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Voorwoord

In 2008 heb ik met genoegen de Hofstad-
lezing mogen verzorgen. Bij die gelegen-
heid heb ik gepleit voor zuinigheid: zuinig 
zijn op wat we in Nederland het behou-
den waard vinden. De schaarse ruimte in 
Nederland is zo’n goed; we hebben er maar 
zo weinig van. Het gevecht om de vierkante 
meters, met name in en rondom onze ste-
delijke agglomeraties, woedt voorlopig nog 
volop voort.

Wij streven naar materiële en sociale 
vooruitgang. Helaas hebben wij niet altijd 
voldoende oog voor de uitwerking daarvan 
op de kwaliteit van onze leefomgeving, op 
het aanzien van stad en land. Nog steeds 
niet, moet ik zeggen. En dat terwijl de 
kwaliteit van deze 'ongeprijsde schaarste' 
wel degelijk van invloed is op de welvaart 
en ons gevoel van welzijn.

Wat dat betreft is er reden tot zorg 
en oplettendheid. We staan in Nederland 
aan de vooravond van een nieuwe golf 
van ruimtelijke investeringen. Allemaal 
legitieme opgaven: nieuwe woonruimte, 
bedrijventerreinen en infrastructuur, inves-
teringen om de wateropgave en het tekort 
aan recreatiemogelijkheden het hoofd te 
bieden. We moeten echter goed oppassen. 
Want anders vinden al die investeringen los 
van elkaar plaats of rijden ze elkaar zelfs in 
de wielen. Of erger, in gebieden waar men-
sen samen energiek werken aan duurzame 

ontwikkeling in hun regio, doorkruisen 
ze daar juist goed lopende processen naar 
meer duurzaamheid.

Ik steun dan ook de inspanningen van 
dit kabinet om met provincies te komen 
tot agenda’s voor gebiedsontwikkeling. 
Agenda’s om, uitgaande van gebieden, 
samenhang aan te brengen in de ruimte-
lijke ambities. Agenda’s voor samenhang 
in de - vaak meervoudige - opgaven op het 
bordje van nationale en decentrale overhe-
den. Het is nodig om toekomstige publieke 
en private investeringen in samenhang te 
beoordelen op hun bijdrage aan welvaart 
en welzijn. Dergelijke agenda’s bieden - wat 
mij betreft - daartoe de geëigende kaders.

Afgelopen jaar boog ik mij met de Task 
Force Financiering Landschap Nederland 
over behoud en ontwikkeling van waarde-
vol cultuurlandschap. Ook toen kwamen 
we er al snel op uit hoe urgent het regie-
vraagstuk is. Tijdens de huidige financieel- 
economische malaise kan de roep om sti-
mulerend optreden echter uitlopen op solis-
tisch optreden. Waar dit aan de orde is 
hoop ik dat ook dan de focus op samen-
hang overeind blijft.

Voor u ligt het tweede praktijkboek 
gebiedsontwikkeling, dat in het kader van 
het publiekprivate programma NederLand-
BovenWater 2007-2009 tot stand is geko-

men. Het is een uitbreiding en actualisering 
van het eerste praktijkboek uit 2006. Bij 
het lezen zal blijken hoe 'rijk' gebiedsont-
wikkeling is. Vrijwel alle denkbare discipli-
nes spelen wel op één of andere manier een 
rol van betekenis. Een vergelijking tussen 
de beide boeken, uit 2006 respectievelijk 
2009, maakt nog eens duidelijk hoe razend-
snel mondiale en maatschappelijke ontwik-
kelingen zich voltrekken.

Dit tweede praktijkboek begint met een 
zeer persoonlijke preambule van de auteur. 
De verdere hoofdstukken destilleren nuch-
ter en kritisch de 'condities voor een grotere 
kans op succes', met het oog op volgende 
generaties gebiedsprocessen. Terecht staat 
de auteur stil bij de cruciale rol van politici 
en overheden: 'bij geslaagde voorbeelden 
van gebiedsontwikkeling staat de samenle-
ving centraal en is de bestuurlijke organi-
satie overduidelijk een middel en geen doel 
op zich'.

Gebiedsontwikkeling vraagt om een 
samenspel van publieke, private en par-
ticuliere partijen. De noodzaak van een 
duurzame ontwikkeling is helder, maar aan 
de opstellingen van de spelers en aan de 
spelregels valt verder te sleutelen. Dit boek 
zal daar stellig bij helpen.

Alexander Rinnooy Kan
Voorzitter Sociaal Economische Raad Development, Sergej Schablawin, Moskou, 1991.
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Nederland staat voor ongekende opgaven
Nederland staat voor ongekende opgaven. Fors oplopende 

staatschulden moeten op termijn zonder aardgasbaten worden afge-
lost. Fossiele energie raakt op, terwijl alternatieven nog onvoldoende 
beschikbaar zijn. Klimaatverandering dwingt ons, als delta van 
Noordwest Europa, fundamenteel anders met water en ruimte om te 
gaan. Ruimte en rust zijn al schaars, terwijl de behoefte aan mobi-
liteit en nieuwbouw naar alle verwachting nog geruime tijd blijft 
toenemen. Anderzijds noopt demografische krimp in enkele regio’s 
tot het slopen van duizenden woningen. De eeuw van eenzijdige 
kwantiteitsgroei ligt achter ons. Mondiale competities dwingen juist 
kwaliteitssprongen af, ruimtelijk en sociaal-economisch.

Ruimtelijke kwaliteit ontwikkelt zich tot een harde voorwaarde 
voor economische ontwikkeling. Steeds meer mensen stellen hogere 
eisen aan de kwaliteit van wonen, werken en recreëren. Dit geldt in 
het bijzonder voor internationaal toptalent, dat net zo mobiel is als 
de multinationals, die van hen afhankelijk zijn. En schoonheid zet 
mondiaal steeds sterker de toon voor sociaaleconomische ontwikke-
ling. In Nederland wordt dit breed onderkend. Het verlangen naar 
duurzame kwaliteitssprongen klinkt inmiddels in tal van kringen, 
variërend van burgerfora tot departementen en van ondernemersplat-
forms tot consumentenbonden. Toch rukt per saldo de verschraling 
van landschap en openbare ruimte nog elke dag verder op.

Mentaal zitten we nog vast in de vorige eeuw
Kennelijk is sprake van mechanismen die in ons handelen maken 

dat we doen wat we deden, waardoor we krijgen wat we kregen. 
Mentaal zitten we nog in de achterliggende eeuw. Vrijwel alle wet-
ten en regels zijn op sectorale leest geschoeid, gericht op het omgaan 
met kwantitatieve groei tot in het oneindige. Ons fiscale stelsel 
bevoordeelt lenen boven sparen en nodigt gemeenten uit tot nieuwe 
uitleg van woningen en bedrijven in plaats van (her)investeringen 
in verouderde terreinen. In organisaties zijn verantwoordelijkhe-
den diffuus weggeorganiseerd, terwijl we weten dat het nemen van 
persoonlijke verantwoordelijkheid cruciaal is voor succes. Zowel 
bedrijven als overheden hunkeren naar creativiteit. Toch smoren zij 

P r e a m b u l e

Preambule

het zelf in de kiem door procedurele keurslijven en orderegels, die 
we uniform opleggen om risico’s te mijden en de middelmaat binnen 
boord te houden.

Binnen het totaal aan overheden doen velen min of meer het-
zelfde, zitten elkaar daardoor in de weg en komen amper toe aan 
vernieuwing. Zo bezien kan met recht worden gesproken van een 
aanzienlijke verborgen werkloosheid. We ervaren dat de noodzaak 
van een alternatief met de dag toeneemt, maar blijven nog vooral 
hangen in wat we in de vorige eeuw hebben bereikt. Voor toekomst- 
gericht onderzoek trekken we minder uit dan het gemiddelde in de 
Europese Unie. Kwalitatieve stilstand begint zich te uiten in kwanti-
tatieve stilstand. De Nederlandse leeuw is nog relatief welvarend en 
vitaal, maar is gekooid. Hij heeft geen fysieke honger maar hunkert 
wel naar duurzaam ruimtelijk en verbonden ondernemerschap. Naar 
nieuwe perspectieven voor de eeuw, waarvan we al tien jaar hebben 
weggekeken.

Eerste voorbeelden van goud in deze eeuw
Het gevoel van urgenties (het moeten) om mentaal in de nieuwe 

eeuw te stappen en weer vooruit te kijken neemt toe. De ambities 
(het willen) om wezenlijke bijdragen te leveren aan de toekomst van 
ons land blijken volop aanwezig, zo leren goede voorbeelden van 
gebiedsontwikkeling. De condities (het kunnen) vormen vooralsnog 
de zwakke schakel. Onderzoek vanuit wetenschap en praktijk naar 
ervaringen binnen veertig gebiedsontwikkelingen maken dit zonne-
klaar. We leggen onszelf in tal van opzichten beperkingen op. Waar 
we topsport kúnnen bedrijven, maken we sprongen die er op wereld-
schaal toe doen. Waar Nederland traditioneel erkend wereldleider is 
van architectuur, planologie en waterbouw, zo kijkt het buitenland 
thans met argusogen naar onze prestaties met gebiedsontwikkeling.

Zo bezien heeft Nederland een goede uitgangspositie om zich 
te ontwikkelen tot een gerenommeerd laboratorium voor effectief, 
duurzaam en participatief realiseren van integrale en complexe 
opgaven. Waar maatschappelijke urgentie leidt tot het optreden van 
één rijksoverheid en een professionele projectorganisatie, worden 
resultaten van formaat geboekt. Een voorbeeld is Roombeek, de 
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nieuwe wijk in het hart van Enschede. Een zwartgeblakerd gebied 
werd in acht jaar tijd omgetoverd in een authentiek, modern en 
kleurrijk woonwerklandschap waar het zindert van trots en mentale 
energie. Maar er zijn meer gerealiseerde successen en voorbeelden 
van veelbelovende gebieden in wording.

Aanpak van mechanismen is onontkoombaar
Gebiedsontwikkeling is een jonge maar bewezen werkwijze voor 

het ombuigen van grote maatschappelijke opgaven naar kansen. Het 
kan tot hoogwaardige kwaliteiten leiden en het kan met snelheid 
worden gerealiseerd. Toch zijn dat vooralsnog de uitzonderingen. 
Willen we in Nederland onze krachten benutten, dan zijn condities 
nodig die de goede uitzonderingen tot regel maken. Het moet anders, 
slimmer en met zeer gerichte energie. Met de huidige lippendiensten, 
symboolpolitiek en optimalisaties van het bestaande lukt dat vrijwel 
zeker niet. Het is nodig mechanismen te doorbreken, maar dat is 
gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Er zijn immers zoveel individuen en organisaties die enerzijds 
maar al te graag in de huidige eeuw willen stappen maar anderzijds 
vanwege gevestigde belangen als gekko’s vastkleven aan de wanden 
van het verleden. Zoals ook gekko’s hun basis pas loslaten bij het 
zien van een nieuw perspectief, dat eveneens veilig maar meer uit-
dagend is, zo laten ook mensen hun belangen pas los als nieuwe 
kansen overtuigend aanwezig zijn. Zonder een perspectief voor velen, 
blijven urgente systeemveranderingen hangen in mooie verhalen en 
voornemens voor het nieuwe jaar. We blijven ons geluk dan zoeken 
in kopen en nog eens kopen, wat uiteindelijk alle huidige crises heeft 
veroorzaakt. Blijven wij de gekko, die straks vermagerd en verzwakt 
een weinig kansrijke sprong moet wagen? Of maken we het elkaar 
mogelijk nú in de mondiale kwaliteitseeuw te stappen?

Eén rijk met één coherent sturingsperspectief
In een steeds dynamischere tijd waarin steeds minder als een 

gegeven kan worden beschouwd, is het vrijwel onmogelijk om een 
nieuw perspectief te schetsen in de vorm van sectorale beleidsvisies 
met einddoelen voor mooie ronde jaartallen in de toekomst. Op uit-

zonderingen na, houden dergelijke visies eerder van de leg dan dat ze 
helpen. Wat wel kan is omkijken naar de krachten van onze cultuur 
en de sterke punten transponeren naar de toekomst. Onze (latent) 
ondernemende geest, onze (latente) rijkdom aan particuliere initia-
tieven, ons relatief hoge opleidingenniveau, onze relatieve rijkdom 
en onze (potentiële) zelfredzaamheid nodigen uit tot een wenkend 
perspectief in de vorm van een kristalheldere en koersvaste sturings-
filosofie. Anders gezegd: een nieuw perspectief op de verhouding 
tussen publiek, privaat en particulier.

Er is behoefte aan overheden die binnen democratisch gelegi-
timeerde kaders zodanige condities scheppen, dat de samenleving 
zichzelf vitaal en volhoudbaar, zoals de Belgen zeggen, verder kan 
ontwikkelen. Aan een omslag waarbij het ontstane, peperdure, wan-
trouwen tussen en tegenover vloeibare overheden plaats maakt voor 
opnieuw een situatie van 'high trust'. Binnen zo’n sturingsfilosofie en 
met onderling gesynchroniseerde spelregels realiseren overheden veel 
meer dan zij op eigen kracht kunnen bedenken. Het geeft zuurstof 
aan een democratie, waar mensen niet alleen een stem krijgen maar 
ook kunnen delen in de verantwoordelijkheid die daaruit voortvloeit. 
Een democratie waar mensen worden beloond voor het nemen van 
hun verantwoordelijkheid. Hieruit zullen zich inhoudelijke perspec-
tieven ontwikkelen, die mensen in hun hart raken.

Gezien de ongekende dominantie van het rijk in onze decentrale 
eenheidsstaat, ligt een sleutelrol voor een wenkend en werkend pers-
pectief bij het kabinet. Het vereist waarschijnlijk een bovenpolitieke 
opdracht om mechanismen achter de huidige immense, geconstru-
eerde en verlammende complexiteit bloot te leggen. Maar bovenal 
om voorstellen te doen voor mechanismen die zich verhouden tot 
een nieuwe manier van leven, die past binnen wat de aarde kan heb-
ben. In de context van gebiedsontwikkeling geeft dit boek een boe-
ket aan ervaringen en adviezen. Met concrete agendapunten voor 
overheden, marktpartijen en wetenschappers kunnen we de kracht 
van de huidige maatschappelijke urgenties benutten en doorpakken 
voor een aantrekkelijk en toekomstbestendig Nederland.
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Gebiedsontwikkeling is perspectiefvol
De Nota Ruimte, zoals op 17 januari 2006 vastgesteld door 

de Eerste Kamer, is qua benadering geënt op de veronderstel-
ling dat gebiedsontwikkeling leidt tot (1) meer investeringen in 
duurzame ruimtelijke kwaliteit, (2) meer snelheid in realisatie van 
gezamenlijke plannen en (3) meer betrokkenheid van bewoners 
en gebruikers bij hun leefomgeving. Uit analyse van de veertig in 
dit boek opgenomen praktijken als mede andere praktijken, blijkt 
deze veronderstelling juist. Hoewel soms nog in abstracte termen, 
klinken noties van duurzame ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit 
door in werkkamers van projectleiders, bestuurders en marktpar-
tijen. Waar al sprake is van realisatie, spreekt de kwaliteit van de 
integrale meerwaardecreaties voor zich. De snelheid blijkt zeer 
verschillend. In Enschede (Roombeek) en Maarssen (Op Buuren) 
blijkt het binnen tien jaar mogelijk een totale transformatie kwali-
tatief hoogwaardig te realiseren. De betrokkenheid van bewoners 
en gebruikers schiet omhoog als zij volwaardig kunnen partici-
peren tijdens een proces van gebiedsontwikkeling. Er ontstaan 
mentaal eigenaarschap en omgevingszorg, waardoor de kans op 
behoud of verdere verrijking van nieuwe kwaliteiten aanzienlijk 
toeneemt. Zo bezien is gebiedsontwikkeling perspectiefvol in het 
licht van de eerder geschetste opgaven.

Verslimming is nodig
Goede voorbeelden van gebiedsontwikkeling laten zien dat de 

manier van werken de beoogde effecten sorteert. Door de bank 
genomen kost een proces echter zoveel inspanningen, dat verslim-
ming nodig is wil de werkwijze op grote schaal soelaas kunnen bie-
den. Thans ontbreekt het eenvoudigweg aan voldoende talentvolle 
energie om veel meer processen te kunnen starten. Om te kunnen 
duiden wat slimmer moet, zijn uit bestaande praktijken patronen 
gedestilleerd. Waar patronen leiden tot waarschijnlijk onnodige 
stagnaties of energieverliezen, zijn veranderingen in denken, han-
delen, cultuur of systemen nodig om het in een volgende generatie 
gebiedsontwikkelingen slimmer te kunnen doen. Met conditionele 

veranderingen vergroot de kans op succes, zonder dat ooit sprake 
zal zijn van garantie. Inherent aan complexe processen is dat zij 
niet causaal te benaderen zijn. Ieder proces is en blijft uniek en ver-
eist maatwerk en toewijding. Vakmanschap blijft dus verbonden 
met de persoon van de projectleider, bestuurder of directeur.

Herstel van vertrouwen
Dit boek gaat uit van drie hoofdgroepen van actoren. Publiek 

staat voor alle overheden en semi-overheden op alle niveaus. 
Privaat staat voor alle marktpartijen. Particulier staat voor burgers, 
bewoners, consumenten en ruimtegebruikers. Het maatschappelijk 
middenveld is goeddeels onder te brengen binnen deze driedeling. 
In Nederland was de onderlinge verhouding tussen publiek, pri-
vaat en particulier eeuwenlang gestoeld op vertrouwen. Ondanks 
onderlinge spanningen werden de staat en de wetgeving over het 
algemeen gerespecteerd, hielden ondernemers en burgers zich 
doorgaans aan regels en afspraken en kon veelal worden volstaan 
met informele afspraken. Van deze 'high trust' situatie zijn we de 
afgelopen decennia in een 'low trust' situatie beland. Wantrouwen 
vereist een grote hoeveelheid energie en controle en is in veel situa-
ties ook aanmerkelijk duurder dan vertrouwen, zelfs met het risico 
dat vertrouwen zo nu en dan wordt beschaamd. Vertrouwen is het 
beste medicijn tegen complexiteit, zo wist ook Confucius vijfen-
twintighonderd jaar geleden. Herstel van vertrouwen is het meest 
essentieel om de mogelijkheden van gebiedsontwikkeling slimmer, 
sneller en op grotere schaal te kunnen benutten.

Algemeen ordenende principes
Een gebiedsontwikkeling is een project met een begin en een 

einde en gericht op een bepaald gebied. Toch past het ook in een 
ruimere context. Het draagt bij aan de verdere ontwikkeling van 
Nederland. Om te zorgen voor elkaar versterkende projecten, zijn 
algemeen ordenende principes nodig. Met die principes kunnen 
vanuit bepaalde panorama’s (vergezichten, stippen op de horizon, 
inhoudelijke wensbeelden) programma’s worden ontwikkeld, die 
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1Aanleiding
Normatief kader en verantwoording

waar hoogwaardige voorzieningen worden gecombineerd met ge-
noemde 'zachte' waarden, die voor hen klaarblijkelijk voldoende 
'hard' zijn om te verhuizen. Multinationale bedrijven beoordelen 
regio’s in toenemende mate op het woon-, werk- en leefklimaat 
van hun vaak hoogopgeleide, schaars beschikbare medewerkers. 
Het aantrekken en vasthouden van (top)talent is bepalend voor 
hun succes. Talent is kieskeurig als het gaat om locaties. Investeren 
in kwaliteit is in een competitieve wereld dus ook in economisch 
opzicht verre van een luxe. Het is noodzakelijk om Nederland voor 
kansrijken en kansarmen, bedrijven, toeristen en investeerders aan-
trekkelijk te houden.

Snelheid is geboden
De mondiale dynamiek is vrijwel zeker niet eerder zo groot 

geweest. Geopolitieke verhoudingen veranderen in ras tempo. 
China en India zijn op weg hun krachtige positie in de wereld- 
economie van vóór de Westerse industriële revolutie te heroveren. 
Op wereldschaal wedijveren regio’s om de aantrekking van inves-
teringen en talent. Prijzen van grondstoffen en energie vertonen 
steeds scherpere pieken en dalen. De kredietcrisis heeft ook in 
Nederland duidelijk gemaakt hoezeer we zijn verbonden met de 
rest van de wereld. Het schapenkopje op de landkaart is nog vooral 
een bestuurlijke en juridische grens. De kwantitatieve en kwali-
tatieve opgaven waar Nederland voor staat zijn urgent. We kun-
nen het ons niet permitteren om dralend en talmend te handelen. 
Blindelings vertrouwen op de kracht van het hiernogmaals is voor 
naïevelingen. Daarnaast beschikken we nog een kleine twintig jaar 
over winbaar aardgas, ter waarde van ruim honderd miljard euro. 
Als we deze extra publieke middelen niet verjubelen maar gericht 
investeren in structuurversterkingen, kunnen de maatschappelijke 
opbrengsten vergelijkbaar zijn met de succesvolle investeringen 
in infrastructuur in de negentiende eeuw. Wetende dat een grote 
verbouwing onafwendbaar is, is het van belang te beginnen met 
de voorbereiding terwijl de bestaande winkel nog op volle toeren 
draait.

Enorme ruimtelijke opgaven
Het eerste decennium van deze eeuw maakt duidelijk dat 

Nederland in de rest van de eeuw voor enorme ruimtelijke opga-
ven staat. Klimaatverandering dwingt ons om water als ordenend 
principe te accepteren, zoals de Zwitsers niet om de bergen heen 
kunnen. Windenergie op zee noopt tot herschikking van aloude 
functies zoals scheepvaart en visserij. Ruimteschaarste en natuur-
kwaliteit stellen harde grenzen aan nieuwe uitleggebieden voor 
woningbouw, bedrijventerreinen en snelwegen. Cultureel erfgoed 
dat, al dan niet uit onverschilligheid in onbruik is geraakt, vraagt 
om nieuwe investeringen. Mobiliteit dreigt per saldo te worden 
geremd door nog meer asfalt en vereist innovatieve oplossingen. 
Demografische krimp slaat toe in sommige excentrische regio’s. In 
het hart van Nederland is juist sprake van groei en bloei. Er bestaat 
behoefte aan honderdduizenden nieuwe woningen, waarvan het 
gros grondgebonden. Steden groeien naar elkaar toe, terwijl groene 
stadsranden voorwaarden zijn voor binnenstedelijke verdichting. 
Binnen de steden vraagt natuurlijke clustering van kansarmen con-
tinu aandacht, opdat zich geen broedplaatsen van onheil ontwik-
kelen. Landbouw blijkt niet alleen voor voedselvoorziening maar 
ook voor landschapsbeheer onmisbaar, terwijl dagelijks agrariërs 
stoppen met hun bedrijf. Dit is slechts een greep uit de actualiteit 
van ruimtelijke opgaven.

