voortgang van het Project niet gerechtvaardigd zijn); en
Voorkomen en vermijden van geschillen: potentiële geschillen mogen geen negatieve invloed hebben
op de voortgang van het Project en deze moeten dus zoveel worden voorkomen en – indien onvermijdbaar – zo efficiënt en snel mogelijk worden opgelost.
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Rules of the Game genaamd in Engeland
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Beleidsgarantie
De door de Gemeente afgegeven garantie dat:
 Zij het realiseren van (een deel van) het Project binnen de wettelijke kaders en de kaders van deze
Overeenkomst zal blijven bevorderen;
 Zij altijd voldoende capaciteit en/of personeel op continue basis beschikbaar zal stellen teneinde te
waarborgen dat de voor de ontwikkeling en realisatie van het Project benodigde publiekrechtelijke besluiten en toestemmingen worden vastgesteld en/of verleend en onherroepelijk worden;
 Zij het voor de ontwikkeling en realisatie van het Project benodigde bestemmingsplan, zodra dat tussen
Partijen is goedgekeurd, inclusief eventuele door inspraak tussentijds noodzakelijk geworden wijzigingen op voortvarende en efficientie wijze in procedure brengt zodat het bestemmingsplan op de kortst
haalbare termijn vigerend wordt en de voor het Project benodigde (Omgevings)vergunningen worden
verleend en onherroepelijk worden;
 Zij zich maximaal zal inspannen om met de aan haar toekomende (wettelijke) publiekrechtelijke bevoegdheden (waaronder doch niet uitsluitend op basis van de Crisis- en herstelwet, de Wet ruimtelijke
ordening, de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) en privaatrechtelijke bevoegdheden het voor
de Koper mogelijk te maken om conform de Planning met de realisatie van (een deel van) het Project te
kunnen starten en dat de voornoemde bevoegdheden zo optimaal en efficient mogelijk worden aangewend;
 Geen (beleids)wijzigingen ten aanzien van medewerking aan het Project zullen plaatsvinden gedurden
de looptijd van deze Overeenkomst; en
 Zij de beleidsvrijheid die haar toekomst op basis van haar publiekrechtelijke bevoegdheden ten aanzien
van het wettelijke besluitvormingsproces uitsluitend zal aanwenden om (rechts)handelingen te verrichten die in het voordeel van (i) de aard of strekking van deze Overeenkomst en (ii) de verplichtingen die
zij op grond van deze Overeenkomst op zich heeft genomen.

d

aa

3.5 Vertaling naar organisatiemodel: van PPS naar coöperatie?
In de weerbarstige praktijk van gebiedsontwikkeling van vandaag zijn een aantal observaties van centraal belang: er is sprake van een zoektocht naar maar ook door sterk uiteenlopende en steeds andere klanten/initiatiefnemers, naar gezamenlijkheid in ambities en bovenal voldoende organiserend en investerend
vermogen om die ambities te realiseren. In de praktijk blijkt dat de vele opgetuigde PPS-constructies in toenemende mate stuk lopen op de gestolde ambities en de klem waarin partijen zitten: men krijgt de boel niet in be-
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weging, maar mag zelf ook niet in beweging komen (in verband met afboekvrees, niet mogen maken van meer
plankosten, etc) om de boel toch in beweging te krijgen…..etc.. Dat noemen we een vicieuze cirkel en die zou
doorbroken moeten kunnen worden door een opener samenwerkingsvorm te kiezen waarin men elkaar niet in
een houdgreep houdt.
Voorbeeld: teloorgang van klassiek-moderne PPS in de afgelopen twee jaar…
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Een gemiddelde PPS constructie in Nederland: een GEM (CV/BV-constructie) met 50% gemeente, 50% consortium van 4 marktpartijen. De PPS is aangegaan in 2008, resulterend in een SOK in 2009, na een uitvoerige “Europese” tender. Speciaal: in de tender was voorzien in een “concurrentie gerichte dialoog”. Kortom lange
aanbestedingstijd, lange onderhandelingen en een zeer omvangrijke SOK met dito bijlagen. Kern van de samenwerking: fifty – fifty verantwoordelijk voor de grex; recht van opstalexploitatie voor de 4 marktmarktpartijen op de grond die gezamenlijk zou worden verworven (en op de stukken die reeds eigendom waren van de
gemeente). Het gebied van ca 32 ha. is een rommelig bedrijventerrein dat getransformeerd zou moeten worden
naar een woon- en winkelgebied (PDV) als aanvulling op de naastgelegen binnenstad. Ca. 2000 woningen en ca
80.000m2 grootschalige winkels zouden er moeten komen op deze 32 ha., waar nog ca. 40 particuliere eigenaren
hun bedrijfjes exploiteren.
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De GEM is geconstrueerd in een periode dat de bomen nog heel wat hoger groeiden dan thans. Er is een overeenkomst aangegaan op basis van een tender met een sluitende grex (ca. 100 miljoen) zij het dat een subsidieverwachting was ingecalculeerd van 10 miljoen euro. Al snel in de loop van 2010 werd duidelijk dat een
sluitende begroting niet meer mogelijk zou zijn als de (door de marktpartijen bij de tender gegarandeerde)
grondopbrengsten zouden worden bijgesteld aan de inmiddels gewijzigde marktomstandigheden, ook niet als de
veronderstelde exploitatieperiode nog verder zou worden opgerekt naar langer dan 15 jaar. Discussies over een
samenwerking voor de eerste ca. 5 jaar voor een beperkt gebiedje leidden niet tot overeenstemming. Ook in die
situatie moest al giga worden afgeboekt en afboeking bleek voor partijen een brug te ver. Ook nieuwe verwervingen werden niet goedgekeurd.
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De samenwerking is beëindigd met de argumentatie dat de huidige marktomstandigheden niet vragen om langdurige, ingewikkelde en dure samenwerkingsvormen maar om ad hoc mogelijkheden om in te schieten op zich in
de markt voordoende kansen en kansjes. Al eerder door de gemeente aangekochte gronden zijn (volgens de SOK
naar de GEM zouden gaan) bij de gemeente gebleven en alle oude kosten zijn samen gedragen. Per 1 april 2012
is de CV/BV geliquideerd.
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De conclusie kan worden getrokken dat de geharnaste GEM constructies voor langere periodes weinig speelruimte kennen. De (meestal) moeizame of zelfs verliesgevende grex moet worden gecompenseerd door opstalexploitaties. Die staan op dit moment op zich al onder druk; extra tekorten verwerken vanuit de grex is dan
nauwelijks een optie. Dat leidt tot grote terughoudendheid. Mogelijkheden om initiatieven van andere marktpartijen dan die welke participeren in de GEM, een kans te geven stranden op het alleenrecht van de participerende
partijen voor de opstalexploitatie. Dit type ad hoc oplossingen lukt dus niet terwijl ook zelfrealisatoren niet echt
verwelkomd worden: een voldoende bijdrage aan de grex blijft moeilijk afdwingbaar en het is voor marktpartijen
weer een gemiste kans om een stukje opstalexploitatie te krijgen.
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Dit geeft de keuze in van de gemeente om, ondanks het feit dat daarmee een noodzakelijke grondafboeking geheel voor eigen rekening komt, de handen vrij te willen hebben voor kleine, pragmatische invullingen en te werken met (vaak lokale) langskomende initiatieven.
Doel is per saldo om meer kans te bieden aan initiatiefnemers die wel wat willen. En ook om meer partijen dan
de paar die zijn verbonden in een PPS te kunnen binden aan het gebied en zodoende een veel grotere actiebereidheid aan te boren om tot beweging in een gebiedsontwikkeling te komen.

Meer partners en meer samenwerking dus. Zou dan een soort coöperatie als model kansrijk kunnen zijn? Zowel
als organisatievorm als investerings- of zelfs financieringsvehikel? In zo’n geval evolueert de samenwerking op
gebiedsniveau dan van:
 Van projectgebonden naar programmatisch
 Van productgericht naar procesaanpak
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Van alleen verbonden tussen publieke en private collectieven (PPS) naar ook verbonden tussen collectief en individu (coöperatie-model)
Van collectieve onderling gebonden productgerichte samenwerking op projectniveau naar open processamenwerking tussen collectief en individu (coöperatie) op programmatisch niveau.
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De basiselementen van een dergelijk coöperatief verband zouden kunnen zijn:
 Verbinden van gelijkdenkende partijen, belanghebbenden en het faciliteren van anderszins belangstellenden (is dus ook ‘open’ voor initiatiefnemers van buiten, die kunnen instromen); essentieel is dat het
hierbij kan gaan om zowel organisaties onderling, individuen onderling, als individuen en organisaties
onderling. Dat is ook het definiërende onderscheid met een ‘reguliere’ PPS-constructie, waar doorgaans
alleen organisaties (publiek en privaat) in zitten;
 Het delen van een gemeenschappelijk doel/belang, echter zonder dat dit tot in de puntjes dient te worden geformuleerd en met allerlei als/dan constructies. Hierbij wijkt dit af van een ‘reguliere’ SOK. Een
dergelijke ‘dichtgetimmerde’ overeenkomst is onmogelijk met een zo divers gezelschap van partijen,
naar bijvoorbeeld omvang/schaalniveau, professionaliteit, risicodragend vermogen, organisatiegraad,
etc.. Het lijkt meer op een intentieovereenkomst, maar ook dan tussen een heel ander type ‘partijen’ dan
gebruikelijk, een soort koepel- of hoofdlijnenovereenkomst. Met belangrijke afspraken over procesvoering: de procesbeginselen (‘rules of the game’);
 Er is ruimte voor aansluiten of afhaken. Samenwerking tussen partijen moet enige vastigheid en betrouwbaarheid bieden, maar moet ook flexibel zijn. De praktijk leert dat eenieders polsstok zo lang is
als ie is, en dat ook contracten hierin geen garantie zijn dat afspraken worden nagekomen. Daarmee
zien veel partijen elkaar tegenwoordig voor de rechter. Afspraken, overigens, die regelmatig tot ondergang van een bepaalde partij zouden kunnen leiden dus per saldo contraproductief zijn. De zaak kan dus
beter anders benaderd worden: vanuit het perspectief op initiatief. Wie wil er wél wat? Er ligt hier een
directe parallel met de los-vastheid van netwerken die inmiddels regel zijn in de samenleving, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt, waarin vaste contracten op grote schaal worden vervangen door flexibeler
werkvormen. De gedwongen flexibiliseringen daargelaten bieden vele nieuwe werkvormen voor beide
partijen vaak voordelen (lagere lasten, ook vrijheid, ondernemerschap);
 Dit doortrekkend betekent deel uitmaken van een coöperatie niet een xxx mln vaste investeringsplicht
of iets dergelijks, eerder een soort lidmaatschap dat je kunt opwaarderen tot een investeringsrelatie (of
niet), maar zowel als opdrachtgever/klant/afnemer als leverancier/producent of als betrokken derde.
Hier valt geen reguliere grex of vex op te maken, dus is een ander (of juist geen) model nodig: stadsontwikkeling zonder grex?!;
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Benodigde doorbraakinvesteringen/grotere investeringen kunnen via een dergelijk verband wellicht
eerder of beter worden geïnitieerd of losgetrokken vanuit draagvlak/groepsdiscussie ipv oppositievoering. Dit betekent dat de verschillende partijen hierover ook samen in beginstadium aan tafel zouden
willen/moeten/kunnen zitten;
Partijen/individuen (zoals ondernemers, bewoners) sluiten onderling of met anderen overeenkomsten
om uitvoering aan doelen en ideeën te geven.
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Het model zou -wanneer wel meer geïnstitutionaliseerd- in feite kunnen werken bijvoorbeeld als inkoopmodel al
dan niet in combinatie met services-model (intern verzorgings-gericht a la nieuwe zorgcoöperaties), uitruilsysteem (gebiedsgebonden?!), productie- en leveringsmodel (a la ESCO-model, of wijkonderneming-model
(ook extern gericht) of zelfs investerings- of financieringsmodel (volgens de oorspronkelijke coöperatie van
onderlinge borgstelling en garanties, onderlinge leningen, ingroeisystemen of zelfs durfkapitaal (equity), door
grotere trekkers of via soort van area-based crowdfunding).
Voorbeeld: de ‘Shareholders Inc’ in uitwerking voor Amsterdam Zeeburgereiland/Sluisbuurt

Concept uitgedacht door Pim van der Ven (Juli Ontwerp & Advies) ten behoeve van de ‘Organische groeistrategie Amsterdam Zeeburgereiland/Sluisbuurt’:
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Issues die altijd opkomen, zijn:
 Wat is de motivatie om mee te doen, wanneer wel/niet?
 Looptijd van een dergelijk verband: tijdelijk (opstarten) versus langjarig (uitvoering). Waarschijnlijk allerlei varianten mogelijk;
 Idem ten aanzien van breedte onderwerpen: inclusief energie, zorg, onderhoud. Maar ook: focus!?
 Management van verwachtingen is zo mogelijk het allerbelangrijkste;
 Ruimte voor democratische belangenafweging, rol gemeente. Maar wat als initiatief uit derden komt?!
Dan op basis van minimale publiekrechtelijke verplichtingen;
 Wat is het besluitvormingsmodel? ‘One man, one vote’? Of pro rato? Of unanimiteit!!?
 Hoe waarborg je professionaliteit zonder overhead/systemen etc
 Ontwikkelen van een gebiedsvisie/-programma als kader? Of juist niet en vooral vanuit projectinitiatieven werken? In praktijk waarschijnlijk sterk afhankelijk van wens partijen zelf.
 Instappen moet laagdrempelig. Maar wil je uitstappen inderdaad ook simpel houden?
 Waar liggen de risico’s? En kunnen/willen diegenen ze dragen?
 Kan de stap worden gemaakt naar financiering van ontwikkeling? Welke stakeholders zouden dan op
welke manier willen/kunnen meedoen?
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3.6 Principes, werking en randvoorwaarden coöperatie
De coöperatie is een vorm van zelforganisatie van producenten of consumenten (‘verbruikers’), gericht op het
vergroten van de economische macht en het behalen van schaalvoordeel. De wet maakt het bestaan van een 'coöperatieve vereniging’ mogelijk.