Kwaliteit is geboden
In de twintigste eeuw zijn in termen van welvaart spectaculaire 

sprongen gemaakt. Cijfers over de kwantiteit van inkomens, aan-
tallen woningen, kilometers snelweg, vloeroppervlak bedrijven en 
kantoren en uitbreidingen van havens en vliegvelden getuigen hier-
van. De twintigste eeuw was de eeuw van de kwantiteitssprong. 
Deze erfenis heeft echter ook een keerzijde. Schoonheid en open-
heid van het landschap, architectuur, speelruimte, biodiversiteit, 
luchtkwaliteit, waterbergend vermogen, duisternis en stilte hebben 
fors ingeleverd. Het verlies van dergelijke kwaliteiten begint de 
kwaliteit van leven te raken. Kansrijken vestigen zich in regio’s 
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Particuliere opgave
Door de eeuwen heen tonen Nederlanders zich onderne-

mende en zelfredzame individuen. Het waren particulieren die 
waterschappen, woningcorporaties en natuurbeheer in het leven 
hebben geroepen. Zelfstandigen zonder personeel zijn de snelst 
groeiende beroepsgroep. Het aantal ligt al rond een miljoen. 
Anderen kiezen welbewust voor werken in deeltijd. Geen ander 
Europees land waar het aantal deeltijdwerkers zelfs maar in de 
buurt komt bij dat van ons. Spaartegoeden en pensioenfondsen 
zijn goed voor vele miljarden. Het vertrouwen in overheden en 
grote bedrijven is gering en in combinatie met de mondigheid 
leidt dat bij het minste of geringste tot een gang naar de recht-
bank. Vooral de afgelopen decennia is het mijden of afwentelen 

van eigen risico’s een dominant element in onze cultuur geworden. 
Individuen rekenen erop dat overheden en bedrijven vrijwel alle 
risico’s wegnemen, opdat zij risicoloos risico’s kunnen nemen: bun-
gyjumpen aan een streng gecertificeerd koord. Vooral overheden 
hebben deze roep beantwoord en hebben individuen enerzijds lui 
gemaakt in het nemen van eigen verantwoordelijkheid en ander-
zijds mondjesmaat in een participerende rol toegelaten in ruim-
telijke processen. Om de genen van de Nederlandse cultuur weer 
sterker tot expressie te doen komen, is een glasheldere en gedragen 
koers nodig in de richting van herstel van eigen verantwoorde-
lijkheid, zelfredzaamheid en 'zelfbestuur' in de vorm van directe 
participatie in projecten. Dit is een opgave voor zowel overheden 
als burgers.

a a n l e I d I n g

vervolgens legitimatie bieden aan afzonderlijke projecten. Enkele 
suggesties voor ordenende principes. Eerst inbreiden en als dat 
gemotiveerd niet kan, dan pas uitbreiden. Hoe lager (delen van) 
een gebied, hoe meer primaat voor water en natuur. Eerst optimaal 
benutten van mogelijkheden met openbaar vervoer en fiets en pas 
daarna verder faciliteren van automobiliteit. Dergelijke principes 
leunen tegen de lagenbenadering uit de Nota Ruimte maar zijn 
explicieter. Idealiter komen we tot tien of twaalf ordenende princi-
pes, die elke professional in zijn of haar binnenzak bij zich draagt. 
Een voorbeeld van een succesvol programma is Ruimte voor de 
Rivier. Dit programma heeft als panorama veilige, veerkrachtige 
en verrijkte rivierlandschappen en legitimeert veertig projecten die 
elkaar versterken. Het werken volgens de lijn van principes, pano-
rama’s, programma’s en projecten past binnen het gedachtegoed 
van gebiedsontwikkeling. Het beantwoordt de roep om 'visies' en 
'plannen', zonder dat elke zichzelf respecterende organisatie met 
een eigen 'integrale visie of plan' hoeft te komen om vervolgens de 
draagvlakmachine op volle toeren te doen draaien.

Publieke opgave
In Nederland opereren overheden relatief dominant, tot in de 

haarvaten van de samenleving. De attitude van veel overheden is 
nog steeds dirigistisch. Desondanks is de rol van overheden niet 
meer duidelijk. Van de tweeëntwintig beleidsvelden op rijksni-
veau beweegt het ene in centrale en het andere juist in decentrale 
richting. Als enige land binnen de Europese Unie, participeren 
Nederlandse overheden bij gebiedsontwikkeling ook vanuit eigen 
financiële belangen. Overheden zijn in vloeibare vorm overal en 
nergens aanwezig. Het strak ingerichte Huis van Thorbecke is 
geleidelijk getransformeerd tot het Huis van Escher. Willen we de 
opgaven sneller en slimmer kunnen aanpakken, dan zijn helderder 
publieke rollen en meer rolvastheid nodig. Een logische rol voor 
volksvertegenwoordigers is het bepalen van doelkaders waarbinnen 
ontwikkelingen mogelijk zijn. Idealiter klinken daarin de democra-
tisch bepaalde samenstelling van parlement, staten of raden door. 

Het is de kunst kaders zodanig te formuleren dat enerzijds publieke 
doelen zijn geborgd en anderzijds ruimte voor innovatie, dynamiek 
en ondernemerschap bestaat. Voor bestuurders is een professioneel 
faciliterende rol weggelegd. Zij maken het mogelijk dat binnen 
kaders passende initiatieven, al dan niet in verrijkte vorm, worden 
gerealiseerd. Juist door het geven van vertrouwen aan privaat en 
particulier, zonder te vervallen in naïviteit, verwerven zij gezag. En 
wie gezag heeft, krijgt vertrouwen.

Private opgave
In Nederland is in de zeventiende eeuw de eerste multinatio-

nal ter wereld geboren: de Verenigde Oost-Indische Compagnie. 
Nederlandse ondernemers deinsden in die tijd nergens voor terug. 
Nog steeds plukken we daar de vruchten van. Vanaf het einde van 
de zeventiende eeuw ging het echter mis. Er werden bezoldigingen 
uitgedeeld waarbij iedere norm was zoekgeraakt, er werd lustig 
geparasiteerd op publieke middelen en publieke ambten werden 
verhandeld tussen regentenfamilies. Hier dringt zich deels een 
vergelijking op met de huidige kredietcrisis. Dat private partijen 
als motoren voor snelheid en slimheid kunnen werken, hebben zij 
overtuigend getoond. In onze tijd, waarin alles met alles samen-
hangt, is meer nodig dan dat. Het vereist 'profit' georiënteerd 
ondernemerschap, met respect voor 'people', 'planet' en 'prospect'. 
Het gaat om inclusief ondernemerschap, met aandacht voor ethiek 
en volhoudbaarheid over de volle breedte. Partijen die dit verzaken 
ontlopen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en nodigen 
uit tot een strak dirigistische overheid en een korset van regelge-
ving en toezicht. Naast het nemen van deze verantwoordelijkheid 
is het voor herstel van vertrouwen een absolute voorwaarde dat 
marktpartijen bij gebiedsontwikkeling transparant zijn over bere-
keningen van kosten en opbrengsten. Enige uniformiteit is voor 
het begrip van derden zeer wenselijk. De huidige onnavolgbaarheid 
van berekeningen voedt het wantrouwen.
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niet de bedoeling is, gaat het ook in die gevallen om ontsluiting van 
informatie die van algemeen belang kan zijn. De tekst kwam vol-
strekt onafhankelijk tot stand en werd door niemand, noch vanuit 
enig institutioneel belang, gecensureerd.

Opzet van het boek
Na het voorwoord door Alexander Rinnooy Kan en de pream-

bule volgt het onderhavige hoofdstuk 'aanleiding'. Dit behandelt 
het normatieve kader van het boek, het doel en de globaal gehan-
teerde werkwijze. In de inleiding van de meeste hoofdstukken is 
specifieker ingegaan op de werkwijze per hoofdstuk. In hoofdstuk 
2 (geschiedenis) is teruggekeken tot 1820 om gebiedsontwikkeling 
in de tijd te kunnen positioneren. Aan gebiedsontwikkeling blijkt 
een geruime incubatieperiode vooraf te gaan. Hoofdstuk 3 (prak-
tijken) omvat een beschrijving van veertig praktijken van gebieds-
ontwikkeling. Het gaat om twintig 'oude bekenden' uit de Nota 
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Doel van dit boek
Gebiedsontwikkeling is een duiding voor maatschappelijke 

processen die resulteren in duurzame ruimtelijke ontwikkelin-
gen, waarmee de kracht van Nederland kan worden verbreed. 
Het is ook een duiding voor een integrale, interdepartementale 
en gebiedsgeoriënteerde manier van werken. Dit vanuit de steeds 
bredere overtuiging dat alles met alles samenhangt en sectoraal 
eilanddenken ons per saldo niet verder brengt. Dit boek schetst 
de praktijk van gebiedsontwikkeling in de afgelopen jaren. Uit 
praktijken zijn patronen afgeleid, die vervolgens doorklinken in 
agendapunten voor de komende jaren. Dit met het oog op ver-
slimming en versnelling van toekomstige gebiedsontwikkelingen. 
Tevens zijn beschikbare methodieken belicht en zijn praktische 
handreikingen gegeven. Nieuwe toepassingen hoeven dus niet te 
wachten op effectuering van de agendapunten, want ook binnen 
de huidige condities kan gebiedsontwikkeling beslist tot sprekende 
resultaten leiden.

Het boek schetst geen ideaaltypische werkelijkheid, want die 
bestaat niet. In die zin is het geen handboek. Ieder hoofdstuk is 
eigenstandig leesbaar als een deelboek, dat van betekenis kan zijn 
bij specifieke vragen over de geschiedenis van gebiedsontwikke-
lingen, actuele praktijken, patronen, methodieken, et cetera. Het 
boek is een praktijkboek, voortgekomen uit de praktijk en bedoeld 
voor de praktijk. Doel is het verder ontsluiten van ongekende 
mogelijkheden van wat gebiedsontwikkeling heet, het stimuleren 
van het wegnemen van obstakels en het vergroten van de kans 
op succes bij toekomstig handelen. Het boek is geschreven voor 
(aankomend) professionals, bestuurders, volksvertegenwoordigers, 
directieleden, studenten aan universiteiten en hogescholen en geïn-
teresseerde burgers.

Gehanteerde werkwijze
Het eerste praktijkboek gebiedsontwikkeling, als eindpro-

duct van het programma NederLandBovenWater-I 2004-2006, 

vormt de basis voor dit boek. In dat boek is vooral ontsloten wat 
gebiedsontwikkeling anders maakt dan ontwikkelingsplanologie 
en ruimtelijke ordening. Het was een eerste verdieping in wat 
gebiedsontwikkeling is. Het eerste praktijkboek is voornamelijk 
het denkwerk van een klein team, dat zich heeft laten voeden en 
inspireren door tal van bij praktijken betrokken personen. De reac-
ties op het boek waren overwegend positief. De oplage van 6500 
exemplaren is vrijwel volledig benut.

In het tweede praktijkboek gaat het om een tweede verdieping 
in wat gebiedsontwikkeling is en een eerste verdieping in wat nodig 
is om de kans op succes te vergroten. Hierbij ligt het accent op 
persoonlijk vakmanschap en het daarbij behorende gereedschap. 
Daarnaast krijgt ook systeemverandering aandacht. Het tweede 
boek is wederom het werk van een compact team, waarbinnen één 
auteur en twee coproducenten, maar het onderliggende proces is 
veel sterker gearticuleerd. Het programma NederLandBovenWater-
II 2007-2009 was een proces van coproductie door vierentwintig 
partners en andere professionals. Alle partners hebben zowel een 
financiële als een inhoudelijke inbreng geleverd. Waar het eerste 
praktijkboek voornamelijk leunde op praktijkkennis, vertegen-
woordigen de partners en andere bij dit boek betrokken profes-
sionals zowel de publieke praktijk, de private praktijk, het beleid 
als de wetenschap. Op basis van gelijkwaardigheid is een bijzonder 
rijk netwerk ontstaan, dat is gaan functioneren als innovatieve 
kennispool.

De website www.nederlandbovenwater.nl heeft het proces in 
belangrijke mate gefaciliteerd. Door vroegtijdige ontsluiting van 
de in dit boek opgenomen praktijkverhalen, methodieken en publi-
caties is al van de kennis gebruik gemaakt vóór verschijning. Het 
proces is een continue film met dit boek als een uitvergrote foto van 
een bepaald fragment. Inherent hieraan is een tekst die normatief 
is en soms op het scherpst van de snede balanceert. Hier en daar 
kan het in de beleving van een lezer over de rand gaan. Hoewel dat 

Ruimte en/of het eerste praktijkboek en twintig via de website 
www.nederlandbovenwater.nl ontsloten praktijken.

In hoofdstuk 4 (analyse) zijn aan de hand van twaalf thema’s 
patronen uit de praktijken beschreven. In hoofdstuk 5 (methodie-
ken) is de inhoud van ruim veertig methodieken aangestipt. De 
methodieken zijn het geestelijk eigendom van tal van auteurs, die 
de omschrijvingen actueel houden op de eerder genoemde website. 
In hoofdstuk 6 (handreikingen) zijn voor de twaalf thema’s uit de 
analyse aanraders en afraders benoemd. Het zijn praktisch toe-
pasbare vuistregels. In hoofdstuk 7 (agenda) zijn actuele opgaven 
aangegeven. Het zijn punten die het oppakken waard zijn, omdat 
daarmee gebiedsontwikkeling slimmer en sneller kan worden 
gerealiseerd. Tot slot voorziet het boek in een overzicht van de 
belangrijkste bronnen en een colofon met de namen van personen 
die direct een waardevolle bijdrage hebben geleverd.
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In 1900 kwart grote gezinnen in eenkamerwoning
Tussen de talrijke schoorstenen van fabrieken werden woninkjes 

aaneengestapeld. Een kwart van de toen grote gezinnen woonde in 
een eenkamerwoning. Met amper daglicht in huis en onder de rook 
van wat nu gifwolken zouden heten, stond de gezondheid van de 
nieuwe stedelingen onder druk. De behoefte aan regelgeving door 
overheden nam toe, omdat toenmalige marktpartijen faalden in 
het omgaan met hun werknemers. Mede geagendeerd door artsen 
is uiteindelijk in 1901 de Woningwet aangenomen door het parle-
ment. Deze wet is in feite de eerste wet voor de ruimtelijke orde-
ning en verplicht gemeenten stratenplannen op te stellen en die om 
de tien jaar te herzien.

Rond 1910 opkomst particuliere woningcorporaties
Vanaf invoering van de Woningwet zorgden overheden op 

ruimtelijk terrein voor meer regelgeving met het oog op rechts-
bescherming van burgers. In lijn met forse publieke investeringen 
in infrastructuur in de negentiende eeuw, trokken overheden ook 
op het gebied van wonen geleidelijk het initiatief naar zich toe. 
Tot circa 1930 bleef particulier opdrachtgeverschap weliswaar 
dominant maar gemeenten en woningcorporaties, omstreeks 1910 
massaal door particulieren gesticht, drukten er een kwalitatief 
sociaal-politiek stempel op. Uit de architectuur ontwikkelde zich 
stedenbouw, noodzakelijk voor ruimtelijke kwaliteit bij stelselma-
tige stadsuitbreidingen. Het groeiende autoverkeer ging het vraag-
stuk van stadsuitbreiding in toenemende mate beheersen. Met het 
in werking treden van de Welstandswet in 1927 kregen architec-
tuur en esthetiek ook formeel aandacht.

In 1962 miljoenste naoorlogse woning
Tijdens de economische crisis van de jaren dertig van de twin-

tigste eeuw, daalde de op gang gekomen publieke woningproductie 
met honderdduizend woningen per jaar en kwam uit op een jaar-
lijkse veertigduizend woningen. Toch ging het proces van steeds 
meer publieke grip op de inrichting van de bebouwde omgeving 
door. Kort na de Tweede Wereldoorlog werd de ruimtelijke orde-
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Geschiedenis
Ruimtelijke wording sinds 1820

Vanaf 1820 opkrabbelen met kanalen en spoorwegen
Na de ineenstorting van het omvangrijke private VOC-concern 

aan het einde van de achttiende eeuw, volgde een periode van stag-
natie en armoede. De nazaten van de ondernemende droogmakers 
van de Beemster durfden met hun geld zelfs geen waterleiding 
meer aan te leggen. Zo kon Nederlands eerste duinwaterleiding in 
1853 worden aangelegd dankzij Engels kapitaal. Koning Willem I, 
toen soeverein vorst, bevorderde economische opbloei door onder 
meer oprichting van de Nederlandsche Bank. Vooral door publieke 
investeringen werd in de negentiende eeuw het fundament gelegd 
voor een nieuw tijdperk. Nederland ging investeren in kanalen en 
spoorwegen. De infrastructuur die toen, al dan niet via concessies, 
is aangelegd, werd later bepalend voor de verdere inrichting van 
ons land.

Trek naar steden door industriële revolutie
In de jaren zestig van de negentiende eeuw kwam de economie 

weer tot bloei. Investeringen in infrastructuur en de industriële 

revolutie deden hun werk. Het land maakte schijnbaar bij toverslag 
een grote sprong voorwaarts, want slechts een deel van de groei 
had een solide basis. In de jaren zeventig van de negentiende eeuw 
kwam ook Nederland in een langdurige recessie. In landen om ons 
heen leidde de economische instabiliteit tot grote onrusten. In ons 
land viel dit mee, mede doordat gemeenten vele miljoenen inves-
teerden in infrastructurele voorzieningen. De recessie leidde tot 
deflatie en die trof boeren en grondbezittende aristocratische fami-
lies, terwijl de toen opkomende arbeidersklasse profiteerde van 
dalende voedselprijzen. De industriële revolutie drukte een stempel 
op de ruimtelijke ontwikkeling. Op het platteland was, mede als 
gevolg van nieuwe machines, onvoldoende betaald werk te vinden 
en industrieën in steden hadden juist behoefte aan arbeidskrachten. 
Jonge boeren trokken dan ook massaal naar de steden om daar 
een nieuwe toekomst op te bouwen. Ook kinderen moesten voor 
een hongerloontje zes dagen per week veertien uur per dag onder 
slechte omstandigheden arbeid verrichten. De Kinderwet uit 1874 
maakte hieraan een einde.

1870 - Amsterdam. Straat in Oud-West.

1873 - Amsterdam. Amstelhotel en Paleis voor Volksvlijt.

1865 - Amsterdam. Veerhuis aan de Zuiderzee. Heden: Centraal Station Amsterdam.
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1881 - Amsterdam. Spui vóór de demping.
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ning gedomineerd door herstel van de oorlogsschade, ontwikkeling 
van steden en lenigen van de schrijnende woningnood. De regering 
zette alles op alles om de woningnood te verslaan. Hoewel in 1962 
de miljoenste naoorlogse woning werd opgeleverd, bleef de pro-
ductie nog ver achter bij de vraag. Planning ontwikkelde zich van 
ontwerpdiscipline tot productiemethode.

Nota’s over de ruimtelijke ordening
Tijdens de wederopbouw bestond amper oog voor ordening 

van de ruimte. Dit veranderde in 1958 met het verschijnen van 
een ruimtelijk plan voor de Randstad Holland. Kennelijk was 
het tijd om voor de drukste en economisch belangrijkste regio te 
bepalen welke ruimtelijke ontwikkelingen wel en niet wenselijk 
zijn. In 1960 volgde de Nota inzake de ruimtelijke ordening, ook 
wel de Eerste Nota over de Ruimtelijke Ordening genoemd. Met 
deze en de drie volgende nota’s over de ruimtelijke ordening is 
ruimtelijk maakbaarheidsdenken geïntroduceerd. Met de beste 
bedoelingen tekenden rijksplanologen de toekomstige inrichting 
van Nederland, in de veronderstelling dat provincies en gemeenten 
het beleid tot uitvoering zouden brengen. Het Groene Hart moest 
open blijven, corridors langs wegen waren uit den boze, steden 
moesten compact bouwen en openbaar vervoer zou het geleidelijk 
moeten winnen van autoverkeer.

Ruimtelijke inrichting beperkt maakbaar
De praktijk bleek weerbarstiger. Grote delen van het beleid 

zijn niet verder gekomen dan bureaus van medewerkers van rijk en 
provincies. Ook het op Duitse invloeden geïnspireerde hiërarchi-
sche planningsstelsel haperde. Waar werd verondersteld te werken 
via landelijke nota’s, provinciale streekplannen en gemeente-
lijke bestemmingsplannen, is jaarlijks duizenden malen gebruik 
gemaakt van het voor uitzonderingen bedoelde artikel negentien 
van de Wet op de ruimtelijke ordening. De Nederlandse cultuur 
verhoudt zich kennelijk niet tot een hiërarchisch planningsstelsel. 
Veel doelen uit de nota’s zijn niet gehaald, maar zonder ruimtelijk 
rijksbeleid zou veel meer wildgroei zijn ontstaan. Zo zou dan waar-

schijnlijk amper nog wat over zijn van bijvoorbeeld het Groene 
Hart. Voorbeelden van wel gerealiseerd rijksbeleid zijn de groeiker-
nen zoals Zoetermeer en VINEX-wijken zoals Leidsche Rijn.

Ruimtelijke scheiding wonen en werken
Parallel aan de ontwikkeling van ruimtelijk rijksbeleid, ontwik-

kelde zich een harde realiteit van grondposities. In de tijd van de 
wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog investeerde het rijk fors 
in woningbouw. Dit ter vervanging van verwoeste huizen en om 
de babyboomers onderdak te bieden. Voornamelijk gemeenten en 
woningcorporaties hebben op verworven gronden vele honderd-
duizenden woningen gerealiseerd. In de jaren zeventig en tachtig is 
op grote schaal stadsvernieuwing gerealiseerd vanuit het concept 
van de compacte stad, als reactie op negatieve effecten van eerder 
gerealiseerde groeikernen buiten de steden. Gemêleerde woon-
werk-wijken werden pure woonwijken en bedrijven werden naar 
de groene randen van de steden verplaatst. Dit laatste vanwege een 
exponentiële uitbreiding van milieuwetgeving en een sterk door 
volkshuisvesting gedreven stadsvernieuwing. Het was het domein 
van VROM, met minieme bemoeienis van EZ.

Ook scheiding rood, groen, blauw en grijs
Agrariërs en marktpartijen die hun groene grond rood zagen 

worden, zijn slapend rijk geworden door het opstrijken van 
bestemmingswinsten. Sinds de zeventiende eeuw is de verde-
ling van bestemmingswinsten onderwerp van politieke discussie. 
Over een poging zulke winsten fundamenteel anders te verde-
len, is het Kabinet Den Uyl in 1977 gevallen. Sinds die tijd lijkt 
een politiek moratorium voor dit onderwerp te gelden. Ook de 
Grondexploitatiewet uit 2008 zegt niets over bestemmingswinsten, 
wel over verevening van baten van vastgoedexploitatie en kosten 
van inrichting van de omgeving. Naast een scheiding tussen wonen 
en werken is ook lange tijd sprake geweest van tamelijk rigide 
scheidingen tussen rood (VROM en EZ), groen (LNV), blauw en 
infrastructuur (VenW).
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1899 -  Amsterdam. Dapperstaat. Ingestorte woningen door  

verkeerde zuinigheid met cement. 1902 - Utrecht. Vredenburg. Heden: Hoog Catharijne. 1900 - Amsterdam. Tolweg tussen Amsterdam en Amstelveen. Heden: Olympisch Stadion.
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1914 - Uithoorn. Station.1911 - Wilnis. Openbare school.
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1917 - Rotterdam. Korte kade.

1918 -  Schiphol. Café Vliegzicht. Buurtschap Schiphol is later afgebroken 

voor uitbreiding van de luchthaven.

woningbouw en infrastructuur ook op dit schaalniveau amper van 
de grond is gekomen.

Gemeenten afhankelijker van marktpartijen
Gemeenten zijn bij het ontwikkelen van nieuwbouwlocaties in 

toenemende mate afhankelijk van projectontwikkelaars en andere 
marktpartijen. De nog vrije grond is schaars vanwege milieu- en 
natuurrichtlijnen. Grondposities zijn al grotendeels ingenomen 
door marktpartijen en gemeenten kampen niet zelden met onvol-
doende middelen om het voorkeursrecht in het kader van de 
Wet voorkeursrecht gemeenten te kunnen vestigen. Omdat bezit 
van grond binnen de vigerende wetgeving onomstotelijk positie 
en beschikkingsmacht geeft, gaan er binnen bepaalde politieke 
stromingen stemmen op om voor overheden condities te creëren 
die nieuwe grondposities mogelijk maken. Wellicht maakt de 
Grondexploitatiewet dit streven overbodig, omdat overheden met 
deze wet een stok achter de deur hebben als een grondeigenaar 
niet bereid is bij te dragen aan de kosten van groen en blauw in de 
omgeving van het beoogde vastgoed. In dat geval kan een gemeente 
besluiten geen bouwvergunning te verlenen. Bij realisatie komt de 
bestemmingswinst evenwel nog steeds bij de grondeigenaar terecht. 
Het zelfrealisatierecht is en blijft voor ontwikkelaars dan ook één 
van de motieven om gronden te kopen.