W

Drijfveren om een dergelijke coöperatie op te richten, zijn vaak ‘we kunnen het zelf beter’, ‘we kunnen het zelf
goedkoper’, ‘samen staan we sterk’, ‘we willen het met z’n allen doen’ of zelfs ‘als wij het niet doen, gaat de
boel verloren’ (zie bijvoorbeeld wijkonderneming.nl, met voorbeelden van met wegbezuinigen bedreigde buurthuizen die worden overgenomen en verder gerund door particulieren).
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Erkende voorbeelden van reeds lang bestaande ‘coöperatieve verenigingen’ bevinden zich in het bankwezen
(Rabobank, Raiffeisenbank), de verzekeringswereld (UK:‘mutuals’) met bijvoorbeeld Unive en de voedselproductie/retail (zoals Friesland Campina, Avebe, de Co-op). Deze coöperaties zijn in feite weliswaar uitgegroeid
tot een ‘coöperatie van instituties’ meer dan een cooperatie van individuele leden, ondernemers, etc..
Andere voorbeelden zijn meer bottom-up gedreven, zoals in de bouw (rondom collectief particulier opdrachtgeverschap, met name in Duitsland) en ook wonen (de woningcorporatie als woningcoöperatie, zie het initiatief
DeSamenwerking in Amsterdam).
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Kenmerken van een coöperatie zijn:
 Hoogste zeggenschap bij ALV, die benoemt Bestuur. Ledencontracten zijn vereist; vaak vrij opzegbaar;
 Leden-eigenaren zijn ook zakenpartner (men verkoopt ook aan elkaar/zichzelf);
 Winst wordt verdeeld onder de leden, (soms) obv de gedane aankopen of werk dat is verricht voor de
coöperatie. Verdeelsleutel mag zelf bepaald worden;
 Investeringskapitaal wordt samen (mede) opgebracht;
 Bij bankieren: onderlinge leningen/ garantiestelling deelnemers;
 Belangrijk: (on)beperkte aansprakelijkheid? NL: WA (wettelijke), BA (beperkte) of UA (uitgesloten)
 Tegenwoordig wordt -onder invloed van de EU- weer meer geopteerd voor stemrecht dat verbonden is
aan de inbreng.
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De voordelen van een coöperatie onder de Nederlandse wetgeving, zijn:
 Een goede bescherming van het privé vermogen van een startend ondernemer;
 Er is geen hoofdelijke en gehele aansprakelijkheid zoals bij een V.O.F. of een maatschap;
 De Coöperatie U.A. biedt de mogelijkheid de aansprakelijkheid geheel uit te sluiten; deze biedt een
vergelijkbare bescherming als een BV of NV;
 De Coöperatie U.A. is een geschikt alternatief voor de maatschap, vooral als er een groot verloop onder
de maten wordt verwacht. De coöperatie kent zeer soepele toe- en uittredingsvoorwaarden. De overdracht van het lidmaatschapsaandeel is eenvoudig;
 De coöperatie mag een winstuitkering aan haar leden doen. De vereniging daarentegen, mag dit niet.
Leden hoeven geen dividendbelasting te betalen;
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De coöperatie U.A. biedt de mogelijkheid winst aan haar leden uit te keren zonder dat daar eerst vennootschapsbelasting over betaald wordt. De uitgekeerde winst wordt in dat geval van de belastbare
winst (voor vennootschapsbelasting) afgetrokken.
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Formele vormen van een coöperatie zijn bijvoorbeeld:
 Bedrijfscoöperatie: de lid-ondernemers oefenen eigen bedrijf uit, coöperatie verzorgt inkoop, verkoop
en/of bepaalde diensten voor de lid-ondernemers;
 Consumentencoöperaties: koopt collectief goederen in en verkoopt deze aan de leden;
 Eigenaarscoöperatie: de leden zijn primair eigenaar van de coöperatieve onderneming;
 Producten- of dienstencoöperatie: gezamenlijke onderneming, waarbij de leden tegelijkertijd werknemer zijn;
 Overheidscoöperatie: waarbij de leden uitsluitend bestaan uit overheden of overheidsgedomineerde
rechtspersonen;
 Nieuw: financieringscoöperatie (ingebracht door KredietUnie Nederland oprichter Roland Lampe):
waarbij de leden geld inbrengen voor realisatie van een bepaald project.
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3.7 Hoe dit zou kunnen werken in de praktijk van gebiedsontwikkeling?
Taken van een coöperatie in gebiedsontwikkeling zouden bijvoorbeeld kunnen zijn:
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Grond en/of vastgoed aanwezig en/of ‘beschikbaar’ in een gebied kan in een ultiem denkmodel in een soort
afzonderlijke coöperatie (of stichting/vereniging) worden gebracht, zodat vandaaruit meer gezamenlijk eigenaarschap kan ontstaan waaruit gehandeld, in- en uitgetreden kan worden, gericht op meerwaardecreatie.
Het organiseren van initiatie en ontwikkeling bij organisch ontwikkelen van bijvoorbeeld een nieuwbouwlocatie
kan dan bijvoorbeeld via een ingroeimodel van een coöperatie. Dit ziet er dan als volgt uit:
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Eigendom 100 % publiek (ingeval gemeente eigendom is van de grond) aan de start;
Ingroei/inkoop van aandelen door nieuwe deelnemers/leden;
Zeggenschap (pro rato waar het geld betreft en deels unanimiteit, bv. waar het kwaliteit betreft) transformeert mee;
Nemen van besluiten over gezamenlijke investeringen, bijvoorbeeld in infrastructuur, te bekostigen
door het gezamenlijke verband. NB de instapprijs voor nieuwe toetreders wordt dan hoger, want de kapitaalswaarde van het gebied is ook toegenomen door de gedane investeringen;
Uiteindelijk ontstaat een situatie waarin de coöperatie 100 procent door de (particuliere, of semiprivate) eigenaren in eigendom is en gerund wordt. Dan kan dus een exit van de gemeente plaatsvinden,
of een akkoord worden gesloten waarin de gemeente (!) bijvoorbeeld aannemer is van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en infrastructuur.
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Voor het op gang brengen van de cash-flow kan worden gedacht aan het daar waar mogelijk koppelen/inbrengen
van lopende geldstromen, bijvoorbeeld betrekken van budgetten van gemeente/woningcorporatie/welzijn die al
voor het gebied geoormerkt zijn (a la gebiedsbudgetten), denk aan onderhoud/infra, groen/water, maar bijvoorbeeld ook WMO-gelden, etc. Hierbij kan worden gekeken naar iets als parkmanagement, een ESCO op gebiedsniveau, of een Vereniging van GebiedsEigenaren (iin plaats van complexgewijze VVE’s), wijk/bewonersondernemingen (zoals uitgeprobeerd wordt in Hengelo Berflo Es, op initiatief van Aedes/LSA), of de
voorbeelden met Baugruppen in Denemarken en met name Duitsland. Er ligt ook een belangrijke parallel met het
investerings- en financieringsmodel onder ‘Enabling partnerships’ danwel de ‘Community trusts’uit de UK.
Voorbeeld: “Enabling partnerships’ (UK) (uit: proefschrift Erwin Heurkens, TU Delft)
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What are ‘enabling partnerships’?
Enabling partnerships are also called informal or co-operative partnerships and can be described as informal
partnership arrangements focusing on bringing together diverging interests of actors, with the aim of achieving a
shared vision for the development area. With ‘informal’ Hobma et al. (2008) mean that cooperation does not take
place on agreements or in institutional forms. This type of partnership is often used in the UK to promote urban
development, to create a shared vision for an area, to ensure government investment, to enhance trust between
partners as a platform, to perform development studies under shared commissionership, and to lobby with politicians. Enabling partnerships are well suited for cooperation between public, private and civic actors in Dutch
urban development practice, for exactly those reasons mentioned above. Moreover, there are two principle types
of legal partnership vehicles that are used by development bodies to bring about development: limited companies
and legal partnerships.
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Enabling Partnerships zijn overeenkomsten tussen publieke, private en particuliere partijen, gericht op het creëren van een breed maatschappelijk en politiek draagvlak en lange termijn project betrokkenheid. Als zodanig
promoten ze de gebiedsontwikkeling en richten ze zich ook op het aantrekken van financiële middelen uit de
markt. Belangrijk is dat deze ‘wervende partnerschappen’ kunnen bestaan naast de publiek-private projectcontracten.
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Wat opvalt in de Engelse cases is dat beide gemeenten een tender uitgeschreven hebben waarbij een publiek
programma van eigen op hoofdlijnen is gegeven. Deze zijn vooral geformuleerd als doelen waaraan het gebied
moet voldoen, uitgedrukt in een globaal programma en stedenbouwkundige structuur. Dit geeft marktpartijen
zowel de zekerheid als de flexibiliteit om marktconforme ontwikkelplannen te ontwerpen. Daarnaast zien we dat
beide partijen in de communicatie naar elkaar, hun organisaties, de politiek en andere betrokkenen het nut inzien
van communicatieplannen en overlegstructuren. Belangrijk is dat betrokkenen aangeven dat privaat-gestuurde
gebiedsontwikkeling vooral toepasbaar is bij gunstige marktomstandigheden. Bij beide ontwikkelaars zijn er
financiële problemen ontstaan, door oplopende investeringen (Liverpool) of doordat het geplande afzettempo
niet bereikt werd (Bristol). Als oplossing hiervoor worden contracten vaak heronderhandeld, waarbij nieuwe
trade-offs plaatsvinden waarbij ook gemeenten weer nieuwe eisen kunnen inbrengen.
Uit ervaringen van actoren in de Engelse privaat-gestuurde gebiedsontwikkeling kan afgeleid worden dat er ook
problemen voorkomen:
 Publieke afhankelijkheid van private financiele situatie
 Gebrek aan publieke financiele afhankelijkheid leidend tot procesvertraging
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Gebrekkig publiek en privaat besef van burgerwensen en –belangen
Langdurig intensieve onderhandelingsprocessen
Afwezigheid van vaardige publieke managers
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How to enable Public-Private Partnerships?
Interestingly enough is the opportunity for public and private actors to enter into an enabling Public-Private
Partnership agreement. These partnerships hold the possibility to create and maintain support and long-term
commitment from several public and private parties to the urban development project. An enabling partnership
can function as a vehicle for marketing the project, to create interests for market investment, and to obtain public
subsidies. Hence, in the current economic climate with a lot of uncertainty about future demand for urban projects this enabling partnership approach could be well suitable as a long term capacity building area partnership
in addition to the formal partnership based on a contractual relation. It could give a sign to the market that actors
have the intention and commitment to develop and invest in the area. This potentially attracts other public and
private investors and interested real estate users. For local authorities this also means that they can share the
overhead costs of predevelopment activities with other public, private and non-governmental organizations.
Hobma et al. (2008) also indicated that the enabling partnership could be well suitable for pulling together resources for development. But, also in our case study Bristol Harbourside we have seen what the enabling partnership is capable of. Here, the Harbourside Sponsor Group was initiated by the local authority for kick-starting
the cultural part of the development. They involved interested local business communities and other (cultural)
organizations that could promote the area and could ensure central government funds and grants for the area.
Once there is enough ‘mass’ of committed stakeholders, it becomes easier to persuade other interested actors to
contribute to the urban development project.
Establishing a long-term enabling Public-Private Partnership, in addition to the contractual agreements in private
sector-led urban development projects, generates political and community support and market interest in the area
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Bristol Harbourside: enabling partnership biedt vele voordelen
In Bristol Harbourside is een Enbling Partnership geïnitieerd door de gemeente genaamd Harbourside Sponsors
Group. Deze organisatie werd geleid door een gemeentelijke projectmanager en bestond uit lokale grondeigenaren, de Kamer van Koophandel en diverse (culturele) overheidsinstanties. Taakstelling was om een visie voor het
gebied te ontwikkelen en de gebiedsontwikkeling te promoten richting de markt. Doel daarbij was publieke middelen voor de culturele functies van Harbourside veilig te stellen. Doordat meer stakeholders zich committeerden
aan het project en er een breed draagvlak ontstond werd het mogelijk om publieke subsidies aan te trekken. daar-
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naast werd er een financiële constructie bedacht waarbij ontwikkelaar Crest Nicholson een deel van de opbrengsten van de private commerciële ontwikkeling inzette als ‘gap funding’ voor de ontwikkeling van de culturele
functies (ontwikkelbijdrage). Deze ‘package deal’ werd in een Section 106 overeenkomst vastgelegd en zorgde
ervoor dat de gemeente zonder veel publiek geld haar culturele ontwikkeling realiseerde. Daarnaast profiteerde
de ontwikkelaar hiermee van meer toeloop van bezoekers waardoor het gebied aantrekkelijker werd om retailer
en potentiele woningkopers aan te trekken.
Uit: Heurkens, E.
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3.8 Samenvatting ‘anders samenwerken’
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Noodzaak tot verandering
 Niemand kan het (meer) alleen. Noodzaak tot samenwerken sowieso aanwezig (bv. irt kwaliteit, uitstraling, branding)
 Van statisch vastleggen naar dynamisch ruimte bieden: plannen voor kansen…
 Van (schijn)zekerheid als wens tot onzekerheid als noodzaak: er is toch niemand die het echt weet…
 Van details naar hoofdlijnen: gejuridificeerd, te veel dichtgeregeld…
 Van totaalpakket met gaten naar ‘basisvoorwaarden met pluspakket’ : omgekeerd verwachtingspatroon
= kans
 Van ‘als dan?-denken’ naar ‘ja, dan!-denken’: als er echt wat is staat het er toch niet in….
 Van iedereen samen alles tot ieder z’n rol en open einden: laat bv. ook ruimte voor externe/lokale initiatiefnemers
 Niet ‘we gaan naar de rechter’: mediation/coaching als basisoptie
 Transparantie in alles cruciaal
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Nieuwe richtingen
 Van: wat kan ik verdienen naar value-at-risk en ‘what-if-not’ denken
 Benadering als partner boven project: vervolgens samen ambities verkennen
 Uitgaande van procesbeginselen voor samenwerking in vertrouwen (in wetenschap hoever polsstok
reikt, ook van politiek)
 Bij vastlopen: gezamenlijke verkenning van andere doelgroepen, producten en prijsniveaus leidt tot
draagvlak voor nieuwe inzet
 ‘Mandje’-benadering (plussen en minnen combineren; bij elkaar leggen gebiedsbudgetten, etc). NB
staatssteunproblematiek bij bestaande eigenaren minder aan de orde tenzij te veel publieke eisen en boven drempels
 Mogelijkheden irt aanbestedingsplicht (wanneer overheid zelf eigenaar): joint-venture light, cascoaanbesteden, raamwerkcontract-partners
 Denk aan bouwenveloppen-benadering (a la concessie, DBFOM: integraal op de markt zetten gebiedstransformatie?!, vgl. Hart van Zuid R’dam). Dit is niet output-gericht specificeren maar outcomegericht (gebruiksgericht) specificeren;
 Met name de grondwaarde zorgt voor veel discussie: wat is nog marktconform? Verleg discussie van
inbrengwaarde grond naar meerwaarde (her)ontwikkeling
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Verandering in rollen
 Eindgebruiker voorop: opdrachtgever en klant
 Overheid: kaders biedend, democratisch gelegitimeerd, keuzes/prioritering, faciliterend voor het proces.
Of juist/ook als ondernemer (vgl. BOM, LIOF, OOM, NOM, etc)?! Rol overheid als functieregisseur,
maar ook gebiedsregisseur (‘Eerste overheid’)
 Corporatie: belegger en beheerder in het sociale domein, exit niet- DAEB (!)
 Ontwikkelaar: rol deels uitgespeeld?! Inbreng van kennis en kunde = adviseur, risico-organisator
o Gebiedsmakelaar/schakelaar?
 Belegger: financier die aan de voorkant instapt en er bij blijft (comm.vg: overnemen van corporaties?!),
uitgaand van life-cycle denken/total cost of ownership
 Maatschappelijke instellingen steeds meer als trekker (à la Leerpark Dordrecht); ook als aanjager/afnemer transformatie bestaand vastgoed
 Banken eerder/snel in het spel brengen
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Rol overheid zit in principes, programma en personen (makelen en schakelen). Pakketten, projecten,
producten zijn privaat terrein (cf. Nederland Boven Water)
Rol social media; andere platforms, gemeenschappen, kan leiden tot ander samenwerkingsproces(?)
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Verkenning nieuwe vormen
 Combinatie organisaties en individu, gebiedsniveau en projectinteresses
 Uitgangspunten en eindperspectief. Proces, producten = flexibel
 Niet uitsluitend; open voor iedereen
 Intentie-niveau ipv contractniveau (apart uitgewerkt in deelafspraken)
 Basiszekerheden over gedeelde visie, belangen
 Procesbeginselen
 Gebiedscoalities; gebiedsconvenanten; gebiedsmanagement; incl. Vereniging van Gebiedseigenaren
(NB bv. Rotterdam Central District)
 Verkenning gebiedscoöperatie als model (kan ook /juist op complexniveau/VVE)?!
 Evt uit te bouwen tot coöperatief bankmodel tbv gezamenlijk investeren/financieren?? Via onderlinge
garantstellingen, gebieds- of complexgewijze borging. Evt. aangevuld via co-financiering
 Brede samenwerking tussen typen partijen (inclusief bijvoorbeeld dienstverlening, zorg, energie, maatschappelijke voorzieningen, cultuur)
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De succeskenmerken van een goede PPS blijven bestaan (niet het kind met het badwater weggooien):
 Onderling vertrouwen en respect
 Duidelijkheid over elkaars doelen en (financiële) rendementen
 Begrip voor elkaars belangen
 Helderheid over procedurele eisen en termijnen
 Bestuurlijke overtuigings- en daadkracht
 Goed procesmanagement: teambuilding
 Samen bepalen van doelen, programma
 Samen tekenen en rekenen
 Samen inbrengen eigendom grond, opstallen
 Samen delen kosten en baten, risico’s en winsten
 Transparantie = samen succes boeken
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3.9 Checklist ‘anders samenwerken’: competenties voor professionals in gebiedsontwikkeling
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netwerk- en kansgestuurd denken
inkadering en afbakening: waar hebben we het wel en niet over (bv. in relatie tot infrastructuur, financiële (on)mogelijkheden);
open en eerlijk zijn over motieven, belangen en posities;
jezelf kwetsbaar durven opstellen, niet overtuigd zijn van eigen ideeën;
wapens thuislaten (bv. geld, publiekrechtelijke macht, etc)
écht communiceren, niet alleen informeren en aanhoren; luisterend vermogen en het serieus nemen van
wat wordt ingebracht;
weten wie de spelers en belanghebbenden zijn, kennis van de groep achter de reguliere vertegenwoordigers; oog hebben voor processen van sociale samenhang, leefbaarheid en veiligheid in het gebied haar
omgeving
om kunnen gaan met en een plek kunnen geven aan een enorme diversiteit aan betrokkenen en uiteenlopende meningen;
tijd, die er ook moet zijn, bijvoorbeeld om nieuwe opties uit te werken;
professionele ondersteuning (bv. sociologen, stedenbouwkundigen, planeconomen etc) om voorstellen
van niet-professionals indien nodig beter haalbaar te kunnen doen worden;
transparantie over rekensommen, procedures, etc: ‘hoe zit mijn afwegingskader in elkaar, op basis
waarvan neem ik mijn beslissingen’
erkenning van effect van gebruikskwaliteit en groepsleefbaarheid op vastgoedwaarde;
helderheid over wie uiteindelijk welke beslissingen waarom en op welke manier vanuit welke verantwoordelijkheid geacht worden te nemen (inclusief de gebruikers zelf);
acceptatie van een op voorhand onzekere uitkomst (die in de gangbare praktijk overigens toch altijd ook
anders uitpakt dan gedacht…);
consistentie van betrokkenheid door het proces heen (niet alleen in planvormingsfase maar juist vanaf
intentie tot en met realisatie- en beheerfase)
eigen traditionele rol kunnen loslaten, maar niet het hele proces loslaten
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4. Ander planologisch-juridisch instrumentarium
4.1 Introductie
Het planologisch-juridisch instrumentarium in Nederland is gebouwd rond het maken van plannen in plaats van
het faciliteren van processen. Daarbij is altijd vastgehouden aan het traditionele ‘blauwdrukdenken’: het gedetailleerd vastleggen van bouwplannen in onder meer bestemmingsplannen en beeldkwaliteitsplannen. Hier omheen is een uitgebreid wettelijk stelsel opgetuigd, mede vanwege Europese regelgeving, om een gevoel van
zekerheid te bewerkstelligen.
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De afgelopen tijd heeft geleerd dat deze praktijk niet meer werkt. Om snel in te kunnen spelen op gewijzigde
marktomstandigheden en kansen te grijpen om de gebiedsontwikkeling weer op gang te krijgen, is meer flexibiliteit en diversiteit en minder complexiteit in de regelgeving nodig. Tegenover flexibiliteit staat rechtszekerheid.
We moeten op zoek naar een systeem waar marktrealiteit en planprocedures elkaar niet bijten en tegelijkertijd de
rechtszekerheid is gewaarborgd. Dat stelt ook andere eisen aan de rollen van de betrokkenen: de overheden, de
ontwikkelaars en de adviseurs.
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de bestaande situatie van het planologisch-juridisch instrumentarium: wat
zijn de knelpunten, welke eisen worden gesteld, welke antwoorden hebben we op de maatschappelijke vraagstukken en hoe moeten we verder?

rto

4.2 Algemene knelpunten
Het huidig planologisch-juridisch instrumentarium kent een aantal knelpunten. De wetgeving is te complex geworden, de procedures te lang en te onzeker. Daarnaast wordt door betrokkenen procesmatig geen goede toepassing gegeven aan het instrumentarium. In deze paragraaf wordt ingegaan op deze knelpunten.
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Het huidige planologisch-juridisch instrumentarium is te complex geworden. De ongeveer 60 wetten en 600
Algemene Maatregelen van Bestuur laten zien dat regelgeving te ver is doorgeschoten. De verbouwing van het
Rijksmuseum, waarvoor tientallen vergunningen nodig waren, is illustratief hiervoor. De hoeveelheid en complexiteit van regelgeving heeft tot gevolg dat partijen niet goed genoeg thuis zijn in de materie. Hierdoor zien we
dat veel ontwikkelingen onnodig vertraging oplopen. Door de te complexe regelgeving ontbreekt bestuurlijk en
ambtelijk de verantwoordelijkheid voor een plan. Initiatiefnemers hebben daardoor bij aanvang, maar ook gedurende het planproces, geen zekerheid. Verder lijkt het onvermijdelijk om flexibele plannen te maken; hoewel
globaal bij aanvang, wordt gedurende het proces toch gezocht naar rechtszekerheid en worden plannen alsnog
gedetailleerd.
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Niet alleen inhoudelijk zijn partijen vaak onvoldoende thuis in de (ingewikkelde) materie, ook worden de procedures om te komen tot vergunningverlening niet altijd goed doorlopen. Dit leidt tot vertraging, die verder kan
oplopen als (hoger) beroep wordt aangetekend. Daarbij geldt dat procedures onnodig worden verlengd, doordat
politiek zich vaak bemoeit met te kleine projecten in plaats van het geven van mandaten.
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In de provincie Noord-Holland hebben we bij de analyse van een tiental vastgelopen projecten veel ‘van-hetkastje-naar-de-muur-geloop’ gezien. Overheidsrollen zijn niet duidelijk gedefinieerd en interne afwegingen in
gemeenten, maar ook tussen de verschillende overheden, zijn soms onnavolgbaar voor partijen. Zowel publieke
als private partijen weten niet altijd wat regelingen inhouden, hoe procedures lopen en op welke wijze regelgeving moet worden toegepast. Verder worden verschillende procedures door elkaar gebruikt en proberen partijen
plannen te optimaliseren door verschillende procedures tegelijk toe te passen. De door de provinciale en landelijke overheid ingestelde informatieloketten zijn onvoldoende bekend. Onze ervaringen in de pilot ‘Experiment
Woningbouwprojecten’ in de provincie Noord-Holland bevestigen dit. Het resultaat is dat veel initiatieven te
lang blijven liggen, initiatiefnemers niet weten waar ze aan toe zijn, en procedures te lang duren en teveel geld
kosten.

Regelgeving en procedures moeten dus eenvoudiger en sneller. Het Rijk speelt hier op in en maakt nieuwe wetten zoals de Crisis- en Herstelwet (CHW), de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo), de wet
Dwangsom bij niet tijdig beslissen en in de toekomst de nieuwe Omgevingswet. Maar biedt dit voldoende mogelijkheden voor alle typen gebiedsontwikkelingen? En welke regelgeving is nodig? Wie pakt welke rol? Om ge-
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biedsontwikkelingen op gang te helpen moeten we ondertussen slim omgaan met het bestaande instrumentarium.
Het verspreiden van kennis en kunde over regelgeving is daarmee van groot belang.
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Ook de rol van de overheid in de toepassing van deze regelgeving en procedures moet daarbij onder de loep
genomen worden. Er is bij initiatiefnemers behoefte aan duidelijkheid vooraf: heeft een initiatief kans van slagen, is de betreffende overheid bereid zich tot het einde toe te binden aan het project? En welke overheid heeft
daadwerkelijk een belang en daarmee een rol in de ruimtelijke procedure? Dat stelt andere eisen aan de behandelend ambtenaren, maar ook aan ontwikkelende partijen. Daarbij komt, dat de rol van de overheid verandert in die
zin, dat zij door het ontbreken van financiën niet meer initiërend kan zijn in gebiedsontwikkelingen. De overheid
moet marktpartijen dus ‘verleiden’ om te participeren en te investeren.
Voorbeeld: Versnellen bouwprojecten regio Zuid
Nog veel kennis over procedures en regelgeving ontbreekt
Een groot deel van de private partijen wijdt het stagneren van projecten aan procedures vanuit de kant
van de overheid. Opvallend daarbij is dat deze partijen in een aantal gevallen zelf ook onvoldoende op
de hoogte zijn van de te volgen procedures en de wijze waarop deze procedures inhoudelijk moeten
worden vormgegeven en toegepast. Ook gemeenten zijn niet altijd goed op de hoogte van met name de
inhoudelijke component van procedures. Zo blijkt dat mondige omwonenden een belangrijke oorzaak
kunnen zijn voor vertraging of het niet doorgaan van projecten, ondanks dat ze op inhoudelijke gronden geen gelijk hebben. Kennisachterstand van de gemeente omtrent specifieke regelgeving, waardoor
de gemeente inhoudelijk niet adequaat kan reageren, speelt dan een rol. Bij een ander project lijkt het
er op dat de gemeente wel erg ver met de bezwaarmakers is meegegaan in haar oordeel, waardoor er
geen sprake is van een gewogen oordeel tussen het projectbelang en het belang van (enkele) omwonenden. Ook worden van beide kanten procedurefouten gemaakt. Daarnaast blijkt bij zowel private
partijen als gemeenten beperkte kennis aanwezig over specifieke regelgeving. Dit geldt bijvoorbeeld
voor de monumentenstatus, het aanvragen daarvan en de (on)mogelijkheden van het verbouwen van
monumentale gebouwen vanuit de regelgeving.



Het project is te ingewikkeld en te gedetailleerd vastgelegd
In sommige gevallen zijn de projecten in het bestemmingsplan op een dermate detailniveau vastgelegd
dat er geen enkele ruimte overblijft om, indien nodig, planaanpassingen te kunnen doen. Enerzijds kan
dit vanuit de gemeenten zijn opgelegd, anderzijds kan het ook zo zijn dat de private partij in kwestie
zelf een veel gedetailleerder plan heeft ingediend dan het bestemmingsplan voorschrijft. Voorgaande
heeft tot gevolg dat planaanpassingen direct leiden tot het opnieuw moeten doorlopen van de procedures met vertraging en extra kosten als gevolg.
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Kleine ontwikkelingen
Kenmerken:
 Looptijd is maximaal 5 jaar.
 Op zichzelf staande projecten.
 Duidelijk eindresultaat.
 Vaak één partij en één perceel/object.
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4.3 Knelpunten bij verschillende typen gebiedsontwikkelingen
Iedere gebiedsontwikkeling is anders, qua functie, looptijd, locatie, etc.. Dit gaat niet op voor de regelgeving en
procedures, waarin weinig onderscheid wordt gemaakt naar type ontwikkeling. Alle ontwikkelingen moeten
grofweg voldoen aan dezelfde regelgeving en procedures. Er is behoefte aan onderscheid in type ontwikkeling.
Wij onderscheiden drie typen ontwikkelingen waar volgens ons verschillende regelgeving op van toepassing zou
moeten zijn.
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Knelpunten:
 Wetgeving is relatief complex, wat leidt tot onzekerheid bij initiatiefnemers.
 Relatief veel onderzoek in relatie tot ontwikkeling, wat hoge kosten meebrengt.
 lange doorlooptijd procedure, deels veroorzaakt door besluitvorming in gemeenteraden.
 Hoge voorinvestering voor initiatiefnemer maar lange onzekerheid over planologische medewerking, is
drempel voor ontwikkelingen.
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Middelgrote ontwikkelingen
Kenmerken:
 Doorlooptijd is maximaal 10 jaar.
 Meerdere partijen; meerdere percelen/objecten.
 Eindperspectief overzienbaar.
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Knelpunten:
 Ontbreken visie; bij veel ontwikkelingen wordt niet gewerkt vanuit een visie die gedeeld wordt door alle partijen. Er wordt door partijen onvoldoende inzichtelijk gemaakt wanneer, waarom en met wie ze
willen ontwikkelen.
 Planologisch instrumentarium gaat teveel uit van blauwdruk.
 De onvermijdelijkheid van gedetailleerd plannen: hoewel bij aanvang de ambitie is om globale kader te
bieden, worden deze gedurende het proces steeds gedetailleerder.
 Gebrek aan vertrouwen in elkaar.

re

Grote ontwikkelingen
Kenmerken:
 Looptijd is meer dan 10 jaar.
 Veel partijen, veel belangen.
 Organische gebiedsontwikkeling met onduidelijk eindperspectief.
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Knelpunten:
 De rollen van de verschillende partijen zijn onduidelijk.
 De looptijd van het bestemmingsplan wordt overschreden.
 Een toepasselijk instrument ontbreekt.
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4.4 Behoefte vanuit maatschappelijke thema’s
In het Watertorenberaad zijn een zestal maatschappelijke thema’s geïntroduceerd: zorg, lifecycle aanpak, dienstverlening, duurzaamheid, creatieve industrie en technologie. Vanuit deze functies worden eisen gesteld aan het
juridisch planologisch instrumentarium:
 Flexibiliteit in en minder strakke begrenzing van gebruiksmogelijkheden (bijvoorbeeld transformatievergunning).
 Geen eindbeeld, maar organische ontwikkeling en invulling van gebouwen (bijvoorbeeld globaal bestemmingsplan).
 Flexibel omgaan met kencijfers en normen, maatwerk.
 Verder kijken dan alleen het hoogst noodzakelijke, initiatiefnemers moeten ook de maatschappelijke
meerwaarde aantonen.
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4.5 Behoeften uit de nieuwe praktijk van gebiedsontwikkeling
 Eenvoudige en heldere regelgeving.
 Regelgeving in kaders (niet alles dichttimmeren).
 Flexibiliteit en diversiteit.
 Voorafgaand aan project uitgangspunten inzichtelijk maken door partijen (privaat/publiek).
 Gemeente moet niet meer zonder gevolgen kunnen wijzigen/stoppen.
 Organische bouwaanvraag (bouwtoets vaak een probleem).
 Gelijktijdig meerdere soorten functies in één koepelvergunning.
 Functie tussentijds makkelijker wijzigbaar (transformatievergunning).
 Maatwerk bij toepassing normen en kencijfers.
 Regelgeving voor tijdelijke functies.
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Standaardisatie van onderzoeksmethoden (MER).
Grotere kennis en kunde over regelgeving en procedures bij alle partijen.
Veranderende houding en gedrag van partijen.
plannen niet alleen toetsen aan milieunormen en financiële uitvoerbaarheid, ook de maatschappelijke
meerwaarde moet deel uitmaken van het criterium ‘goede ruimtelijke ordening’.

W

4.6 Het antwoord van de wetgever
Er bestaan ook in de huidige wet- en regelgeving al mogelijkheden om een procedurele versnelling te bewerkstelligen. Uit onderzoeken van onder meer het Planbureau voor de Leefomgeving is gebleken dat deze mechanismen helaas te weinig worden gebruikt vanwege onder andere de vrees voor nieuwe planfiguren in het
ambtelijk apparaat.
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Coördinatieregeling
Een belangrijke regeling, waardoor versnelling kan worden bewerkstelligd is de gemeentelijke coördinatieregeling in artikel 3.30 van de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro). Als gevolg van de toepassing van deze regeling
staat rechtstreeks beroep open bij de Raad van State. Dit betekent dat een mogelijk beroep gericht tegen een
omgevingsvergunning niet eerst aan de rechtbank hoeft te worden voorgelegd. Dat scheelt vaak meer dan een
jaar. Ook brengt de coördinatieregeling met zich mee dat de Raad van State binnen zes maanden na ontvangst
van het verweerschrift dient te beslissen op het beroep. Ook dat betekent weer een tijdswinst van ca. een half
jaar. In de huidige economische tijden dient in het kader van een gebiedsontwikkeling, nu vaak de onherroepelijkheid van vergunning samenvalt met de financiering, dan ook altijd de toepassing van deze regeling te worden
overwogen.
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De Crisis- en herstelwet
De Crisis- en herstelwet (Chw) zorgt voor kortere procedures, waardoor ruimtelijke projecten sneller kunnen
worden uitgevoerd. Het gaat onder meer om de aanleg van wegen, herstructurering van bedrijventerreinen en de
bouw van woningen en windmolenparken. Controleer dus altijd of de Chw van toepassing is. Dit is bijvoorbeeld
al van rechtswege het geval bij de ontwikkeling en verwezenlijking van werken en gebieden krachtens afdeling
3.1 van de Wro of een omgevingsvergunning waarbij van het bestemmingsplan wordt afgeweken, ten behoeve
van de bouw van meer dan 11 woningen in een aaneengesloten gebied of de herstructurering van woon- en
werkgebieden.
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Hoe versnelt de Chw procedures?
 Marginale toetsing niet wettelijk verplicht deskundigenonderzoek (vergewisplicht zorgvuldige totstandkoming).
 Decentrale overheid geen beroepsrecht tegen besluiten van (rijks)overheid.
 Klein inhoudelijk gebrek is passeerbaar als belanghebbenden (tegenpartij/vergunninghouder) niet zijn
benadeeld.
 Versnelling gerechtelijke procedure (beslistermijn rechter 6 maanden).
 Geen pro-forma beroep.
 Relativiteitsbeginsel (geen vernietiging als regel/beginsel niet strekt tot bescherming van de belangen
van degene die zich erop beroept).
 Oude onderzoeksrapporten herbruikbaar na vernietiging (afwijking ex nunc).

aa
d

Permanente Crisis- en herstelwet
Vanaf 25 april 2013 heeft de Crisis- en herstelwet een permanent karakter. Daarnaast is de Chw en zijn tal van
andere wetten op het omgevingsdomein aangepast. Het zijn verbeteringen om lasten te verminderen, meer flexibiliteit te krijgen in de besluitvorming en praktijkproblemen weg te nemen. De pChw regelt verder onder meer:
 Afschaffen uitgebreide procedure voor tijdelijke afwijking bestemmingsplan.
 Planschade pas bij uitvoeringsbesluit in het geval van flexibiliteitsbepalingen.
 Verduidelijking beroepsrecht gemeenten.
 Gebiedsontwikkelingsplan vervangen door bestemmingsplan.

40

De Omgevingswet
Naast het vorenstaande is wetgever druk bezig om het gehele omgevingsrecht anders in te richten. Beoogd is dat
in ieder geval 15 wetten geheel geïntegreerd worden in een nieuwe wet: de Omgevingswet. Daarnaast worden 2
wetten volledig ingetrokken en worden uit ca. 25 andere wetten de omgevingsrechtelijke elementen overgenomen in de Omgevingswet.

W

De Omgevingswet richt zich volgens het kabinet op een betere samenhang tussen de verschillende onderdelen
van het omgevingsrecht en de mogelijkheid van een actieve, gebiedsgerichte aanpak. Daarom wordt een vergaand vereenvoudigd en gebundeld omgevingsrecht als geheel neergezet, dat niet alleen de knelpunten van vandaag oplost, maar ook een goede wettelijke basis biedt voor de maatschappelijke opgaven van morgen.
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De Omgevingswet zal uitgaan van toetsingskaders die per activiteit verschillen, maar daarbij wordt het ‘beginsel
van positieve evenredigheid’ geïntroduceerd. Dat betekent dat het (maatschappelijk) belang van het project of de
activiteit afwegende in relatie tot andere belangen door het bevoegd gezag toch reden kan zijn om toestemming
te verlenen, ook al wijkt het hierbij af van één of enkele normen. Daarbij geldt dat de omgevingsvergunning
slechts kan worden verleend voor zover het belang van de leefomgeving zich daartegen niet verzet. Deze vernieuwende aanpak wordt dan ook toegejuicht vanuit de praktijk.
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Toch geeft de Raad van State op voorhand aan dat de complexiteit van het omgevingsrecht voor een wezenlijk
deel wordt bepaald door de specifieke geografische, demografische, economische en ecologische kenmerken van
Nederland. Deze kenmerken brengen mee dat binnen de beperkt beschikbare ruimte recht moet worden gedaan
aan uiteenlopende en vaak concurrerende belangen, behoeften en voorkeuren. Dat stelsel kan niet anders dan een
afspiegeling zijn van de werkelijkheid van maatschappelijke dynamiek en pluriformiteit van belangen, zodat een
zekere mate van complexiteit onontkoombaar is.
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Het wetsontwerp is in het voorjaar van 2013 ter advisering naar de Raad van State gestuurd.
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Overige ontwikkelingen
Verder heeft de wetgever een algehele versnelling van de gerechtelijke procedures bewerkstelligd door aanpassing van de Awb. De rechter wordt opgedragen om een geschil zo finaal mogelijk te beslechten. Voordat een
rechter tot vernietiging concludeert van bijvoorbeeld een omgevingsvergunning, beziet hij eerst of hij het geconstateerde gebrek kan passeren. Als de rechter al tot vernietiging concludeert, beziet hij of hij de rechtsgevolgen
van het vernietigde besluit niet in stand kan laten. Zo nodig draagt de rechter middels een tussenuitspraak het
bestuursorgaan op om het gebrek te herstellen. Pas als dat niet mogelijk is, of het gebrek onvoldoende door het
bestuursorgaan is hersteld, zal de rechter het besluit mogen vernietigen. Bij het bepalen van de strategie in een
juridische procedure met betrekking tot een gebiedsontwikkeling, is het zeer waardevol om hiervan op de hoogte
te zijn.

d

aa

4.7 Instrumentarium voor de tussentijd
Hieronder zijn handvatten voor een betere benutting van het huidige instrumentarium en slimmer omgaan met de
bestaande regelgeving opgesomd:
 Stedelijke herverkaveling.
 Verruimen kruimelgevallenregeling.
 Checklist gebiedsontwikkeling.
 Flexibele besluitvorming.
 Transformatievergunning.
 Flexibeler bestemmingsplan.
Stedelijke herverkaveling
Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw is het in Nederland gebruikelijk dat wanneer een bouwlocatie gerealiseerd wordt, gemeenten de grondverwerving, het bouwrijp maken en de gronduitgifte zelf voor hun rekening
nemen. Daarnaast stuurt de gemeente via het ruimtelijk beleid met onder meer bestemmingsplannen. Dit zelf
handelen in grond door gemeenten noemt men actief grondbeleid. In het buitenland is de schaal waarop dit in
Nederland gebeurt, niet aan de orde. Daar beperkt de gemeente zich tot het ruimtelijk beleid, en slechts bij noodzaak verwerft men uitgeefbare grond. Dit noemt men faciliterend grondbeleid.
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Een instrument voor stedelijke herverkaveling, dat bijvoorbeeld Duitsland kent onder de naam Umlegung, kennen we in Nederland niet. Met Umlegung is het niet noodzakelijk is dat alle eigendommen door de gemeente of
een publiek privaat samenwerkingsverband in één hand verzameld worden. Er vindt uitruil op basis van de
waarde van eigendommen plaats. Iedere eigenaar op een bouwlocatie ontvangt met een - meestal beperkte uitruil, een nieuw gelijkwaardig perceel dat hij kan ontwikkelen. Uiteraard hoeft een eigenaar dat niet zelf te
doen, dan verkoopt hij zijn grond bijvoorbeeld aan een ontwikkelaar. De gemeente behoudt de verantwoordelijkheid te sturen via het ruimtelijk beleid.
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Praktijkonderzoek in Duitsland toonde aan dat ook op veel locaties van het instrument in de vrijwillige variant
daarvan -freiwillige Umlegung-, gebruik gemaakt wordt. Vrijwillige uitruil kan ook onder de vigerende wetgeving in Nederland al, maar in feite is men daar als gevolg van de dominantie van actief grondbeleid nooit aan toe
gekomen. Wat echter ontbreekt in Nederland is een mogelijkheid een enkele eigenaar die niet wil meewerken
aan de uitruil van grondeigendom, hiertoe te dwingen. Daarmee kan een eigenaar de ontwikkeling van een
bouwlocatie ernstig hinderen. In Nederland moet de overheid dan gelijk op onteigening overgaan. Een afdwingbare variant van uitruil van eigendommen kent Duitsland wel, de Umlegung. Deze variant functioneert als stok
achter de deur. Een eigenaar krijgt daarmee een nieuw perceel in het plangebied zelf toegedeeld, hij moet
evenals de andere eigenaren zijn deel van de locatie kunnen ontwikkelen. Pas als zo'n eigenaar in het geheel niet
bereid is tot enige ontwikkeling, bijvoorbeeld omdat hij liever zijn geitenweitje houdt en de overheid acht ontwikkeling in het publiek belang noodzakelijk, dan zal het nieuwe perceel van de eigenaar onteigend moeten
worden (in Duitsland: Enteignung).
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Op dit moment is vanuit de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Infrastructuur en
Milieu, in samenwerking met de Radbouduniversiteit en de TU Delft, een aantal pilots gestart met vrijwillige
stedelijke herverkaveling. Dat betekent nogal een omschakeling voor gemeenten. Zij streefden er tot voor kort
naar de alle eigendommen te verwerven of een publiek private samenwerking aan te gaan met respectievelijk de
gehele of gedeelde winst en risico op de grondexploitatie. In de pilots staat met name de vraag centraal of stedelijke herverkaveling ook in Nederland wenselijk is en zo ja, wat dan de reikwijdte van dat instrument zou moeten
zijn. Omdat niet noodzakelijk alle grond in één hand hoeft te worden gebracht en omdat in beginsel iedere eigenaar met voldoende eigendom zelf een deel van de ontwikkeling kan realiseren is dit een instrument dat interessant kan zijn voor de versterking van de rol van het faciliterend grondbeleid in Nederland.
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Checklist gebiedsontwikkeling

er

Verruimen kruimelgevallenregeling
Om projecten, die niet binnen het bestemmingsplan passen, mogelijk te maken, moet de uitgebreide Waboprocedure doorlopen worden. Het Besluit omgevingsrecht (Bor) omvat de zogenaamde kruimelgevallenregeling.
Bijlage II van dit besluit benoemt categorieën projecten, waarvoor, bij planologische afwijking, de reguliere
Wabo-procedure doorlopen mag worden. Deze regeling biedt veel ruimte. Desondanks zijn er nog relatief kleine
ontwikkelingen die niet onder deze regeling vallen en waarvoor een relatief zware procedure moet worden doorlopen. Het verder oprekken van deze regeling zou een impuls kunnen geven aan kleine gebiedsontwikkelingen.
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 Zelftoets initiatiefnemer (gebieds-)ontwikkeling
De zelftoets is gebaseerd op het principe van de business case. Het werken met business cases draagt bij aan de
kwaliteit van besluitvorming van overheids- en andere organisaties, vanwege de explicitering van maatschappelijke en economische opbrengsten en kosten. De aanpak is gebaseerd op vijf onderdelen:
1. Welke maatschappelijk opgave pakken wij eigenlijk aan?
2. Wat zijn de cijfers en aannames achter het project? Wat gebeurt er als we niks doen?
3. Wat zijn de verwachte maatschappelijke en economische
kosten en opbrengsten?
4. Hoe draagt dit project bij aan onze eigen strategische doelstellingen?
5. Welke risico’s lopen wij in dit project en hoe kunnen wij die
managen?
Gezamenlijk met onderstaande vormt de zelftoets de verantwoording/legitimatie om verder te gaan met een ontwikkeling.
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1. Wie, Waarom, Wat, Waar, Uitgangspunten, Wanneer, What if not?
Wie?:
Partijen die betrokken zijn bij (gebieds-)ontwikkeling, inclusief belanghebbenden
Waarom?:
Beschrijving van de reden waarom een (gebieds-)ontwikkeling moet worden geïnitieerd
Wat?:
Omschrijving ambities/(gebieds-)ontwikkeling/programma/opgave -> let op ook beheersfase
meenemen
Waar?:
Locatie inclusief kenmerken en eigendom/rechten van anderen
Uitgangspunten? Door gemeente en initiatiefnemer. vast te stellen voor het project, inclusief test ‘future proof’
(duurzaamheid, financieel kader, hedging en shaping; dynamic decision making) -> hoort een
go-moment bij
Wanneer?:
Planning van de gewenste (gebieds-)ontwikkeling (zie stap 4)
What if not?:
Een fallback scenario dient gereed te zijn inclusief ‘uitstapmomenten’
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Transparantie en heldere/open communicatie zijn kernwoorden bij het beantwoorden van de voorgaande vragen.
De vragen moeten via een voortdurende consultatie tussen alle belanghebbenden worden beantwoord. Daarbij
moet de gemeenteraad er als democratisch gekozen vertegenwoordiging achter staan en een principebesluit hebben genomen over de (abstract) weergegeven uitgangspunten. Echter, er moet nog wel flexibiliteit zijn tussen de
verschillende fases en de uitgangspunten mogen niet door middel van het raadsbesluit helemaal zijn dichtgezet.
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De duur van deze fase is maximaal een half jaar. Om deze termijn te bewaken en efficiënt te benutten dient een
d2d-planning te worden gemaakt. Alvorens deze fase start zal een LOI tussen partijen worden opgesteld.
Indien de betrokken partijen het eens zijn over de beantwoording van de voorgaande vragen is initiatiefnemer in
principe aan zet en dient het bevoegd gezag ondersteunend te zijn.
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2. Wat is de meerwaarde van de gewenste (gebieds-)ontwikkeling voor de maatschappij?
Initiatiefnemer dient aan te tonen dat de gewenste (gebieds-)ontwikkeling ook een meerwaarde heeft voor de
betreffende gemeenschap. Hierbij dient te worden ingegaan op (politieke) draagkracht.
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-> slechts indien er geen sprake is van meerwaarde kan bevoegd gezag besluiten niet mee te werken met gewenste (gebieds-)ontwikkeling. Dit kan door middel van een principebesluit door de raad worden bepaald.
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(Politieke) draagkracht kan worden getoetst aan de hand van:
 Programmatische haalbaarheid: is aannemelijk wanneer:
- Voor de gemeente de in de ontwikkeling op te nemen functies passen binnen de uitgangspunten (zie 1) en beleidskaders van de gemeente; en
- Voor de initiatiefnemer er sprake is van een positieve business case
 Ruimtelijke haalbaarheid: is aannemelijk wanneer de ontwikkeling zoals neergelegd in punt 1 past binnen de relevante omgevingsrechtelijke wettelijke bepalingen en regelgeving en dus juridisch haalbaar
is.
 Financiële haalbaarheid: is aannemelijk wanneer:
- Voor de gemeente de met de ontwikkeling gepaard gaande kosten (budgetneutraal
zijn/maximum opnemen) voor de gemeente, daargelaten:
 (i) de mogelijkheid en daarmee verplichting grondexploitatiekosten te verhalen op
anderen daar waar dat wettelijk mogelijk is, en
 (ii) de kosten die de gemeente zonder de ontwikkeling ook had moeten maken, en
 (iii) er voordeel is voor anderen dan behoort daar ook een bijdrage vandaan te komen
 meebetalen bevoordeelde
- Voor de initiatienemer: uitgangspunten wat betreft (financiele) haalbaarheid bepalen naar gelang het project.
 Maatschappelijke haalbaarheid: is aannemelijk wanneer:
- Er objectief gezien behoefte is aan de ontwikkeling omdat deze aansluit op de vraag van bewoners, bedrijven en organisaties; en
- Geen duurzame ontwrichting ontstaat van het bestaande voorzieningenpatroon binnen de gemeente; en

d

aa
43

-

De inwoners van de gemeente zich niet expliciet tegen de ontwikkeling hebben uitgesproken
middels een meerderheidstandpunt in de gemeenteraad.

3. Hoe is de (gebieds-) ontwikkeling te exploiteren?
De (uitgangspunten voor de) financiële haalbaarheid van de gewenste (gebieds-)ontwikkeling dienen/dient niet
alleen te zien op de ontwikkelings- en realisatiefase maar ook op de beheerfase.
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De initiatiefnemer is verantwoordelijk is voor de gewenste (gebieds-)ontwikkeling, tenzij:
 Er voordeel is voor andere partijen -> meebetalen bevoordeelde.
 Er sprake is van openbaar gebied -> meebetalen gemeente.
 Er sprake is van slecht beheer/ achterstallige kosten -> meebetalen veroorzaker/ (rechtens) juiste niveau
bepalen en pas bijdragen vanaf daar.
4. Welk proces/ Welke procedure(s)?
Voor de ontwikkeling en realisatie van de gewenste (gebieds-)ontwikkeling dient slechts gebruik te worden
gemaakt van wettelijke planologische instrumenten en besluiten (dus geen masterplannen/ gebiedsvisies etc.). In
principe moet worden gekozen voor de procedure met de minste stappen/besluiten (-> dus geen structuurvisie of
bestemmingsplan indien niet noodzakelijk). De procedure en bijbehorende planologische besluiten dienen zodanig te worden opgesteld dat sprake is van flexibiliteit nu en in de toekomst.
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Flexibeler bestemmingsplan
De huidige marktsituatie leidt tot flexibeler bestemmingsplannen. Flexibel bestemmen Op dit moment vinden
veel experimenten plaats over dit onderwerp. P.M. aanvullen met resultaten onderzoeken.
Voorbeeld: Versnellen bouwprojecten regio’s Midden en Oost

re
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 Bouw meer flexibiliteit in de structuur- en bestemmingsplannen
Flexibiliteit kan in structuur- en bestemmingsplannen worden ingebouwd door globale vlekken vast te leggen in
plaats van in detail vast te leggen waar welke functie binnen welke strikte kaders mag worden ontwikkeld. In
deze, enkel via een langdurige procedure te wijzigen plannen, moeten alleen de kaders worden geschetst van de
meest elementaire onderdelen van de ontwikkeling, zoals parkeernorm en maximale hoogte van de bouwblokken. Benoem bijvoorbeeld de bestemming wonen zonder van te voren vast te leggen wat de hoogte en plaats
van de voordeur moet zijn of de plek van de stoeprand. Geef plankaders weer zonder op detailniveau alles vast
te leggen. Privaatrechtelijk kan vervolgens in een anterieure overeenkomst meer op detailniveau worden vastgelegd, zoals bijvoorbeeld het stedenbouwkundig plan. Een anterieure overeenkomst is veelal sneller en makkelijker aanpasbaar dan het structuur- of bestemmingsplan, waarmee er sneller en makkelijker kan worden
ingespeeld op actuele marktkansen. Daarnaast kan in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid worden
opgenomen, die eveneens sneller in procedure kan worden gebracht dan een gewijzigd bestemmingsplan. Flexibiliteit in structuur- en bestemmingsplannen kan zodoende worden vormgegeven door enerzijds een wijzigingsbevoegdheid op te nemen en anderzijds details privaatrechtelijk vast te leggen in een anterieure overeenkomst.
Overigens kunnen ondernemers zelf ook bestemmingsplannen opstellen, waarmee ze voorgaande zelf ook kunnen toepassen. Dat laatste gebeurt steeds meer als vorm van dienstverlening naar gemeente maar ook handig
voor jezelf.
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 Flexibel structuur- en bestemmingsplan creëert echte inspraak
Het flexibel houden van het structuur- en bestemmingsplan vergt wel meer uitleg aan de buurt door de gemeente. Je kan als gemeente niet de gehele ontwikkeling direct gedetailleerd vastleggen. Durf dat dan ook te zeggen
tegen de omwonenden. Bovendien is het bij flexibele plannen ook zo dat de ondernemer veel meer wordt gedwongen het gesprek aan te gaan met de buurt over wat er wel en niet gerealiseerd kan worden. Er komt daarmee een dialoog op gang waarmee, mits goed gevoerd, procedures kunnen sneller worden doorlopen en er kan
veel meer tegemoet worden gekomen aan de kwaliteitswensen van de buurt.
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4.8 Naar een ander planologisch-juridisch instrumentarium
In de sessies van de werkgroep is ook gesproken over een ander instrumentarium. Hieruit zijn de volgende zaken
naar voren gekomen.

W

Andere rol overheid
Een belangrijke succesfactor bij een anders planologisch instrumentarium is een anders werkende overheid. Tot
nu toe fungeert de overheid als gebiedsregisseur. Zij bepaalt nu waar welke ontwikkeling plaats zal hebben. De
wereld verandert sneller dan de huidige praktijk bij kan houden. Voordat een standpunt ingenomen is over een
tendens en daarop beleid en visies zijn gemaakt, is deze tendens alweer verouderd en dient zich een nieuwe realiteit aan. Het is daarom van belang, dat overheden zich richten op een meer faciliterende rol. Zij moeten vooraf
heldere kaders aangeven, die duidelijkheid en daarmee ruimte geven aan de markt.
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De overheid beseft al dat haar rol verandert. In plaats van initiatiefnemer bij gebiedsontwikkelingen, neemt zij
een meer faciliterende rol in. Met flexibelere plannen waarin kaders worden geboden, wil de overheid initiatiefnemers uitnodigen om ontwikkelingen te initiëren. In het overleg hebben we echter geconstateerd, dat er zekerheid wordt gezocht in het opstellen van andere plannen, zoals visies, inrichtingsplannen en
beeldkwaliteitsplannen. In de toekomst zal de overheid zich alleen moeten focussen op wat ze echt belangrijk
vindt.
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Voorbeeld: Versnellen bouwprojecten regio’s Midden en Oost
Andere rolinvulling gemeenten bij ontwikkelingen
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Faciliterende rol
In één van de gemeenten wordt steeds meer gesproken over een andere rolinvulling van ambtenaren die betrokken zijn bij het realiseren van projecten. In deze rol zijn de betreffende ambtenaren meer een intermediair tussen enerzijds de gemeente en anderzijds de marktpartijen. Daarbij proberen de ambtenaren de verschillende
initiatieven die in de gemeente worden ontplooit aan elkaar te koppelen en op deze manier er voor te zorgen dat
er een match wordt gemaakt tussen mogelijke gebruikers en ontwikkelaars. Deze meer faciliterende rol is gemeentebreed doorgevoerd, waardoor initiatiefnemers zo veel mogelijk worden doorverwezen naar de afdeling
grond/vastgoed, die vervolgens contact opnemen met ontwikkelende partijen. De betreffende ambtenaar zet
daarbij niet alleen de contacten door, maar geeft daarbij tevens advies over de procedurele mogelijkheden, zoals
de mogelijkheden het bestemmingsplan te wijzigen, productaanpassingen, doorzetten gebruikers, later betalen
van de grond, etc. Voorgaande is een uitwerking van ontkokerde gemeentelijke diensten. Daarnaast is het van
groot belang dat het sectoraal denken vanuit gemeenten, en daarmee het opstellen van talloze sectorale nota’s
welke zijn vastgelegd in specifiek sectorenbeleid, wordt veranderd in een integrale benadering.

d

aa

Bemiddelende rol
De overheid kan ook veel meer een bemiddelende rol innemen tussen de buurt en andere belanghebbenden
enerzijds en ondernemers anderzijds. Als voorbeeld: de gemeente nodigt samen met de ondernemer de
buurt/gemeenschap uit om in gesprek te gaan over de ontwikkeling van een locatie. Voorgaande hoeft niet alleen als een project dreigt of is vastgelopen, maar kan ook aan het begin van het traject worden georganiseerd.
Soms is het beschikbaar stellen van een gemeentehuis of dorpshuis als neutraal terrein al voldoende om een
gesprek te arrangeren. Uit de gemeentesessie kwam naar voren dat veel gemeenten een dergelijke rol van partijen bij elkaar brengen zien zitten.
Ondernemende en/of regierol
Als een gemeente en ondernemer een gemeenschappelijk zakelijk belang hebben bij een project, hoort daar ook
een gezamenlijk ondernemende houding van beide partijen bij. Daarnaast kan dit ook betekenen dat er een gezamenlijke procesvoering wordt opgezet. In de huidige periode, waarin kleine ontwikkelingen anticiperend op
een latente vraag, steeds meer de boventoon voeren is het van belang dat de gemeente steeds meer een regierol
neemt en meer meedenkt met partijen om kansen te verzilveren en knelpunten weg te halen.