Overheden in verwarring
Het realiseren van investeringen in infrastructuur en woning-

bouw hapert. Dat komt onder andere door het publieke maakbaar-
heidsdenken, de formele maar niet feitelijke publieke dominantie in 
het omgaan met ruimte, de publieke lappendeken en de stapeling 
van sectorale regelgeving vanuit de verschillende departementen. 
Voor woningbouw neemt de voorbereidingstijd in vergelijking 
met de VINEX-opgave verder toe. In contrast met deze traagheid 
schieten logistieke dozen, winkelcentra en recreatieparken juist 
als paddestoelen uit de grond. Onder het mom van economische 
ontwikkeling geven gemeenten, vaak in concurrentie met buur-
gemeenten, hiervoor alras ruimte. De honger naar inkomsten uit 

��

Rond 1980 huizenprijzen in vrije val
Eind jaren zeventig kreeg de huizenmarkt een historische 

dreun. Waar de hypotheekrente pieken van ruim tien procent ver-
toonde, raakten huizenprijzen in een vrije val. Tot halverwege de 
jaren tachtig was sprake van een economische recessie met werk-
loosheidspercentages tot zeventien procent. In 1984 piekte de trend 
van toenemende collectieve uitgaven in relatie tot het bruto nati-
onaal product. In 1900 ging het nog maar om 10%, in 1970 om 
47% en in 1984 om 70%. Gemeenten hebben in deze periode forse 
financiële aderlatingen gedaan. In 1982 besloot het Kabinet Van 
Agt II dat het rijk zijn taak in de wederopbouw had volbracht. Het 
rijk zag voor zichzelf een min of meer kaderstellende en ondersteu-
nende rol. Dit resulteerde in de VINEX-opgave: een grootschalig 
marktgericht programma voor 650.000 woningen met een prijsdif-
ferentiatie van 70% koopwoningen en 30% sociale huurwoningen. 
Voor de invulling waren vooral gemeenten aan zet.

VINEX publiekprivaat avontuur
Waar marktpartijen voorheen vooral publieke plannen uit-

voerden, stortten zij zich toen, uit welbegrepen eigenbelang, op 
de voor vastgoed interessante grond. De positie van overheden 
verzwakte ten gunste van ontwikkelaars en beleggers. Wat in 
de jaren zeventig nog als speculatie werd beschouwd, was in de 
late jaren tachtig en jaren negentig een normale voorloper van 
publiekprivate samenwerking. Met medeweten van overheden heb-
ben ontwikkelaars de transparantie van het planologische proces 
benut. Massaal en soms zelfs op verzoek van gemeenten kochten zij 
gronden, waarop de latere VINEX-wijken zijn gebouwd. Hierdoor 
kwamen forse bestemmingswinsten ten goede aan projectontwik-
kelaars en investeerders, terwijl overheden aan de lat bleven staan 
voor groen, blauw, infrastructuur en andere voorzieningen. Terwijl 
publieke partijen hun kaarten toonden, hielden marktpartijen hun 
boekhoudingen voor zich. De VINEX is ondanks pogingen te 
komen tot integraal beleid toch vooral een zaak van VROM geble-
ven. EZ, LNV en VenW stonden te zeer aan de kant of bereden 
hun eigen stokpaardjes, waardoor bijvoorbeeld de integratie tussen 

1909 -  Uithoorn. Melkfabriek. Voor reiniging gebruikte men onbehandeld 

water uit de Amstel.

1916 -  Zaandam. Watersnoodramp. Aanleiding voor de 

Zuiderzeewerken.
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beleid in de vorm van gebiedsgericht beleid. Het ging om rijksbe-
leid voor door het rijk begrensde gebieden. Vooral de ministeries 
van EZ, LNV en VROM hebben hiermee gewerkt. In de praktijk 
bleek gebiedsgericht beleid veelal sectoraal beleid vanuit één of 
meer departementen. Het vereiste van provincies en gemeenten 
grote inspanningen om er een samenhangend geheel van te maken. 
Overheden waren zwaar dominant, ook wat betreft financiering. 
Private partijen speelden geen rol van betekenis. Particulieren 
werden al dan niet in een reactieve rol betrokken. De realisatie 
verliep veelal traag of kwam amper van de grond. Menig provin-
ciaal bestuurder uit die tijd heeft in interviews gemeld dat er meer 
ondanks dan dankzij het gebiedsgerichte rijksbeleid werd gereali-
seerd. Inmiddels is zonneklaar dat gebiedsgericht beleid geschikt is 
voor het stimuleren van een sectorale investering, maar ongeschikt 
voor samenhangende ontwikkelingen in gebieden.

Integraal gebiedenbeleid door het rijk
In de jaren negentig kreeg het sectorale gebiedsgerichte rijks-

beleid een opvolger in de vorm van integraal gebiedenbeleid. Op 
rijksniveau werden sectorale opgaven meer gebundeld. Gedacht 
vanuit het Huis van Thorbecke kregen provincies voor landelijke 
gebieden logischerwijs een rol als schakel tussen rijk en gemeenten. 
Voor grootstedelijke agglomeraties bleek de bestaande gemeente-
lijke bestuursstructuur ontoereikend en werd ingezet op stadspro-
vincies. Het echec hiervan vinden we thans nog terug in Wgr+-
gebieden, die wel bestaan maar amper een formele status hebben. 
Regionale verbanden bestaan tijdelijk rondom een cluster van 
opgaven en de temporele bepaaldheid verhoudt zich niet tot inpas-
sing in het statische Huis van Thorbecke. Ook gebiedenbeleid was 
in eerste instantie een publieke aangelegenheid. Vergeleken met het 
sectorale gebiedsgerichte beleid liet het echter meer ruimte voor 
private en particuliere partijen. Dit mede ingegeven door ingeno-
men grondposities. De jaren negentig kenmerken zich verder door 
een roep om publiekpublieke samenwerking en een neoliberaal per-
spectief op overheden als ondernemingen, met burgers als klanten 
en onderlinge publiekpublieke concurrenties.
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grondexploitaties speelt hier vaak een verkapte rol. Provincies 
tonen zich hier zelden als krachtig middenbestuur. Overheden zijn 
vooral met zichzelf en met elkaar bezig. Uit ongenoegen over stro-
perigheid en discontinuïteiten vindt kapitaal van projectontwikke-
laars, beleggers en zelfs woningcorporaties zijn weg logischerwijs 
over de grens.

Woonoppervlak in één eeuw veertig maal groter
Onheldere verantwoordelijkheden, het onvoldoende nemen 

van verantwoordelijkheid en onverschilligheid jegens de ruimte-
lijke kwaliteit maken dat ons landschap in ijl tempo verrommelt. 
Kwaliteit delft het onderspit door een nog steeds geldende cultuur 
van productie en kwantiteit en door de mateloze complexiteit van 
processen. De mate waarin dit de afgelopen decennia is gebeurd, 
raakt inmiddels de identiteit van Nederland. De volheid van ons 

land, of op zijn minst de beleving ervan, hangt ook samen met 
de spectaculaire toename van het aantal vierkante meters woon-
ruimte. In de twintigste eeuw is de bevolking gegroeid van vijf tot 
zestien miljoen, is het aantal woningen toegenomen van minder 
dan één tot bijna zeven miljoen en nam de woonruimte per persoon 
toe van minder dan tien tot ruim vijfenzestig vierkante meter. Het 
gebouwde woonoppervlak is hierdoor in één eeuw veertig maal zo 
groot geworden.

Voor platteland sectoraal gebiedsgericht beleid
Voor het platteland gold vanaf de jaren zestig een generiek 

ruimtelijk rijksbeleid, onder meer vastgelegd in de nota’s over 
de ruimtelijke ordening. Toch bleek gauw dat de problematiek 
in Groningen fundamenteel verschilt van die van Zeeland. In de 
jaren tachtig is gewerkt met een verbijzondering van het generieke 

1938 - Arnemuiden. Vissershaven.

1924 -  Zaandam. Demping van de Heerengracht. Vaarverkeer maakte plaats  

voor wegverkeer.



1950 - Amsterdam. Voorburgwal.
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Ruimtelijke ontwikkelingspolitiek
In 1998 brak de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 

(WRR) een lans voor ruimtelijke ontwikkelingspolitiek. Op 
gebiedsniveau zouden mogelijkheden voor eigen ontwikkelingen 
moeten worden gecreëerd, want iedere ruimtelijke opgave moet 
worden aangepakt op het passende schaalniveau. Volgens de WRR 
zijn de grenzen van een gebied niet van bovenaf op te leggen, maar 
kan een gebied zich aftekenen op de ruimtelijke dynamiek. Naar 
verwachting van de WRR overstijgen gebieden in toenemende mate 
gemeentegrenzen en nopen exponentieel stijgende grondprijzen tot 
financiële vereveningsconstructies om investeringen op gebieds-
niveau nog betaalbaar te houden. Initiatieven voor ruimtelijke ont-
wikkelingen kunnen volgens de raad liggen bij het rijk, provincies 
of samenwerkende gemeenten.

Streep door Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening
Volgens de WRR zijn nieuwe financieringsconstructies nodig: 

een mix van middelen van rijk, provincie, gemeente, markt en 
Europese Unie. De gedachten van de WRR kregen op ambtelijk 
niveau steun binnen diverse ministeries. Op politiek niveau bleek er 
binnen het Kabinet Kok II geen ruimte voor. Het woord ontwikke-
lingspolitiek werd om meer redenen al snel vervangen door ontwik-
kelingsplanologie. In de gesneefde Vijfde Nota over de Ruimtelijke 
Ordening van Jan Pronk is dit woord in de marge opgenomen.

Ontwikkelingsplanologie versus toelatingsplanologie
Na de Fortuyn-revolte, de politieke aardverschuivingen bij 

de landelijke verkiezingen in 2002 en met het aantreden van het 
Kabinet Balkenende I, verrees ontwikkelingsplanologie als een ster 
aan de hemel. Het zou een werkwijze kunnen zijn om vragen van 
burgers op het vlak van wonen en werken te beantwoorden. Henk 
Kamp stond als minister van VROM positief tegenover ontwik-
kelingsplanologie als stimulans voor ruimtelijk ondernemersschap 
en vraaggestuurde woningbouw. De vakwereld interpreteerde dit 
signaal als een startsein voor een volledig vrije benadering van 
de ruimte, alsof bescherming door onder meer Europese richtlij-

nen (Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, Luchtrichtlijn, Kaderrichtlijn 
Water, et cetera) niet bestond. Congres na congres ging de discussie 
over ontwikkelingsplanologie, als alternatief voor de tot dan toe 
bedreven toelatingsplanologie.

Private roep om schaarste
Uitgerekend de Neprom, de koepelorganisatie voor projectont-

wikkelaars die een gedragscode onderschrijven, maakte bezwaar 
tegen een al te liberaal ruimtelijk beleid. Een zekere schaarste zou 
nodig zijn om bijzondere kwaliteiten te kunnen bieden. Geleidelijk 
tekende zich een samenhang af tussen ontwikkelingsplanologie en 
toelatingsplanologie. Ontwikkelingsplanologie zou zich richten 
op een puzzelstuk uit de kaart van Nederland, dat tijdelijk zou 
kunnen worden ontwikkeld door vooral marktpartijen in samen-
werking met overheden. In wezen werden beleidsurgenties en 
investeringsmogelijkheden met elkaar verbonden en geprojecteerd 
op gebieden. In die zin was het nog steeds een vorm van planologie, 
waarbij in dit geval buitenstaanders, publiek én privaat, bedenken 
wat goed is voor een gebied.

Gebiedsontwikkeling
Kort na het aantreden van het Kabinet Balkenende II heeft 

Sybilla Dekker als minister van VROM een einde gemaakt aan 
discussies over ontwikkelingsplanologie versus toelatingsplano-
logie. Door haar raakte de term gebiedsontwikkeling, als combi-
natie van gebiedenbeleid en projectontwikkeling, in zwang. Het 
verschil tussen ontwikkelingsplanologie en gebiedsontwikkeling 
is geen semantische discussie. Waar ontwikkelingsplanologie nog 
planologie is, primair een ruimtelijke opgave is en door relatieve 
buitenstaanders wordt geprojecteerd op een gebied, gaat het bij 
gebiedsontwikkeling idealiter om coproducties. In dit geval in 
het bereiken van duurzame oplossingen voor beleidsurgenties en 
gevoelde maatschappelijke gebiedsurgenties. De huidige praktijk 
is echter nog vaak een hybride van gebiedsgericht beleid (sectoraal 
beleid gericht op gebieden), gebiedenbeleid (integraler beleid voor 
gebieden) en gebiedsontwikkeling.
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1961 - Oisterwijk. Verblijfsrecreatie. 

1962 - Harderwijk. Dagrecreatie. 1938 - Zoutelande. Dorp.
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opvattingen en in het verbinden van de meest uiteenlopende waar-
den. Het is een gezamenlijke betekenisgeving aan ruimte en, anders 
dan de klassieke ruimtelijke ordening, vooral een sociaal-culturele 
opgave die zich ruimtelijk manifesteert. Gebiedsontwikkeling als 
werkwijze is geen doel op zich. Het komt pas in beeld als pro-
jectontwikkeling of programmamanagement ontoereikend zijn. 
Bij gebiedsontwikkeling gaat het vrijwel altijd om langjarige pro-
cessen, met twee, drie of meer bestuursperioden, gericht op het 
realiseren van een stip op de horizon die vanuit het proces steeds 
concreter wordt.

Combinatie van gebiedsurgenties en beleidsurgenties
Gebiedsontwikkeling staat voor duurzame of liever volhoud-

bare ontwikkeling, uitgaande van de identiteit van gebieden. Het 
gaat in essentie om het ontwikkelen van gebieden, waar sprake 
is van maatschappelijke urgenties die in een gebied zelf worden 
gevoeld. De gebiedsurgenties kunnen samenhangen met economi-
sche achteruitgang, wegvallen van landbouw, noodzaak van water-
berging, behoefte aan woningen, veiligheid tegen overstromingen, 
inpassing van nieuwe infrastructuur, sanering van bedrijventerrei-
nen, stedelijke transformatie, regionale waterkwaliteit, wegvallen 
van leefbaarheid, et cetera. De gebiedsopgaven zijn vrijwel per defi-
nitie meervoudig. In vrijwel alle succesvolle voorbeelden is sprake 
van een combinatie van gebiedsurgenties en beleidsurgenties, zoals 
klimaatverandering, mobiliteit, woningbehoefte, werkgelegenheid 
en natuurontwikkeling. Meerdere urgenties vormen samen de 
drijvende kracht voor nieuwe dynamiek, met een focus op het best 
denkbare resultaat.

Aanboren van oorsprong geeft voorsprong
Bij gebiedsontwikkeling werken verantwoordelijke overheden, 

investeringsbereide marktpartijen en direct belanghebbende parti-
culiere partijen samen aan oplossingsstrategieën. Zij gaan uit van 
de eigenheid van een gebied en van verschillen in rollen. Risico’s 
en rendementen worden verdeeld over partijen. Waar rode baten 
mede te danken zijn aan blauwe en groene investeringen, komt 

1964 - Schoonebeek. Ja-knikker voor winning van fossiele delfstoffen.

1939 - Amstelveen. Keizer Karelweg.

Duurzame gebiedsontwikkeling
Jacqueline Cramer heeft als minister van VROM binnen het 

Kabinet Balkenende IV de reikwijdte en de focus van gebiedsont-
wikkeling aangescherpt. Gebiedsontwikkeling is anno 2009 gericht 
op het bereiken van duurzame ontwikkeling in omvattende zin: een 
balans tussen 'people', 'planet' en 'profit' die volhoudbaar is in de 
tijd ('prospect'). Het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw 
kenmerkt zich door een roep om publiekprivate samenwerking en 
meer directe betrokkenheid van particulieren, er van uitgaande 
dat publiekpublieke samenwerking wel voor elkaar is. Dit laatste 
blijkt echter niet het geval. Zo is de traagheid van besluitvorming 
nog steeds primair te wijten aan wrijvingen tussen bestuurders van 
departementen, provincies, stadsregio’s, gemeenten, deelraden en 

waterschappen. Zij gaan vooral met elkaar om en beschouwen hun 
eigen publieke 'feest' als een competitieve markt.

Op consensus gerichte werkwijze
Gebiedsontwikkeling is een antwoord op de vraag hoe het ver-

der moet nu sectorale oplossingen niet meer werken, omdat deze 
meer negatieve bijwerkingen dan duurzame oplossingen genereren. 
Ook het eens zo bejubelde meekoppelen van belangen, bijvoorbeeld 
recreatie met landbouw, loopt tegen grenzen van mogelijkheden 
aan. De dynamiek per sector is zo groot dat het uitstippelen 
van veronderstelde meekoppelingen niet langer opportuun is. 
Gebiedsontwikkeling is een op consensus gerichte werkwijze in 
het omgaan met complexiteit, netwerken, dynamiek, posities en 
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verevening in beeld op voorwaarde van causaliteit, proportiona-
liteit en aantoonbaar profijt. Via een transparant proces worden 
alle oplossingsstrategieën beoordeeld en is het aan beslissers om 
een voorkeurstrategie te kiezen en daarover een politiek besluit te 
nemen. Waar een voorkeurstrategie logisch volgt uit het proces, is 
de kans groot dat dit de strategie is die uiteenlopende problemen 
ombuigt naar kansen. Creativiteit en energie in het voortraject 
van een gebiedsproces wordt veelal beloond. In veel van de succes-
volle gebiedsontwikkelingen zijn het bewoners, maatschappelijke 
organisaties, marktpartijen en op innovatie gerichte organisaties 
die de beste oplossingsstrategieën aanreiken. Overheden doen er 
goed aan dit te erkennen en het externe creatieve proces te onder-
steunen.

Icoon voor nieuwe verhoudingen
Gebiedsontwikkeling heeft in korte tijd een ongekende vlucht 

genomen. Tijdens bijeenkomsten deelt iedereen de mening dat 
hoogwaardige combinaties van ruimtelijke functies noodzakelijk 
zijn, wetende dat Nederland niet groter wordt, het beroep op de 
ruimte verder zal toenemen en dat de kwaliteit van leefomgevingen 
bepalend wordt voor ons welzijn en onze economie. Bij een tekort 
aan aantrekkelijke woonmilieus slagen bedrijven er immers niet 
in toptalent te binden. Velen zien in gebiedsontwikkeling ook een 
inspiratiebron om te komen tot wezenlijk andere verhoudingen tus-
sen publieke, private en particuliere partijen. Overheden kunnen 
in een tijd van collectief individualisme en particuliere zelfsturing 
de publieke zaak niet langer monopoliseren. Ook bewoners en 
ondernemers hebben recht op ruimtelijk ondernemersschap, mits 
passend binnen democratisch gelegitimeerde kaders en mits zij 
vrijheid en verantwoordelijkheid onlosmakelijk met elkaar weten 
te verbinden. De mondiale kredietcrisis zal hooguit tijdelijk van 
invloed zijn op deze beweging richting directe participatie.

1973 - Culemborg. Woningproductie. 

1976 - Emmen. Nieuwbouwwijk.

Hype voorbij maar hinder door mechanismen
Gebiedsontwikkeling is de hype voorbij en is de nieuwe manier 

van werken, uitgaande van horizontale en verticale sturing. In de 
praktijk loopt een zo andere werkwijze dan de klassieke ruimtelijke 
ordening logischerwijs tegen twintigste eeuwse mechanismen aan. 
Een kwestie die vooral politieke aandacht trekt is de regelgeving. 
Uit onderzoek van uiteenlopende commissies (Dekker, Elverding, 
Noordzij en Ruding) blijkt dat het venijn niet zozeer zit in de hoe-
veelheid regels als wel in incongruenties en het ontbreken van een 
heldere verantwoordelijkheidsverdeling. Het mechanisme dat elk 
incident leidt tot generieke op het incident gerichte regelgeving om 
daarmee verdere risico’s te willen uitsluiten zal moeten worden 
doorbroken. Hier ligt een taak voor politici, burgers, ondernemers 
en media. Wie immers puur orde zaait zal uiteindelijk chaos oogs-
ten, omdat systemen vertragen en vastlopen, terwijl de dynamiek 
van de samenleving juist roept om versnelling en verslimming.

Beschavingsoffensief goed voor dominee en koopman
Gebiedsontwikkeling staat per definitie voor duurzame inte-

grale gebiedsontwikkeling. Ketenbenaderingen en gedachten zoals 
'Cradle to Cradle' worden ermee verbonden en kunnen resulteren 
in energieneutrale gebieden, gesloten grondbalansen, bouwen met 
de natuur, klimaatbestendige woonwijken, nieuwe mobiliteitssyste-
men, meervoudig ruimtegebruik, gesloten waterketens, et cetera. 
Vanuit dit perspectief is gebiedsontwikkeling een beschavingsof-
fensief. Zeker voor een zo rijk en hoogopgeleid land als Nederland 
kan duurzame gebiedsontwikkeling een inspiratiebron vormen 
voor technische en systeeminnovaties, die tot ver buiten onze 
landsgrenzen op waardering kunnen rekenen. Nederland heeft 
alles in zich om broedplaats en werkplaats voor duurzame innova-
ties te worden. Een mondiale afzetmarkt is gegarandeerd.

1962 - Rotterdam. Rooms Katholieke kerk in Zuidwijk.

1972 - Moerkapelle. Bejaardencentrum.
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Praktijken
Veertig gebiedsontwikkelingen onder de loep

Inleiding
Gebiedsontwikkeling is de nieuwe manier van werken. 

In Blauwe Stad wonen de eerste nieuwe stedelingen en in 
de Overdiepse polder staan de bewoners klaar voor de 
sprong op een terp. In tientallen gebieden, variërend van 
dun tot heel dichtbevolkt, zijn gebiedsontwikkelingen 
in gang gezet. Om lerend verder te kunnen werken aan 
gebiedsontwikkeling is onderzocht wat goed gaat en wat 
beter kan binnen de twintig voorbeeldprojecten uit de 
Nota Ruimte en uit het eerste praktijkboek gebiedsont-
wikkeling. In 2008 zijn de meeste projecten bezocht. Per 
project zijn de aandachtspunten anno 2005 benoemd en 
is de stand van zaken in 2008 van die punten aangege-
ven. Ook is de situatieschets in 2008 opgetekend en zijn 
aandachtspunten anno 2008 benoemd. Voor de uitge-
breide verhalen van de twintig voorbeeldprojecten wordt 
verwezen naar rapportages van de Adviescommissie 
Gebiedsontwikkeling en het praktijkboek gebiedsontwik-
keling NederLandBovenWater I.

Op vergelijkbare wijze zijn van twintig nieuwe pro-
jecten de situatieschets en de aandachtspunten anno 
2008 opgetekend. De informatie is ontleend aan prak-
tijkverhalen op de site www.nederlandbovenwater.nl en 
aanvullende gesprekken met leden van projectteams. Bij 
de selectie van deze twintig projecten telde de kans op 
realisatie zwaar mee. In de meeste gevallen is realisatie 
onomkeerbaar. Ook is getracht om ten opzichte van de 
twintig eerdere voorbeeldprojecten tot meer stedelijke 
voorbeelden te komen. De verschillen in selectie van twin-
tig 'groene' respectievelijk twintig 'rijpe' projecten verkla-
ren deels ook de opgetekende verschillen in succes.

Onderzochte gebiedsontwikkelingen met typologie

Nr

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Gebiedsontwikkeling

Bergse Haven
Blauwe Stad
Bloemendalerpolder
Diesdonk
Gouwe Wiericke West
Groot Mijdrecht Noord
Hart van de Heuvelrug
Hunzeproject
IJsseldelta Zuid
Klavertje Vier
Lelystad-Dronten-Zwolle
Meerstad
Op Buuren
Oude Rijnzone
Overdiepse polder
Veluwe
Veluwerandmeren
Waterdunen
Wieringerrandmeer
Zuidlanden
Binckhorst
Eemkwartier
Hembrug
Koningspleijn
Laan van Spartaan
Lanxmeer
Leerpark Dordrecht
Leidsche Rijn A2
Nieuw Leyden
Noorderplassen
Noordwaard
Ooijen Wanssum
Overhoeks
Perkpolder
Renswoude
Roombeek
Waalfront
Waterkwekerij
Woensdrecht
Zuidplaspolder

Lokaal 
stedelijk

•

•

•••••••
••

•
••••

Regionaal
stedelijk

•••

•
••
•

••

•

Regionaal 
landelijk
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Blauwe Stad

Aandachtspunten 2005
1.  Wellicht als gevolg van de breedte van de opgave, ontbreekt het 

bij het rijk aan één hoogambtelijke en/of bestuurlijke ambassa-
deur met invloed op meer departementen. Stand 2008: de fase 
waarin het project verkeert, maakt een dagelijks actieve ambas-
sadeur in Den Haag overbodig.

2.  De gemeenten Reiderland, Scheemda en Winschoten hebben 
eenmalig een bescheiden financiële bijdrage geleverd en parti-
ciperen niet risicodragend in de ringactiviteiten. Zij profiteren 
dus niet van het inverdienvermogen, waardoor zij op afstand 
kunnen geraken. Stand 2008: deze gemeenten delen weliswaar 
niet mee in grondopbrengsten maar wel in sociaaleconomische 
baten, zoals de Onroerende Zaak Belasting. Meer werkgelegen-
heid en hervonden trots op de regio zijn niet te onderschatten 
neveneffecten. Ook voor omliggende gemeenten is de gebieds-
ontwikkeling interessant.