Toets achteraf
Door bezuinigingen bij de overheid zullen specialisten in veel gemeenten verdwijnen. De ambtenaren zullen zich
ontwikkelen tot generalisten, die ten doel hebben het faciliterende karakter van de gemeente uit te voeren. De
kennis zal ingehuurd worden bij regionale uitvoeringsdiensten of adviesbureaus. Om de procedures desondanks

45

te versnellen kan, met name voor kleine projecten, gewerkt worden met certificeringen. Hierbij kan gekeken
worden naar het systeem zoals nu al toegepast bij bouwaanvragen. Wanneer deze aangevraagd worden door
gecertificeerde bureaus worden deze aan de balie gestempeld. In een dergelijke situatie wordt een bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing, die is opgesteld door een gecertificeerd bureau, direct in procedure gebracht.
Achteraf vindt in het kader van de certificering een toets plaats. Hiermee kan de proceduretijd verkort worden.
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Digitale beschikbaarheid van documenten
Veel informatie over de gronden in Nederland is al digitaal beschikbaar. Naast de digitaal beschikbare bestemmingsplannen, staan ook bijna alle beleidsstukken op internet. Het enige is, dat deze op verschillende plaatsen
staan. Om initiatiefnemers snel zekerheid te bieden is het van belang om deze informatie snel beschikbaar te
hebben. Dat kan door het koppelen van diverse documenten.
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5. Anders investeren
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5.1 Introductie
Vele gebiedsontwikkelingen in Nederland kampen met een gebrek aan investerings- en financieringsvermogen.
De veranderde marktomstandigheden enerzijds en alle discussies rondom (de effecten van) het regeer- en Woonakkoord anderzijds leiden tot een terugloop van investeringen in gebiedsontwikkelingen. De overheid bezuinigt
de komende jaren fors, corporaties lopen terug in hun investeringscapaciteit, ontwikkelaars hebben grote moeite
zichzelf overeind te houden, kredietverleners en beleggers zoeken meer zekerheden (en op zijn hoogst op complexniveau) en banken zijn zeer terughoudend. Ook in zorg en onderwijs zien velen problemen met hun vastgoedposities. De vraag is eerder hoe om te gaan met grote en noodzakelijke afboekingen dan waar grote nieuwe
ontwikkelingen te realiseren zijn. Partijen kijken vooral toch de kat uit de boom, hopen op een slimme oplossing
waardoor toch minder pijn geleden hoeft te worden of zien graag anderen als eerste bewegen.
De vraag is: wie kan er nog wat? Doel is het genereren van de benodigde middelen om de maatschappelijk nodige herstructurerings- en transformatieopgaves aan te kunnen pakken. En hoe regelen we dat? De zoektocht is
gericht op het vinden van nieuwe wegen en instrumenten, soms vooral door andere manieren van kijken (!) en
het omgaan met of inrichten van nieuwe (of anders samengestelde) spelers.
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De conclusie wordt breed gedeeld dat niemand het meer alleen kan. Rollen van partijen veranderen en manieren
waarop ze meedoen ook. Er is geen alternatief. Steeds nemen we als basisuitgangspunt de vraag: ‘what-if-not’?
De urgentie moet vervolgens goed georganiseerd worden. En de financiële spelregels en instrumenten moeten
hierop ingericht worden.
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5.2 Kernbevindingen: probleemschets van een complex werkveld
De crisis heeft ons allemaal weer met beide benen op de grond gezet. In gebiedsontwikkeling zijn alle betrokkenen geconfronteerd met sterk gewijzigde marktomstandigheden. Tal van aannames die de haalbaarheid van ontwikkelingen bepalen zijn door de tijd achterhaald. De aanvankelijke hoop op een spoedig herstel van de markt is
verruild voor het besef dat haalbaarheid pas weer aan de orde is kan zijn na het nemen van pijnlijke maatregelen.
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Aan de zijde van marktpartijen schuren veel van de mogelijke maatregelen met de noodzaak tot het realiseren
van (positieve) rendementen in lopende projecten en het prognosticeren van goede rendementen in toekomstige
projecten. Deze bedrijfseigen noodzaak hiertoe wordt versterkt door het feit dat de hete adem van de bank gevoeld wordt, die niet zelden met de hand op de kraan heeft rusten die de stroom aan benodigde liquiditeiten kan
onderbreken. Bij veel (gemeentelijke) overheden zijn de ooit zo winstgevende grondbedrijven een pijnlijke kostenpost in een door bezuinigingen gedomineerde tijd. De diverse recente doorrekeningen laten zien dat (aanvullende) voorzieningen die genomen moeten worden om tegenvallers in grondexploitaties te compenseren
meerdere miljarden Euro bedragen.

In de overtuiging dat de nieuwe tijd om een nieuwe werkwijze vraagt zoeken partijen naar nieuwe wegen om tot
haalbare gebiedsontwikkeling te komen. In zekere zin is het daarbij een zegen dat gebiedsontwikkeling inhoude47

lijk en procedureel een complexe aangelegenheid is. Hieruit volgt immers dat er een groot aantal knoppen is
waaraan gedraaid kan worden. Aan welke knoppen gedraaid moet worden, in welke richting en in welke mate is
echter de vraag.
Kortom, gebiedsontwikkeling is per definitie een ingewikkelde, dure en langjarige opgave en heeft een scope die
gebiedsontwikkeling in essentie tot een geïntegreerde maatschappelijk-economische opgave maken.

W

5.3 Complexe problematiek vraagt om een mix aan maatregelen
De positieve keerzijde van de complexe uitdaging waarvoor partijen in gebiedsontwikkeling zich gesteld zien is
dat ook het spectrum aan potentiële oplossingen breed is. Het leidt geen twijfel dat een iedere gebiedsontwikkeling vraagt om een specifieke mix aan maatregelen. We illustreren het spectrum aan mogelijke oplossingen aan
de hand van een aantal overkoepelende trends.
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Niche producten ontwikkelen
Nederland kent een traditie van grootschalige seriematige ontwikkeling en bouw van woningen. Een transitie van
een seriematige aanpak (lage kosten, hoge opbrengsten, maximaal rendement, hoog afzetrisico bij afwijking op
eisen consument) naar productspecificering met op maat gesneden producten in kleine volumes (hogere kosten,
hoge opbrengsten, laag afzetrisico, optimale risico/rendementsverhouding) kan inspelen op de huidige vragersmarkt. In internetwereld-termen spreken we dan over de ‘long tail’ benadering.
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Ketenverlenging
Wat in de utiliteitsbouw is al gebruikelijk wat in de woningbouw nog niet voldoende is doorgedrongen: ketenverlenging waarbij (markt)partijen niet alleen actief zijn in de ontwikkeling en bouw van woningen, maar ook
toegevoegde waarde leveren in de gebruiks- of exploitatiefase. Het toevoegen van onderhoud, renovatie en/of
service aan de ontwikkel- en bouwpraktijk van woningen kan leiden tot een nieuw verdienmodel.

Ontketenen en benutten bestaande stromen via nieuwe koppelingen en drijvers (denk aan water, energie, maar
bv. ook zorg)
Een terrein waarop niet alleen ketenverlenging, maar ook ketenverbreding kan plaatsvinden, is bij uitstek duurzaamheid, waarbij partijen bijvoorbeeld de levering van energie, warmte en koeling (maar mogelijk ook water,
afvalverwerking, data, zorg, wijkdienstverlening, etc) tot hun core business gaan rekenen. Ofwel door deze expertise te ontwikkelen of in huis te halen, ofwel door het aangaan met strategische allianties.
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Maatschappelijk rendement; terugploegen maatschappelijke baten
Nu commerciële rendementen onder vuur liggen winnen indirect (economische) rendement en/of maatschappelijk rendement verhoudingsgewijs aan belang. Het bestaansrecht van projecten kan gevoed worden door bijvoorbeeld het ‘voorkomen van verder afglijden van een buurt’ of ‘het behoud van koopkracht in de stadsdeel’. Het
naast de IRR (Internal Rate of Return) in ogenschouw nemen van een E(xternal) Rate of Return kan een in financieel opzicht onrendabele investering van met name overheden of corporaties legitimeren. En daarmee kan
een totaalinvestering weer van de grond komen. Idealiter –en daar zijn steeds meer mogelijkheden toe- kan het
externe rendement ook gekapitaliseerd worden en verdisconteerd in allianties en afspraken met partijen die eerst
altijd buiten beeld zijn gebleven.
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‘Organisch ontwikkelen’
“Alles wat zeker is, is dat alles onzeker is”. Eindplanning met eindbeelden wordt vervangen door weten waar je
begint, waar je ongeveer uit zou willen komen, maar de weg daarnaartoe is flexibel. Temp.architecture heeft dit
terecht ‘startbeeldplanning’ genoemd. Daarna is het meebewegen met de vraag van markt en maatschappij, of
zich dit nu manifesteert in tijdelijke of permanente functies. Wat is nog tijdelijk en wat is nog permanent? De
omloopsnelheid van trends en behoeften in de samenleving lijkt steeds groter te worden. Gebiedsontwikkeling
staat voor de uitdaging daarop in te spelen.
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Triggermoney
Niemand leert fietsen zonder een zetje van vader of moeder. Ook als het vermogen in principe in huis is komt het
er pas uit als de eerste meters met hulp of zachte dwang zijn afgelegd. “Elke gebiedsontwikkeling staat of valt
met het op tafel krijgen van de eerste paar ton’. Waren we gewend dat de overheid een duwtje gaf met subsidies,
nu zouden we kunnen werken met het principe van revolverende middelen, die als bijvoorbeeld lening, garantie
of participatie (‘equity’) worden ingezet in situaties waarbij sprake is van (kapitaal)marktfalen bij een toch haalbare businesscase. In dergelijke situaties kan ‘triggermoney’ het spreekwoordelijke zetje zijn dat een gebiedsontwikkeling nodig heeft om zichzelf verder zelfstandig uit te kunnen rollen.
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Schatgraven in de stad. ‘Stadsontwikkeling zonder grex’
Per saldo verandert de praktijk van stedelijke ontwikkeling van ‘plan- en grondexploitatie-gedreven’ denken naar
‘initiatief- en ondernemerschap-gedreven’ denken: niet zozeer meer werken vanuit een project met een plan en
een exploitatie vol met aannames eronder, maar vanuit een koppeling van initiatieven en ondernemers die met
ideeën rondlopen, risico’s willen nemen en daar samen mee regelen hoe deze ontwikkelingen al dan niet gezamenlijk tot wasdom kunnen komen (zie voorbeeld ‘Rotterdam Bospolder Tussendijken’ in het hoofdstuk ‘Anders investeren’), weliswaar passend in een publiek raamwerk/kader dat tegelijk richting/houvast (prioritering,
ontwikkelingsrichtingen) en vrijheid (in het hoe en wat) geeft. Dat betekent dan investeren in tijd en energie,
soms met wat geld (‘triggermoney’) en vooral meedenken en –doen, ook in het ‘loodsen’ door de wereld van
procedures en vereisten. Dat is in feite stadsontwikkeling zonder grex.
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5.4 Vertaald naar algemeen bruikbare vormen/constructies in investeren/financieren: basis tot complex
Vooraf steeds terugkerende keuzevraagstukken:
 Er is een scala aan aspecten die overal spelen/opdoemen wanneer we de nieuwe realiteit proberen te
vertalen naar andere/nieuwe vormen en constructies in investeren en financieren:
 Regelen we het publiekrechtelijk, privaatrechtelijk of fiscaal? In feite kan in het gros van de gevallen
gezegd worden dat privaatrechtelijk regelen de voorkeur heeft. Waarom? Publiekrechtelijk regelen is in
feite dreigen cq. afdwingen, maar kan ingeval van vele betrokken partijen zijn nut ook juist hebben in
efficientie. Fiscaal regelen is soms heel zinvol, maar een lastig begaanbare weg in Nederland;
 Vrijwillig vs. verplicht: ook hier geldt dat vanuit een verplichtende optiek tot stand gekomen afspraken
doorgaans niet financieel meer houdbaar of op lange termijn meer duurzaam zijn dan vrijwillig tot stand
gekomen afspraken;
 Individueel vs. gemeenschappelijk: alleen ga je sneller (kan de voorkeur soms hebben) maar samen kom
je verder (alleen daarvoor toepassen waar nodig). Dus: alleen doen wat kan, samen doen wat moet;
 Kosten vs. opbrengsten (incl. kostenverhaal): doorgaans is het probleem vooral dat de kosten op korte
termijn spelen en de opbrengsten op langere termijn, danwel dat de kosten door de publieke sector gemaakt zouden moeten worden en de opbrengsten privaat neerslaan. Daarin zijn twee zaken cruciaal: ten
eerste dat in toenemende mate de private sector eerder in het proces regie wil en durft te nemen (weliswaar niet per se de traditionele partijen) om verderop haar commerciele belangen te borgen; en ten
tweede dat er simpelweg wel een grens is van publieke zaken (bv. infrastructuur) die al dan niet nog in
de grex geduwd kunnen worden. Grootschalige projectoverstijgende (!) infrastructuur is weer het terrein
van de bredere gemeentelijke middelen. De luxe om die uit de aanpalende projecten te kunnen financieren, is weggezakt;
 Waarde vs. kasstroom: er is sprake van een herwaardering van het fenomeen ‘kasstroom’, wat natuurlijk
een grotere feitelijke betrouwbaarheid in zich draagt dan een waarde-ontwikkeling. Dat is iets wat de
afgelopen jaren ons allen geleerd heeft. Financiering richt zich op kasstromen; als die voldoende basis
bieden voor het betalen van rente en aflossing, dan komt een deal in zicht.
 Korte vs. lange termijn: wie gaat er ‘de facto’ nog voor de lange termijn. De conclusie moet vooralsnog
voorzichtig zijn dat eenieder waarvan dat verwacht zou mogen worden, of het nu de overheid, woningcorporatie of de belegger (“Waar eerder bij aankoop van een beleggingsproduct een realisatietermijn
van 10 jaar acceptabel was, moet nu een product bij aankoop binnen 3 jaar worden gerealiseerd”) is, allemaal door huidige financiële situatie tot de korte termijn-blik zijn veroordeeld. Maar alle beslissingen
van vandaag hebben impact op morgen. Het is zaak daarin toch de koers niet te veel te verlaten;
 Vrij vs. ingekaderd?! Het is een misvatting te veronderstellen dat een ‘vrijgelaten’ samenleving beter
functioneert zonder regels of kaders. Er is juist een behoefte ook bij de meest vrijgevochten ondernemers of creatievelingen om wel enige richting te kennen van waar bijvoorbeeld de betrokken overheid
met een gebied naar zoekt. Vaak is over de doelstelling men het wel eens. De weg daarnaartoe kan dan
veel meer ‘vrij’ en ‘flexibel’ worden doorlopen.
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Naar uitwerking van de zoekrichtingen
De zoekrichtingen voor andere manieren van investeren en financieren laten zich vatten in de volgende onderwerpen:
 Flexibiliseren, faseren en opknippen
 Co-creatie, Collectief Particulier Initiatief (CPI)
 Casco-ontwikkelen (SOLIDS-gebieden, bijvoorbeeld ook Klusgebieden)
 Tijdelijkheid als uitgangs- of startpunt, of beheersmaatregel, tussentijdse opbrengstpotentie
 Meebewegen en risico-reductie in grond- en vastgoedontwikkeling
 Minder dominante rol grond
 Juridische/fiscale experimenteer-ruimte
 Gezamenlijke verantwoordelijkheid organiseren
 Langer samen optrekken/erbij blijven
 Verbreding business case: internaliseren exploitatie-voordelen
 Fonds-vormen
 (Groeps)financieren
Deze onderwerpen lopen we nu één voor één langs, steeds illustrerend aan de hand van voorbeelden en zo concreet mogelijke praktijkuitwerkingen. De laatste vier zoekrichtingen worden in steeds aparte paragrafen uitgebreider behandeld.
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Flexibiliseren, co-creatie (CPI), SOLIDS/casco-gebieden, klusgebieden
Het ‘basispakket’ aan maatregelen die moeten bijdragen aan het vlottrekken van gebiedsontwikkeling schiet al
wortel in de praktijk. Flexibiliteit is daarbij een sleutelwoord; het uitgaan van vaste en langjarige uitgangspunten
is passé. De zoekrichtingen zijn dan vooral;

nb

re

Het flexibiliseren, faseren en opknippen van gebiedsontwikkelingen in kleinere mootjes. Het effect van stijgende plankosten wordt daarbij verondersteld te worden gecompenseerd door de voordelen van het frequenter
afstemmen van het product op de actuele marktvraag. Hiermee wordt het (afzet) risico beperkt. De gefaseerde
aanpak betekent dat een meer flexibele programmering vraagt om een flexibeler afsprakenkader. De risico’s
(in positieve én negatieve zin) die samenhangen met de nieuwe werkwijze vragen om het anders vastleggen
van taken en verantwoordelijkheden in publiekrechtelijke (ruimtelijke ordening) en privaatrechtelijke (intentie-, samenwerkings-, ontwikkel- en koopovereenkomsten) zin. Flexibiliseren kan op vlekken-niveau in een
gebied dus ook betekenen dat er meervoudig bestemd moet kunnen worden (zie Hoofdstuk Ander JuridischPlanologisch Instumentarium).
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Vraaggericht ontwikkelen is de basis. De klant naar voren is het afzetrisico omlaag. Het door laten klinken
van de stem van de consument kan indirect georganiseerd worden via marktonderzoek en klantenpanels. In
directe zin is co-creatie in de diverse gradaties het sleutelwoord, al dan niet via particulier opdrachtgeverschap. Soms is juist dat collectief opdrachtgeverschap door consumenten niet gewenst, maar de individuele
zeggenschap én de bredere samenwerking wel. Blauwhoed heeft hiervoor de term ‘Collectief Particulier Initiatief’ geïntroduceerd.

aa
d

Casco-ontwikkelen (inclusief Klusgebieden). In extremis heeft Stadgenoot al het SOLIDS-concept bedacht,
waarbij via een veiling-systeem iedereen precies haar eigen gedachten qua volumes, inhoud en functie kon
invullen. Maar doordat er wel enige regulering was, is dit niet in chaos vervallen. Dit betrof primair cascoontwikkeling. Op pand-niveau is dat natuurlijk herkenbaar, maar dit kan ook wisselende functies in nieuwbouw betreffen (bijvoorbeeld een woon-zorgcomplex dat na 10 jaar eenvoudig te herindelen is als appartementen en eengezinswoningen). (Bij herontwikkeling heeft ERA Contour met Woonstad laten zien met het
éénBlokStad-concept (Rotterdam Oude Westen; Zwaardecroonstraat) dat dit ook intensief bewonersgedreven kan. Vanuit de Klushuizen-aanpak is dit natuurlijk al via bijvoorbeeld het Wallis-blok in Rotterdam
Spangen aangetoond. Vertaald naar bredere gebiedsontwikkeling zou een SOLIDS-aanpak betekenen dat
groepen op gebiedsniveau in kunnen tekenen en aan de slag kunnen. Of dat er een Klusgebied ontstaat….
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Tijdelijkheid als uitgangs- of startpunt, beheersmaatregel, tussentijdse opbrengstpotentie of unieke kans (veiling?!)
Veel initiatiefnemers, ondernemers of andersoortige functies kunnen of willen niet, nog niet of niet meer vastzitten aan langjarigheid. Daarentegen zijn eigenaren van leegstaande panden, braakliggende gebieden, etc op zoek
naar alternatief gebruik, ‘al is het maar tijdelijk’…Welke zoekrichtingen zijn hier aan de orde?
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Menukaart met serie contract(duur)varianten. De mogelijkheid om ergens in te groeien, uit te kunnen stappen,
om dynamisch te zijn, wordt vaak hoger aangeslagen dan het gebrek aan eigen zekerheid. Dit is naar analogie
van de opkomst van het huren in plaats van het kopen. Kortlopende contracten bieden zekerheid dat men niet
per se ergens aan vast zit. Dat is een ander soort zekerheid dan verhuurders, exploitanten of beleggers graag
zien. Maar is wel de nieuwe realiteit. C-Mill in Heerlen (het herontwikkelde oude Philips-terrein aldaar) heeft
dit begrepen en geeft als bedrijvencomplex een keur aan soorten huurcontracten uit, waarbij uit de praktijk
blijkt dat soms eenjarige huurcontracten uiteindelijk tot wel 10 jaar worden verlengd. De crux is dat men toegevoegde waarde ervaart.
Startpunt van transformatie: idealiter zou tijdelijk gebruik juist ook het startpunt kunnen zijn van de transformatie van een gebouw of gebied waaraan blijkbaar minder tot geen behoefte meer is in de huidige functie/situatie, tot een nieuwe invulling. Partijen als Walas Concepts (o.a. HAKA-pand in Rotterdam) en
Camelot Leegstandsbeheer (o.a. CBS-gebouwen) zien dit ook en laten zien dat het ook mogelijk is door te
ontwikkelen van tijdelijk beheerssituaties naar nieuwe gebruiksconcepten en de facto nieuwe gebruikers.
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Beheersconcept, tussentijdse opbrengstpotentie. Bovenstaande is een fundamenteel andere invulling van het
concept ‘tijdelijkheid’ dan het meer gebruikelijke gedachtegoed over tijdelijke functies als beheermaatregel
(in strijd tegen leegstand) of zelfs als tussentijdse opbrengstpotentie (‘dan brengt het nog iets op’), zoals we
uit London bijvoorbeeld de tijdelijke parkeerplaatsen kennen.
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Unieke kans?! In Amsterdam heeft de gemeente voor het braakliggende Zeeburgereiland een ‘tender voor tijdelijkheid’ georganiseerd, waarmee vele initiatieven de kans kregen om op die plek hun plan uit te rollen. Het
concept maakte duidelijk dat hier veel behoefte aan is. Misschien wel meer dan aan allerlei langjarige situaties…
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Pop-up: weer iets anders is dat in toenemende mate de ‘pop-up’-stores tijdelijkheid ook weer een andere kleur
geven. Misschien is een ‘pop-up’-gebied zelfs denkbaar.
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Meebewegen en risico-reductie in grond- en vastgoedontwikkeling
Er is inmiddels een scala aan opties uitgedacht om het instapprobleem of de instap-angst van mensen op de
koopwoningmarkt te overbruggen. Dit betreft concepten zoals:
 te woon (waarbij je zelf kunt kiezen of je wilt kopen of huren),
 ingroei-eigendom (waarbij je langzaam eigenaar van de woning wordt ipv huurder),
 koopgarant/Maatschappelijk Gebonden Eigendom (waarbij je de woning weer aan de woningcorporatie
kan aanbieden die zich tegen bepaalde voorwaarden verplicht tot terugkoop),
 inkoop-/inruilsystemen (waarbij je oude huis wordt overgenomen),
 ‘treintjes-makelaars’(die meerdere kopers/verkopers in treintjes aan elkaar organiseren om zo de onzekerheid steeds te overbruggen),
 overbruggingsgaranties (om de dubbele lasten te kunnen dragen) en
 zachte leningen (zoals in de auto-industrie gebruikelijk is bij aankoop van een auto).
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Dit zijn allerlei soorten van meebewegen, om de kosten en het risico te verzachten, te delen, etc.. Dit is bij gebiedsontwikkeling onverkort geldig, bijvoorbeeld op het omgaan met grond. In dit kader is ook een aantal manieren te bedenken om meer flexibel om te gaan met de grond, de inkoopkosten voor grond omlaag te brengen
en de afzet van grond aan derden aantrekkelijker te maken (door bijvoorbeeld een lager instapniveau te bieden/laten kiezen). Hierbij denken we bijvoorbeeld aan:
 grond in erfpacht uitgeven, te betalen via een periodieke canon (eventueel met inhoudelijke contractregels, bijvoorbeeld over eventueel gezamenlijk beheer en onderhoud),
 uitgestelde grondaankoop (bv. ‘pas grond betalen als je hebt verkocht wat er op staat’),
 ingroei-grondeigendom (waarbij geleidelijk wordt getransformeerd van huur/erfpacht naar eigendom),
 betalen naar draagkracht, bv. via meebewegen à la omzethuurconstructies, maar dan niet alleen voor
gebouw/vvo maar ook voor grond. Dit wordt ook wel dynamische erfpacht (Lease Increment Financing)
genoemd. Dit kan evt. met een saldo-benadering op gebiedsniveau;

52






ingroeimodellen grond- en huur/erfpachtprijzen,
variabele termijnen grondcontracten (inclusief kortlopende erfpacht),
optie-contracten voor herontwikkeling/uitbouw (vgl. ook systeem air-rights, waarbij opties worden verkocht om hoger te mogen gaan bouwen op een later moment in de tijd),
verhandelbare ontwikkelingsrechten (Transferable Development Rights).