3.  De opgebouwde kennis binnen deze absolute voorloper van 
gebiedsontwikkeling wordt slechts ontsloten voor andere projec-
ten indien van kennisdeling expliciet werk wordt gemaakt. Stand 
2008: er wordt uitbundig verteld, ontvangen, gepresenteerd en 

��

Voor verwerving is het wachten op gemeentelijke gronden voor 
bedrijfsverplaatsingen.

Aandachtspunten 2008
1.  Het onderlinge vertrouwen tussen de extern georganiseerde pro-

jectorganisatie en de betrokken aandeelhouders van de exploita-
tiemaatschappijen is beslist geen vaststaand gegeven. Onderling 
vertrouwen vereist continue alertheid van het projectbureau. Dit 
vereist bovengemiddelde betrokkenheid en passie.

2.  De verwerving van grond blijkt lastig. Waar al grond kan wor-
den verworven liggen de kosten aanzienlijk hoger dan waar tij-
dens planvorming op was gerekend. Het zet de grondexploitatie 
onder druk.

3.  Stijgende bouwkosten en stagnerende verkoopprijzen drukken 
eveneens op de grondexploitatie. De gemeente, die niet partici-
peert in de vastgoedontwikkelingsmaatschappij, voelt dit in het 
bijzonder.

Groningen
woningbouw aan nieuw meer door transformatie van agrarisch gebied

Waar:
Wat:

2

Aandachtspunten 2005
1.  Er is nog geen besluit genomen over verbetering van de water-

kwaliteit van de Binnenschelde, terwijl schoon water een voor-
waarde is voor de gebiedsontwikkeling. Stand 2008: het formele 
besluit is nog niet genomen maar de voorbereiding ervan ont-
wikkelt zich in de goede richting.

2.  Een schier oneindige reeks procedures in het kader van richtlijnen 
voor milieu, natuur en water leidt tot vertraging, terwijl snelheid 
is geboden om de energie bij betrokkenen vast te houden. Stand 
2008: de sectorale toetsingen blijken amper tot vertraging te heb-
ben geleid. De toetsing van cultuurhistorische waarden heeft op 
onderdelen wel geleid tot wijzigingen in het ontwerp.

3.  Verlies van tempo door procedures leidt tot renteverliezen, 
die later de kwaliteit onder druk kunnen zetten. Stand 2008: 
inmiddels staat de grondexploitatie onder druk vanwege hoge 
verwervingskosten, stijgende bouwkosten en een stagnerende 
woningmarkt.

��

Situatieschets 2008
In 2001 gaf Bergen op Zoom het startsein voor verkenning van 

de herontwikkeling van de Geertruidapolder, een tachtig hectare 
groot industriegebied dat de historische binnenstad scheidt van 
het water van de Binnenschelde. Het gebied huisvest sinds 1899 de 
alcoholfabriek Nedalco. De geur van spiritus hangt ook nu nog in 
de straten. Bergse Haven is door de ligging nabij de historische bin-
nenstad en aan het water, en ook door de relatieve schaalgrootte, 
een project van grote betekenis voor Bergen op Zoom. In december 
2005 is de grond- en realisatieovereenkomst ondertekend, is het 
masterplan goedgekeurd, is een gemeenschappelijke exploitatie-
maatschappij (GEM met Bergen op Zoom, AM en Amvest als 
aandeelhouders) opgericht en is gestart met realisatie van het eerste 
deelplan.

Op 1 januari 2006 heeft het 'planteam' het stokje grotendeels 
overgedragen aan een nieuw 'realisatieteam'. Het nieuwe team 
keek met enige afstand naar het 'kindje' van het oude team en keek 
anders aan tegen onderdelen van wat was vastgelegd. De worsteling 
in het omgaan met afspraken die door anderen zijn gemaakt speelt 
nog steeds. Een voorbeeld hiervan op financieel vlak. Minimaal 
75% van het vastgoed wordt gerealiseerd door de opstalexploi-
tatiemaatschappij (OEM), waarin AM en Amvest deelnemen. In 
de publiekprivate overeenkomsten zijn afspraken gemaakt, die 
het leeuwendeel van het risico neerleggen bij de publiekprivate 
grondexploitatie en niet bij de vastgoedexploitatie. Risico’s voor de 
markt blijven hierdoor relatief beperkt.

Stijgende bouwkosten en stagnerende verkoopprijzen van 
woningen drukken direct op de grondexploitatie. Vandaar dat in 
2008 is besloten dat het projectbureau vroegtijdig wordt geïnfor-
meerd over grondopbrengsten. In combinatie met de afspraak dat 
alle winst boven zeven procent terugvloeit naar de GEM, worden 
de partijen in de OEM niet gestimuleerd in financieel opzicht al het 
mogelijke uit de kast te halen. Hier komt bij dat verwervingskosten 
van het grootste deelplan fors hoger uitvallen dan eerder geraamd. 

Bergen op Zoom
woningbouw aan het Zoommeer door transformatie van een 
industriegebied

Waar:
Wat:

1 Bergse Haven
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projectmedewerkers gaan naar andere projecten. Geheel in tra-
ditie van het noorden van het land gaat hier de energie in zitten. 
Glimmende boekwerken of andere documenten zijn er weinig. 
Het is niet bekend of dit van invloed is op de bekendheid van het 
project en de verkoop van vastgoed.

Situatieschets 2008
Blauwe Stad is een gerenommeerde gebiedsontwikkeling die 

steevast als één van de eerste goede voorbeelden wordt genoemd. 
Kwaliteiten die eraan ten grondslag liggen zijn een sterk concept, 
bestuurlijke daadkracht, vasthoudendheid en voortvarendheid. 
Waar eens aardappelen, suikerbieten en gras groeiden ligt nu een 
plas met daaraan woningen die voor een deel al zijn opgeleverd. 
Geheel in lijn met de verwachtingen groeit de werkgelegenheid in 
de recreatieve sector en heeft de regio weer een nieuw perspectief.

Groningen ligt psychologisch nog steeds ver van de rest van het 
land. Blauwe Stad ligt minder ver van Duitsland, waar de prijzen 
van woningen fors lager liggen. De regio zelf is onderhevig aan een 
krimp van de bevolking. Deze feiten nopen tot een andere bena-
dering van belangstellende particulieren. Aspirant kopers worden 
met egards behandeld en er wordt echt geluisterd naar individu-
ele woonwensen. Ook wordt het bijzondere van de regio in alle 
uitingen geaccentueerd. De verkoop van woningen vergt continu 
aandacht, mede vanwege verplichtingen om de voorfinanciering in 
grond en inrichting af te lossen.

Niet alle initiatiefnemende partijen zijn binnen boord gebleven. 
Als eerste heeft het waterschap te kennen gegeven niet echt aan te 
haken, met als argument dat zij niet risicodragend wil participe-
ren. Meer recent zijn Ballast Nedam en BAM, twee van de drie 
marktpartijen, uit de projectontwikkeling gestapt vanwege gebrek 
aan perspectief op tijdige verkoop van de geplande woningen. Aan 
publieke zijde is sprake van een energievretende gemeentelijke 
herindeling.

Aandachtspunten 2008
1.  Aan de private kant is alleen nog Koop Tjuchem aangehaakt. 

Aan de publieke kant zijn de gemeenten vooral met de eigen 
organisatie bezig, waardoor de aandacht voor het project dreigt 
te verminderen.

2.  De kredietcrisis heeft de woningmarkt in mineur gebracht, 
terwijl het financieringsarrangement er op is gericht al in 2009 
de voorschotten deels af te betalen. Van de minimaal 1500 te 
bouwen woningen zijn er 100 opgeleverd en zijn minder dan 300 
kavels verkocht.

3.  De aanvankelijk goed functionerende cultuur van samenwerken 
en vertrouwen dreigt te verwateren als gevolg van personele wis-
selingen die zich in hoog tempo voltrekken. Dit kan van invloed 
zijn op de manier van werken.

Bloemendalerpolder

Muiden en Weesp aan het IJmeer
woningbouw, natuur en infrastructuur door transformatie van
 agrarisch gebied

Waar:
Wat:

3

Aandachtspunten 2005
1.  Provincie Noord-Holland is zeer gecommitteerd aan het proces, 

waardoor Gemeente Muiden en Gemeente Weesp onvoldoende 
ruimte voor hun inbreng ervaren. Stand 2008: de provinci-
ale portefeuillehouder toont weliswaar lef en daadkracht, maar 
handelt vanuit macht en minder vanuit wederzijdse aantrek-
kelijkheid. Marktpartijen hebben gestimuleerd dat ook andere 
portefeuillehouders zijn betrokken bij het project. Het proces is 
zo meer een zaak van het hele College van Gedeputeerde Staten. 
Beide gemeenten herkennen zich nu meer in het in wording zijn-
de plan.

2.  Marktpartijen staan aan de lat voor realisatie, alleen al om 
reden van ingenomen grondposities, maar zitten nog niet direct 
aan tafel. Hierdoor kan zich een publiek plan aftekenen, dat 
als zodanig niet realistisch is. Stand 2008: marktpartijen zijn 
betrokken, maar hebben zich zeker in het begin erg volgend 
opgesteld om maar aan tafel te (blijven) zitten. De kracht van de 
markt komt hierdoor pas laat tot expressie. Eenmaal stevig aan 
tafel zorgde de kredietcrisis voor schaarste aan middelen om te 
kunnen voorinvesteren.

3.  Het is nog niet voor alle partijen helder wat zij, vooral in kwa-
litatief opzicht, te winnen hebben met de gebiedsontwikkeling. 
Stand 2008: alle betrokken publieke en private partijen onder-
kennen de meerwaarde van de gebiedsontwikkeling. Dit geldt 
niet voor particuliere partijen. Die nemen nog amper deel aan 
het proces naar een nieuwe inrichting van 'hun' gebied.

Situatieschets 2008
De Bloemendalerpolder is een gebied waarin op een postzegel 

de belangrijkste opgaven uit de hele Noordvleugel samenkomen. 
Woningbouw, natuurontwikkeling, recreatie en hoofdinfrastruc-
tuur. Een uitgelezen kans om de essenties van duurzame gebieds-
ontwikkeling in de praktijk te brengen. Basis voor de ontwik-
keling van de Bloemendalerpolder is de woningbouwopgave in 
de Noordvleugel: 150.000 extra woningen tot 2030. De opgave 
vanuit het rijk is om daarvan 15.000 woningen te bouwen in de 
Gooi en Vechtstreek. Vanwege de woningbouwopgave heeft het 
rijk de Bloemendalerpolder uit het Groene Hart gehaald. Dit op 
voorwaarde dat tweederde van het gebied wordt ontwikkeld tot 
aaneengesloten recreatieve natuur en dat de ecologische verbin-
dingszone tussen Naardermeer en IJmeer wordt gerealiseerd. In 
2004 is door Provincie Noord-Holland een startdocument voor de 
Bloemendalerpolder opgesteld. Dit document is echter nooit door 
de gemeenteraden gekomen.

Begin 2005 gooide de provincie het over een andere boeg. Zij 
ging op zoek naar de kracht van andere partijen in het gebied 
om zo tot coproductie te komen. Ze organiseerde samen met de 
betrokken gemeenten een inloopatelier. Dit heeft geleid tot een 
eerste ruimtelijke visie met uitgangspunten voor het gebied. Naar 
aanleiding van deze visie is gewerkt aan een publiekpublieke over-
eenkomst. Deze is echter nooit vastgesteld, mede als gevolg van 
perikelen rondom gemeenteraadsverkiezingen. Eind 2005 kwam er 
een publiekprivate stuurgroep met een gezamenlijke privaatrechte-
lijk georganiseerde begroting. Parallel hieraan heeft de provincie 
de streekplanuitwerking met daarin de uitgangspunten van het 

P r a k t I j k e n



�� ��

inloopatelier eind 2006 vastgesteld. In 2006 en 2007 hebben de 
publieke en private partijen gewerkt aan een gezamenlijke ruim-
telijke visie voor het gebied. In juni 2007 gaven zij deze vrij aan 
raden en staten. De raden van de gemeenten voelden zich nog altijd 
achtergesteld en onvoldoende betrokken bij het proces. Zij konden 
zich niet vinden in de visie die vervolgens is neergelegd.

De gemeenteraden maakten maximaal gebruik van het duale 
stelsel en ontwikkelden zelf een eigen visie op het gebied. In het 
najaar van 2007 heeft de publiekprivate stuurgroep haar visie 
daarop aangepast. Er is gerekend en getekend om tot een sluitend 
financieel verhaal te komen en er zijn onderdelen uit de visie van 
de gemeenteraden ingepast. Uit dit onderhandelingstraject kwam 
een voorlopig akkoord tussen publieke en private partijen voort. 
In de eerste helft van 2008 is de geaccordeerde visie uitgewerkt in 
de vorm van een masterplan met beeldkwaliteitplan. Beide plannen 
vormen enerzijds de basis voor een samenwerkingsovereenkomst 
tussen publiek en privaat en anderzijds voor een dialoog met parti-
culieren. Aan dit laatste heeft het ernstig ontbroken. De provincie 
was te druk bezig met gemeenten en marktpartijen en vreesden 
voor burgers met korte lijnen naar raadsleden.

Aandachtspunten 2008
1.  Het onderlinge publiekpublieke en publiekprivate vertrouwen is 

aanzienlijk toegenomen. De boegbeelden van de verschillende 
organisaties vinden elkaar snel en hebben veel contact. De voor-
zitter van de stuurgroep balanceert continu op de rand van een 
scheermes. Zijn enorme gedrevenheid is enerzijds zijn kracht en 
gunstig voor de voortgang maar leidt anderzijds tot turbulentie 
en een gespannen verhouding tussen provincie en gemeenten. 
Van publieke zijde is het bindende vermogen van de voorzitter 
een kritische factor in het proces. Van private zijde zijn het rond 
krijgen van de financiering en het kunnen en durven nemen van 
risico’s kritische factoren.

2.  Het tracé voor de nieuwe rijksweg A1 loopt dwars door de 
Bloemendalerpolder. VenW richt zich sectoraal op de rijksweg 

en is niet van plan te betalen voor het gedeeltelijk verdiept aan-
leggen, terwijl VROM ruimtelijke kwaliteit en aaneengesloten 
natuur als voorwaarden stelt voor ontwikkeling van het gebied. 
VenW is echter het departement dat over middelen beschikt. Het 
Gemeenschappelijk Ontwikkelsbedrijf (GOB) blijkt niet in staat 
deze impasse te doorbreken, mede omdat VenW hier het GOB 
niet serieus neemt.

3.  Particuliere partijen zijn tijdens het hele proces buiten gesloten 
en zijn geconfronteerd met het resultaat van moeizame onder-
handelingen tussen publieke en private partijen. Het is nu de 
kunst om toch nog een constructieve dialoog te organiseren en 
eventuele kleine wensen te honoreren. De mate waarin dit lukt 
zal zich waarschijnlijk vertalen in het aantal bezwaarschriften 
tegen het uiteindelijke plan.

Diesdonk

Asten, Deurne en Helmond
waterberging in combinatie met bedrijventerrein, natuur en recreatie

Waar:
Wat:

4

Aandachtspunten 2005
1.  Gemeente Asten en Gemeente Helmond zien voor het gebied 

verschillende ontwikkelingsrichtingen voor zich. Stand 2008: 
beide gemeenten hebben nog geen gemeenschappelijke stip op 
de horizon.

2.  Het gebied valt deels onder het regime van het streekplan en 
deels onder dat van het reconstructieplan, terwijl deze planty-
pen voor het gebied uitgaan van verschillende toekomstbeelden. 
Stand 2008: voor het verschil tussen beide provinciale plannen 
(130 hectare waterberging) is nog geen oplossing gevonden.

3.  Het is inhoudelijk onvoldoende duidelijk in hoeverre water-
berging fysiek kan worden gecombineerd met andere functies. 
Stand 2008: waarschijnlijk zijn functiecombinaties mogelijk 
maar gericht onderzoek is pas mogelijk na overeenstemming 
over een beeld van de toekomst van het gebied.

Situatieschets 2008
In 2007 hebben Waterschap Aa en Maas, Gemeente Asten, 

Gemeente Helmond en Provincie Noord-Brabant een verkennende 
studie uitgevoerd. Deze studie is bedoeld als basis voor de start-
notitie m.e.r.-waterberging, voorbereiding van bestemmingsplan-
nen door de drie gemeenten en uitwerking van het inrichtingsplan 

voor waterberging door het waterschap. De m.e.r.-procedure en 
de plannen worden gezamenlijk uitgewerkt door één projectgroep, 
stuurgroep en klankbordgroep. In vergelijking met de meeste andere 
gebiedsontwikkelingen is gekozen voor een vroegtijdig m.e.r.-tra-
ject. Dit vanuit de gedachte dat deze procedure kan helpen bij het 
in kaart brengen van de haalbaarheid van verschillende toekomst-
beelden. Nadat overeenstemming is bereikt over een gezamenlijk 
toekomstbeeld kunnen bestemmingsplannen worden aangepast, zo 
is de gedachte van het waterschap. Over de financiering van de rea-
lisatie van een herinrichting zijn nog geen afspraken gemaakt.

Op regionale schaal loopt al jaren een ander m.e.r.-traject: 
MEROS dat staat voor MER Oostelijk deel Stedelijke regio. 
De resultaten van dit traject zijn van invloed op de uiteindelijke 
bestemming van Diesdonk, die vanzelfsprekend bepalend is voor 
de mogelijkheden van waterberging. Om mee te kunnen bewegen 
gaat het waterschap bij de m.e.r.-waterberging uit van twee alter-
natieven: één met een bedrijventerrein en één met andere ruimte-
lijke ontwikkelingen. Binnen het MEROS is het meest milieuvrien-
delijke alternatief gereed, maar moet het voorkeursalternatief nog 
worden vastgesteld. Binnen het meest milieuvriendelijke alternatief 
scoort een bedrijventerrein slecht, maar door de gunstige ligging 
van het gebied aan de A67 kan daar toch voor worden gekozen.

Aandachtspunten 2008
1.  Noodzaak en nut van waterberging zijn binnen het waterschap 

wel onderkend maar zijn nog onvoldoende uitgewerkt om het 
aan anderen in klare taal te kunnen uitleggen.

2.  Door verantwoordelijke overheden is nog geen besluit genomen 
over de uiteindelijke bestemming van het gebied.

3.  Over financiering van realisatie van welke inrichtingsvariant 
ook is nog geen enkele afspraak gemaakt. Vanwege de publiek-
publieke gevoeligheden is dat vooruit geschoven in de tijd, met 
alle afbreukrisico’s van dien.
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Aandachtspunten 2005
1.  Het provinciale natuurbeleid voor delen van het gebied verhoudt 

zich soms niet tot de realiteit. Stand 2008: de provincie is nog 
steeds overtuigd van de noodzaak het gebied weer geschikt te 
maken voor de ringslang, terwijl bewoners kunnen aantonen dat 
ringslangen liggen te zonnen op hun deurmat en op de steiger 
achter hun huis.

2.  De provincie is niet helder in de keuze voor weidevogelnatuur 
of moerasnatuur, terwijl beide soorten natuur niet in één gebied 
te combineren zijn. Stand 2008: de keuze is nog steeds niet 
gemaakt. Mede om deze reden komt natuurontwikkeling niet 
van de grond. Andere redenen zijn beperkte bereidheid van 
agrariërs om gronden te verkopen en gebrek aan middelen bij 
de provincie.

3.  Betrokken overheden hebben nog geen toezegging gedaan voor 
de middelen die nodig zijn om het plan van de kerngroep van 
bewoners te kunnen realiseren. Stand 2008: inmiddels is dui-
delijk dat realisatie van het plan van de kerngroep een publieke 
investering vereist van ruwweg 2,5 miljoen euro. Geen van de 
overheden is bereid met dit relatief geringe bedrag over de brug 
te komen, zonder dat de kerngroep is verteld wat de reden is van 
deze terughoudendheid.

Gouwe Wiericke West

Groene Hart nabij Reeuwijk
waterberging in combinatie met landbouw en natuurWat:

Waar:

Situatieschets 2008
In het gebied startte in november 1996 een landinrichtingstra-

ject. Het wilde niet vlotten maar het proces wees wel op problemen 
met water. Vanuit de gedachte een impuls te geven aan het land-
inrichtingstraject, passend binnen de filosofie van de provinciale 
beleidsnotitie Bruisend Water, hebben provincie, waterschap en 
gemeenten de gebiedsontwikkeling Gouwe Wiericke West gestart. 
Onderzoek door TNO wees uit dat het gebied behoefte heeft aan 
een groot waterbekken. Het werd geprojecteerd op de laaggele-
gen Middelburg- en Tempelpolder, daar waar de landinrichting 
toch niet wilde lopen. In maart 2004 werden de resultaten van de 
milieueffectrapportage aan bewoners gepresenteerd. De op zich 
ruimbemeten zaal was aan het einde van de avond te klein voor de 
verbazing, de teleurstelling, de boosheid en het verzet.

Vervolgens zijn de spelregels ingrijpend gewijzigd. Een kern-
groep van bewoners kreeg een serieuze rol in het proces. In copro-
ductie met hen hebben onderzoekers zich gebogen over de fysieke 
mogelijkheden om een waterbekken te realiseren. De bewoners 
hebben van meet af aan gesteld dat aanleg niet realistisch is van-
wege de slappe veenbodem. Het zou de waterveiligheid van de 
regio kunnen bedreigen in plaats van faciliteren. Het onderzoek 
heeft aangetoond dat de bewoners gelijk hebben. De aanleiding van 
het landinrichtingstraject was hiermee echter niet verdwenen. De 
kerngroep stelde voor een eigen oplossingsstrategie te ontwikkelen 
en die onafhankelijk te laten beoordelen conform de beoordeling 
van eerdere strategieën. De provincie gaf hiervoor in de rol van 
initiator groen licht.

De oplossingsstrategie van de kerngroep werd breed gedra-
gen in het gebied en bleek als beste uit de integrale boordeling 
te komen. De provincie zag eigen natuurambities onvoldoende 
terug. Het waterschap zag het waterbekken, waarmee waterpro-
blemen in de regio zouden kunnen worden opgelost, niet terug. De 
gemeenten beschikken over onvoldoende middelen. Tweeëneenhalf 
miljoen euro is nodig voor herverkaveling en/of herinrichting 

maar komt er niet, ondanks eerdere suggesties en enorme 
inspanningen van bewoners. De bewoners zijn zelf gestart 
met onderzoek naar mogelijkheden van vrijwillige kavelruil via 
de Stichting Kavelruil. Om dit te kunnen realiseren is het eerder 
genoemde bedrag nodig. Gemeente en provincie kijken naar elkaar 
en onderwijl zijgt de laatste druppel vertrouwen in overheden in de 
veengrond van het gebied.

Aandachtspunten 2008
1.  De provincie zoekt naar nieuwe oplossingen voor de herijkte pro-

blemen en kijkt naar haar eigen positie. De provincie verwacht 
niet dat de oplossing uit het gebied zelf komt. De bewoners 
werken autonoom verder aan hun eigen toekomst, die er door 
gestegen melkprijzen wat beter uitziet dan de afgelopen jaren.

2.  De provincie neigt naar de oude manier van werken van een 
machtsgeoriënteerde overheid. Geen kerngroepen en geen over-
leg meer, maar 'gewoon' een helder besluit. De bewezen waarde 
van gebiedskennis wordt ontkend.

3.  De gemeente wil verder met de gebiedsontwikkeling. Mocht de 
landbouw op termijn echt niet volhoudbaar blijken, dan ligt een 
plan voor woningbouw via lintbebouwing en landgoederen al 
klaar. Op ambtelijk niveau verwacht de gemeente dat een nieuw 
beleidsconstruct van de provincie (veenweidepact voor Gouwe 
Wiericke West en Krimpenerwaard) de besluitvorming over 
Gouwe Wiericke West verder vertraagt.

Groot Mijdrecht Noord

Groene Hart tussen Schiphol en Utrecht
transformatie van landbouw naar water met wonen, werken,  
recreatie en natuur

Waar:
Wat:

6

Aandachtspunten 2005
1.  Coproductie met bewoners en ondernemers terwijl er een flinter-

dun vertrouwen is in de betrokken overheden. Stand 2008: het 
vertrouwen is met alle commissies en nadere onderzoeken eerder 
afgenomen dan toegenomen.

2.  Onderzoek naar de gebiedsurgenties parallel laten lopen aan het 
ontwikkelen van indicatieve oplossingsrichtingen. Mede door 
het gebrek aan vertrouwen tussen partijen hadden betrokkenen 
soms het gevoel dat er zaken werden gedaan buiten hen om. 
Stand 2008: het ontbreken van een gedeelde probleemdefinitie 
blijft de kop opsteken in het proces. Waar Provinciale Staten in 
september 2008 de fysieke problemen hebben onderschreven, 
blijft een kern van bewoners onderzoeksresultaten hardnekkig 
ontkennen.

3.  De financiële middelen die beschikbaar waren schoten te kort 
om strategische vooraankopen te doen die zowel betrokkenen 
als het project een stuk verder zouden helpen. Stand 2008: 
Provincie Utrecht heeft in de begroting middelen gereserveerd 
voor aankoop van vastgoed en herinrichting van het gebied. 
De feitelijke beschikbaarheid wacht op besluitvorming door 

5
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Provinciale Staten. Het waterschap heeft begin 2007 als eer-
ste concreet middelen beschikbaar gesteld voor aankoop van 
grond en opstallen, uitgaande van een duurzame oplossing. 
Het rijk heeft het project opgenomen in het Nota Ruimte 
Uitvoeringsprogramma 2007-2014 en stelt middelen beschik-
baar op voorwaarde van een voorkeurstrategie die duurzaam 
is. Ook deze middelen wachten op een politiek besluit over een 
voorkeurstrategie.

Situatieschets 2008
Een exemplarisch voorbeeld van omgaan met water in laag 

Nederland is de gebiedsontwikkeling Groot Mijdrecht Noord. 
Deze droogmakerij van ongeveer 1000 hectare is in 1877 droog-
gelegd en ligt op ongeveer zeven meter beneden NAP. In Groot 
Mijdrecht Noord heeft door de jaren heen een opeenvolging van 
kunstmatige peilverlaging plaats gevonden om agrarisch gebruik in 
dit veengebied mogelijk te blijven maken. Als gevolg van opeenvol-
gende peilverlagingen daalde de bodem in de periode 1960-2000 
gemiddeld met zeven millimeter per jaar. Om de droogmakerij 
droog te houden moet zeer veel brak en voedselrijk water worden 
uitgeslagen, waardoor de waterkwaliteit van de omgeving onder 
druk staat. Zonder verdere peilverlaging is agrarisch gebruik in 
het oostelijk deel niet volhoudbaar. In het westelijk deel worden de 
omstandigheden voor landbouw geleidelijk aan ongunstiger.

In 2004 is Provincie Utrecht samen met Gemeente De Ronde 
Venen, Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en Habiforum 
gestart met de gebiedsontwikkeling Groot Mijdrecht Noord. 
Tijdens de voorverkenning is iteratief en via parallelle sporen 
gewerkt. Zo liep onderzoek naar noodzaak en nut van anders 
omgaan met water tegelijkertijd met het in kaart brengen van 
indicatieve ruimtelijke toekomstperspectieven en het maken van 
indicatieve berekeningen. Dit leidde tot zes oplossingsstrategieën 
die zijn beoordeeld op haalbaarheid, betaalbaarheid en mate van 
duurzame ontwikkeling. De oplossingsstrategie 'plas' kwam hieruit 
als beste naar voren. Op 11 december 2006 heeft een groep onaf-

hankelijke deskundigen, ingesteld door Provinciale Staten, zich op 
hoofdlijnen achter de resultaten van het projectteam geplaatst.

Tijdens het begin van de verkenningsfase is een intensieve 
relatie met de bewoners aangegaan. In het najaar van 2005 gaf 
een kerngroep aan niet langer actief te willen participeren in het 
proces, zolang de oplossingsstrategie 'plas' tot de mogelijkheden 
behoorde. Onder grote druk van een deel van de bewoners van de 
droogmakerij hebben Provinciale Staten op 5 februari 2007 het 
besluit genomen tot uitstel van de keuze van een voorkeursstrate-
gie en tot hervatting van het proces met bewoners. Aanvankelijk 
gaven bewoners te kennen hier geen prijs op te stellen. Later zijn 
toch enkele bijeenkomsten gehouden met een kerngroep van hen. 
Naar aanleiding van de ondertekening van een overeenkomst tus-
sen provincie en rijk, in het kader van Randstad Urgent en het 
Nota Ruimte Uitvoeringsprogramma, hebben bewoners het over-
leg wederom beëindigd. Als alternatief voor overleg met bewoners 
hebben Provinciale Staten besloten tot een nieuw onafhankelijk 
onderzoek. Dit maal is oud-minister Johan Remkes gevraagd een 
commissie met wetenschappelijke waterdeskundigen voor te zitten. 
Op 21 januari 2008 heeft de Commissie Remkes gerapporteerd 
aan Provinciale Staten. De commissie stelde vast dat de bestaande 
situatie niet volhoudbaar is. Verder gaf de commissie aan dat de 
zes oplossingsstrategieën inderdaad de verschillende mogelijkhe-
den verbeelden, maar dat deze op sommige punten onvoldoende 
wetenschappelijk zijn onderbouwd. Inmiddels zijn de vooral 
beleidsmatig verkregen resultaten grotendeels ook wetenschappe-
lijk onderbouwd.

In het kader van het programma Randstad Urgent heeft het 
rijk verzocht om onderzoek naar de planologische ruimte van 
het gebied door het College van Rijksbouwmeesters. Dit College 
onderschrijft de analyse maar is van mening dat 500 woningen in 
het gebied kunnen worden gepast, in plaats van de eerder veron-
derstelde 2500 woningen. Op 8 december 2008 hebben Provinciale 
Staten besloten dat geen van de zes oplossingsstrategieën de pro-

blemen op een betaalbare wijze kan oplossen. Zij willen dat een 
zevende strategie wordt ontwikkeld onder regie van een breed 
samengestelde gebiedscommissie. Vrijwel onmiddellijk hebben 
gemeente, bewoners en maatschappelijke organisaties te kennen 
gegeven geen heil te zien in een dergelijke aanpak. Op 16 december 
2008 hebben Gedeputeerde Staten besloten het proces op weg naar 
een zevende strategie zelf ter hand te nemen onder leiding van een 
andere gedeputeerde.

Aandachtspunten 2008
1.  Provincie Utrecht is eerst verantwoordelijke voor deze gebieds-

ontwikkeling. Geleidelijk aan hebben Gedeputeerde Staten laten 
gebeuren dat Provinciale Staten bepalend zijn in het proces. 
Statenleden zijn intensiever in contact met zich verzettende bewo-
ners dan bestuurders en ambtenaren. Wetende dat ambtenaren 
niet actief in contact mogen treden met volksvertegenwoordi-
gers, verloopt de uitwisseling van kennis niet optimaal. Het is de 
vraag of Statenleden de enorme complexiteit van het vraagstuk 
voldoende kunnen doorgronden. Het ene onderzoek volgt na het 
andere, terwijl de bewoners al vanaf een Statenbesluit in 1992 
in ernstige onzekerheid verkeren. In dat jaar is het gebied in het 
Beleidsplan Natuur en Landschap aangemerkt als natuuront-
wikkelingsproject met ruim 900 hectare veenmoeras.

2.  De problematiek is uitermate complex. Zelfs de fraaiste presen-
tatievormen kunnen de feitelijke complexiteit niet reduceren. 
Omgaan met complexiteit en onzekerheden in relatie tot een 
open proces vereist intelligente leiding. Vluchten in het ene na 
het andere onderzoek, in de hoop dat het Orakel van Delphi 
of een groep wetenschappers de hele beleidsmatig onderzochte 
urgentie van tafel veegt, blijkt hiervoor geen alternatief.

3.  Voor de voortgang van het proces is het belangrijk dat midde-
len ook daadwerkelijk beschikbaar komen. Waterschap en rijk 
die een financiële bijdrage willen leveren, doen dat alleen op 
voorwaarde van een duurzame oplossing. Anders gezegd: voor 
de ene voorkeurstrategie wel en voor de andere niet. Het besluit 
van de provincie om een zevende strategie te ontwikkelen heeft 

het waterschap bewogen de eerder toegezegde voorinvesterings-
bijdrage van 23 miljoen euro vooralsnog in te trekken. Mocht de 
provincie op 1 juli 2009, dan na zeventien jaar bakkeleien, nog 
geen overtuigend en duurzaam ei hebben gelegd, dan verloopt 
ook de kans op rijksbijdragen in het kader van het Nota Ruimte 
Uitvoeringsbudget. Voor het gros van de bewoners is het dan 
te hopen dat het rijk zijn verantwoordelijkheid neemt voor het 
oplossen van de regionale problematiek. Te denken valt aan een 
betekenisvol rijksinpassingsplan.
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Hart van de Heuvelrug

Soest en Zeist
inpassing van woningbouw en impuls voor natuur, recreatie en  
zorginstellingen

Wat:
Waar:

7

Aandachtspunten 2005
1.  Verevening van rode baten blijft steken op gemeentelijk niveau, 

terwijl bovenlokale verevening nodig is voor het welslagen 

van de gebiedsontwikkeling. Stand 2008: het concept van het 
schaakbord wordt daadwerkelijk uitgevoerd. Verevening vindt, 
indien nodig, plaats binnen het gehele plangebied.

2.  Bestuurders van Provincie Utrecht, Gemeente Soest en Gemeente 
Zeist zijn bereid tot afspraken maar hebben beslist nog geen 
steun van hun volksvertegenwoordigende organen. Stand 2008: 
na intensieve contacten met de gemeenteraden is er brede steun 
voor verdere planvorming en realisatie.

3.  Het ontbreekt partners aan helder zicht op wat het voor ieder 
belangrijk maakt, wat de financiële risico’s zijn en op welke ter-
mijn die spelen. Stand 2008: de transparantie van de financiën 
is toegenomen en partijen zien hun belangen. De betrokkenheid 
bij het opstellen van financiële paragrafen is echter voornamelijk 
beperkt gebleven tot de publieke partijen.

Situatieschets 2008
In het Hart van de Heuvelrug is de spanning tussen veel ver-

schillende en op het oog tegengestelde maatschappelijke ontwikke-
lingen en ambities duidelijk zichtbaar. Op het breedste stuk van de 
heuvelrug is de versnippering het grootst. In 2001 namen Stichting 
Het Utrechts Landschap en ING Vastgoed het initiatief voor een 
plan en een programma tegen verdere versnippering van natuur, 
behoud van biodiversiteit en tegelijkertijd het creëren van ruimte 
voor wonen, werken, recreatie en zorg. Provincie Utrecht nam het 
initiatief over en in totaal zijn zeventien partijen betrokken bij 
Hart van de Heuvelrug.

Anno 2008 is daadwerkelijke versterking van groene, recrea-
tieve en zorgambities duidelijk. Ook woningbouw komt in zicht 
maar de ambities voor werken blijven nog achter. Het is bovendien 
nog niet zeker dat deze gerealiseerd gaan worden. Er is gekozen 
voor een programmatische aanpak en niet voor het opstellen van 
een allesomvattende visie. Het idee daarbij was dat dan alle goede 
en uitvoerbare initiatieven zouden moeten wachten op de meer 
lastige en wellicht niet haalbare ideeën. Dit zou kunnen leiden tot 
vertraging of zelfs het geheel afzien van verdere planontwikkeling. 

Per projectenvelop is er voor gekozen te verevenen. Ook tussen 
projectenveloppen binnen het programma wordt verevend als dat 
noodzakelijk is. Deze stapsgewijze aanpak leidt er toe dat successen 
op relatief korte termijn kunnen worden behaald en zichtbaar kun-
nen worden gemaakt. De projectenvelop 'vliegbasis Soesterberg' is 
vanwege haar omvang buiten het vereveningssysteem gehouden.

Naast succesfactoren kent deze gebiedsontwikkeling ook faalfac-
toren. De bestuurlijke en ambtelijke continuïteit was dramatisch. 
Niet alleen wisselden personen maar ook verschoven ambities per 
gemeente (van groen naar rood en vice versa) na de verkiezingen. 
Elke wisseling van de wacht vraagt opnieuw een zorgvuldig proces 
waarin nieuw betrokkenen moeten worden meegenomen. Dit leidt 
tot verlies van snelheid en energie (nieuwe rapporten laten maken, 
nieuwe informatieavonden) maar het is absoluut noodzakelijk om 
successen te kunnen blijven boeken. Er is wellicht teveel gewerkt 
met inspanningsverplichtingen in plaats van resultaatsverplichtin-
gen. Meer harde contracten hadden kunnen helpen bij het realise-
ren van meer voortgang, ondanks de bestuurlijke wisselingen.

De rol en de positie van particuliere partijen is volatiel. Het 
proces van zeventien partijen is geleidelijk verschoven naar een 
proces met verschillende snelheden, waarbij de publieke partijen 
elkaar opzochten en voorop zijn gaan lopen en de andere partijen 
met een informatieachterstand kwamen te zitten. De particuliere 
partijen voelen zich daardoor minder verantwoordelijk. Bijzonder 
pijnlijk is dit voor Het Utrechts Landschap, zowel initiatiefnemer 
als toekomstig beheerder. Onwenselijk was bovendien het feit dat 
het bevoegde gezag over voortgang communiceerde alsof de par-
ticuliere partijen hebben meebeslist, terwijl dit niet het geval was. 
Besluitvorming is immers aan overheden. De miscommunicatie 
leidde meermaals tot ontevredenheid bij particuliere partijen.

Aandachtspunten 2008
1.  In financieel opzicht is het spannend. Bepaalde projecten zijn 

zodanig van elkaar afhankelijk dat vertraging door bezwaar-

procedures een domino-effect kan hebben. Dit kan leiden tot 
stagnatie van de realisatie, met alle financiële consequenties van 
dien.

2.  Al vanaf de start bestaat continu spanning tussen de program-
matische gebiedsontwikkeling en de concrete projectontwik-
keling. Betrokken partijen vragen zich af of zij wel voldoende 
baat hebben bij het meewerken aan het geheel. Het onvoldoende 
betrekken van deze partijen in het besluitvormingsproces is een 
risicofactor van formaat.

3.  De voortgang stuit op talloze bezwaar- en beroepsprocedures, 
problemen met grondoverdracht en afgekeurde bestemmings-
plannen. Het massale verzet door inwoners van Zeist maakt het 
programma kwetsbaar.
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Hunzeproject

Drenthe
natuurontwikkeling, duurzame waterhuishouding, landbouw en recreatieWat:

Waar:

8

Aandachtspunten 2005
1.  Provincie Drenthe zet zich nog onvoldoende in voor middelen 

die nodig zijn om anticiperend grond te kunnen aankopen. 
Stand 2008: met het ILG-budget worden gronden aangekocht 
voor de ecologische hoofdstructuur, maar door het vrijwillige 
karakter gaat de grondverwerving trager dan beoogd.

2.  De economische potenties van het gebied zijn onvoldoende hel-
der in beeld. Stand 2008: recreatie speelt nog steeds een kleine 
rol. Waar woningen worden gerealiseerd, gebeurt dat onafhan-
kelijk van de rest van het project.

3.  Bestaande provinciale of gemeentelijke beleidskaders worden 
al snel als excuus gebruikt waarom iets niet mag. De gebieds-
ontwikkeling is juist kansrijk als niet al te strak aan bestaande 
beleidskaders wordt vastgehouden. Stand 2008: gemeentelijke 
kaders zijn op basis van wat echt van publiek belang is scherper 
geformuleerd, waardoor de mist is opgetrokken.

Situatieschets 2008
In 1998 overtuigde het Drentse Landschap de provincie van de 

noodzaak in het Hunzedal te starten met natuurontwikkeling. De 
provincie zag hierin een kans voor ontwikkeling van de ecologische 
hoofdstructuur en voor waterwinning. Na het Drentse Landschap 
en de provincie liepen achtereenvolgens ook het waterwinbedrijf, 

landbouwers, bewoners, het waterschap en de gemeenten warm 
voor het initiatief. In 2008 draaide het project op volle toeren. De 
provincie koopt landbouwgrond aan op vrijwillige basis en betrekt 
die grond in een ruilverkaveling. Uiteindelijk krijgt de landbouw 
op kwalitatief betere gronden een impuls. Aaneengesloten natuur 
kan zich ontwikkelen op kwalitatief mindere gronden. De aanko-
pen worden betaald vanuit het ILG-budget. Aankoop van grond is 
de motor van de gebiedsontwikkeling. Deze motor vertoont hape-
ringen door het vrijwillige karakter van de verwerving en door de 
snel stijgende prijzen van agrarische gronden. In de loop van 2007 
en 2008 zijn de prijzen van landbouwgrond sterk gestegen. Bij 
het bepalen van de ILG-budgetten per provincie is uitgegaan van 
'oude' grondprijzen, waardoor het budget vrijwel zeker niet toerei-
kend zal blijken om alle doelen te kunnen halen.

Tot 2005 draaide het waterschap mee in enkele deelprojecten. 
Vanaf dat moment zag het waterschap in dat ook de eigen belangen 
beter worden bediend door op een hoger schaalniveau te participe-
ren. Zo kunnen bovenstroomse watertekorten, benedenstroomse 
wateroverlast en onvoldoende waterkwaliteit via het ruimtelijke 
spoor structureel worden aangepakt. Thans is het waterschap ook 
in de ogen van andere partijen één van de hoofdrolspelers.

Aandachtspunten 2008
1.  De vaart gaat uit de grondverwerving. De 'lastige' agrariërs blij-

ven over en de prijs van landbouwgrond rijst de pan uit.
2.  Faseverschillen tussen sectorale projecten nemen toe, waardoor 

de partijen die nog veel te doen hebben de neiging vertonen 
eigen wegen te bewandelen. Het beoogde resultaat is echter een 
integraal resultaat en om dat te bereiken zijn alle partijen en alle 
deelprojecten in onderlinge samenhang nodig.

3.  Waar grondverwerving is gerealiseerd doet zich het vraagstuk 
voor van verantwoordelijkheden, financiering en bekostiging 
van de herinrichting. Hierdoor zal het nog jaren duren voordat 
de beoogde herinrichting een feit is.

Aandachtspunten 2005
1.  De kostenramingen lopen fors uiteen en indien de kosten 300 

miljoen euro bedragen zijn deze nog maar zeer ten dele gedekt. 
Stand 2008: de raming komt inderdaad uit op 300 miljoen 
euro. Provinciale Staten leggen daarvan 50 miljoen euro op 
tafel. Andere bronnen zijn onder meer het ILG-budget, het Nota 
Ruimte Uitvoeringsbudget, het MIRT en Europese subsidie. Het 
rond krijgen van de financiering is het meest urgent. De provin-
cie is bereid ver te gaan met voorfinanciering, wat het rijk over 
de streep kan trekken.

2.  Toetsing aan Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn en Kaderrichtlijn 
Water kan tot juridische procedures leiden en daardoor tot 
vertraging en hogere kosten. Stand 2008: de op behoud gerichte 
wetgeving frustreert het proces. Ook zomerbedverlaging voldoet 
niet aan de richtlijnen. In samenwerking met LNV wordt naar 
creatieve oplossingen gezocht.

3.  Het is onduidelijk of de Grondexploitatiewet voldoende moge-
lijkheden biedt voor verevening van kosten en baten op de schaal 
van het project. Stand 2008: de Grondexploitatiewet verbindt 
kosten met opbrengsten op voorwaarde van profijt, causaliteit 
en proportionaliteit. In het kader van deze wet zijn kosten van 

IJsseldelta Zuid

West Overijssel nabij Kampen
waterveiligheid in combinatie met woningbouw, infrastructuur,  
recreatie en natuur

Waar:
Wat:

9

de bypass maar gedeeltelijk toe te schrijven aan woningbouw. 
Besloten is een fikse bijdrage uit de publieke grondexploitatie in 
te zetten voor de gebiedsontwikkeling als geheel.

Situatieschets 2008
In het kader van het programma Ruimte voor de Rivier moet de 

capaciteit van de IJssel ter hoogte van Kampen worden vergroot. 
Naast ingrepen in de rivier zelf is op lange termijn ook een bypass 
nodig. Provincie Overijssel heeft in 2005 het initiatief genomen om 
al op korte termijn met de bypass aan de slag te gaan. Dit in combi-
natie met aanleg van de Hanzelijn, woningbouw en verbetering van 
de regionale weginfrastructuur. In 2007 ondertekenden betrokken 
overheden een intentieovereenkomst voor de gebiedsontwikkeling. 
In het masterplan is nog uitgegaan van 6000 woningen, maar op 
grond van de actuele marktomstandigheden zijn daar in het hui-
dige plan nog 4000 woningen van over.

Provincie en gemeenten wilden aanvankelijk van ontwikkelende 
marktpartijen een bijdrage uit de vastgoedexploitatie vragen. AM 
en Volker Wessels hebben te kennen gegeven dat de realiteitswaar-
de van dit voorstel sterk afhankelijk is van het type woningen dat 
kan worden gebouwd. Inmiddels is besloten de bijdrage volledig uit 
de publieke grondexploitatie te halen. Provincie en gemeente halen 
alles uit de kast om het rijk te bewegen tot het verhogen van de 
toegezegde rijksbijdrage met nog circa 125 miljoen euro.

Het proces is bemoeilijkt door harde spelregels in het kader 
van Natura-2000. Het blijkt verre van eenvoudig creatief met een 
saldobenadering voor natuurwaarden om te gaan, wetende dat aan 
specifieke locaties verbonden plussen en minnen niet zomaar uit-
wisselbaar zijn. Daarnaast vreest het waterschap vernatting door 
kwel en daardoor de noodzaak van extra pompen om droge voeten 
te houden. Het waterschap pleitte voor aanvullend geohydrolo-
gisch onderzoek. Om dat zeker te stellen heeft de waterbeheerder, 
overigens tot verbazing van de partners, medio 2008 een zienswijze 
op de plan-m.e.r. ingediend.
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Van particuliere zijde is in het gebied een actiegroep tegen 
woningbouw opgestaan. Een vertegenwoordiger van de actiegroep 
is opgenomen in de al functionerende klankbordgroep, van waar-
uit vervolgens politiek gevoelige informatie lekte naar de media. 
Het is aannemelijk dat overheden hierdoor terughoudender zijn 
geworden in het verstrekken van vertrouwelijke informatie aan 
de klankbordgroep. Het volwaardig blijven betrekken van de 
bewoners van het gebied vraagt continu aandacht. Restgronden en 
herverkaveling zijn het smeermiddel voor de blijvers en de wijkers. 
Dit vereist publiek ondernemerschap, naast publieke inspanningen 
om de exploitatie rond te krijgen.

Aandachtspunten 2008
1.  Het besluit om de eerder gedachte zomerbedverlaging in het 

kader van Ruimte voor de Rivier te vervangen door de bypass 
moet nog worden genomen. Nieuwe hydraulische inzichten slui-
ten niet uit dat zowel zomerbedverlaging als een bypass nodig 
zijn. Voordat een besluit kan worden genomen is het nodig dat 
het financiële gat wordt gedicht, dat de verevening uit woning-
bouw helder is, dat de toetsing in het kader van Natura-2000 
goed uitvalt en bovendien dat duidelijkheid bestaat over aanpas-
sing van sluizen en de N23. En dat allemaal onder hoge tijds-
druk, omdat de deadline voor het (omwissel)besluit door rijk en 
regio is bepaald op medio 2009.

2.  Het advies van de Deltacommissie om het peil van het IJsselmeer 
met anderhalve meter te verhogen is opgenomen in het Ontwerp 
Nationaal Waterplan. Een definitief besluit hierover kan een 
streep trekken door de hele gebiedsontwikkeling. Water uit het 
IJsselmeer kan dan bij westenwind opstuwen tot voorbij Zwolle, 
waardoor de bedachte oplossingen onvoldoende soelaas bieden.

3.  Ontwikkelaars houden hun kruit nog droog waar het gaat om 
hun vertrouwen in rendabele woningbouw. Bij overheden is het 
nog onbekend of ontwikkelaars wel of geen brood zien in de 
beoogde vastgoedexploitatie. Mocht dat laatste het geval blij-
ken, heeft dat consequenties voor realisatie van de gebiedsont-
wikkeling als geheel.