W

Als faciliterende randvoorwaarde geldt hierbij voor de overheid dat ze bijvoorbeeld ingeval van temporiseren
van ontwikkelingen wel alvast de ‘liggende gronden’ of bestaande (oude) opstallen zoveel mogelijk kan ‘activeren’. Dit kan hetzij als beheermaatregel (het voorkomen van minder gewenste vormen van gebruik), maar dit kan
ook om gewenste maar ruimte te creëren voor allerlei van bovengenoemde suggesties.
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Een fundamentele, maar iets andere variant van het meer ruimte realiseren voor investeren in gebiedsontwikkeling, zou zijn het mogelijk maken van onderlinge borging van partners in een gebiedsontwikkeling, oftewel het
overgaan tot gebiedsborging. Dit zou betekenen dat bijvoorbeeld wanneer partij A een borgingsruimte van x
heeft en partij B een borgingsruimte van y, partij A en B een afspraak zouden kunnen maken dat wanneer partij
A tekort heeft, ze gebruik kan maken van de ruimte bij partij B. Dit maakt dat gebiedsontwikkelingen minder
afhankelijk zouden kunnen worden van de afzonderlijke financiële ruimtes van de individuele betrokken partijen, maar dat er meer gezamenlijkheid in gebracht zou worden.
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Minder dominante rol grond
Grond is een belangrijke kostenpost die tientallen procenten van de totale investering kan uitmaken. Het is daarmee een interessante component om te beschouwen op zoek naar een betere haalbaarheid in gebiedsontwikkeling. Zo kan gedacht worden aan

re

Het werken met trekkingsrechten ‘nieuw voor oud’. Bij uitkoop of onteigening van bestaand vastgoed of
grondposities is de verwerving een forse kostenpost, inclusief de financieringslasten die dit met zich mee
brengt al in het begin van een ontwikkelingsproces. Door uit te gaan van inbreng en uitname die zonder geldstromen verloopt maar via trekkingsrechten (men brengt in de oude situatie waarde/m2 van x in en krijgt vanuit de nieuwe situatie waarde/m2 x terug, à la het Valenciaans ontwikkelingsmodel) kan de negatieve cashflow in de opstartfase fors beperkt worden.

nb

Hiermee is ook in vormen van stedelijke herverkaveling (‘ruilen’) een potentiele oplossing gelegen in de problematiek rond langdurige en kostbare verwervingstrajecten en/of ‘gedwongen’ samenwerking.

er

In het verlengde hiervan zou dan gedacht kunnen worden aan het verwerven van benodigde grondposities in
ruil voor aandelen in een grondeigenarenfonds of de gebiedsontwikkeling als geheel. Hiermee kan de discussie worden verplaatst van de individuele focus op inbrengwaarde naar de gezamenlijk focus op meerwaardecreatie. De waarde van de gronden ontwikkelt immers mee met de waarde van de ontwikkeling als totaal, en
daarmee de waarde van het aandeel of het dividend van de grondeigenaren.
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Een andere vorm is wat Amvest in feite toepast in het Amsterdamse Cruquius-gebied. Hier koopt zij als gebiedsontwikkelaar grond en vastgoed in, in verhuurde staat. Ze exploiteert deze en int de huurinkomsten,
heeft ondertussen dus al controle over het gebied en laat daar waar mogelijk langzaam (of sneller) transformatie naar andere functies plaatsvinden. Omdat ze als huurbaas van zowel bestaande als nieuwe gebruikers
optreedt, ligt er een belangrijke prikkel om een goed evenwichtig verloop te kiezen. In feite functioneert dit
als een soort inkoopfonds met huurstromen als basis voor gestage uitrol van de gebiedsontwikkeling.
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Privaatrechtelijk zijn veel van deze denkrichtingen al prima mogelijk en worden soms dus ook al toegepast,
hetzij op object/complexniveau (toepassing trekkingsrechtensysteem ‘nieuw voor oud’), in pilots (stedelijke
herverkaveling), hetzij in het buitenland (uitgifte aandelen aan grondeigenaren), hetzij in de alledaagse praktijk
maar nog zonder veelvuldige toepassing elders (inkoopfonds t.b.v. gestage transformatie). Het is handig als de
publiekrechtelijke mogelijkheden de toepassing hiervan schragen (bv. via Omgevingswet), maar de kern van het
maken van financieel reele afspraken zal toch liggen in de privaatrechtelijke samenwerking en vastlegging.
Juridische/fiscale experimenteerruimte zoeken: ‘green lining’, gebieds-CV’s, freezones, GIZ, TIF, etc?
In de Verenigde Staten, maar ook in Nederland, doet zich (informeel, naar vermoeden) het fenomeen van ‘redlining’ voor. Het gaat daarbij om het (letterlijk) trekken van grenzen waarbinnen hypothecaire financieringen
niet (binnen ‘red lines’) worden verstrekt door financiële instellingen. Dit is een obstakel voor stedelijke vernieuwing, bijvoorbeeld voor Rotterdam-Zuid worden dit soort praktijken nog wel eens gesignaleerd. De moge-

53

W

lijke lange termijn-consequenties van het missen van nieuwe, kansrijkere instroom in gebieden, strekken ver.
Hoewel dit voor Nederland ver weg lijkt hoeven we de Eurozone niet uit om hier voorbeelden van te zien; bij het
zien van buitenwijken in bijvoorbeeld Engelse en Italiaanse steden wordt pijnlijk duidelijk wat een cumulatie
van problemen voor effecten kan hebben. Hiertegenover zou wellicht juist ‘green lining’ kunnen worden gezet:
specifieke aandachtsgebieden waar kansrijkere instroom hard nodig is (en waar de instapprijzen niet eens hoog
zijn) en waar daarom tegen bepaalde voordelen of flexibelere randvoorwaarden hypothecaire leningen worden
verstrekt, mogelijk met overheidsgaranties in plaats van subsidies etc zoals in het verleden. Blijvende overheidsaandacht (en zonodig ingrijpen via regelgeving) is nodig om te voorkomen dat partijen, inclusief hypotheekverstrekkers en banken, zich met de rug keren naar economisch minder sterke buurten, wijken of stadsdelen.
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Een stimulerend effect kan uitgaan van het ontwikkelen van bijzondere financieringsregimes voor beleidsmatig
bijzonder gewenste producten of processen in gebiedsontwikkeling. Gedacht kan worden aan –analoog aan bijvoorbeeld de film- of scheepvaart-CV’s- opzet van een stedelijke vernieuwings-of gebieds-CV, waarbij investeringen (in bepaalde onderdelen van stedelijke vernieuwing of juist bepaalde gebieden, bijvoorbeeld via
gebiedsobligaties- fiscaal vriendelijk behandeld worden. Een ander voorbeeld kan zijn specifieke bancaire voorfinanciering van (C)PO, op basis van borging van gemeenten, corporaties of andere stakeholders die een belang
hebben bij het welslagen van (C)PO-processen.
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Gedacht kan ook worden aan het (eventueel voor bepaalde periodes) instellen van freezones voor gebieden waar
bijzondere investeringsopgaven liggen. Dit kan allerhande kenmerken aannemen, zoals juridische vrijstellingen,
speciale loodsfuncties voor gemeentelijke procedures, een ‘dienstenbedrijf/’shared services’-aanbod, bepaalde
investeringsvoordelen, ‘tax holidays’, ‘tax exemption’, fiscale aftrek, etc.. Hiervoor zouden gebieden waar dergelijke opgaves liggen (bijvoorbeeld in krimpregio’s als de Eemsdelta, delen van Zeeland en Limburg, maar ook
de aandachtswijken in de grote steden) bijvoorbeeld voor in aanmerking kunnen komen.
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De gemeentewet kent al het fenomeen van ‘baatbelasting’. Bezien kan worden of of een dergelijke benadering
van het omslaan van (publieke) investeringen richting diegenen die daarvan profiteren breder ingezet kan worden in gebiedsontwikkeling en stedelijke vernieuwing. Buitenlandse ervaringen met fenomenen als ‘Tax Increment Financing’ via een ‘Urban Renewal Tax’ vallen in deze categorie. In dit geval wordt er dan een ‘Capital
Improvement Plan’ gemaakt, waarbij de verwachte autonome situatie wordt afgezet tegen de investeringssituatie.
Vervolgens wordt er een investeringsanalyse, risico-analyse en een kosten-batenanalyse gemaakt en wordt een
logische ondergrens afgesproken voor de reguliere ‘property tax’ (in Nederland de OZB) -inkomsten door de tijd
heen. Alle inkomsten die daarboven komen zet de overheid opzij en daarmee lost men door de tijd heen de gedane investeringen af. In Nederland is de lokale belastingruimte smal, is het volume van OZB-inkomsten laag
(zeker bij vernieuwing van bestaand vastgoed zal de waardesprong maal tarief vaak te marginaal zijn, maar bij
nieuwbouw/toevoeging ontstaat meer volume) en is de vrijheid om deze te oormerken afwezig. Dit systeem
vraagt dus om een duidelijke fiscaal-juridische experimenteerruimte.
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Ontwikkeling van GebiedsInvesteringsZones, naar analogie van de BedrijvenInvesteringsZones (BIZ) danwel de
in uitwerking zijnde WoonInvesteringsZones (WIZ). Het centrummanagementfonds in Leiden werkte al jaren
geleden op deze manier en recentelijker is langs de A59 in Brabant eenzelfde opzet ontwikkeld. De gedachte
hierachter is dat gebiedsgericht:
 Vrijwillig danwel bij meerderheidsstemming (min. 70%) een opslag op de OZB kan worden afgesproken, op basis waarvan –in gezamenlijke (!) besluitvorming tussen publieke en private partijen- investeringen in het gebied kunnen worden gedaan. Dit principe is overigens nadrukkelijker breder toepasbaar
dan alleen een opslag op de OZB, dan raakt het crowd-funding principes, of het fenomeen van een gebiedscooperatie/-participaties (zie Hoofdstuk Anders samenwerken);
 Bepaalde wetten en regels kunnen worden versoepeld of juist aangescherpt (zoals het principe is bij de
‘Rotterdamwet’ als het gaat om woningverhuur en -onderhoud). Ingeval van flexibilisering raakt dit
principe het concept van een ‘freezone’ zoals eerder geïntroduceerd. Het kan ook een combinatie van
versoepeling en aanscherping zijn.

Anders organiseren van de gezamenlijke verantwoordelijkheid
Het principe van kostenverhaal is gebaseerd op het idee dat de publieke sector voorbereidende investeringen doet
en de private partij aan de haal zou gaan met de opbrengsten. Dit is in heel veel gevallen ook de realiteit, en
daarom worden doorgaans (in 95 procent van de gevallen privaatrechtelijk oftewel via anterieure overeenkomsten) afspraken gemaakt over een bijdrage van de private partij in de kosten van de publieke partij. En natuurlijk
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over wat die publieke partij dan allemaal hoort te doen. De bijdrages zijn doorgaans ook echt bijdrages, oftewel
niet volledig kostendekkend, in elk geval niet ten aanzien van de grotere infrastructurele elementen in plannen.
Daarnaast is er het beheer. De openbare ruimte is of komt doorgaans weer in beheer bij de publieke sector. Daar
zitten ook weer allerhande kosten aan vast, die lang doorlopen.
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Oftewel, zowel aan het begin als na afloop van planontwikkeling is het de overheid die doorgaans de grootste
kosten maakt. De vraag is nu of die situatie niet structureel mogelijk verandert. In toenemende gevallen is een
private partij of een combinatie van private partijen danwel particulieren welllicht juist ook wel genegen om aan
de voorkant te investeren (zodat ze daarna kunnen exploiteren i.p.v. alleen verkopen en het stokje over doen; hier
zit een fundamenteel andere opstelling van private partijen onder) en aan de achterkant te beheren (om de kwaliteit van die exploitatie zelf ook mee te kunnen borgen). Hier ontstaan dan ook allerlei alternatieve samenwerkingsvormen of organisatievehikels, die ook de financiële taakverdeling danig beïnvloeden.
Hiertoe komen een aantal mogelijkheden langs:
Het toepassen of verbreden van het principe van uitgeven van grond in mandeligheid: de ontwikkeling en
vooral het beheer van een gebied wordt een zaak van de groep eigenaren die ieder ook (op afzonderlijke titel)
verantwoordelijkheid delen voor (ieders gedeelten van) de gezamenlijke gronden/ruimten;
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Opzetten van een GebiedsOntwikkelingsMaatschappij/gebiedsondernming (bv. als CV/BV), al dan niet in
PPS-vorm, die de ontwikkeling doet, inclusief voorinvestering, exploitatie en beheer. Hier kennen we enkele
voorbeelden van, die in de praktijk ertegen aan lopen dat de klassieke deelnemers als ontwikkelaars, corporaties en gemeenten ieder niet meer afzonderlijk de voorinvesteringen willen of kunnen doen. Hier wreekt zich
dan dat de feitelijke exploitanten/eindgebruikers/kopers etc niet de facto in deze verbanden zitten;
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Dit kan wel door bijvoorbeeld het oprichten door vele losse partijen/eigenaren/aspirant-kopers o.i.d. van juist
een gezamenlijke stichting, vereniging (bijvoorbeeld Vereniging van GebiedsEigenaren) of een coöperatie,
die gezamenlijk bepaalde functies voor haar rekening neemt (zie ook Hoofdstuk Anders Samenwerken voor
de mogelijke rol van een gebiedscoöperatie), zoals initiatie, inkoop, realisatie, verkoop en/of beheer. Dit lijkt
ten aanzien van sec de beheerstaken dan op het omkatten van het concept Parkmanagement naar gebiedsmanagement: de aangesloten partijen betalen bijvoorbeeld samen de beveiliging en schoonmaak;
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In feite kan dan gewerkt en betaald worden aan een ‘Fonds wijks’ in plaats van het klassieke ‘Fonds bovenwijks’: men doet een storting ten behoeve van de gezamenlijke investeringen, al dan niet gematcht met publiek
geld voorzover daar bepaalde voorzieningen door vereist worden die aanvullend zijn op wat de gebruikers nodig
hebben. In ultieme vorm is dit dan een volledige privatisering van het gebiedsbeheer. Hierbij zou je dan kunnen
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denken aan het leveren van een basispakket aan services of juist een pluspakket. De afzonderlijke gebruikers van
een gebied kunnen daar dan in variëren naar eigen believe.
Voorbeeld: financieel-economisch instrumentarium ‘organisch ontwikkelen’ (casus Amsterdam Zeeburgereiland/Sluisbuurt)
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Voor de Amsterdamse Sluisbuurt, een te ontwikkelen gebied op het Zeeburgereiland, heeft de gemeente Amsterdam de ruimte genomen en gegeven om na te denken over een fundamenteel andere manier van denken en doen
voor de gebiedsontwikkeling. Er wordt gewerkt aan een ‘organische groei-strategie’, waarin gezocht wordt naar
meer open vormen van planning en planologisch-juridisch instrumentarium, maar niet in het minst ook ten aanzien van samenwerken en investeren.
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Een scala aan mogelijke vormen (zie bovenstaande figuur) passeren de revue, waarbij de nadruk gedurende het
proces duidelijk is komen te liggen op het de ruimte geven aan de ‘stad als brein’, om initiatieven en ondernemerschap te tonen, zowel vanuit particulieren, kleinschalige ondernemers als vanuit maatschappelijke of commerciële partijen, individueel of gezamenlijk.
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De zoekrichting richt zich nu op bijvoorbeeld een cooperatief model om dit te organiseren, bijvoorbeeld via een
ingroeimodel van een coöperatie1. Dit ziet er dan als volgt uit:
 Eigendom 100 % publiek (ingeval gemeente eigendom is van de grond) aan de start;
 Ingroei/inkoop van aandelen door nieuwe deelnemers/leden;
 Zeggenschap (pro rato waar het geld betreft en deels unanimiteit, bv. waar het kwaliteit betreft) transformeert mee;
 Nemen van besluiten over gezamenlijke investeringen, bijvoorbeeld in infrastructuur, te bekostigen
door het gezamenlijke verband. NB de instapprijs voor nieuwe toetreders wordt dan hoger, want de kapitaalswaarde van het gebied is ook toegenomen door de gedane investeringen;
 Uiteindelijk ontstaat een situatie waarin de coöperatie 100 procent door de (particuliere, of semiprivate) eigenaren in eigendom is en gerund wordt. Dan kan dus een exit van de gemeente plaatsvinden,
of een akkoord worden gesloten waarin de gemeente (!) bijvoorbeeld aannemer is van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en infrastructuur.