Aandachtspunten 2005
1.  Het ontbreekt nog aan een aansprekend verhaal over de meer-

waarde van de afzonderlijke deelprojecten van uiteenlopende 
partijen. Stand 2008: het verhaal over een mooi landschap is 
ontwikkeld. Of het voldoende is moet nog blijken.

2.  Het verhaal moet worden gecommuniceerd opdat het een breed 
gedeeld verhaal wordt waar partijen op kunnen leunen. Stand 
2008: het verhaal is sterker en aantrekkelijker geworden. Dit 
aspect blijft continu aandacht vragen en vereist enthousiaste 
ambassadeurs.

3.  Tal van vragen over de organisatie van de realisatie staan nog open. 
Stand 2008: dezelfde vragen zijn nog niet beantwoord. Dit feit 
doet niets af van de dynamiek die in de regio aan het groeien is.

Situatieschets 2008
Klavertje Vier is de grootste greenport van Nederland en in 

combinatie met de greenport net over de grens met Duitsland 
de grootste van Europa. Het is meer dan de som der delen: glas-
tuinbouw in de gebieden Californië en Siberië, bedrijventerreinen 
Greenport Venlo en Trade Port Noord en ZON Freshpark. In 2008 
is het masterplan tot stand gekomen. In dat plan klinken principes 
van 'Cradle to Cradle' door. Zo wordt de uitstoot van kooldioxide 

Klavertje vier

Noord Limburg
duurzame landbouw, innovatie, economie en leefbaarheidWat:

Waar:
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spectaculair teruggebracht van 31.000 ton per jaar naar 
1.600 ton per jaar. Het robuuste groene ruimtelijke raam-
werk biedt ruimte aan de dynamiek van glastuinbouw, bedrijven-
terreinen en woningbouw, zonder als zodanig aan kwaliteit in te 
boeten. Om het gebied heen komt een ringweg.

In 2009 besluiten de vier gemeenteraden en Provinciale Staten 
over een samenwerkingsovereenkomst en oprichting van de NV 
Klavertje Vier. Of ook het waterschap en private partijen partici-
peren moet zich nog uitkristalliseren. Vooral de gemeenten hechten 
eraan dat publieke middelen en bevoegdheden in handen van over-
heden blijven. In geval van een publiekprivaat avontuur is een dui-
delijke afbakening van taken en bevoegdheden nodig. Californië 
is bijna afgerond en ook Siberië en ZON Freshpark naderen hun 
voltooiing. De verwachting is dat die grondopbrengsten in 2010 
geheel zijn gerealiseerd. De komst van de Floriade in 2012 was 
aanvankelijk het vliegwiel voor Klavertje Vier maar is thans een 
vervaarlijke deadline. Aanleg van de Greenportlane en het entree-
gebouw zijn cruciaal. Wanneer de realisatie hiervan nog meer ver-
traging oploopt moeten tijdelijke voorzieningen worden getroffen. 
Goed beschouwd zijn dit desinvesteringen, die uiteindelijk kunnen 
knagen aan de mogelijkheden voor ruimtelijke kwaliteit.

Aandachtspunten 2008
1.  Om de kansrijke perspectieven ook te verzilveren moeten er snel 

knopen worden doorgehakt. In een talmende sfeer verdampen 
geestdrift en inverdienend vermogen.

2.  Het overtuigen van gemeenteraadsleden vergt een scherpe afba-
kening van taken en bevoegdheden en een kwaliteitsimpuls voor 
het verhaal met aandacht voor de menselijke maat.

3.  Het besef dat participatie van private partijen noodzakelijk is, 
wordt breed onderschreven. Hun onmisbaarheid en daardoor 
hun sterke onderhandelingspositie kan betekenen dat gemeen-
teraden terughoudend zijn in het overdragen van bevoegdheden 
aan een gezamenlijke NV.

Aandachtspunten 2005
1.  Het besef van urgentie is nog niet bij alle betrokkenen aanwezig. 

Stand 2008: ook in 2008 geldt dit, zij het in mindere mate.
2.  Het plangebied is nog niet duidelijk. Stand 2008: er is meer 

focus op het plangebied aangebracht.
3.  Er is nog geen verhaal voor het gebied dat kan worden gecom-

municeerd. Stand 2008: in het licht van visievorming door 
Gemeente Dronten is het gebiedsverhaal in ontwikkeling.

Situatieschets 2008
Toen in 2004 het Ministerie van VROM aan Provincie 

Flevoland vroeg welke gebiedsontwikkeling als voorbeeldproject 
zou kunnen dienen, was al snel duidelijk dat dit de west-oost as 
Lelystad-Dronten-Zwolle zou worden. Daar was alle aanleiding 
toe. De Hanzelijn en de N23 tussen Alkmaar en Kampen worden 
aangelegd en ook in de omgeving doen zich allerlei nieuwe ont-
wikkelingen voor. Zo heeft Almere een nieuwe taakstelling voor 
woningbouw, wordt de positie van Zwolle steeds belangrijker, 
tekent het IJsseldeltaproject Zwolle-Kampen zich af en spreekt de 
Universiteit van Wageningen haar ambities uit over een kennis- 

Lelystad-Dronten-Zwolle

Lelystad-Dronten-Zwolle
kennisas met woningbouw, waterberging, werkgelegenheid en 
infrastructuur

Wat:
Waar:
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as Lelystad-Dronten. Allemaal ontwikkelingen die de regio deed 
veronderstellen dat er een nieuwe ontwikkelingsas zou (kunnen) 
ontstaan.

Een verdere verkenning van de kansen en mogelijkheden leidde 
tot belangrijke inzichten. Ten eerste werd duidelijk dat de van-
zelfsprekendheid waarmee de professionals van de provincie de 
meerwaarde van de ontwikkeling van de as voorzagen, niet door 
de andere betrokken partijen werd gedeeld. Het was te zeer een 
initiatief van alleen de provincie. Ten tweede bleek dat het wedden 
op één paard gevaarlijk kan zijn. Het afhaken van de universiteit 
als partner bij de kennisasontwikkeling maakte dit duidelijk. De 
verkenning leerde echter ook dat de dynamiek die zich voordoet op 
de as vooral te vinden is in de zone tussen Dronten en Zwolle. Daar 
zijn talrijke initiatieven van publieke en private partijen gesigna-
leerd. Vooral in recreatie en toerisme blijken zich veel kansen voor 
te doen. Logisch dat door die sector de urgentie het meest wordt 
gevoeld, zeker waar het gaat om de infrastructurele ontsluiting.

Gezien het accent op de ontwikkelingen aan Drontense zijde is 
besloten dat Gemeente Dronten het initiatief tot verdere ontwik-
kelingen van de provincie heeft overgenomen. Dronten ontwikkelt 
in samenspraak met regionale partners een visie voor het gebied, 
met daarin keuzemogelijkheden op het terrein van woningbouw, 
natuurontwikkeling, waterberging, infrastructuur en sociaaleco-
nomische vitaliteit. Thans is sprake van veel bestuurlijke aandacht 
en de ambtelijke ondersteuning is georganiseerd. Mede dankzij 
de aandacht voor de as vindt structureel overleg plaats tussen 
de betrokken gemeenten. De focus hierbij is de voortgang van 
de ontwikkeling op korte en lange termijn. Dit voorbeeldproject 
in de Nota Ruimte heeft geleid tot verdere bewustwording van 
ontwikkelingen en kansen, tot motivatie voor intensievere samen-
werking tussen publieke partijen en tot een gerichte inhoudelijke 
(voor)verkenning.

Aandachtspunten 2008
1.  Het ontwikkelen van een voornamelijk publieke visie is nog geen 

gebiedsontwikkeling.
2.  Gemeente Dronten is trekker, terwijl het om een interprovinciale 

opgave gaat. Of een relatief kleine gemeente daarvoor het gezag 
en de capaciteit heeft, is de vraag.

3.  De gebiedsontwikkeling mist nog een herkenbaar boegbeeld, 
iemand die op alle schaalniveaus voor het project aan de weg 
timmert.

Aandachtspunten 2005
1.  Participerende private partijen zijn in verband met concurren-

tieoverwegingen beperkt bereid tot transparantie over cijfers, 
die net zo ver gaat als de transparantie die van overheden wordt 
verlangd. Stand 2008: de situatie is onveranderd maar blijkt 
geen bedreiging voor het project. Ook de grondexploitatiemaat-
schappij (GEM) kan niet over alles transparant zijn in verband 
met de combinatie van belangen van de GEM als bedrijf en van 
de GEM als behartiger van belangen van de aandeelhouders.

2.  Onduidelijk is of aanpassing van het plan in ruimte en tijd als 
gevolg van posities van grondspeculanten (free-riders) werkbaar 
zal blijken. Stand 2008: het project is verwikkeld in juridische 
procedures, mede doordat advocaten van onder andere enkele 
Twentse ontwikkelaars goed weten waar de regelgeving inconsi-
stenties vertoont en waar in de overgang van oude naar nieuwe 
regimes mogelijk ruimte ontstaat om plannen te torpederen. De 
speurtocht naar precieze toepassing van de wet heeft al tot circa 
een jaar vertraging geleid.

3.  De verplichte herhaling van het milieueffectrapportagetraject kan 
eerder afgesloten discussies weer openbreken met alle gevolgen 
van dien. Stand 2008: de milieueffectrapportage is overgedaan 

Meerstad

Groningen
Wat: woningbouw aan open water op voormalig agrarisch gebied

Waar:
Wat:
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naar aanleiding van aanpassingen van de Wet milieubeheer. De 
Commissie voor de m.e.r. is tevreden over de nieuwe rapportage. 
Het is wachten op groen licht van de Raad van State.

Situatieschets 2008
Ten oosten van de stad Groningen wordt op (voormalige) land-

bouwgrond een nieuw landschap gecreëerd. Centraal wordt een 
groot meer aangelegd. Daaromheen, in het groen, komen onge-
veer tienduizend woningen in het midden en duurdere segment. 
Wat betreft het woningsegment is Meerstad complementair aan 
beschikbare woningen in de stad Groningen en aan Blauwe Stad, 
waar ook voor mensen met een modaal inkomen wordt gebouwd. 
Private partijen hebben hun gronden ingeleverd bij de gemeenten. 
In ruil hiervoor hebben enkele productiehouders het eerste recht 
gekregen om woningen te mogen realiseren.

De grondprijzen voor het eerste deelplan zijn vastgesteld. 
Private partijen opteren voor een lagere grondprijs dan de publieke 
partijen, die zich hard maken voor marktconforme prijzen en vol-
doende financiële ruimte voor kwaliteit van de openbare ruimte. 
Waar marktconform feitelijk voor staat ligt nog niet vast. De 
grondexploitatie is sluitend. Wel bestaat door de gedane voorin-
vesteringen in grondverwerving, een financieringsbehoefte van 
driehonderd miljoen euro. Met de rentestand van eind 2008 gaat 
het om vijfentwintig euro rente per minuut. Volgens de huidige 
berekeningen moeten ruim tienduizend woningen worden afgezet 
om de exploitatie aan het einde van de realisatiefase met een nul 
te kunnen afsluiten.

De productierechten voor vastgoed liggen voor eenderde deel bij 
betrokken overheden en tweederde deel bij betrokken marktpar-
tijen. Tegen het licht van mededingingsrecht is het de vraag of het 
publieke deel handig is geregeld. Niemand zit immers te wachten 
op een vervolg op het Vathorst-arrest, waar publieke investeringen 
naar het oordeel van de rechter private partijen hebben bevoor-
deeld. Betrokken partijen gaan er van uit dat er een markt is voor 
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de woningen, ondanks nabijheid van het goedkopere Duitsland, 
realisatie van Blauwe Stad en krimp van de bevolking. Groningen 
en Drenthe kiezen ervoor het landelijke gebied open te houden en 
te vrijwaren van bebouwing. Nieuwbouw van woningen vindt dus 
sterk ruimtelijk geconcentreerd plaats. De stad Groningen heeft 
grote behoefte aan woningen in de prijsklasse van 300.000 tot 
500.000 euro. Naar verwachting betrekken de eerste bewoners in 
eind 2010 hun woning en opent in het daaropvolgende schooljaar 
de eerste school haar deuren.

Aandachtspunten 2008
1.  Procedures en discussies over grondprijzen, in relatie tot kwa-

liteit van de openbare ruimte en het project als geheel, kosten 
veel meer tijd dan aanvankelijk gedacht. Ondertussen tikt de 
renteteller door.

2.  Het is onzeker of een substantieel deel van het project door het 
rijk wordt erkend als groenproject in het kader van de regeling 
groenfinanciering. In dat geval pakken de financieringslasten in 
de vorm van een lagere rente een stuk gunstiger uit. Het voor-
deel is noodzakelijk om de beoogde kwaliteitsdoelen van het 
gebied te kunnen realiseren.

3.  Het kennisniveau van vooral planeconomie en financiën ligt bij 
private partijen door de bank genomen veel hoger dan bij publie-
ke partijen. Hierdoor kan het voorkomen dat publieke par-
tijen niet altijd als volwaardig gesprekspartner fungeren. Private 
partijen moeten dan enerzijds kennis inbrengen en anderzijds 
waken dat onbekendheid aan publieke zijde zich niet vertaalt in 
wantrouwen jegens de op dit vlak slimmere marktpartijen.

Aandachtspunten 2005
1.  Gemeente Utrecht heeft bij de Raad van State een schorsingsver-

zoek ingediend tegen het goedkeuringsbesluit van de provincie 
over het bestemmingsplan. Stand 2008: vlak voordat dit geschil 
zou worden behandeld zijn Gemeente Utrecht en Gemeente 
Maarssen tot afspraken gekomen over betaling van eventuele 
planschade.

2.  Vasthouden aan gemaakte afspraken tussen Gemeente Maarssen 
en ontwikkelaar Kondor Wessels Projecten vereist continue 
alertheid en is bepaald geen gegeven. Stand 2008: cruciaal hier-
voor was en is continuïteit in betrokkenheid van personen bin-
nen de samenwerkende organisaties. Partijen komen onderlinge 
afspraken wel na.

3.  Het is niet duidelijk of de strakke omlijning van het integrale 
plan zich verhoudt tot de ruimte die architecten nodig hebben 
voor creativiteit. Stand 2008: het beeldkwaliteitplan biedt hou-
vast en heldere kaders voor ontwerpers. Met het oog op maxi-
male benutting van creativiteit en samenhang binnen het gebied, 
is ingezet op een continue dialoog tussen ontwerpers.

Op Buuren

Maarssen tegen de grens met Utrecht
Wat: woningbouw op voormalig bedrijventerrein

Waar:
Wat:
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Situatieschets 2008
Het gebied is een vervallen industrieterrein van 17 hectare aan 

de Vecht met een voormalige kininefabriek en ernstige bodemver-
ontreiniging. Een doorn in het oog van Gemeente Maarssen en een 
last voor toenmalige eigenaar DSM. Toen in 2001 de gemeente de 
'license to operate' bood om tot een duurzame oplossing te komen 
heeft Kondor Wessels Projecten (KWP) het gehele terrein opgekocht 
met het aanbod de bodem verregaand te saneren, op voorwaarde 
dat overheden hun medewerking zouden verlenen aan hoogwaar-
dige woningbouw. Nadat de gemeenteraad de randvoorwaarden en 
uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling had vastgesteld sloot 
Gemeente Maarssen een overeenkomst met KWP. 

Hetzelfde deed Provincie Utrecht. Verder hebben betrokken 
partijen afspraken gemaakt over uitgangspunten voor ruimte-
lijke ontwerpen en voorwaarden waarbinnen KWP kon opereren. 
Vanuit de particuliere kant kwam de Vechtplassencommissie met 
een overtuigende Vechtvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van de 
Vecht als cultuurlandschap. Zowel Gemeente Maarssen als KWP 
zagen dit particuliere initiatief als een waardevolle aanvulling voor 
het ontwikkelen van de nieuwe woningbouw.

In 2003 is een beeldkwaliteitplan één op één overgenomen is 
in het ontwerpbestemmingsplan. Het aantal bezwaren tegen dit 
concept was opmerkelijk gering. De investeringen die zowel KWP 
als Maarssen hebben gedaan om tot coproductie te komen met par-
ticuliere partijen heeft geresulteerd in een plan dat door velen met 
enthousiasme is ontvangen. Het belangrijkste bezwaar kwam van 
Gemeente Utrecht, die vreesde dat Op Buuren een belemmering 
zou kunnen vormen voor een mogelijke uitbreiding van het nabij 
gelegen industrieterrein Lage Weide. 

Het is voor Utrecht het laatste terrein voor vestiging van milieu-
klasse vijf bedrijven. Met nieuwe geuremissies zouden normen 
kunnen worden overschreden en zou de kans op gegronde klachten 
vanuit Op Buuren kunnen toenemen. Vlak voordat dit geschilpunt 

zou worden behandeld door de Raad van State zijn Gemeente 
Utrecht en Gemeente Maarssen tot een akkoord gekomen over 
eventuele planschade. Deze afspraak was cruciaal voor het daad-
werkelijk realiseren van Op Buuren en het vertrouwen tussen de 
partijen.

Na deze vuurproef is door de betrokkenen vaart gemaakt 
met de planuitwerking. Met het gezamenlijke beeldkwaliteitplan 
als referentiekader zijn acht verschillende architecten aan de slag 
gegaan met de invulling van onderdelen van het plan. Tijdens deze 
invulling is bewust een continue dialoog tussen de architecten 
georganiseerd met het oog op onderlinge inspiratie en samenhang. 
Voor consistentie van de intentie hebben gemeente en ontwikkelaar 
een vormcoördinator aangesteld. 

Gedurende het proces bleek het een groot voordeel dat dezelfde 
personen die het project waren begonnen altijd nauw betrokken zijn 
gebleven. Zowel aan de publieke, private als particuliere kant. Met 
het collectieve geheugen van het project zat het goed en daardoor 
kon met een solide basis vaart worden gemaakt richting realisatie. 
Elke partij nam zijn verantwoordelijkheid en legde op hoofdlijnen 
verantwoording af aan de andere partijen. In september 2008 zijn 
de eerste woningen opgeleverd. In minder dan tien jaar tijd maakt 
ruimtelijke rommel plaats voor ruimtelijke kwaliteit en dat zonder 
publieke middelen.

Aandachtspunten 2008
1.  Het aanleggen van het landschapspark ligt stil. Er moeten enkele 

bomen worden gekapt en daar moet eerst boscompensatie voor 
worden geregeld met Provincie Utrecht en LNV. De bomen zijn 
voor natuur en landschap van weinig betekenis. Regelgeving 
voor behoud van bestaande natuurwaarden frustreert de ont-
wikkeling van een hoogwaardig landschap en nieuwe natuur.

2.  Integriteit staat in de schijnwerpers van de samenleving. Door 
enkele incidenten en vermeende misstanden, ook door personen 
die betrokken zijn geweest bij Op Buuren, is sprake van koud-
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watervrees bij overheden en worden vooral publieke 
projectleiders nauwlettend op de vingers gekeken. Dit 
beperkt de manoeuvreerruimte die nodig is om tot adequaat 
handelen te kunnen komen. Waar vertrouwen omslaat in wan-
trouwen, stokt de voortgang.

3.  De kwaliteit van de openbare ruimte vereist investeringen die 
mogelijk de gereserveerde bedragen te boven gaan. Een eventu-
eel financieel tekort in combinatie met technische voorschriften 
voor draaicirkels, hellingspercentages, waterbuffers, et cetera 
mogen niet beperkend zijn voor de creativiteit van architecten.

Aandachtspunten 2005
1.  Provincie Zuid-Holland vult twee tegenstrijdige rollen tegelij-

kertijd in. De rol van actieve planontwikkelaar wordt in de wie-
len gereden door de rol van plantoetser, terwijl de eerste rol ruim 
baan moet krijgen wil de gebiedsontwikkeling kunnen slagen. 
Stand 2008: de provincie stelt wel eisen, maar investeert niet. 
Beslissingen blijven uit omdat het college verdeeld is. De opstel-
ling slingert tussen orthodox open houden van het Groene Hart 
en meebewegen met rode ambities in de gebiedsontwikkeling.

2.  Binnen het plangebied kan onvoldoende woningbouw worden 
gerealiseerd om via verevening groene en blauwe investeringen te 
kunnen dekken. Het plangebied moet groter of er moet met het 
oog op subsidies een proces worden ingezet richting rijk of EU. 
Stand 2008: adviezen over vergroting van het plangebied zijn 
niet opgevolgd. De huidige rode contouren zijn door de Zuid-
Hollandse politiek heilig verklaard. In financieel opzicht is enig 
soelaas te verwachten van het Nota Ruimte Uitvoeringsbudget. 
Gezien de torenhoge publieke ambities is dit echter een druppel 
op een gloeiende plaat.

Oude Rijnzone

Groene Hart ter hoogte van Alphen en Rijnwoude
herstructurering van bedrijventerrein in combinatie met waterberging, 
woningbouw en natuur

Waar:
Wat:
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3.  Maatschappelijke organisaties hebben zich afzijdig gehouden 
en kunnen in beginsel een waardevolle bijdrage leveren. Stand 
2008: de Zuid-Hollandse Milieufederatie heeft aanvankelijk 
geageerd tegen de naar hun mening hoog ingeschatte behoefte 
aan bedrijventerreinen. Inmiddels zijn de ambities naar beneden 
bijgesteld en is de milieufederatie pleitbezorger van het project, 
wetende dat geconcentreerde hoogwaardige inpassing te verkie-
zen is boven traditionele verspreide ontwikkelingen.

Situatieschets 2008
In 2002 is een publieke bestuurovereenkomst gesloten voor 

transformatie van de Oude Rijnzone. Externe bureaus zijn inge-
huurd om een regionale ontwikkelingsmaatschappij, een transfor-
matievisie, een rekenexercitie en een realiseringsstrategie te ont-
werpen. Waar de bureaus afstand namen van elkaars producten, 
stapelden publieke ambities voor groen, infrastructuur en herstruc-
turering zich op tot een investeringsvolume van 300 miljoen euro. 
Driekwart van de veronderstelde baten van deze investeringen 
bleek gebakken lucht. Tot verbazing van ontwikkelaars veron-
derstelde de provincie dat ontwikkelaars vrijwillig hun complete 
projectwinst zouden overdragen aan het collectief van overheden. 
Eveneens onder regie van de provincie loopt voor nagenoeg hetzelf-
de gebied parallel het project RijnGouwelijn. Onderlinge afstem-
ming tussen de twee projecten is er niet of nauwelijks.

Oude Rijnzone is een lastige opgave, omdat restrictief beleid 
voor het Groene Hart slechts kleine ontwikkelingen toelaat die 
relatief kostbaar zijn. Aangejaagd door maatschappelijke vragen 
blijven overheden ambities formuleren en zijn zij voor de realisatie 
ervan afhankelijk van de investeringsbereidheid van ontwikke-
laars en beleggers. Die staan niet te trappelen om te investeren in 
een bestuurlijk moeras met grote risico’s en geringe rendements-
verwachtingen. De zwakke invulling van de regierol door de 
provincie nodigt individuele gemeenten uit om een eigen spoor te 
bewandelen. Gemeente Alphen is gestart met eigen oplossingsstra-
tegieën voor herstructurering van bedrijventerreinen, wetende dat 

bestaande bedrijven slechts voor de gemeente behouden blijven als 
uitbreidingsmogelijkheden worden geboden. Anders dan de regio’s 
Drechtsteden, Haaglanden, Rotterdam en Rijnland functioneert 
de regio Oude Rijnzone nog niet. Deze regio is dus voor gebieds-
ontwikkeling nog afhankelijkheid van de proceskwaliteiten van de 
provincie.

Aandachtspunten 2008
1.  Rijk en Provinciale Staten kiezen voor het openhouden van het 

Groene Hart en daarmee voor verspreide bebouwing op kleine 
locaties. Marktpartijen wijzen op de hoge kosten en verdere ver-
snippering van het landschap. In hun optiek is het veel logischer 
geconcentreerd in te zetten op kwalitatief hoogwaardig bouwen 
in de zogenaamde Gnephoek. Voor verspreide bebouwing zullen 
overheden in de buidel moeten tasten.

2.  Dit project gaat gebukt onder de wet van behoud van ellende. 
Beslissingen worden ontlopen of in de tijd vooruit geschoven. 
Voor de suggestie van voortgang worden keer op keer nieuwe 
onderzoeksvragen uitgezet bij adviesbureaus. Onbedoeld wordt 
zo ineffectief omgegaan met publieke middelen.

3.  De provincie wil conform het vigerende streekplan niet verder 
kijken dan 2015, terwijl de regionale opgave slechts duurzaam 
kan worden opgelost in het perspectief van een lange termijn.
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Aandachtspunten 2005
1.  De milieueffectrapportageprocedure moet worden doorlopen 

nadat door alle partijen al overeenstemming is bereikt over 
de voorkeurstrategie. Stand 2008: deze en andere procedures 
hebben wel meer kennis doen genereren maar hebben amper 
bijgedragen aan inhoudelijke verrijking van de al bestaande 
voorkeurstrategie.

2.  Generieke regels voor mestopslag en individuele behandeling 
van afvalwater verplichten tot investeringen, terwijl het gebied 
volledig op de schop gaat. Stand 2008: de ondernemers hebben 
moeten investeren in mestopslag maar niet voor de behande-
ling van afvalwater. Overheden hebben voor dit laatste uitstel 
verleend.

3.  Vanwege nog bestaande onduidelijkheid van voorwaarden is 
niet helder wie van de ondernemers wil blijven of wil wijken. 
Stand 2008: van elke ondernemer is helder wat zijn toekomst-
plannen zijn.

Situatieschets 2008
De bewoners van de Overdiepse polder zijn in 2000 gestart 

met een waar avontuur. Toen had nog niemand gehoord van het 

Overdiepse polder

Noord-Brabant ter hoogte van Waalwijk
bestaande landbouw duurzaam combineren met waterbergingWat:

Waar:
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programma Ruimte voor de Rivier of het zijn van koploper daar-
binnen. Toch had het project alles in zich om de toon te zetten voor 
de andere rivierprojecten. Er gaat geen maand voorbij zonder dat 
zich een nieuw vraagstuk voordoet. Hoe verhouden zich nieuwe 
veiligheidseisen van het rijk tot het eerder afgesproken budget? 
Welke waardedaling van buitendijkse gronden is reëel? Hoe ziet 
een schaderegeling eruit? De bewoners zijn nu halverwege, ervan 
uitgaande dat de nieuwe boerderijstraat op terpen in 2015 volledig 
wordt opgeleverd. Hoewel ook dit proces pieken en dalen kent, 
staan alle neuzen nog steeds in dezelfde richting. Provincie Noord-
Brabant maakt hier de rol van facilitator, binnen democratisch 
gelegitimeerde kaders, meer dan waar.

Prangende kwesties in 2008 hebben te maken met modelbereke-
ningen van de te bereiken waterstandverlaging. In de Planologische 
Kern Beslissing is als resultaatsverplichting een waterstandverla-
ging van 30 centimeter vastgelegd. De huidige berekeningen tonen 
een waterstandverlaging van circa 28 centimeter. Dit uitgaande van 
realisatie van alle geplande maatregelen in de sfeer van veiligheid, 
ruimtelijke kwaliteit, landbouw, natuur en recreatie. De doelen 
van elk aspect afzonderlijk worden voor minimaal tachtig procent 
gehaald en de acceptatie van de gebiedsontwikkeling bij de bewo-
ners is groot. Niet voor niets gooit deze gebiedsontwikkeling hoge 
ogen in het buitenland. Op de Amerikaanse, Japanse, Franse en 
Britse televisie is het Nederlandse jongleurschap in het combineren 
van landbouw en waterberging geroemd. Toch zal de staatssecre-
taris van VenW zich naar het parlement toe moeten verantwoorden 
voor het verschil van circa 2 centimeter waterstandverlaging. Het 
rijk is sectoraal georganiseerd, terwijl gebiedsontwikkeling per 
definitie een integrale opgave is waarbinnen sectorale doelen vrij-
wel nooit voor honderd procent kunnen worden gehaald.

Een andere kwestie is gerelateerd aan de nieuwe Leidraad 
Rivieren van het rijk, die medio 2007 verscheen en bepaalt dat 
dijken extra zwaar en breed moeten worden uitgevoerd. De eer-
dere ontwerpen voor de Overdiepse polder zijn er op aangepast. 

Vervolgens zijn de extra kosten berekend. Deze blijken niet te pas-
sen binnen het budget van Ruimte voor de Rivier. Het rijk heeft de 
provincie om deze reden verzocht het dijkontwerp weer te versobe-
ren. Het waterschap stelt terecht dat dit er niet toe mag leiden dat 
de dijk niet aan de normen voldoet, want dat leidt na toetsing door 
het rijk tot kosten voor het waterschap als toekomstig beheerder. 
De nieuwe Leidraad Rivieren blijkt zonder uitvoerbaarheidtoets 
te zijn vastgesteld. De strakke scheiding tussen beleid en uitvoe-
ring binnen VenW doet hier pijnlijk van zich spreken. Een andere 
kwestie die de voortgang beïnvloedt is de absolute schaarste van 
agrarische bedrijven met goede huiskavels van circa vijfentwintig 
hectare. Dit geldt op de schaal van Nederland. Mochten de wijkers 
binnen een jaar ondanks aantoonbaar speurwerk geen alternatief 
kunnen vinden, dan creëert de provincie planologische ruimte. 
De vrees voor precedentwerking is er niet, want het gaat om een 
uitzonderlijke situatie.

Aandachtspunten 2008
1.  Het was ruim een half jaar niet duidelijk wie de kosten van nieu-

we rijkseisen voor waterveiligheid zou betalen. De rijkspartij die 
A heeft gezegd, heeft op dat moment kennelijk geen B gezegd. 
In oktober is een akkoord bereikt tussen VenW en Provincie 
Noord-Brabant. Het projectplan wordt gerealiseerd en de 111 
miljoen euro daarvoor is beschikbaar.

2.  Bewoners en ondernemers die bereid zijn te wijken vinden heel 
moeizaam elders geschikte woonwerk locaties. Boerderijen met 
ruime huiskavels zijn in het hele land uiterst schaars, mede 
als gevolg van ruimtelijke (rivier)projecten. Er zijn oplossin-
gen nodig voor nieuwe pachtgronden, die nodig zijn voor een 
gezonde bedrijfsvoering en door ondernemers om financiële 
redenen niet in eigendom te verwerven zijn. Dit vereist interde-
partementaal samenspel tussen VenW (Ruimte voor de Rivier) 
en Ministerie van Financiën (Domeinen).

3.  Het geduld van bewoners en ondernemers begint op te raken nu 
bedrijfsresultaten dreigen te leiden onder de duur van het pro-
ces. De traagheid is te wijten aan de immense complexiteit van 

regelgeving, de bestuurlijke organisatie en de wijkers zelf, die 
zich geruime tijd afwachtend opstelden. Dit terwijl de provincie 
bereid is ver te gaan in het faciliteren van hun wensen, mits zij 
zelf op zoek gaan naar alternatieven buiten de polder. Bij som-
migen ligt hier mogelijk de veronderstelling achter dat traagheid 
loont, wetende dat de grond van de wijkers voor realisatie abso-
luut nodig is. Begin 2009 is de provincie een formeel onteige-
ningstraject op grond van het inpassingsplan in het kader van de 
Wro gestart. Nadat voldoende grond in publieke handen is, start 
het waterschap met de realisatie. Naar verwachting zijn de eerste 
contouren van de terpen in de loop van 2011 zichtbaar.
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Aandachtspunten 2005
1.  Het ontbreekt aan een helder boegbeeld. Stand 2008: vanuit de 

provincie voorzien de commissaris en twee gedeputeerden in 
deze lacune. Het provinciale commitment is toegenomen. De 
portefeuillehouders maken zich sterk voor visie, strategie en 
realisatie.

2.  Het ontbreekt aan een richtinggevende oriëntatie, een duide-
lijke stip op de horizon, voor ondernemers en maatschappelijke 
organisaties. Stand 2008: voor de meeste publieke en private 
partijen tekent zich een beeld van de toekomstige inrichting af. 
De beoogde ruimtelijke kwaliteitsimpuls is nog beperkt gedeeld 
met particulieren in de regio.

3.  Restrictieve wettelijke kaders zoals de Vogelrichtlijn, de 
Habitatrichtlijn en de Natuurbeschermingswet belemmeren 
uitvoeringsgerichte oplossingen. Stand 2008: deze situatie is 
nauwelijks veranderd. De hoop is gevestigd op het Beheerplan 
Natura 2000 voor de Veluwe. In dat kader wordt een saldobena-
dering (hier groei, daar krimp) mogelijk vereenvoudigd.

Veluwe

Veluwe
ruimtelijke herordening van landbouw, natuur en recreatieWat:

Waar:
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Situatieschets 2008
Op de Veluwe is het van belang natuurwaarden van vooral het 

laagdynamische centrale massief te vergroten en tegelijkertijd de 
recreatieve waarden van de hoger dynamische randen van het mas-
sief te versterken. Hiervoor is een transformatie van recreatie op 
het centrale massief nodig. Parallel loopt de reconstructie van land-
bouw met het oog op milieuontlasting van natuur en verduurza-
ming van landbouw. Met een nieuwe zonering kunnen kwaliteits-
sprongen worden gemaakt, waardoor zowel natuur, landbouw als 
recreatie er per saldo op vooruit gaan. Binnen het gebied doen zich 
echter faseverschillen voor. Vooral aan de westzijde zijn recreatie-
bedrijven deze eeuw in handen gekomen van ontwikkelaars. Aan 
de oostzijde is nog vooral sprake van familiebedrijven. Hierdoor is 
sprake van verschillen in ondernemersgeest en financiële mogelijk-
heden van betrokken private partijen. Tussen west en oost is ook 
sprake van verschillen in rol en houding van gemeenten. Voor een 
aantal betrokkenen op vooral lokaal niveau blijkt het lastig de ont-
wikkeling van een locatie te plaatsen in een langer tijdsperspectief 
en een bredere ruimtelijke context.

Met het oog op realisatie van het programma als geheel voert 
Provincie Gelderland een actief grondbeleid. Met het beschikbaar 
komen van de ILG-middelen zijn de mogelijkheden om pro-actief 
te kunnen handelen sterk toegenomen. Voor sommige projecten 
zijn uitvoeringscontracten gesloten met uiteenlopende partijen, 
waaronder Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten en 
Stichting Het Gelders Landschap. Belangrijk aandachtspunt is de 
communicatie van het verhaal achter het programma. Het is het 
antwoord op de vraag naar het waarom van de verplaatsingen 
en van de functieveranderingen. Tijdens verjaardagsfeestjes moet 
kunnen worden verteld wat het gebied voor de, op zich ingrijpende, 
herverdeling van ruimtelijke functies terug krijgt. De stip op de 
horizon is inmiddels wel duidelijk voor het gros van de direct 
betrokken organisaties maar nog onvoldoende voor bewoners. Dit 
maakt de voortgang van de ingezette ontwikkeling kwetsbaar.

Aandachtspunten 2008
1.  Er zijn te weinig middelen beschikbaar voor realisatie van de 

krimpdoelstellingen op het centraal massief. De provincie heeft 
eigen en ILG-middelen gereserveerd. Continuïteit van ILG-mid-
delen is essentieel voor realisatie van deze langjarige operatie in 
dit nationale landschap. Gemeenten beschikken niet over ILG-
middelen en kunnen de ambities met moeite waarmaken. Daar 
waar binnen een gemeente per saldo sprake is van meer krimp 
dan groei, is het voor wethouders een heel lastige opgave om hun 
achterban mee te krijgen.

2.  Betrokken overheden hebben weinig zicht op afwegingen en 
overwegingen bij agrariërs en recreatieondernemers in het licht 
van een snel veranderende context. Zo is de betekenis van 
landbouw voor de regio sterk aan het veranderen en is ook de 
beschikbaarheid van landschapsfondsen in ontwikkeling.

3.  De vertegenwoordiging van agrariërs in gemeenteraden neemt 
geleidelijk af, waardoor hun invloed ook afneemt en het verzet 
tegen veranderingen juist toeneemt. De beoogde omslag van 
voedselproductie naar landschapsbeheer gaat niet van een leien 
dakje.

Aandachtspunten 2005
1.  Onduidelijkheden over interpretaties van Natura 2000 maken 

de realisatie extra complex. Stand 2008: het proces om te 
komen tot een zogeheten passende beoordeling is een worsteling 
geweest. Het heeft tot twee jaar vertraging geleid en heeft de 
beoogde balans tussen natuur en recreatie onder druk gezet.

2.  Een eeuwig durende concessie voor zandwinning op een 
bepaalde locatie moet worden verlegd. Stand 2008: hierover is 
overeenstemming bereikt tussen Rijkswaterstaat en de conces-
siehouder. De daadwerkelijke overgang naar de betere locatie 
kan echter pas plaats vinden nadat alle procedures met goed 
gevolg zijn doorlopen.

3.  Het projectbureau is bedoeld onafhankelijk te zijn maar 
wordt nauw geassocieerd met Rijkswaterstaat, waar het ook 
huist. Stand 2008: mede vanwege geleidelijke afstand van 
Rijkswaterstaat tot het project wordt het projectbureau ook 
door andere partijen steeds meer gezien als onafhankelijke faci-
litator van de gebiedsontwikkeling.

Veluwerandmeren

oostrand van Flevoland en westrand van Gelderland
herinrichting gericht op duurzame balans tussen natuur en recreatieWat:

Waar:
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Situatieschets 2008
Deze gebiedsontwikkeling is in 1996 op initiatief van milieu-

groeperingen door Rijkswaterstaat gestart. Er is gewerkt in 
samenspraak met alle andere betrokken overheden, bewoners en 
ondernemers. Toen leken ruimtelijke afwegingen nog in handen 
van de gezamenlijke overheden. Inmiddels is helder, ook bij bewo-
ners en maatschappelijke organisaties, dat juist toename van het 
aantal brilduikers een streep kan trekken door een deelproject. 
In deze eeuw is het aantal toegenomen van circa 20 naar een 
kleine 300, waardoor de eenprocentsnorm is overschreden en 
brilduikers formeel zijn aangemerkt als beschermde soort. Voor de 
Veluwerandmeren is het instandhoudingsdoel voor deze vogelsoort 
220, waardoor elk negatief effect significant is. Zelfs uitbreiding 
en verbetering van de waterzuiveringsinstallatie Harderwijk, zeer 
wenselijk vanuit de Kaderrichtlijn Water, leidt tot negatieve effec-
ten vanwege vermindering van verontreinigingen in het water. 
Verontreinigingen vormen direct of indirect voedsel voor mosse-
len, waar brilduikers waarschijnlijk van afhankelijk zijn. Natura 
2000 maakt het alles behalve eenvoudig om 36 maatschappelijk 
gewenste deelprojecten in onderlinge balans te realiseren.

Ondanks deze onvoorziene obstakels is het gros van de deel-
projecten al gerealiseerd of in procedure. Zelfs het saneren van 
decennialang gedoogde recreatielandjes in een natuurgebied begint 
te lukken. Dit ondanks heftig verzet binnen de gemeenteraad van 
Elburg. Van de honderd landjes met opstallen is een derde al aange-
kocht. Direct na verwerving zijn de opstallen verwijderd. Er wordt 
consciëntieus gewerkt aan verwezenlijking van deelprojecten op 
het vlak van natuur, recreatie en andere economische activiteiten. 
In bescheidenheid is hard gewerkt als nationale koploper in het 
omgaan met nieuwe Europese richtlijnen voor milieu, natuur en 
water.

Het projectbureau heeft van meet af het verschil gemaakt 
tussen een ruimtelijk programma met 36 losse projecten en deze 
integrale gebiedsontwikkeling. De ontwikkeling is gestart door 

Rijkswaterstaat en het projectbureau is daar ook nu nog onderge-
bracht. Een consultatie van alle betrokken bestuurders eind 2008 
heeft geleerd dat zij unaniem voorstaan de samenwerking met 
twee jaar te verlengen, tot 31 december 2012. Verder pleiten zij er 
voor de opgedane ervaringen met deze gebiedsontwikkeling ook 
toe te passen in vergelijkbare projecten. Het wordt als bijzonder 
gezien dat tien gemeenten, drie provincies, twee waterschappen, 
vier departementen, ruim twintig maatschappelijke organisaties 
en honderden bewoners niet alleen gezamenlijk een plan hebben 
ontwikkeld maar het ook nog eens volledig uitvoeren.

Aandachtspunten 2008
1.  De balans tussen natuur en recreatie, die van meet af het visi-

tekaartje van deze gebiedsontwikkeling is, dreigt te worden 
verstoord als gevolg van wetgeving voor natuur. Eén formeel 
bezwaar tegen één van de afgesproken maatregelen voor recre-
atie, hoezeer ook ingepast in de omgeving, wint het van de wens 
van duizenden gebruikers van de randmeren. Een rechter toetst 
aan de wetgeving, ook al wijst de praktijk uit dat een boekhoud-
kundige benadering van dynamische ecosystemen op termijn 
vast loopt en ook de natuur in de wielen zal rijden.

2.  In het licht van klimaatverandering loopt onderzoek naar 
het toekomstige peil van het hele IJsselmeergebied, waar de 
Veluwerandmeren deel van uitmaken. Omdat nog niet alles 
bekend is, houdt Rijkswaterstaat conform vigerend beleid 
gemeenten en ontwikkelaars er aan rekening te houden met 
maximaal een meter peilverhoging. In 2008 heeft onderzoek 
uitgewezen dat het peil van de Veluwerandmeren niet meer zal 
kunnen stijgen dan veertig centimeter, maar waarschijnlijk wel 
fors minder gezien de kosten van de gevolgen in relatie tot de 
kosten van een gemaal noord en zuid van de Veluwerandmeren. 
Nog langer vast houden aan een peilverhoging tot een meter, 
maakt woningbouw en recreatieve ontwikkelingen extra en 
waarschijnlijk op termijn onnodig kostbaar. In een brief aan 
de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Verkeer en 
Waterstaat medio 2008 laten weten pas in 2020 een definitief 

besluit over de peilverhoging te willen nemen. Uit het 
Ontwerp Nationaal Waterplan van december 2008 valt 
op te maken dat een forse peilverhoging slechts geldt voor het 
IJsselmeer en niet voor de randmeren, die met het Markermeer 
waterhuishoudkundig worden gescheiden van het IJsselmeer.

3.  De houdbaarheidsdatum van het convenant, dat medio 2001 na 
vijf jaar planvorming is afgesloten, is eindig. Actieve bewoners, 
ondernemers en ook medewerkers en bestuurders van gemeenten 
willen iets tastbaars kunnen laten zien. Voor natuur is al het 
nodige gerealiseerd, maar voor watersport is het resultaat voor-
alsnog flinterdun. Ook is merkbaar dat een nieuwe generatie 
medewerkers van overheden en belangenorganisaties onbekend 
is met het doorlopen proces en de gemaakte afspraken. Het 
blijkt noodzakelijk het verhaal over het waarom steeds opnieuw 
in geactualiseerde vorm te blijven vertellen. Daarnaast blijkt 
de zorg voor beheer en onderhoud, na de realisatie, nog onvol-
doende geregeld. Er is te weinig gedacht vanuit een levenscyclus-
benadering. Hiervoor wordt in de loop van 2009 een structurele 
oplossing gezocht.

Waterdunen

West Zeeuws Vlaanderen
transformatie van agrarisch gebied naar bijzondere natuur 
met recreatiewoningen

Wat:
Waar:
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Aandachtspunten 2005
1.  Na de verkiezingen voor Gemeenteraad (2006) en Provinciale 

Staten (2007) kan het project in handen komen van bestuurders 
die minder betrokken zijn of een andere koers willen varen. 
Stand 2008: het waren niet de verkiezingen maar het noodlot 
dat gedeputeerde Thijs Kramer trof (deze zeer gemotiveerde 
bestuurder overleed plotseling door een verkeersongeval) dat 
maakte dat er een nieuwe ambassadeur moest opstaan. De 
verkiezingen in combinatie met het wegvallen van de inspiratie 
door de geestelijke vader hebben wel geleid tot heroverwegingen 
en vertragingen maar uiteindelijk is de eerder ingezette ontwik-
kelingsrichting overeind gebleven.

2.  Brede steun van Provinciale Staten voor voorfinanciering is 
er nog niet. Stand 2008: de provincie heeft een toezegging 
gedaan voor voorfinanciering. Het gaat om vier miljoen euro, 
in de hoop hiermee ook in aanmerking te komen voor het Nota 
Ruimte Uitvoeringsbudget. De rol van de provincie als regisseur 
van de bovenlokale opgave en als schakel naar het rijk is cruci-
aal voor de realisatie.
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3.  De werkelijke acceptatie onder bewoners, agrariërs en onder-
nemers, die reactief zijn betrokken, moet nog blijken. Stand 
2008: de werkelijke acceptatie zal blijken in het kader van 
realisatie van het gebiedsplan West Zeeuws Vlaanderen, waar 
Waterdunen deel van uitmaakt.

Situatieschets 2008
De samenwerking stoelt nog steeds op gedeelde ambities van 

Provincie Zeeland, Gemeente Sluis, Molecatengroep en Zeeuwse 
Milieufederatie. Zij hebben een doelstellingenovereenkomst 
ondertekend, nog zonder financiële afspraken. Hoewel water in 
Waterdunen een hoofdrol speelt, doet het waterschap formeel niet 
mee in de samenwerking. Door samenhang met kustversterking en 
inlaat van zout water raakt het waterschap inhoudelijk wel steeds 
meer betrokken. Grote onzekere factor is de bijdrage van het rijk 
aan de financiering. Vanwege een onrendabele top is sprake van 
een tekort op de exploitatie van het integrale project. VenW ver-
sterkt de nadruk op veiligheid, terwijl Waterdunen eerder in goed 
overleg met hetzelfde departement is aangemerkt als impuls voor 
de ruimtelijke kwaliteit van de beoogde kustversterking.

Waar van de regio wordt gevraagd om integrale plannen, 
verbindt het rijk eventuele bijdragen aan strak omlijnde sectorale 
resultaten. Thans wordt onderzocht of Waterdunen ook een bij-
drage kan leveren aan het Natuurpakket Westerschelde. Dit kan 
een andere sectorale rijksbijdrage opleveren voor een bijdrage aan 
de noodzakelijke natuurcompensatie voor uitbreiding van de capa-
citeit van de Westerschelde. Voor ruimtelijke kwaliteit als zodanig 
blijken geen rijksmiddelen te bestaan, anders dan het veelbespro-
ken en ver overtekende ene miljard van VROM. Minister Cramer 
is hiervan op de hoogte en neemt begin 2009 een besluit over een 
rijksbijdrage. De provincie heeft eind 2008 besloten een inpas-
singsplan te maken.

In Zeeland ligt het omzetten van op de zee bevochten land-
bouwgronden naar natuur en het inlaten van zout water erg 

gevoelig. Een luidruchtige minderheid van georganiseerde agrariërs 
verzet zich heftig en weet dit te articuleren via diverse communica-
tiekanalen. Onteigening voor natuur is helemaal uit den boze. Ook 
de politiek voelt daar niets voor. Om de grond toch in handen te 
krijgen rest verwerving op basis van vrijwilligheid. Hier komt het 
amper toe, ook al worden individuele boeren er beter van. Het 
voortzetten van familietradities en loyaliteit aan de agrarische 
sector wegen zwaar. Een kern van agrariërs biedt verenigd verzet. 
Uit loyaliteit aan hun vereniging zijn nu ook individuele boeren 
niet meer bereid in gesprek te gaan over verkoop van hun grond. 
Zonder grond is realisatie onmogelijk en zonder de mogelijkheid 
van onteigening kan verwerving nog generaties duren.

Aandachtspunten 2008
1.  Bijdragen van het rijk aan de financiering van de realisatie zijn 

onzeker en gerelateerd aan het bereiken van sectorale resultaten, 
terwijl betrokken partijen een integrale kwaliteitssprong voor-
staan. Ruimtelijke kwaliteit dreigt het kind van de rekening te 
worden, terwijl iedereen er de mond van vol heeft.

2.  Onteigening voor gebiedsontwikkeling blijkt een heikel punt. 
Waar het gaat om woningbouw, bedrijventerreinen of infra-
structuur is het maatschappelijk en politiek geaccepteerd, maar 
voor natuur en recreatie ligt dat anders. Voor integrale en duur-
zame gebiedsontwikkeling is het noodzakelijk om beschikbare 
onteigeningsinstrumenten ook toe te passen voor natuur en 
landschap. De bal hiervoor ligt bij de provincie.