1

Zie Hoofdstuk Anders Samenwerken voor een nadere uitwerking van het hoe en wat van een coöperatie.
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De kerngedachte is tweeledig: belangstellende partijen kunnen het samen doen in plaats van puur de gemeente of
iedereen alleen; en het wordt een proces waarin de voor- en achterkant met elkaar verbonden kunnen worden en
blijven.
De kern zit in de combinatie: Box uitwerking vier sleutels
Op basis van praktijkvoorbeelden laat Local zien welke vier financiële sleutels met succes worden toegepast en
wat de voorwaarden hiervoor zijn.
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De vier sleutels
1. In de lastige vastgoedmarkt is geld schaars. Beleggers zijn zeer huiverig te investeren, en banken hebben hun
handen vol aan slechte leningen. De financiering van projecten is dan ook het grootste probleem. In de praktijk
pas ik nu vier verschillende methodes toe om wel tot succes te komen.
Eigenaar en gebruiker creëren samen op lange termijn waarde. Op een termijn van 5-20 jaar profiteren eigenaar
en gebruiker van waardecreatie door gezamenlijke ambities te formuleren en middelen te delen. Zo hebben Syntrus Achmea en Dunea een hoogwaardige renovatie in Zoetermeer waar kunnen maken. De investeringen zijn
geen ongedekte cheques, maar volgen vanuit de zekerheid dat zij tijdens de gehele looptijd zelf bij kunnen sturen. Het rendement bij aanvang kan beperkt blijven omdat het risico is verdwenen dat het object nog verder in
waarde daalt.
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2. Crowd funding door buren en omwonenden levert eigen vermogen. Buren hebben belang bij gebiedsverbetering en hebben vaak (onbewust) budgetten beschikbaar die leiden tot meerwaarde voor alle betrokkenen Betrokken partijen formuleren hier een gezamenlijke ambitie en zijn transparant over de beschikbare budgetten. 200
bewoners in een wijk in Den Haag hebben zo samen met Eneco een windmolen nieuw leven ingeblazen. Naast
duurzame energie ontstaat hiermee ook sociale cohesie en kennis bij bewoners over de kwaliteit van hun
leefomgeving.
3. Betrokken projectpartijen investeren tijdens de transformatie van een gebied. Partijen die niet direct belang
hebben bij het gebied maar wel bij het transformatieproces kunnen geld en uren inzetten in het lastige begintraject. Zo investeren aannemers nu mee in verschillende renovaties waar de eigenaar pas bij oplevering zijn waarde binnen haalt. De aannemer levert de oude projectfinanciering die in de crisis lastig te verkrijgen is.
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4. Partijen nemen exploitatierisico’s over in ruil voor rendement. Voordelen van duurzaam renoveren zijn de
lagere exploitatielasten voor de gebruiker. Dit exploitatievoordeel heeft risico’s in zich die traditionele investeerders niet kennen. Partijen zoals energiebedrijven en ESCo’s zijn bereid om de risico’s over te nemen. Zij
stellen kasstromen zeker door garanties. De zekere kasstromen leiden tot eigen en vreemd vermogen. De energievoorziening vanuit de TU Delft op Technopolis is gebaseerd op dit principe, maar ook de duurzame energieontwikkelingen van NS Energy in Breda en Utrecht zijn een succesvol voorbeeld hiervan. Hoge
duurzaamheidsambities worden op deze manier haalbaar én betaalbaar . Deze voorbeelden laten zien dat het niet
om outsourcing van risico’s gaat, maar juist het anders organiseren van de risico’s binnen de groep belanghebbenden zelf.

aa

5.5 Internaliseren baten/verdienmogelijkheden: (keten)verlenging van de business-case

d

Er langer bijblijven, verlenging keten (inclusief verlagen faalkosten en risico-opslagen)
De vastgoedontwikkeling en bouw is van oudsher een nogal opgeknipte bezigheid: er zijn veel momenten dat het
stokje over wordt gegeven, dat andere partijen het overnemen. En iedere partij heeft weer zijn eigen manier van
werken, zijn eigen verdienmodel, marges en risico-opslagen (inclusief faalkosten). Door meer en langer samen
op te trekken kan het gehele proces beter gestroomlijnd worden en per saldo goedkoper. Dat is weer handig
omdat lagere kosten meer afzet en niet in het minst ook een lagere financieringsvraag betekenen, inclusief lagere
financieringslasten, die bij langjarige gebiedsontwikkeling vaak een substantiële kostenpost vormen.
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Via ketenintegratie kan nadrukkelijker efficiënter worden gewerkt in de hele keten van ontwikkeling, bouw en
beheer, inclusief onderhoud. Door gebruik te maken van bijvoorbeeld BIM-modellen, Lean Bouwen en 3Dvisualisaties kan het hele bouwproces beter worden doorgrond en ingericht, door het concept van ‘life cycle
costing’ te hanteren kan al in het ontwerp en materiaalgebruik bespaard worden op het latere onderhoud en door
bijvoorbeeld aan te besteden en te contracteren via DBFOM-modellen (Design, Build, Finance, Operate & Maintain) wordt niet zozeer meer via standaardiserend werkende outputspecificaties gewerkt maar is het aan de bedrijven in de sector zelf om te komen met slimme, innovatieve producten en diensten om door ketenintegratie de
uiteindelijke toegevoegde waarde te waarborgen die de klant in het gebruik zou moeten ervaren. Het gaat dan om
het van voor naar achteren redeneren (ingeval van nieuwbouw), maar óók om het van achter naar voren redeneren (meer in de bestaande bouw).
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Het voorkomen van faalkosten in planning en bouw is in essentie natuurlijk een basismaatregel. Het wordt innovatie als dit wordt nagestreefd via ketenintegratie. Het zo opbouwen van vertrouwen leidt tot openheid en het
onderbouwd kunnen reduceren van risicoposten in de sfeer van ‘meerwerk’ en ‘onvoorzien’ als het gaat om de
samenwerking tussen bijvoorbeeld een ontwikkelaar en een aannemer. De opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie
verkleurt naar die van samenwerkende partners.

aa
d

Private partijen werken meer samen met de klant (denken mee en blijven erbij)
Los van de co-creatie-kansen die eerder zijn besproken, ligt er ook een andere belangrijke route voor: namelijk
dat marktpartijen in feite veel meer ‘sales’ halen uit de huidige ‘pre-sales’en ‘aftersales’, een mogelijkheid die
vrijwel niet of nauwelijks nog wordt benut. In feite zijn eerder besproken concepten als MGE of Te Woon ook
exponenten van de richting waarbij sprake is van risicodeling, maar in dat geval tussen een corporatie en een
individuele belegger/bewoner. In feite is dit ook mogelijk voor private partijen (privaat MGE) die woningen of
ander vastgoed aanbieden of ingeval van grond zou het om private erfpacht kunnen gaan. De partijen nemen
vervolgens vaak afscheid van hun klanten op het moment dat een woning wordt verkocht. Enige nazorg of blijvend klantcontact is zeldzaam. Terwijl hier ook nieuwe verdienmogelijkheden in zouden kunnen zitten, bijvoorbeeld door naar de bewoner toe veel meer te werken op basis van ‘direct servicing’ in brede zin en op langere
termijn, bijvoorbeeld inclusief services op gebied van beheer/onderhoud en levering van allerhande
woon(energie/comfort/zorg)diensten.
Samenwerking corporatie-ontwikkelaar-belegger
Meer in de sfeer van het vergroten van de liquiditeit en het investeringsvermogen van woningcorporaties zit het
op complexniveau of zelfs op delen van de portfolio samenwerken tussen corporaties (beheer) en beleggers

59

(eigendom), waarbij beleggers het niet-DAEB deel van de woningcorporatiebezit voor hun rekening nemen, in
gedeelde samenwerking met de woningcorporaties zelf.
Een belangrijke route kan zijn het wegnemen of verzachten van de knip tussen ontwikkelaar en belegger. Het
hechter samenwerken op dit vlak verhoogt de kans dat de belegger koopt wat hij hebben wil en verlaagt het
afzetrisico van de ontwikkelaar. Ook hier geldt weer dat lagere risico’s lagere rendementen rechtvaardigen wat
de haalbaarheid van projecten dichterbij brengt.
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Voorbeeld: alliantie tussen ontwikkelaar en belegger (Proper-Stok en Syntrus Achmea)
Bij vele pensioenfondsen / institutionele beleggers is en blijft in feite een behoorlijke investeringsbereidheid,
omdat zij wegen en beleggingstitels zoeken om per saldo meer dan spaar-rente-rendement te realiseren op hun
vermogen. Zij dienen daarmee de toekomstige uitkeringsverplichtingen te waarborgen. Dan dienen er dus wel
beleggingstitels ontwikkeld te worden die voldoende renderen en waardevastheid richting toekomst bieden. Er
moet dus vraag zijn. Omdat er een overtuiging leeft bij partijen dat er een grote vraag naar vrije sector huurwoningen in het middensegment (€ 665 - € 1.000) is en deze nog verder zal groeien naar aanleiding van het regeeren Woonakkoord, hebben Proper-Stok en Syntrus Achmea hiertoe de handen ineen geslagen. Dit geldt ook
woningen met een speciale zorgcomponent, gezien de fors toenemende extramurale zorg-vraag.
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Een dergelijke samenwerking biedt meerdere partijen voordelen:
 Belegger: beleggingsvolume tegen geëiste rendementen;
 Gemeenten: verkoop bouwgrond en volkshuisvestelijk belang;
 Bouwers/ontwikkelaars: uitnutten ontwikkelrechten/bouwproductie;
 Corporaties: samen optrekken bij realisatie huurwoningen

nb

re

Financieel gezien is de crux van een dergelijke samenwerking dat er van meet af aan door beide partijen in de
ontwikkeling samen wordt opgetrokken, dat er samen wordt uitgedacht en gerekend, met open boeken en inzicht in elkaars verdienmodellen en kentallen. Zo ontstaat er vertrouwen en kan de w&r-opslag (‘winst en risico’) die steeds bij elke overgang in bovenstaand schema de kosten doet oplopen, naar beneden. Met name de
risico-component wordt zo immers sterk verkleind.

5.6 Internaliseren van bredere financiële/maatschappelijke baten: verbreding van de business-case

er

Investeren heeft effecten
Over de afgelopen decennia is steeds weer gebleken dat stedelijke herstructureing doeltreffend bijdraagt aan het
verbeteren van de leefbaarheid, werkgelegenheid en verhogen van de vastgoedwaarde. De aanpak van stedelijke
woonwijken, voormalige industriegebieden, oude havens, ziekenhuiscomplexen of andere plekken in de stad is
echter vaak ingewikkeld en kostbaar. Ingewikkeld omdat de doorlooptijd lang is (soms meer dan twintig jaar), er
veel partijen met uiteenlopende belangen bij betrokken zijn en samenwerking nodig is om de sociaaleconomische problemen op te lossen. Kostbaar ook, omdat vooraf aanzienlijke investeringen moeten worden
gedaan, die dikwijls pas op langere termijn financieel en maatschappelijk rendement opleveren. Tot dusver heeft
de overheid financieel en voorwaardenscheppend vanuit het maatschappelijk belang kunnen investeren om stedelijke vernieuwingsprocessen te laten slagen en de samenleving te laten floreren. Het optimaliseren van de
ruimtelijke, sociale en economische toekomstwaarde van een gebied is daarbij doorslaggevend.
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Het steeds weer opgeld doende uitgangspunt is dat fysiek-economische ingrepen een scala aan ook sociaaleconomische effecten met zich mee kunnen brengen. Bijvoorbeeld voor een fysieke ingreep in een stedelijk
gebied kan het volgende effectenschema gelden:
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Hoe de effecten te vangen en gebruiken
De vraag is dan hoe een dergelijke effectenreeks ‘geïnternaliseerd’ kan worden, zodat de baten kunnen worden
aangewend voor het realiseren van de investeringen aan de voorkant. Dit noemen we wel het ‘terugploegen van
maatschappelijke baten’.

nb

Dit kan enerzijds qua tijd gelden: het inrekenen van opbrengsten op lange termijn om op korte termijn te kunnen
investeren. Daar kleven echter vele risico’s aan, zoals de laatste jaren veelvuldig is gebleken. In feite betreft dit
binnenplanse verevening, zoals al vaker is gehanteerd. Anderzijds kan dit echter ook qua breedte van de business-case gelden: vaak zijn er veel meer partijen die ergens van profiteren dan alleen diegenen die aan het begin
van een project staan en investeren. Het gaat dan om een soort ‘bovenplanse verevening’, of beter om het sluiten
van nieuwe coalities, die vaak anders van aard en deelnemers zijn dan de traditionele PPS-achtige structuren.
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Daar waar het om bovenplanse verevening gaat, betreft het doorgaans ook bovensectorale schakelingen. Dit
betreft in feite datgene wat we altijd als ‘integraal denken’ hebben benoemd. Vaak lukt dit ook. Maar in de praktijk blijkt dit juist ook op sectorgebonden regels en bekostigingssystematieken te kunnen stuiten, of het nu de
woningbouwcorporaties, zorg of politie betreft. In feite zou het de moeite meer dan waard zijn om in dit soort
gevallen pilots uit te voeren en te pleiten voor ‘regelvrije zones’, waar dergelijke combinaties wel gemaakt kunnen worden.
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Pogingen tot slimme maar wat ongebruikelijke directe combinaties
Op kleinere schaal zijn een aantal voorbeelden van dit soort ‘bredere business case’- of ‘internaliserings-‘denken
uitgeprobeerd:
 Integratie van door thuiszorginstellingen betaalde sociale domotica, beeldschermzorg e.d. in woningen
en zorgvastgoed, waardoor ‘aandachts’kosten van thuiszorg fors (naar schatting ca. 1/3 van de feitelijke
kosten) naar beneden gaan (bijvoorbeeld via een samenwerking van AM met een thuiszorginstelling in
het Limburgse Reuver);
 Lokaal gerunde buurtbeheerbedrijven, die voor werk zorgen waardoor de sociale dienst geen uitkeringen hoeft te betalen, onderhoudsbudgetten omlaag kunnen (want goedkopere arbeid), politie minder
buurtcontrole hoeft uit te voeren (bijvoorbeeld Roosendaal);
 Idem voor buurt- of wijkondernemingen, die door de gemeente te sluiten buurthuizen zelf oppakken en
particulier gaan exploiteren, waardoor diensten blijven worden aangeboden maar dan privaat, waarvoor
ook wordt betaald door de bewoners/ondernemers in de buurt (zie www.wijkonderneming.nl);
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Aanbieden van gratis huisvesting voor studenten in ruil voor inzet voor de leefbaarheid van de buurt,
welzijnsfuncties, huiswerkbegeleiding, etc. (o.a. door Ymere in Amsterdam Osdorp, maar al veel ook
elders aan de orde);
Ontwikkeling van Energy Services Cooperations (ESCO’s), waarmee de klassieke split-incentive wordt
opgeheven: de installaties en energierekening worden overgenomen tegen een ‘niet meer of juist minder
dan anders’-principe, de ESCO investeert in energiebesparing en incasseert het vastrecht en de winst op
besparingen, waaruit de investeringen worden terugbetaald (een snel klassiek geworden voorbeeld is
RENESCO, die dit in Letland doorvoert en is gekozen in 2012 tot European Energy Services Provider
of the Year, zie www.renesco.lv);
Koppeling van wonen en zorg: het begeleid ‘opeten’ van het eigen huis. Mensen die in een afbetaalde
woning zitten maar te weinig liquiditeit hebben om de zorgbehoefte te financieren en daarvoor een persoonlijke lening moeten nemen, brengen in feite geleidelijk hun woningbezit over naar de zorgaanbieder, die in ruil voor die waarde de zorg verleent. Zorg wordt betaald met overdracht van het huis.
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Per saldo spelen altijd discussies over afdwingbaarheid, free-riders, aantoonbaarheid, toerekenbaarheid, toepasbaarheid bij bestaande situaties en/of vastgoed ten opzichte van nieuwe uitleg, etc.. De kernnotie is echter dat er
(voldoende) waarde ontstaat die niet zou ontstaan als iedereen niets doet. Enige partij zal pas meedoen als deze
per saldo beter af is doordat de investering plaats gaat vinden. Dit denken moet dus gebaseerd zijn op welbegrepen eigenbelang.
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De veelgenoemde suggestie om te veronderstellen dat alle gecreerde meerwaarde per saldo vooral samenkomt in
OZB-opbrengsten voor de gemeente en dat vandaaruit de investeringen dus betaald kunnen worden, stuit op
problemen van marginaliteit van de OZB-ruimte en volumes en onzekerheid over de feitelijke waardeontwikkelingen in relatie tot andere factoren. Niettemin geldt dat voor bepaalde situaties (bv. waar meer nieuwbouw aan de orde is) dit wel degelijk een interessante route kan zijn.
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Te doorlopen processtappen om tot andersoortige afspraken te komen
De steeds terugkerende vragen die om dit denken toe te passen, dienen te worden doorlopen, zijn:
a) Wat wordt er aangepakt? Wat is het probleem?
b) Wie is probleemeigenaar? Wie wil er wat?
c) Waar zitten de belangen? Is er sprake van urgentie?
d) Wat zijn de effecten, wie heeft daar allemaal baat bij/kosten van?
e) In hoeverre zijn deze baten te materialiseren (in euro)?
f) ‘What if not?’ Wat gebeurt er als het niet doorgaat, wie heeft daar last van?
g) Wat heeft de baten-ontvanger/kosten-vermijder over dit initiatief?
h) Wat als het effect niet optreedt? Hoe kan dit risico worden gemanaged?
i) Wie kan dit initiatief bekostigen? Of financieren?
j) Hoe verbindt je die onderling? Wat voor type afspraken kan je maken?
k) Wat houdt je tegen?
l) Hoe los je dat op? Hoe kom je daar omheen?

aa

De kern zit in het ’over de eigen schaduw heen durven springen’, om zowel het gezamenlijk belang als het welbegrepen individueel eigenbelang.

d

Er zijn allerlei vervolgens allerlei type afspraken die mogelijk hierbij van dienst kunnen zijn:
 Directe gebruikersfees
 Prestatie-afspraken (incl. bonus-malus)
 Lump sum-afspraken (vlg. inkoop/afkoop)
 Inbouwafspraken, onderhoud/nazorg-afspraken
 Garantiestellingen, achtervangconstructies
 Vrijwillige bijdragen vooraf (indiv/collectief)
 Koppel-/uitruilafspraken (‘voor wat hoort wat’)
 ‘Ieder voor eigen rekening en risico’
 Gekoppelde exploitaties
 Opzetten aparte onderneming
 Coalities vormen, joint ventures, gezamenlijke onderneming (à la PPS)
 Optiewaardes
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Afromen achteraf (obv afspraken vooraf), evt. inclusief spaarafspraken/ingroeimodellen
Cooperatie-vorming (met individuele leden), waarin de stromen samenkomen
‘Crowd funding’/’bonds’/inschrijvingen, á la beursnotering (gedeeld eigendom, aandeelhouders)
Fondsvorming (evt. op gebiedsniveau, gezamenlijke inkoop, realisatie, beheer en/of management)
Heffingen, belastingen (selectief, collectief)

Voorbeeld: Stromenexploitatie (case Den Haag Erasmusveld)
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Het Erasmusveld is gelegen in het zuiden van de gemeente Den Haag. Momenteel is het een gebied met veel
groen, volkstuinen en sportvelden. In het gebied is een toonaangevende duurzame wijk voorzien, waar gebruik
wordt gemaakt van duurzame hulpmiddelen zoals zonne- en windenergie. Het Erasmusveld moet daarnaast de
verbindende schakel worden tussen Morgenstond-Zuid (oude stadswijk) en het Wateringse Veld (VINEX-wijk).
In het creëren van een verbinding tussen beide typen wijken vormt de Leywegzone het scharnier, die daarmee
een belangrijke positie heeft.

rto

In de Structuurvisie Den Haag 2020 ‘Wereldstad aan Zee’ worden het gewenste toekomstbeeld voor de stad en
de ruimtelijke veranderingen die nodig zijn om dat te bereiken beschreven. Met de structuurvisie zet Den Haag
in op een groei naar ongeveer 505.000 inwoners in 2020. Om dit te bereiken moeten er 30.000 woningen en
arbeidsplaatsen aan de stad worden toegevoegd. De belangrijkste pijlers van de structuurvisie zijn Internationale
Stad, Stad aan Zee en het realiseren van binnenstedelijke verdichting. De Structuurvisie zet in op de versterking
van vijf economische kansenzones en daarbinnen negen ontwikkelingsgebieden. Eén daarvan is het Erasmusveld
- Leywegzone.
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Dit model zou er dan als volgt uit zien:
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Om voorgaande te verwezenlijken heeft de gemeente een alternatief financieel-organisatorisch model bedacht
voor het Erasmusveld. Daarin is de gedachte dat de exploitaties van de verschillende fasen worden gekoppeld tot
één integrale gebiedsexploitatie. Naast de traditionele grond- en opstalexploitatie wordt een zogenaamde stromenexploitatie in de integrale gebiedsexploitatie meegenomen. Daarmee wordt, naast het ontwikkelen van vastgoed, aangesloten bij andere vormen van waardecreatie met behulp van ‘conventional infrastructure services‘
(water, afval(water), energie, etc.). Dit is te typeren als stromenbeheer, vandaar de naam stromenexploitatie.
Deze exploitatie zou vorm kunnen krijgen in een stromenbeheeronderneming (al of niet onder te brengen in een
eigen entiteit), waarbij deze onderneming samenwerkt met alle betrokken partijen en de onderlinge samenwerking tussen deze partijen bevordert. De gedachte is dat in een dergelijke constructie de klant zelf bijvoorbeeld
energie opwekt en aan zichzelf levert (geen BTW), de ontwikkelaar het vastgoed ontwikkelt en de stromenbeheeronderneming zorgdraagt voor de organisatie rondom de ‘conventional infrastructure services’.

d
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De voordelen voor betrokken partijen zijn dat de bewoner een duurzame woning krijgt, wordt ontzorgd met
betrekking tot aanleg en beheer van duurzame installaties, met een energierekening op basis van het principe
'Niet meer dan anders' en als optie ook nog aandeelhouder kan zijn van de stromenonderneming. Hierin zou hij
dan als voordeel hebben (naast delen in rendement) lagere energiekosten door zelflevering. Voor de ontwikkelaar geldt dat hij de kosten en verantwoordelijkheid voor aanleg en onderhoud van de duurzame installaties kwijt
is, terwijl de stromenondernemer juist blij is met klanten die zowel zorgen voor inkomsten uit vastrecht als afzet
van de opgewekte energie.

er

In een opzet als deze is het van groot belang dat alle leveranciers directe betrokkenheid hebben. Een dergelijke
opzet kan alleen werken als de verhouding tussen inzet, inbreng en opbrengsten voor alle partijen ook transparant is, en er duidelijkheid (privaatrechtelijk, staatssteunrechtelijk) geschapen kan worden over de inzetbaarheid
van de al vroeg meedenkende en betrokken partijen voor het realiseren van de business case. Hierbij gaat het niet
in het minst ook over de bewoners en ondernemers die in het gebied zijn of komen, waarbij hun rol mogelijk ook
als participant in een dergelijke onderneming een interessante gedachte is die bijvoorbeeld in een coöperatiemodel (zie bij hoofdstuk ‘Anders samenwerken’) goed denkbaar is. In de praktijk is al geconstateerd dat een
financier geïnteresseerd gevonden zou kunnen worden om een –mits van voldoende schaal en duidelijk onderbouwde zekerheden en kasstromen voorziene- onderneming te faciliteren.
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Voorbeeld: Social Impact Bonds (UK)

d

Dit voorbeeld ging in op energie als onderdeel van de verbrede business case. Later komen de meer gebruikelijke exploitatie van grond-, vastgoed- en beheer aan de orde. Nu eerst zoomen we eens in op de exploitatie van
maatschappelijke diensten, waarin ook een model wordt verkend dat zijn nut kan hebben voor gebiedsontwikkeling.

Social Impact Bonds als instrument zijn actueel op het moment dat sprake is van een maatschappelijk probleem,
dat financiële of maatschappelijke schade uit voortvloeit. Daarnaast moet gelden dat een
(in)verdienmogelijkheden in gelegen zijn, bijvoorbeeld doordat private partijen over een effectievere en/of efficiëntere aanpak beschikken dan de overheid. Wordt aan deze twee voorwaarden voldaan kan een constructie
worden opgetuigd die de aanpak van het probleem ter hand neemt en die gefinancierd wordt door ‘goede doelen
organisaties’, private investeerders en de overheid. Vervolgens maakt de overheid meetbare prestatieafspraken
met de nieuwe entiteit en legt deze vast in een prestatiecontract. De entiteit kan nu op eigen initiatief afspraken
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maken met uitvoerende partijen. Deze partijen voeren deeltaken uit in opdracht van het instituut en lopen in
principe geen risico. Vanzelfsprekend kan bij minder goed functioneren wel voor een andere en beter presterende partij worden gekozen.
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De kern van het verdienmodel is dat de entiteit krijgt nu betaald in overeenstemming met de afgesproken meetbare resultaten. Worden de resultaten gehaald dan volgt betaling, worden ze niet gehaald dan volgt geen of gedeeltelijke betaling (bonus/malus regeling). Bij goed presteren krijgen de inleggende financiële deelnemers
(fondsen en investeerders) een rendement op hun investering (bij een looptijd van ongeveer 5-7 jaar die hoort bij
dit soort constructies). Dit rendement wordt betaald uit het feit dat de overheid op de ‘andere’ oude manier meer
kwijt zou zijn dan nu het geval is bij deze nieuwe constructie.
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Aldus wordt bereikt dat:
 De overheid is minder geld kwijt is dan voorheen
 De maatschappij heeft minder schade of overlast
 De fondsen en goede doelen meer van hun wensen gerealiseerd zien en eventueel rendement terugvloeit
ten behoeve van verdere acties
 Beleggers een maatschappelijk verantwoord financieel rendement met een langere termijn horizon tegemoet kunnen zien..
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Daarmee is de kern van het verdienmodel dat samenwerkende partijen op afstand die directer bij de materie
betrokken zijn (zowel op inhoud als op emotie) meer resultaten boeken met minder kosten dan als de overheid
dat zelf zou doen.
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5.7 Gebiedsfondsen I: vertaling internalisering in gebiedsfonds-aanpak
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Vertaal nu Social Impact Bonds in Urban Impact Bonds (met vergoeding naar aanleiding van een bepaalde projectprestatie in stedelijke vernieuwing) of zelfs een Urban Impact Fund (waarbij een fonds zich richt op het verschaffen van kapitaal voor gebiedsgerichte investeringen gestoeld op bepaalde outcome-specificaties,
vergelijkbaar met een DBFMO-model, en betaalt naar prestatie) en het gedachtegoed zou van toepassing kunnen
zijn op gebiedsontwikkeling….

Basisoverwegingen
De kern van het denken in instrumenten als een gebiedsfonds is doorgaans vanuit een aantal dominante overwegingen:
 Het kunnen koppelen van kosten en opbrengsten van activiteiten in een gebied op korte en lange termijn
(bijvoorbeeld koppeling tussen de grond- en vastgoedexploitatie, al dan niet inclusief beheer) oftewel
verevening tussen momenten van uitgaven en inkomsten;
 Het kunnen koppelen van kosten en opbrengsten van verschillende functies en kasstromen in een gebied
(bijvoorbeeld de vastgoedexploitatie met energie, parkeren, etc) oftewel verevening tussen winst- en
verliesgevende activiteiten en elementen;
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Cruciaal is dat er een serie aan partijen betrokken is, wat maakt dat de situatie uitstijgt boven een reguliere privaatrechtelijke overeenkomst tussen enkel partijen of een gebieds-PPS met GEM en GOM voor ontwikkeling
van grond en opstallen.
Het resulterende speelveld ziet er schematisch dan indicatief als volgt uit:
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Daarnaast is er nog een derde overweging die vaak aan de orde komt:
 Het in één gebied houden van kosten en opbrengsten en hierin laten revolveren.
Per saldo komt het steeds neer op het op gebiedsniveau organiseren van investeringen voor projecten en initiatieven die voor dat gebied van belang zijn en waarvan de opbrengsten ten goede komen aan elkaar cq. het gebied
als geheel.
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Variatie aan gebiedsfonds-mogelijkheden
Uitgaande van al het voorgaande ontstaat een scala aan mogelijke soorten ‘gebiedsfondsen’, zoals:
 gebiedsexploitatiefondsen (door het bij elkaar brengen van exploitaties grex/vex/pex/strex etc, dit kan in
gebieds-PPS-verband, maar ook breder bv. in coöperatie-verband). Dit is doorgaans nog in ontwikkelingsfase;
 OZB+/afdracht -gebiedsfondsen. Op diverse plekken al werkzaam, vaak irt centrummanagement (bv.
Leiden, A59 Langstraat Noord-Brabant) maar evengoed bruikbaar voor gebieden. Kan ook als onderdeel van een integraal gebiedsfonds. Dit fonds-idee is eerder al in dit hoofdstuk uitgewerkt.

d

Maar ook:
 (grond/vastgoed)eigenarenfondsen (bestaat wel deels in het buitenland, in NL kan dit volgen na introductie/uitrol stedelijke herverkaveling; men krijgt dan aandeel in gebied ipv te worden uitgekocht;

Of zelfs:
 revolverende financieringsfondsen op gebiedsniveau (zoals SOFIE voor Rotterdam Stadshavens, al dan
niet mede gebruik makend van Europese middelen), met evt. als specifieke deelsoort Urban Impact
Funds;
 gebieds’banken’à la kredietunies/financieringscoöperaties e.d. (in Amsterdam worden bijvoorbeeld
voor A'dam Oost en West zogeheten buurtbanken opgericht).
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Hoe verhouden deze soorten zich tot elkaar:
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De rol van een (grond/vastgoed)eigenarenfonds (waarin de grond wordt ingebracht door huidige eigenaren die in
plaats van uitgekocht te worden, een aandeel in het integraal gebiedsfonds krijgen ter waarde van hun inbreng),
is reeds eerder in dit hoofdstuk behandeld. Daarnaast wordt in de hiernavolgende paragrafen nader ingegaan op
de mogelijkheden van een financieringsfonds op gebiedsniveau. In deze paragraaf richten we ons nu nadrukkelijk op de exploitatie-variant van een gebiedsfonds.
De prangende vraag is hoe dit effectief te organiseren zodat de beoogde typen partijen ook via een zinnige propositie en met een logische rol kunnen instappen. Dit neemt dagelijks in belang toe. Wat voor propositie, welke
werkwijze, type organisatie en bovenal: wat voor randvoorwaarden en condities zijn aan de orde.

er

Uitwerking integraal gebieds(exploitatie)fonds
Definieer met elkaar een gebied waar een speciale problematiek op van toepassing is, inventariseer de betrokken
stake- en shareholders en geef inzicht in de kosten- en baten die spelen in het probleemveld en onder de betrokkenen. Onderzoek of het inrichten van een gebiedsfonds in lijn te krijgen is met aard en omvang van het probleem en met de posities van de verschillende belanghebbenden. Met het inrichten van zo’n fonds kan een
structurele, langjarige en consistente investeringsstrategie worden uitgestippeld die op basis van ad-hoc samenwerkingen of afspraken tussen alleen enkele partijen onderling niet of lastig te realiseren zullen zijn.
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Het doel van een dergelijk gebiedsfonds is om tot verevening tussen partijen te komen die een legitiem belang
hebben in een bepaald gebied, daarbij uitgaven en inkomsten hebben, zich met elkaar verbonden voelen en dat
vervolgens ook technisch en contractueel zijn. Door de lang(ere) looptijd worden uitgaven die vroeg in het traject zijn gedaan, terugverdiend (geëgaliseerd in de tijd) met inkomsten, danwel worden koppelingen gelegd tussen nevenexploitaties (bijvoorbeeld met services op gebied van parkeren, energie of zelfs bredere
dienstverlening (zoals Asito met @Iemand nastreeft). Het collectieve belang staat voorop en ieder doet mee op
basis van welbegrepen eigenbelang binnen het grotere geheel.

Kenmerken van een dergelijk gebiedsfonds:
 Centrale criteria voor een dergelijk gebiedsfonds zijn duurzame verbondenheid en duurzaam investeren
(ofwel steeds met het oog op de lange termijn-belangen van het gebied);
 De geografische grens van het gebiedsfonds is zo groot als het doel waarvoor partijen zien dat functies
geruild, uitgaven naar voren en inkomsten naar achteren in de tijd plaatsvinden, kortom waar het fonds
voor “op aard is”.
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Partijen die elkaar bestempelen als de verbonden partijen gaan een overeenkomst aan met elkaar en wijzen een regiehouder aan. Dit kan een lokale of regionale overheid, een door gezamenlijke partijen apart
gestichte entiteit (bv. een ‘Special Purpose Vehicle’ of een ‘gebiedscoöperatie’) zijn, maar ook een private partij zijn (bijvoorbeeld een bank die een ‘separate block of finance’ beheert). Belangrijk is dat
voorkomen wordt dat deze tevens een individueel financieel voordeel beoogt en daarmee de schijn tegen krijgt;
Volledige transparantie in de boeken over kosten en opbrengsten, deelname, inbreng, uitname, etc..
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Wat zijn de mogelijke voordelen van zo’n constructie:
 Evident is dat er verevening plaats vindt tussen kosten en opbrengsten, alsmede spreiding van risico’s,
over activiteiten, door de tijd en over partijen;
 Verbonden partijen blijven moeite doen om het gebied tot ontwikkeling te brengen. Door de duurzame
verbondenheid is er een wederkerig belang;
 De gebiedsontwikkeling realiseren betekent een concreet uitzicht voor veel stakeholders (denk aan financiers, bewoners, bedrijven) dat oplevering (veel) zekerder wordt, waardoor deze partijen bereid zijn
een langer commitment (lees: wachten op realisatie) op te brengen;
 De regiehouder kan binnen een op te stellen spoorboekje maximaal sturen, mits binnen de met de participanten afgesproken kaders.

nb

re

rto

Welke risico’s onderkennen we zoal:
 De aanwezigheid van free-riders (partijen die wel in een gebied zitten maar niet meedoen in deling van
kosten en opbrengsten); zij benutten wel de voordelen van een ontwikkeling in een groter gebied, maar
dragen niet bij aan het collectieve belang en de risico’s die andere partijen lopen. Mogelijk zijn ze door
bestaande grondposities of contracten moeilijk te weren. Genoemde instrumenten als stedelijke herverkaveling (en dan met name het regelen dat mensen meedoen) of een GebiedsInvesteringsZone (à la een
BIZ) zouden hier op termijn een adequate oplossing voor moeten kunnen bieden;
 Verschillende partijen hebben verschillende visies wensen t.a.v. looptijd, betrokkenheid, ze managen risico’s verschillend, e.d. Hoe krijgen en houden we alignment voor en na oprichting van zo’n gebiedsfonds? Deze problematiek is vergelijkbaar aan die van een regulier PPS-verband en kan wellicht ook op
dezelfde wijze worden aangepakt: commitment aan een afzonderlijke entiteit die op onderling afgesproken wijze voor het gebied de aanpak regelt.
Schematisch zou de werking van een integraal gebieds(exploitatie)fonds er als volgt uit kunnen zien:
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OZB+/afdrachtgebiedsfondsen
Een andere optie is het opzetten van een simpel rechttoe-rechtaan fonds: een afdrachtsfonds, volgens het principe
dat partijen in een gebied gezamenlijk bijdragen aan investeringen die voor het hele gebied belangrijk zijn. Dit
kan dan ofwel via het ‘fonds bovenwijks’-principe maar dan voor een gebied zelf; of via een opslag op de OZB
(dit noemen we dan een OZB+-fonds). Dit concept is op diverse plekken al werkzaam, vaak in relatie tot centrummanagement (bijvoorbeeld in Leiden), maar evengoed bruikbaar voor gebiedsontwikkelingen. Dit zoals
bijvoorbeeld langs de A59 Langstraat in Noord-Brabant, waar partijen gezamenlijke belangen ook tot op zekere
hoogte gezamenlijk financieren. Dit kan ook als onderdeel van een integraal gebieds(exploitatie)fonds zoals
eerder benoemd, of als voeding van een financieringsfonds (zie paragraaf 1.9).
5.8 Veranderende rol beleggers en financiers in gebiedsontwikkeling
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Schets huidige sterk veranderende situatie
Belangrijk in de afweging van beleggers en financiers is de afweging te beleggen in vastgoed of in andere beleggingsproducten. Hoe verhoudt beleggen in stenen zich tot het langdurig vastleggen van geld op andere manieren? De vraag die daarbij kan worden gesteld, met name ook met het oog op financiering van grote
gebiedsontwikkelingen, is of dat ooit nog weer op deze wijze en volumes terugkomt. Het is wellicht niet aannemelijk dat er in de toekomst nog grote beleggingsvolumes richting gebiedsontwikkeling gaan, zeker gezien de
aanzienlijke risico’s die daarmee gepaard gaan. Het grote geld vindt enerzijds andere wegen en staat anderzijds
op afstand. Want wat is nu de huidige situatie:
 Banken hebben te maken met oa wet- en regelgeving die ervoor moet zorgen dat ze financieel solide
zijn en blijven maar tegelijkertijd betekent dat er (te) weinig geld de markt in komt
 Bancaire financiers ‘doen geen grassprieten’ meer, op zoek naar cash-flow vanaf start. Overigens gunstig voor bestaande stad(sgebieden);
 Pensioenfondsen hebben wel het nodige geld, maar zijn op zoek via beleggers naar goede beleggingstitels met goed rendement.
 Institutionele en particuliere beleggers afwezig in gebiedsontwikkeling, behalve als eindafnemer complexen (part. huurwoningen, incl. evt. studentenhuisvesting). Met als belangrijkste uitzondering Amvest
(bv. Cruquius Amsterdam);
 Nauwelijks tot geen relatie tussen klanten beleggers (bv. pensioenspaarders, zorgverzekerden) en investeringsstrategie beleggers.
De vraag is nu of er vanuit al dit geweld en de acceptatie van de ongunstige situatie en onduidelijke toekomst er
niet toch enkele zoekrichtingen (begeleid door kleine, maar interessante uitzonderingen of voorbeelden) zijn die
de aandacht verdienen. Natuurlijk niet zonder te voldoen aan de benodigde eisen en randvoorwaarden.
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Duidelijke randvoorwaarden voor proposities
Wanneer is een propositie voor beleggers en/of financiers interessant, wat zijn de randvoorwaarden:
 Een duidelijke investeringspropositie
 Het korte termijn rendement is en blijft belangrijk, zeker nu, ook voor beleggers;
 De aanwezigheid van indexering, inflatiebescherming (‘inflatiehedge’)
 Wat voor rendementsverwachtingen zijn er, hoe verhouden die zich tot de eisen (die variëren per wijze
van investeren/financieren);
 Gaat het om direct (cash in, kasstromen via bv. huurstromen) of indirect rendement (waardegroei assets
op termijn);
 De focus ligt op de financiering, minder op de belegging, dat betekent minder kapitaalsbeslag en andere
(lagere) kapitaalslasten cq. risico-prijzing;
 Mogelijk via mezzanine leningen (achtergestelde leningen, met optie tot aandelenaankoop) of zelfs
durfkapitaal/equity (mits via ‘swap’ voldoende onderpand);
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Inzicht in risico-profiel en risico-beheersing
Duidelijkheid over de (rand)voorwaarden en condities (wat, wie, wanneer)
Voldoende volume, inclusief flexibiliteit en wendbaarheid;
Invloed op de bestedingen en de effecten daarvan
Er moet vertrouwen zijn in en invloed/toezicht;
In hoeverre is er sprake van garantstelling/backing door andere partijen (bv. overheden).
Benchmarking ten opzichte van alternatieven (meerwaarde).

W

Wie investeert, wil rendement en bovenal betrokkenheid. Dit zal overigens per partij sterk verschillen, al naar
gelang het directe of indirecte belang dat men heeft en al naar gelang de financiële belangen en de relatieve omvang van de eigen inbreng.
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Veranderingen op til?
Op veel plekken wordt hard gewerkt aan mogelijkheden om enerzijds de behoefte aan het geld van beleggers en
financiers en aan de andere kant hun behoefte aan solide beleggingstitels, bij elkaar te brengen. We zien een
aantal ontluikende signalen van vernieuwingen:
 Financiering door belegger APG van wegverbreding N33 Assen; obv cruciale inflatiehedge gegarandeerd door Rijk; DBFMO-constructie waarbij gespreide zekere betaling met rendement (hedge..) en
waardevol/-vast onderpand/zekerheid
 Corporaties verkopen woningbezit aan institutionele/particuliere (?) beleggers: hier wordt onder regie
van het Ministerie van BZK (Bouwagenda) door diverse partijen (o.a. Amvest, Vesteda, Stadgenoot,
Ymere) in de Amsterdamse regio momenteel aan gewerkt
 Grotere rol beleggers in directe hypothecaire woningfinanciering?!
 Kan een gezamenlijk gebiedsgericht investeringsfonds/fonds met gebiedsontwikkelingsprojecten erin
een goede propositie bieden om een match te maken tussen beschikbare middelen (top-down behoefte
tot investeringsmogelijkheden) en het genereren van nieuwe investeringen (bottom-up financieringsbehoefte)? Kan hierbij bv. ook gaan om overstijgend regionaal of nationaal fonds
 De interesse voor Social Impact Bonds als systeem neem toe: maatschappelijk rendement via private
weg, beloning door overheid via reguliere uitbetaling incl. rendement voor risiconemen door private
partij

De signalen spelen zich eigenlijk in de twee richtingen af van enerzijds nieuwe producten bieden (meer richting
financiering) en anderzijds nieuwe markten bedienen (zoals voor maatschappelijk vastgoed, infrastructuur, etc).
Of zelfs in de richting van geheel nieuwe combinaties van nieuwe markten en nieuwe producten.
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Onderstaand schema toont deze richtingen met enkele indicatieve voorbeelden.
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Het eerder genoemde scala aan randvoorwaarden verhoudt niet altijd even eenvoudig verhouden met de mogelijkheden in nieuwe producten en markten die worden verkend. De sector van beleggers en financiers zit ook in
veranderende tijden en de vraag is hoe hier de veranderende marktvraag (naar financiering) en het ook aan stevige dynamiek onderhevig zijnde aanbod goed nader tot elkaar kunnen komen. Gaan hier meer ervaringen mee
worden opgedaan? Zijn nieuwe vehikels nodig, nieuwe intermediairs of komen er andere nieuwe spelers op de
markt? Dit is meer en meer het geval. We richten de discussie nu op in hoeverre dit soelaas biedt voor gebiedsontwikkelingsopgaven.

aa

Hoe kan dit verder worden gebracht, wat of wie is nodig?
In de kern gaat de discussie over welke waarde en/of cash-flow wordt gegenereerd, op welke wijze (dienstverlening als product, bundeling initiatieven), welke voorinvesteringen daarvoor nodig zijn en hoe dit ingezet kan
worden in de uiteenlopende vormen van gebiedsontwikkelingen (bv. transformatie bestaande stad, renovatie
bestaande stad, ‘greenfield’ nieuwbouw, de aanpak van krimpopgaven, etc.).
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Welke nieuwe vormen/vehikels zijn hier relevant? Kan bijvoorbeeld gedacht worden aan
 Nationaal/regionale/stedelijke investeringsfondsen als vehikel voor gebiedsgerichte beleggingen
 Gebiedsfonds (naast investeringsfonds bv. ook grondeigenarenfonds, integraal gebieds(exploitatie)fonds)
 Investeringsfondsen voor energie of zelfs een bredere stromenexploitatie (installaties, levering, inzameling, verwerking, beheer, servicing) op gebiedsniveau
 Beleggen in DBFOM-contracten voor hele gebiedsontwikkelingen?
Wat voor type partijen hoort daarbij?
 Een specifieke aparte/nieuwe/bestaande belegger of bank? Bv. een maatschappelijke bank tbv
(voor)financiering?
 Coöperatieve kredietsystemen, borgingstellingen op regio/stad/gebiedsniveau, inclusief iets als ‘crowd
funding’, juist kleinschalig of eerder op wat grotere leest geschoeid?
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De volgende paragraaf gaat verder in deze zoektocht.
5.9 Gebiedsfondsen II: opkomende alternatieven voor traditioneel bankieren: toepasselijk voor gebiedsontwikkeling ?!
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Eerder zijn we al uitgebreid ingegaan op de zoekrichtingen naar zinvolle ‘gebiedsfondsen’ zoals gebiedsexploitatiefondsen, OZB+/afdracht-gebiedsfondsen of (grond/vastgoed)eigenarenfondsen. In deze paragraaf richten we
ons specifieker op de volgende mogelijke soorten:
 Revolverende financieringsfondsen ten behoeve van of op gebiedsniveau (bijvoorbeeld voor project-,
ondernemers- en/of vastgoedfinanciering);
 Gebieds’banken’à la kredietunies/financieringscoöperaties. Hierbij gaat het in de kern om groepsgewijs
financieren van projecten, initiatieven etc op gebiedsniveau, wat ook het wezen van crowd funding
raakt.

rto

Daar waar de traditionele bancaire financiering gaten laat vallen (te weinig, te moeizaam, te duur krediet) en de
institutionele financiering (beleggingen vanuit verzekeraars, pensioenfondsen) deze vooralsnog niet opvullen –
hoewel we dus zoals we in de vorige paragraaf wel signalen zien, maar nog weinig op gebiedsniveau- ontstaan
zoektochten naar alternatieve wegen. Enerzijds speelt hierin de overheid juist een rol, gedreven vanuit het feit
dat maatschappelijk belangrijke opgaves niet worden aangepakt; maar anderzijds komt juist veel kracht vanuit
de markt en samenleving zelf, die initiatiefrijk en ondernemend is en dan eigen manieren zoekt.
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Opkomst en doorbraak (?) revolverende fondsen
In Nederland is voorzicht sprake van een opkomst van het concept ‘revolverend fonds’. De gedacht hierachter is
ofwel een bancaire of institutionele financier, ofwel een (semi-)overheid, ofwel enige combinatie van privaat en
publiek, een fonds instelt dat specifiek per gebied of thema/deelsector projecten financiert. Dit kan daarmee in
diverse vormen, soorten en maten, zowel qua participanten, instrumenten (participaties, leningen, garanties, in
tegenstelling of soms zelfs nog in combinatie met de vroegere subsidie-lijn), investeringsstrategie en organisatie/geografisch schaalniveau. Het denkkader is onderstaand schematisch uitgewerkt. Een en ander kan vanzelfsprekend ook variëren qua voeding en volume.
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In essentie is de opkomst van dit soort fondsen afkomstig vanuit de trend om vanuit de overheid niet meer per se
subsidiegelden in te zetten voor stimulering van beleidsdoelen, maar eerder als investeerder op te treden. Dit is

73

zelfs doorgedrongen tot de ontwikkelingshulp, laat staan dat het in de Nederlandse context stimulerend kan werken.
Het cruciale verschil met reguliere investeerders of beleggingsfondsen vanuit de traditionele partijen is dat het
geld in het gebied of de betreffende deelsector wordt geherinvesteerd. Daarmee ontstaat het revolverende karakter.
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De fondsgedachte kan naast territoriaal ook thematisch kunnen worden afgebakend. Gedacht kan worden aan
thema’s rond cultureel/maatschappelijk vastgoed, onderwijs/zorg of duurzaamheid. Met name de kansen rond
duurzaamheid stijgen met een toenemende noodzaak om fossiele energiebronnen te verruilen met duurzame
energie. In Nederland is een sterke opkomst te zien van gebiedsgerichte fondsen voor verduurzaming en energie2, onder andere op Provincie-niveau (bijvoorbeeld Gelderland, Overijssel), maar ook op gemeente-niveau
(Amsterdam, Den Haag).
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Voorbeeld: Rotterdam Stadshavens: SOFIE
Voor Rotterdam Stadshavens is inmiddels (gestart in 2011) het revolverend investeringsfonds SOFIE
uitgewerkt. Dit is het Stadshavens OntwikkelingsFonds voor Innovatie en Economie. Daar waar voorheen Europese Structuurfondsmiddelen als subsidie beschikbaar waren vanuit het Europees Fonds voor
de Regionale Ontwikkeling (EFRO), zijn deze nu via het programma JESSICA (Joint European Support
for Sustainable Investment in City Areas) omgekat tot een investeringsfonds dat via leningen investeert
in projecten die de ruimtelijke- en sociaal-economische ontwikkeling van het 1400 ha grote Stadshavens-gebied moeten bevorderen.
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SvN is via een aanbesteding verkozen tot onafhankelijk fondsmanager. Het fonds wordt in eerste instantie gevoed door primair publiek geld (Europees en nationaal/lokaal), maar kan via een ingroeiconstructie middelen opnemen die naar verwachting komen vanuit de hoek van zowel woningcorporatie, bouw
(grotere familiebedrijven) als bank. Het fonds kan via het overheidsdeel gunstiger financiering aanbieden dan regulier op de kapitaalmarkt, mits aangetoond kan worden dat de te financieren projecten lijden
onder marktfalen en dus onder de geldende marktomstandigheden op de kapitaalmarkt geen of ontoereikende financiering kunnen aantrekken. Hiermee kan het fonds projecten een steun in de rug geven of
sneller tot stand laten komen, bijvoorbeeld doordat de fondsbijdrage kan worden aangemerkt als Eigen
Vermogen, zodat via een betere ‘leverage’ sneller Vreemd Vermogen kan worden aangetrokken. Ook
kan het bij uitstek nuttig zijn om via achtergestelde (of ‘zachte’) leningen andere financiers een betere
dekking van het risico te bieden.
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Kredietunie/financieringscoöperatie: financiering voor en door ondernemers/exploitanten/consumenten
Daar waar investeringen en kredietverstrekking gaten laten vallen, ontstaan opvallende alternatieven. De gedachte rondom het vormen van een soort ‘gebieds’banken, à la kredietunies of daarvan afgeleide ‘gebieds’participaties via financieringscoöperaties, is een mogelijk structurele nieuwe optie. Kredietunies (waarvan
een gebiedsgerichte vorm een ‘gebieds’bank genoemd zou kunnen worden) zijn er in principe op gericht om
kapitaal te verzamelen en daarna krediet uit te zetten naar verschillende in de investeringsstrategie passende
projecten in het gebied. Het principe van een financieringscoöperatie is er op gericht om een bepaald project
gefinancierd te krijgen door geld op te halen bij mensen/partijen die hierin willen participeren. Dit komt dus neer
op ‘crowd funding’, maar dan meer georganiseerd (in dit geval in coöperatie-verband), waardoor het als vorm
geschikter zou kunnen zijn voor financiering van grootschaliger cq. langjariger projecten met grotere volumes en
administratieve vereisten.
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Een kredietunie is een coöperatie van, voor en door ondernemers en is gericht op het verstrekken
van kredieten. Kredietunies kunnen ofwel per bedrijfstak (sectoraal) ofwel geografisch (per regio of stad, of zelfs
wijk/buurt/gebied) worden georganiseerd. Kredietunies bieden bijvoorbeeld MKB-ondernemers een aanvullende
financieringsbron naast bankkrediet. De coöperatie bestaat uit kredietgevende en kredietnemende leden. Kredietgevers zijn leden die via een gemeenschappelijke kas geldmiddelen ter beschikking stellen. Kredietnemers zijn
leden die geld lenen uit deze kas. Kredietgevende leden ontvangen een rentevergoeding voor het risico dat zij
lopen. Zij zijn direct betrokken bij de vraag aan wie hun geld wordt uitgeleend en tegen welke voorwaarden. Zij
2

AgentschapNL heeft hier een uitgebreide inventarisatie van gemaakt, contactpersoon Frank Mathissen
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treden bovendien op als sponsor en coach voor collega-leden, de kredietnemers. Door de kredietnemers te adviseren, te steunen en te coachen, leveren de kredietgevers een bijdrage aan het succes van het lid en vergroten zij
de kans van slagen van zijn of haar investering. Tegelijkertijd verkleint dit het risico dat rente en aflossing niet
op tijd betaald worden. Kredietaanvragen worden binnen een kort tijdsbestek afgehandeld door mensen die thuis
zijn in de branche of regio/stad/wijk. Als kredietvrager weet je dus snel waar je aan toe bent. Als er sprake is van
een tekort aan zekerheden, dan kan door kredietunies voorzover het kredieten aan MKB-ondernemers betreft een
beroep gedaan worden op de Borgstellingsregeling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB Regeling) van het Ministerie van EL&I. Een aanvullend wetsvoorstel voor borgstellingsvoorzieningen voor Kredietunies is in de maak.

W

nb

re

rto

e
at

Een kredietunie bevordert de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers, heeft
geen winstoogmerk en is op democratische leest geschoeid. Zowel kredietgevers als kredietnemers
zijn als lid, mede-eigenaar van de coöperatie. De leden bepalen gezamenlijk het beleid en kiezen het bestuur. Bij
kredietunies geldt dat wanneer de kredietunie te groot wordt en de deelnemers elkaar daardoor niet meer kennen,
de unie moet worden opgesplitst.
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Kredietunies/financieringscoöperaties onderscheiden zich doordat zij:
 Motto: ‘not for profit, not for charity, but for mutual service’;
 Van, voor en door leden zijn, leden kennen elkaar;
 Gemeenschapszin, sociaal weefsel en de menselijke maat bevorderen;
 Leden bereid zijn om risico en rendement te delen;
 Kennis- en ervaringsoverdracht bevorderen door middel van coaching. Relatienetwerk binnen
 Alleen krediet verlenen, geen betalingsverkeer, derivaten, effecten, etc.
 Krediet verlenen geschiedt op meer menselijke maat, kredietgevers- en nemers kennen elkaar, betere
sociale controle, minder risico waardoor minder grote default rate, hele lage kosten, vakinhoudelijke
coaching, etc.
 Llid staat er niet alleen voor;
 Nieuwe financieringsbron creëren naast bankkrediet (o.b.v. crowd funding, obligaties/participaties);
 Interssant voor kleiner(re) kredieten als gevolg van (te) hoge transactiekosten per eenheid voor de bank
en hoge ‘default rate’;
 Geld, krediet, rente, aflossing binnen branche of regio/stad/etc blijft;
 Extra werkgelegenheid scheppen;
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Dit schept naast een financieel ook een zeker maatschappelijk rendement.
Momenteel worden op aanvraag van ondernemers/koepelorganisaties/alumnivereniging/etc. in heel Nederland
meer dan 40 mogelijkheden geïnventariseerd om een kredietunie op te richten;
Rendementsvoorbeeld: kredietnemers betalen bij de bank 7% en kredietgevers (spaarders) ontvangen bij de bank
2,5% rendement op de spaarrekening. Via een kredietunie kan bijvoorbeeld worden afgesproken 5% ren-
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te/rendement te ontvangen. Dit geeft lagere financieringslasten voor de kredietnemer en een hoger rendement
voor de kredietgever.

W

Kan een kredietunie of financieringscoöperatie een alternatieve financieringsmogelijkheid zijn voor gebiedsontwikkelingen of bijvoorbeeld woongroepen?
 Kredietunies kunnen zich richten op thema’s, branches of geografische eenheden;
 Gaat uiteindelijk altijd om het vinden en creëren van gemeenschapszin;
 Groepen initiatiefnemers die goed zijn georganiseerd, kunnen zeker een beroep doen op een kredietunie
 Op basis van de organisatie rondom een kredietunie kan mogelijk deelfinanciering worden geregeld via
traditionele financiers of bepaalde fondsen binnen financiers.
 Een kredietunie kan verschillende vormen van financiering verstrekken: participatie, achtergestelde lening, etc.;
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De overheid hoeft niet te betalen voor kredietunies, maar kan ook faciliteren door zaken met betrekking tot kredietunies mogelijk of makkelijker te maken.
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De gedachte is dat een dergelijke organisatievorm wel veel leunt op netwerken. In Nederland heerst meer een
beleggen op afstand-cultuur. De vraag is dan ook of de juiste cultuur in Nederland (al) wel aanwezig is om kredietunies/financieringscoöperaties, wat toch meer als beleggen dichtbij binnen je eigen netwerk is te typeren,
succesvol te kunnen oprichten. In het oosten en andere meer ‘landelijke’ gebieden zijn netwerken wel meer aanwezig dan in het westen, waardoor dergelijke initiatieven daar mogelijk meer grond vinden. Vanuit de continuïteitsgedachte van familiebedrijven kunnen de ideeën rond kredietuniesin de vorm van ketensamenwerking ook
mogelijkheden bieden.
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In het algemeen is het de vraag of deze vormen ook voor gebiedsontwikkeling een alternatieve financieringsvorm zou kunnen zijn. Te meer omdat het in gebiedsontwikkeling gaat om grote bedragen, complexe materie en
langjarige betrokkenheid. Zijn dergelijke coöperaties niet te klein om gebieden tot ontwikkeling te brengen? In
toenemende mate bestaan transformatie-bewegingen niet zozeer uit een enkel groot project maat een geheel van
vele kleinere initiatieven, of vallen gebiedsontwikkelingen uiteen in kleinere projecten/volumes. In die zin is
sprake van een grote hoeveelheid kleine projecten die een gebiedsontwikkeling vormen. Juist bij de start van een
gebiedsontwikkeling zou een kredietunie of financieringscoöperatie een mogelijk alternatieve financieringsvorm
kunnen zijn. De eerste gebruikers vormen dan een coöperatie en leggen geld in, waarmee vervolgens de eerste
financiering wordt gedaan. De gebruikers zijn zelf onderdeel van de ontwikkeling en zien waar ze in beleggen,
waardoor ze de risico’s en waarde beter kunnen inschatten en controleren dan grote externe financiers dat kunnen. Wanneer de gebiedsontwikkeling eenmaal op gang is en de risico’s kleiner zijn kunnen traditionele financiers meer instappen. Misschien dat, als pensioengeld meer “los” komt, dit mogelijkheden biedt voor het
opzetten van dergelijke organisatievormen.
Een nieuw financieringsmodel zou kunnen zijn: 1) coöperatieve financiering + 2) bancaire financiering + 3)
complementaire (bv. revolverend fonds-, of institutionele) financiering = 4) financiering gebiedsontwikkeling.
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Maatschappelijke bank/Big Society Bank
Een bredere beweging om te komen tot alternatieve bronnen voor financiering is ook de mogelijke oprichting
van een zogenoemde ‘maatschappelijke bank’ naar voorbeeld van de Big Society Capital-bank in het Verenigd
Koninkrijk. Een dergelijke bank heeft tot doel om de ‘missing link’ te zijn tussen innovatief maatschappelijk
ondernemerschap enerzijds en meer traditionele bancaire financiering anderzijds. Juist die initiatieven en ondernemers die niet direct passen in het gebruikelijke beeld van bekende risico’s en verdienmodellen, dreigen vaak
achter het net te vissen, terwijl de impact van hetgeen zij ondernemen voor de stad en het gebied waarin zij opereren wel eens heel belangrijk kan zijn. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor initiatieven/projecten en ondernemers
in stedelijke vernieuwingswijken in Nederland. Hier kan financiering van projecten die inzetten op ‘impact
funding’ (zoals ook bij de Social Impact Bonds: betalen naar maatschappelijk-commerciële prestatie) een mogelijke vorm zijn, maar ook reguliere kredietverstrekking, garantiestellingen en deelnemingen/’equity’.

Voorbeeld: Big Society Bank and Social Finance (UK)
The UK has seen a massive growth in social investment funds of all kinds. In the world of finance, this
is easily the most significant development in the last 6 years – growth of loan, equity funds following on
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from the double and triple bottom-line funds of the mid-2000s. Government funds have functioned as a
kick-start to a broad social finance market, de-risking for those wary at the outset- and creating a “new
‘third pillar’ of finance for social ventures (besides philanthropy and government grants, which has actually become a “new ‘asset class’ to “connect social ventures with mainstream capital”. The introduction of the Big Society Bank has given scale. A variety of financial instruments have been designed to
attract co-investors as much as to seek out a return now available.

e
at

W
Source: Venturesome
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Pushed from 2002 Social Finance has become a business in a market context that uses its abilities and
surpluses to serve its social objectives. There are now over 55,000 organisations involved in the UK,
whose investments in 2011 accounted for 1% of GDP. This included institutions such as retail coops,
mutual and RSLs with a total turnover of £42 bn. However, the vast majority of institutions are very
small and lacking in scale and scope.
Social Finance brings power to mobilise social investment, social and ethical finance but in the meanwhile opens the door to leverage investor funds. There has been a strong record of success ‘above the
iceberg waterline’, meaning evidentially voluminous and meaningful.
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Supply-side Product Spectrum:
 Commercial loans
o Secured loans with mainstream lenders and specialist lenders (e.g. Big Society Bank,
Triodos, Charity Bank);
 Soft loans
o Unsecured loans from sector-oriented lenders (may involve public sector support and
higher interest rate);
o CDFIs (Community Development Financial Institutions) are big players regionally
(see www.cdfa.org.uk);
 Equity and Quasi Equity
o Share capital investment, very low deal flow but has potential in bigger social enterprises; requires distribution of profits and may look for a return of 10%
o E.g. delivered via investment funds, such as Big Issue Invest (ca. £3m raised), Esmee
Fairbairn (ca. £11m committed), Bridges Social Enterprise Fund (ca. £12m) and CAF
Venturesome;
 Social Impact Bonds
o A form of outcome based/ payment by results contract with the government as underwriters. This involves an investor, the government and the deliverer.;
o Investor holds contract and takes risk of outcome payments. He covers the costs of
delivery agent under a separate contract.
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5.10 Terugkerende randvoorwaarden en issues
Bij het verkennen van welke samenwerkingsvorm of financieringsconstructie dan ook is een aantal kernvragen
aan de orde. Steeds terugkerende aandachtspunten die essentieel zijn bij de financiële uitwerking van alle typen
opgaves en mogelijke instrumenten daarbij, zijn:
 wat is de opgave versus de risicocategorie;
 hoe is de urgentie, hoe groot is feitelijk de ‘value-at-risk’;
 is ergens startkapitaal aanwezig, bereidheid tot inbrengen?!;
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Vervolgens is het zaak om te identificeren:
 welke partijen verantwoording dragen voor problemen en kansen;
 hoeveel verschillende partijen zijn dat, is het aantal te overzien?;
 welke kosten en baten doen zich voor en waar vallen die neer;
 wanneer manifesteren deze zich in de tijd;
 welke bestaande budgetten zijn te benutten en evt. te koppelen waar nodig;
 welke kasstromen zijn als zekerheid te beschouwen;
 aan wat voor financieringsvoorwaarden is behoefte;

rto

En na te gaan:
 wat kan er alleen/individueel worden geregeld en wat moet er samen;
 hoe zijn mandaten geregeld;

re

Aldus wordt zich verkregen in:
 de omvang van positieve / negatieve rendementen;
 de mogelijkheden om via het reduceren en anders verdelen van risico’s eventuele tekorten te beperken;
 de vraag in hoeverre andere vormen van samenwerken (met de bestaande e/o nieuwe stakeholders) een
 bijdrage kan leveren in het reduceren van tekorten;
 Helderheid over effecten propositie, onderbouwing en risico’s.
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5.11 Samenvatting
Waar zit de verandernoodzaak?
 Afzet/opbrengsten – heeft te maken met de vraagdip + angst in de markt. Wordt er wel ingespeeld op de
vraag?
 Financierbaarheid projectontwikkeling (prijs van vermogen, verstrekkingscondities, puur focus op risico-profiel);
 Subsidies zijn of raken op. Komen ook niet meer terug < 5-10 jaar;
 Hoe moeten we omgaan met grote noodzakelijke afboekingen/afschrijvingen;
 Partijen kijken de kat uit de boom, kijken naar elkaar – wie durft als eerste;
 Er is een verschil tussen willen en kunnen. Corporaties in snel tempo geen reddingsboei meer; studentenhuisvesting (!?), onderwijs en zorg kampen ook met moeizame dynamiek (maar wel veel opgave)
 Institutionele en particuliere beleggers vrijwel afwezig in gebiedsontwikkeling, behalve als eindafnemer
op complexniveau
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Uitgangspunt
 Gebiedsontwikkeling is per definitie een ingewikkelde, dure en langjarige opgave
 Gebiedsontwikkeling is in essentie een geïntegreerde maatschappelijk-economische opgave

Het gaat dus om denken in de lengte en in de breedte. Met meer partijen samenwerken, en een verlenging van de
keten, daar zitten de twee belangrijkste zoekrichtingen voor het ontwikkelen van een nieuwe business case voor
gebiedsontwikkeling.
Zoekrichtingen
 Faciliteren organische(r) gebiedsontwikkeling
 Kleinere verdiencapaciteiten vragen om kleinere groepen en die werken samen
 Voorinvesteringen worden geminimaliseerd
 Niche-producten ontwikkelen
 Vernieuwing in/door verlenging keten(en) grond- en vastgoedontwikkeling

78









Ontketenen en benutten bestaande stromen via nieuwe koppelingen en drijvers (denk aan water, energie, maar bv. ook zorg)
Maatschappelijke én commerciële waardecreatie (multiplier) als uitgangspunt (naast IRR ook ERR)
Steeds als basis ‘what-if-not’!
Grondexploitaties hebben niet langer een eindperspectief
Schatgraven in de stad. ‘Stadsontwikkeling zonder grex’?
Triggermoney noodzakelijk?!
Het is de crux zo veel mogelijk te werken met bestaande geldstromen i.p.v. nieuwe nodig te hebben
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Vraagstukken en issues die altijd opkomen:
 Is het voor bestaand/vernieuwd ook te regelen of alleen voor nieuw/onontgonnen gebied?
 Regelen we het publiekrechtelijk, privaatrechtelijk of fiscaal
 Is het vrijwillig vs. verplicht?
 Organiseer je het individueel vs. gemeenschappelijk?
 Hoe verhouden zich de kosten vs. opbrengsten (incl. kostenverhaal)?
 Is de propositie gebaseerd op waarde-ontwikkeling of harde kasstromen?
 Is een start op de korte termijn mogelijk of gaat het echt alleen over de lange termijn?
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Zoekrichtingen geconcretiseerd:
 Flexibiliseren, faseren en opknippen
 Co-creatie, Collectief Particulier Initiatief (CPI)
 Casco-ontwikkelen (SOLIDS-gebieden, bijvoorbeeld ook Klusgebieden)
 Tijdelijkheid als uitgangs- of startpunt, of beheersmaatregel, tussentijdse opbrengstpotentie
 Meebewegen en risico-reductie in grond- en vastgoedontwikkeling
 Minder dominante rol grond
 Juridische/fiscale experimenteer-ruimte
 Gezamenlijke verantwoordelijkheid organiseren
 Langer samen optrekken/erbij blijven
 Verbreding business case: internaliseren exploitatie-voordelen
 Fonds-vormen
 (Groeps)financieren
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Verdienmodellen van grootschalige nieuwbouw naar
 Kleinschalige gebieds-/projectontwikkelingen; cascade-gefaseerde ontwikkelingen
 Onderhoud en renovatie
 Herontwikkeling/herbestemming bestaande stad
 Van hardware-leverancier naar serviceprovider (n=1, CPI begeleiden)
 Energie-prestatie opwaardering en/of levering
 Van grond-exploitatie naar feitelijke exploitatie

‘Servicen’ van ‘andere/minder gebruikelijke maatschappelijke vragers/ondernemers/projecten
 Directe toelevering/samenwerking met maatschappelijke partijen
 Realisaties via alternatieve vormen van financieren (bv. via coöperatief financieren).
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Belangrijke lessen
Les 1: financiële ruimte win je via niet primair via rekenarij/ geldzoekerij. Maar wel via keuzes in beleid/strategie en partnerschap….
Les 2: ….de beste oplossingen zijn het simpelst uit te leggen. Risicodragen is gebaat bij overzichtelijkheid.…
Les 3: ….maar dat wil niet zeggen dat we alleen de aloude vormen moeten kiezen….

5.12 Checklist/grostlijst instrumenten en zoekrichtingen ‘anders investeren en financieren’
Flexibiliseren
 flexibel programma, faseren en opknippen, flexibeler afspraken
 risico-reductie (te woon, koopgarant/MGE, ingroei-eigendom, inkoop/overbruggingsgaranties, zachte
leningen, etc etc)
 casco bouwen/herontwikkelbaar
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Meebewegen
 grond in erfpacht uitgeven (evt. met inhoudelijke contractregels)
 uitgestelde/gefaseerde grondaankoop (bv. ‘betalen bij verkopen’)
 ingroeimodellen grond- en huurprijzen, verkleuring ruimte geven
 meebewegen à la omzethuurconstructies, voor gebouw én grond: dynamische erfpacht (Lease Increment
Financing)
 verhandelbare ontwikkelingsrechten (Transferable Development Rights, vgl. systeem air-rights)
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Tijdelijkheid
 tijdelijke bestemmingen als opbrengstpotentie; veiling tijdelijk gebruik/ huurcontract. Van tijdelijk beheer naar nieuwe gebruikers (bv. Camelot concept)
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Co-creatie
 co-creatie/vraaggestuurd; klant (eindgebruiker) naar voren= afzetrisico omlaag
 SOLIDS-concept, Wallisblok, 1BlokStad-aanpak
 CPO/CPI (Collectief Particulier Initiatief); voorfinanciering?
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Gezamenlijke verantwoordelijkheid
 principe uitgeven in mandeligheid toepassen/verbreden
 grondstichting als basisvorm
 garantstelling partners/onderlinge gebiedsborging
 gebiedscooperatie /VvGE (bv. ingroeimodel)
 GebiedsOntwikkelingsMaatschappij/gebieds-CV/BV die ontwikkeling doet
 Parkmanagement wordt gebiedsmanagement (kan icm andere vormen naast beheer ook ontwikkeling
doen)
 ‘Fonds wijks’ ipv Fonds bovenwijks: storting tbv gezamenlijke investeringen
 Privatisering gebiedsbeheer (basispakket; pluspakket inkopen)
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Minder dominante rol grond/ transformatie ‘light’
 trekkingsrechten nieuw voor oud (grond en vastgoed), deels via principes Umlegung/stedelijke herverkaveling te realiseren
 grondeigenarenfonds i.p.v. dure inkoop
 inkoopfonds met huurstromen als basis voor gestage uitrol gebiedsontwikkeling; a la A’dam Cruquius
gebied
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Langer samen optrekken/erbij blijven
 lopende en nieuwe vastgoed-, grond-, opstal- en beheersexploitatie koppelen, obv risk & benefit sharing
 via ketenintegratie (van voor naar achteren –nieuwbouw- én van achter naar voren -bestaande bouw-)
terugbrengen van faalkosten (incl. BIM/Lean Bouwen/3D) en risico-opslagen, mede obv life cycle costing, gebruiksoptimalisatie via het contracteren via DBFOM, het integreren
 Samenwerking corporaties-ontwikkelaars-beleggers
 privaat MGE?! private erfpacht?
 van gebouw naar direct servicing (n=1) in brede zin en langere termijn
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Juridische/fiscale experimenteerruimte zoeken
 ‘greenlining’ ipv ‘redlining’ (bv. met maatschappelijke garanties)
 stedelijke vernieuwing als fiscaal aantrekkelijke belegging (CV met gebiedsobligaties?)
 freezones voor (organische..?) gebiedsontwikkelling?
 Urban renewal tax/Tax Increment Financing (vorm van baatbelasting, bestemmen OZB etc), financiering via gebiedsobligaties (‘bonds’)
 BIZ/GIZ/WIZ (Investerings Zones) met aparte OZB-afspraken
Verbreding business case zoeken
 terugploegen maatschappelijke baten; inclusief sectorregelvrije zones?
 ESCO’s, split-incentive opheffen. Duurzaamheid als drijver!?
 integrale business case energie, water, afval, zorg (bv. stromenexploitatie)
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concessiegedachte uit te breiden bv. parkeren, maatschappelijke diensten, veiligheid;
pensioen in natura, koppeling zorgkosten-wonen (‘begeleid opeten eigen woning’)

Gebiedsfonds-vormen
 Van Social Impact Bond naar Urban Impact Bonds (inclusief sectorregelvrije zone) of zelfs Urban Impact Fund
 OZB+/afdracht fonds (bv. ihkv centrum-management)
 Gebieds(exploitatie)fonds (NB welke exploitaties, welke fase, welke functie/rol)
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(Groeps-)financieren –inclusief op gebiedsniveau
 financieringsfonds (regionaal, stadsbreed, gebied): gericht op projecten-, ondernemers- en/of vastgoedfinanciering
 crowd funding/durfkapitaal, bv. via microkredieten
 gebiedsbank/gebiedsparticipaties; financieringscoöperatie/kredietunie-denken
 maatschappelijke bank/Big Society Bank
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