3.  De aanvankelijk geringe betrokkenheid van bewoners en eigena-
ren heeft het project gebracht tot wat het is. Thans roept de niet 
gehoorde stem des te harder. Het georganiseerde verzet kan van 
doorslaggevende betekenis zijn voor politieke besluitvorming 
over het inpassingsplan, zij het dat geleidelijk aan ook meer 
positieve geluiden klinken

Wieringerrandmeer

kop van Noord-Holland
in agrarisch gebied aanleg van meer met daaraan woningbouw en 
recreatie

Waar:
Wat:
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Aandachtspunten 2005
1.  In het licht van Europees aanbestedingsrecht is het de vraag of 

het consortium dat heeft geparticipeerd tijdens verkenning en 
planuitwerking ook de realisatie ter hand mag nemen. Stand 
2008: onderzoek heeft uitgewezen dat werkzaamheden voor 
grond-, weg- en waterbouw mogen worden gegund aan Boskalis 
als lid van het consortium. Volker Wessels kan rekenen op het 
realiseren van het vastgoed.

2.  Door gebrek aan relevante voortgangsresultaten dreigt de ener-
gie bij bewoners en volksvertegenwoordigers weg te zakken. 
Stand 2008: een interventie van raadsleden en initiatieven van 
de stuurgroep hebben nieuwe energie in het proces gebracht. 
Bij bewoners ontstaat energie in het ontwikkelen van een eigen 
oplossingsstrategie.

3.  Het is een opgave van formaat om de ambities in de intentie-
overeenkomst vast te houden in het vervolgproces. Stand 2008: 
de ambities zijn grotendeels overeind gebleven in de samenwer-
kingsovereenkomst.

Situatieschets 2008
In 2006 leek het er niet op dat de gemeenten ooit zouden 

instemmen met het inrichtingsplan. Op initiatief van de publiek-
private stuurgroep zijn zogeheten Niedorp sessies georganiseerd. 
Enkele raadsleden en statenleden hebben met inbreng van het 
consortium Lago Wirense open doch indringend gesproken over 
het moeten, het willen en het kunnen van de gebiedsontwikkeling. 
Deze sessies hebben eind 2007 geresulteerd in een beeldkwaliteits-
plan en een masterplan, waarmee de gemeenteraden van Wieringen 
en Wieringenmeer in grote meerderheid hebben ingestemd. Ook 
Provinciale Staten zijn er in meegegaan. Begin 2008 heeft de 
stuurgroep het beeldkwaliteitsplan en het masterplan opgenomen 
in de samenwerkingsovereenkomst, die in eerste instantie al begin 
2007 was ondertekend op het niveau van bestuurders en directies. 
Het masterplan vormt de basis voor een intergemeentelijk bestem-
mingsplan dat medio 2009 aan beide gemeenteraden zal worden 
voorgelegd. De volgende stap is oprichting van een publiekprivate 
Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij (GEM), van waar-
uit het masterplan wordt gerealiseerd.

De samenwerkingsovereenkomst is een dik pak papier, sterk 
juridisch ingestoken. Betrokken partijen beschouwen het als een 
zakelijk contract voor een business case. De sterke nadruk op rea-
lisatie en exploitatie loopt vooruit op ontwikkeling van een gedra-
gen bestemmingsplan. Zonder bestemmingsplan, geen onteige-
ningstitel. Waar agrariërs zich niet gekend voelden in de start van 
het proces, is nu herstel van de relatie nodig. Opnieuw opbouwen 
van vertrouwen verloopt langzaam. Vertrouwen is een voorwaarde 
om te kunnen onderhandelen over aankoop of ruil van gronden.

In september 2008 is in coproductie met de Land- en Tuinbouw 
Organisatie en een agrarisch collectief een afsprakenkader voor 
grondverwerving opgesteld. Uitgangspunt hierbij is de onteige-
ningswaarde. Het deelgebied dat als eerste aan snee komt is al voor 
tweederde verworven. Naast grondverwerving zijn enkele hobbels 
uit het masterplan nog niet opgelost. Het gaat onder meer over 
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ontsluiting van een gebied waarover de gemeenten het nog niet eens 
zijn en het wonen in het bos, waarmee Staatsbosbeheer als lid van 
de stuurgroep vooralsnog moeite heeft. Het is echter cruciaal voor 
de financiële haalbaarheid van het plan.

Aandachtspunten 2008
1.  Milieu- en natuurorganisaties (Wierings Beraad) ontwikkelen 

een alternatief plan, dat qua omvang veel bescheidener is en  
-afgezien van financiering- sneller kan worden gerealiseerd. De 
initiatiefnemers krijgen rijkelijk aandacht van de media. Mede 
hierdoor aangejaagd pleiten onafhankelijke onderzoekers er in 
de pers voor om het masterplan te actualiseren op grond van 
nieuwe gegevens over klimaatverandering. Hier wreekt zich 
het besloten karakter van de verkenning (prijsvraag), waardoor 
coproductie in het ontwikkelen van oplossingsstrategieën werd 
uitgesloten.

2.  De voortvarendheid in het oprichten van een GEM kan zich 
slecht verhouden tot de vertragende werking van zienswijzen, 
bezwaren en beroepen na het verschijnen van het ontwerpbe-
stemmingsplan. In het slechtste geval ontstaat de situatie dat de 
GEM-directeur het te realiseren plan nog jaren moet verdedi-
gen, om vervolgens een sterk aangepast plan te kunnen realise-
ren. Het waterschap is niet als partner binnen de GEM betrok-
ken, maar maakt wel deel uit van de stuurgroep en stelt eisen 
aan inrichting en beheer van het gebied. Onderhandelingen over 
betaling van beheer van het nieuwe meer starten in 2009.

3.  Eind januari 2009 heeft de gemeenteraad van Wieringen de 
milieueffectrapportage voor het randmeer verworpen. Met 
negen stemmen tegen en drie vóór verwierp de raad het 
MER-voorstel, dat in samenspraak met Gemeente Wieringen, 
Provincie Noord-Holland en private partijen is opgesteld. De 
provincie overweegt een inpassingsplan om de gemeente plano-
logisch buiten spel te zetten.

Zuidlanden

Leeuwarden
woningbouw en infrastructuur

Waar:
Wat:
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Aandachtspunten 2005
1.  Grondspeculanten (free riders) bedreigen de realisatie en 

de beoogde ruimtelijke kwaliteit van de gebiedsontwikkeling 
Zuidlanden/Haak om Leeuwarden. Stand 2008: er zijn geen 
free riders meer in het gebied. Alle gronden zijn in handen van 
de gemeente.

2.  Groene belangenorganisaties zijn afgehaakt vanwege onvol-
doende zicht op hun belangen, terwijl deze organisaties wel kun-
nen zorgen voor verbindingen met boeren, burgers en buitenlui. 
Stand 2008: op losse deelprojecten is er samenwerking, niet 
structureel. Deze losse wijze van samenwerken staat een goede 
verstandhouding echter niet in de weg.

3.  Om Gemeente Leeuwarden gecommitteerd te houden moet 
Provincie Friesland de regie voor het lokale deel van de gebieds-
ontwikkeling overdragen en zich richten op het bovenlokale 
deel. Stand 2008: de provincie stelt zich constructief en pacifice-
rend op en bemoeit zich niet met de regie voor het lokale deel.

Situatieschets 2008
Zuidlanden wordt ontwikkeld als een complementair woon- en 

leefmilieu in Leeuwarden. De midden- en hogere inkomens moeten 
aan de stad worden gebonden en het is de ambitie met Zuidlanden 

een stadsdeel aan de stad toe te voegen. Naast 6500 woningen, 
verspreid over buurtschappen, komen er vele voorzieningen: win-
kels, kantoren, scholen, waterrecreatie en een treinstation. De 
eerste woningen worden opgeleverd in Techum en de school opent 
in september 2009 haar deuren. Met Techum wordt recht gedaan 
aan de doelstelling om een karakteristiek Fries dorp te ontwik-
kelen. De omvang van het gebied, het programma en de daarmee 
samenhangende lange ontwikkelingstijd van circa twintig jaar 
vragen om een flexibel plan. De ruimtelijke hoofdstructuur moet 
de continuïteit waarborgen. Het plan moet de nog onbekende 
toekomstige ontwikkelingen kunnen opvangen. De relatie met de 
infrastructurele haak om Zuidlanden is losgelaten. De gedachte dat 
deze infrastructuur zou kunnen worden bekostigd uit opbrengsten 
van het nieuwe stadsdeel is verlaten. Rijkswaterstaat financiert de 
realisatie van de weg, die wel een voorwaarde is voor de ontwik-
keling van Zuidlanden.

Voor de realisatie is een Gemeenschappelijke Exploitatie 
Maatschappij (GEM) opgericht. Partijen zijn Gemeente Leeuwarden, 
BAM, Bouwfonds en Heijmans. Alle gronden zijn in handen van 
de GEM. In de samenwerkingsovereenkomst zijn op gedetailleerd 
niveau afspraken gemaakt. Dit blijkt geen gelukkige keuze. Een 
lijst, hoe uitgebreid ook, is per definitie limitatief. Dat gevoegd bij 
het feit dat de inzichten gedurende de lange looptijd van de ont-
wikkeling veranderen, maakt dat de samenwerkingsovereenkomst 
eerder beknellend dan stimulerend werkt. Procesafspraken in de 
vorm van bijstelmomenten schieten tekort.

Er is een verschil in horizon tussen overheid en marktpartijen 
merkbaar, ondanks het feit dat de marktpartijen vanaf het begin 
betrokken zijn geweest bij de planontwikkeling. De doelstellingen 
zijn wel overeind gebleven, maar het vraagt de nodige energie om 
de gezamenlijke ambitie er in te houden. Voor marktpartijen telt 
tijd, voor Leeuwarden telt het goed doorlopen van procedures. Een 
m.e.r.-bodemprocedure was aan de orde maar heeft vertraging 
opgeleverd. De rol van de provincie en de gemeente is constructief. 

De afstemming tussen provincie, gemeente en projectbureau ver-
loopt goed. De provincie staat op afstand, maar regelt procedureel 
de zaken goed. Andere betrokken partijen zijn er nauwelijks. Er 
zijn geen agrariërs meer. Groene organisaties roeren zich ook nau-
welijks ondanks het feit dat ze niet betrokken zijn bij de planvor-
ming. Er is één partij, de Vogelwacht, die betrokken is met het oog 
op het beheer van het landschap na de oplevering. Verder spelen 
geen zwaarwegende groene belangen.

Aandachtspunten 2008
1.  De samenwerkingsovereenkomst is weinig flexibel. Dit remt de 

kansen om dynamisch in te spelen op nieuwe kansen die zich 
voordoen en pro-actief in te spelen op veranderende marktom-
standigheden.

2.  De GEM-structuur is zodanig ingericht dat belangenverstrenge-
ling dreigt bij de besluitvorming. De GEM werkt maar gedeel-
telijk als onafhankelijk en gezamenlijk besluitvormingsorgaan. 
Op termijn kan dit het onderlinge vertrouwen schaden.

3.  De communicatie en marketing zijn onvoldoende op orde. Direct 
en indirect omwonenden worden slechts bescheiden betrokken 
bij het proces. De marketing wordt belangrijker nu de woning-
markt omslaat van een vraagmarkt naar een aanbodmarkt.
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Binckhorst

Den Haag
herontwikkeling van bedrijventerrein tot nieuw multifunctioneel 
centrumgebied

Wat:
Waar:
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Situatieschets 2008
Met de herontwikkeling van Binckhorst krijgt Den Haag een 

aansprekend en optimaal ontsloten woon-, werk- en uitgaansge-
bied aan de zuidkant van het centrum. De ontwikkeling komt in 
handen van een gebiedsonderneming, waarin de gemeente, Rabo 
Bouwfonds en BPF Bouwinvest samenwerken. Met 130 hectare 
midden in de stad is het bestaande bedrijventerrein Binckhorst op 
de schaal van Nederland één van de grootste locaties voor bin-
nenstedelijke herontwikkeling. En complex bovendien. Het gebied 
ligt opgesloten tussen bovenlokale infrastructuur zoals de A12, de 
spoorlijnen naar Den Haag CS en Hollands Spoor en de Trekvliet, 
en heeft nog steeds veel bedrijvigheid.

In het masterplan, onder supervisie van OMA gemaakt en 
in maart 2008 goedgekeurd door de Haagse gemeenteraad, valt 
Binckhorst uiteen in drie deelzones. Binckhorst Noord ligt pal 
tegen het centrum aan en wordt hoogstedelijk en multifunctio-
neel. Geografisch en qua programma en karakter sluit dit gebied 
aan op het Haagse centrum en het Laakhavengebied met de 
Haagse Hogeschool en station Hollands Spoor enerzijds en het 

Beatrixkwartier met zijn hoogbouwkantoren- en appartementen-
gebouwen anderzijds. In het middelste deel, op de plek waar nu 
veel autobedrijven zitten, komt een stedelijk park van 16 hectare 
met allerlei publiekstrekkende functies en vele gebruiksmogelijk-
heden: van sport en spel tot cultuur en kunst. Binckhorst Zuid 
sluit aan op Voorburg en Rijswijk en krijgt in de toekomst een 
gemengde bestemming met verschillende woonmilieus en water als 
kwaliteitselement. Het meest beeldbepalend zal het oude haven-
gebied worden. Er liggen kilometers waterfront verstopt achter de 
bedrijvenpanden. In de artist impression bij het masterplan zijn 
deze omgeturnd in een trendy woon- en werkgebied, met bijzonder 
wonen en veel voorzieningen als horeca en winkels.

Rondom de ontwikkeling van het masterplan is veel samen-
spraak geweest met de eigenaren, ondernemers, bewoners, omwo-
nenden, huurders, gebruikers en deskundigen. Dit heeft tot een 
grote betrokkenheid geleid. Met de ondernemers is een convenant 
gesloten over de communicatie en de samenwerking bij de uitvoe-
ring van de plannen. Het gaat dan onder meer over het behoud van 
stadsgebonden bedrijven, goede afspraken met bedrijven die ver- of 
uitgeplaatst moeten worden en behoud van werkgelegenheid.

Nadat de gemeenteraad in maart 2008 heeft ingestemd met 
het masterplan, is er gewerkt aan de samenwerkingsovereenkomst 
en het ontwerp-bestemmingsplan. Vaststelling van het bestem-
mingsplan was in december 2008 voorzien, mede om de Wet 
voorkeursrecht gemeenten (Wvg) niet te laten verlopen. Vanwege 
onder meer druk van de bedrijven (onzekerheid over hun toekomst 
vanwege lange realisatietermijn van twintig jaar), regels van het 
rijk (planperiode mag geen twintig jaar zijn) en kritiek op de 
bereikbaarheid met het openbaar vervoer, is het ontwerp-bestem-
mingsplan gewijzigd. In plaats van een bestemmingsplan voor de 
gehele Binckhorst voor de komende twintig jaar wordt nu een ont-
werp-bestemmingsplan voor het gebied Binckhorst Zuid en park 
ter inzage gelegd. Dit plan moet in tien jaar zijn uitgevoerd. Het 
gewijzigde ontwerp-bestemmingsplan moet medio 2009 gereed 

zijn. Ondanks de procedurele aanpassing wordt vastgehou-
den aan de uitgangspunten uit het masterplan. Tegelijk met 
het bestemmingsplan zal de samenwerkingsovereenkomst van de 
gemeente met de marktpartijen worden vastgesteld.

Aandachtspunten 2008
1.  Het thans beoogde eindbeeld van Binckhorst wordt gefaseerd in 

twintig jaar gerealiseerd. Tijdens de transformatie is het zaak 
dat bestaande bedrijven op volle toeren kunnen draaien en dat 
van nieuwe functies goed gebruik kan worden gemaakt. Dit stelt 
eisen aan en medewerking van bestaande, tijdelijke en nieuwe 
gebruikers. Van het projectbureau vereist het een uitgekiende 
planning en sturing op haalbare kwaliteiten gedurende het pro-
ces. Om ambities overeind te houden moet een basiskwaliteit in 
heldere termen worden geborgd, zonder daarbij de noodzaak 
van flexibiliteit in moeilijke jaren uit het oog te verliezen.

2.  Het ontrafelen wat wel en wat niet programmatisch aansluit bij 
het gewenste ambitieniveau en inpasbaar is in een ruimtelijke 
hoofdstructuur, is een uiterst complexe opgave. Op dit schaalni-
veau zullen hiervoor wielen moeten worden uitgevonden.

3.  Een substantiële financiële bijdrage van het rijk is noodzakelijk 
om de transformatie te kunnen realiseren. Het rijk heeft nog 
geen concrete toezegging gedaan.

Eemkwartier

Amersfoort
herontwikkeling van voormalig binnenstedelijk industrieterrein
 tot nieuw stedelijk centrumgebied

Wat:
Waar:

Situatieschets 2008
Vanwege de groei van Amersfoort naar 150.000 inwoners 

moet de binnenstad worden uitgebreid en het historisch deel 
van de binnenstad worden ontlast. De gemeente koos ervoor om 
aan de noordzijde van het spoor gebieden te ontwikkelen voor 
maatschappelijke, commerciële, culturele en extra woon- en werk-
voorzieningen. De eerste plannen (begin jaren tachtig), opgezet 
in een alliantie tussen gemeente en lokale ondernemers, waren 
grootstedelijk van karakter. Problemen rond generieke sanerings-
verplichtingen van de bodem gooiden roet in het eten. Het nieuwe 
bodembeleid maakt functiegerelateerde sanering mogelijk. Deze 
wettelijke ruimte en financiële bijdragen van rijk en provincie heb-
ben de ontstane impasse doorbroken. Voor de bodemsanering en 
het bouwrijp maken is een nieuwe alliantie tussen Amersfoort en 
Heijmans in het leven geroepen.

De inhoud van het stedenbouwkundige plan is niet onomstre-
den. Al in 1994 kon het rekenen op felle kritiek van bevolking en 
gemeenteraad. Het zou te grootstedelijk zijn en bewoners zouden 
onvoldoende zijn gekend. In 1999 is een nieuw stedenbouwkundig 
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plan ontwikkeld, dit keer met veel aandacht voor voorlich-
ting, communicatie en overleg. De kritiek hierop kwam dit 
maal uit de hoek van ontwikkelaars. Het plan zou onvoldoende 
marktconform zijn. Opnieuw is besloten tot aanpassingen. Dit pro-
ces vond de afgelopen jaren plaats. Er liggen nieuwe ontwerpen, 
die beter bij de schaal van Amersfoort passen. De bewoners zijn 
intensief betrokken. Alle partijen lijken nu tevreden. Na een lange 
aanloop is de weg vrij voor realisatie. De woon- en stationsopga-
ven zijn gerealiseerd of in uitvoering. Het plein met een stedelijke 
functie is in de fase van aanbesteding.

Aandachtspunten 2008
1.  Onvoldoende betrokkenheid van de bevolking, de gemeenteraad 

en de markt heeft meer malen geresulteerd in een stedenbouw-
kundig plan dat de toets der kritiek niet heeft kunnen door-
staan. Deze impasse is inmiddels doorbroken.

2.  De scheiding tussen de alliantie voor de bodemsanering en het 
bouwrijp maken (Amersfoort en Heijmans) en de alliantie voor 
de realisatie van vastgoed (Amersfoort en diverse ontwikkelaars) 
heeft geleid tot veel onduidelijkheid en discussie. Zowel tussen 
de twee publiekprivate bedrijven (gemeente met 'verschillende 
petten') als binnen de alliantie voor de vastgoedrealisatie (meer 
ontwikkelaars met hun eigen belangen). Deze spanning klinkt 
ook in de fase van realisatie door.

3.  De gemeente heeft de opgave, zeker in de beginjaren, onderschat. 
Een grote maatschappelijke opgave in deze complexe omgeving 
vereist een stevige publieke rol en sturing op de ambitie (stip 
op de horizon), het proces (betrokkenheid bewoners, markt en 
politie) en de publiekprivate samenwerking. Dit aandachtspunt 
is geleidelijk aan opgelost en speelt in 2008 nog amper een rol 
van betekenis.

Hembrug

Zaanstad
Wat: transformatie van defensieterrein met munitiefabriek tot 
gebied voor wonen, werken, recreatie, toerisme en natuur

Waar:
Wat:
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Situatieschets 2008
Als schakel tussen de stedelijke gebieden van Amsterdam en 

Zaanstad ligt Hembrug, een voormalig defensieterrein. Vijfenveertig 
hectare, goed ontsloten aan het water, groen en boordevol histo-
risch erfgoed. In 2000 verliet Defensie het terrein en drie jaar later 
sloot ook munitiebedrijf Eurometaal zijn deuren. Al snel kwam er 
interesse en zelfs fascinatie voor de mogelijkheden van het terrein 
en zijn gebouwen. 

Vele visies en plannen, ondermeer van het consortium De 
Zaanse Stelling, volgden. Alle initiatieven liepen stuk op de ver-
koopprijs die Domeinen in gedachten had, in combinatie met de 
enorme kosten van sanering. In de Zaanstreek groeide geleidelijk 
de weerstand tegen een eventuele grootschalige herontwikkeling, 
inclusief het afbreken van monumentale gebouwen.

Eind 2007 keerde het tij, mede door het enthousiasme van de 
minister van VROM tijdens een boottocht langs het terrein. In 
een gezamenlijke actie van Provincie Noord-Holland, Gemeente 

Zaanstad, Gemeente Amsterdam én het rijk ging het project 
Nieuw Hembrug van start. Met VROM als opdrachtgever en 
het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf (GOB) als trekker, 
kwam er schot in de zaak. 

Het Hembrugterrein is een van de acht gebiedsontwikkelingen, 
waar het GOB een belangrijke rol speelt. Het gaat om locaties 
waar het rijk een aanzienlijke grond- of subsidiepositie heeft én om 
locaties met veelal integrale opgaven rondom natuurontwikkeling, 
woningbouw, waterberging en bedrijventerreinen.

De strategie is tweeledig: op korte termijn het gebied zichtbaar 
op de kaart zetten door bijvoorbeeld restauratie van de eerste ge-
bouwen en vestiging van de eerste ondernemers en tegelijkertijd een 
visie uitwerken voor de langere termijn. De eerste concrete initiatie- 
ven zijn inmiddels werkelijkheid, maar ook de visie op de toekomst 
krijgt vorm. Ruwweg bestaat Nieuw Hembrug uit drie zones met 
elk eigen kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden. En dus ook met 
verschillende accenten voor wonen, werken, recreëren en natuur. 
Vanuit dit vertrekpunt is begin 2009 het moment daar om het 
gebied verder in de markt te zetten. De marktconsultatie moet 
uiteindelijk leiden tot een realistische businesscase en een contract 
met marktpartijen, inclusief een ontwikkelverplichting binnen de 
kaders die gemeente en provincie stellen. Als dat perspectief vol-
doende krachtig is, is dat voor het GOB ook het moment om de 
regie over te dragen.

Aandachtspunten 2008
1.  De gelijktijdige tweesporen aanpak, gericht op korte én lange 

termijn, is noodzakelijk maar niet eenvoudig. De publiekpublie-
ke ambities zijn helder en publieke partijen zijn enthousiast. Juist 
omdat dit niet het eerste initiatief is rond het Hembrugterrein, 
is het nu zaak de diverse publieke partijen vast te houden. De 
korte termijn activiteiten zijn mede bedoeld om dat proces te 
ondersteunen en moeten continu worden verbonden met de stip 
op de horizon, de langjarige transformatie.

2.  Kennis, ervaring en creativiteit van marktpartijen kan de 
publieke visie verrijken. De marktconsultatie gebeurt in twee 
stappen: allereerst een selectie van marktpartijen, waarna zes 
marktpartijen de opdracht krijgen een visie te ontwikkelen. 
Aandachtspunt hierbij is de kans op onverbonden visies, terwijl 
het gebied baat heeft bij één krachtige ontwikkelkoers.

3.  Pas na de marktconsultatie zal duidelijk worden of het Hem-
brugterrein ook als businesscase voldoende aantrekkelijk is.
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Koningspleijn

Arnhem
transformatie van bestaand bedrijventerrein en aangrenzend 
uitleggebied tot duurzaam industriepark

Wat:
Waar:

24

Situatieschets 2008
Nederland worstelt met bedrijventerreinen. Oude lopen leeg 

en verpauperen, nieuwe komen in aanvaring met woongebie-
den of groen. Arnhem heeft het anders aangepakt. In 2006 
kocht Gemeente Arnhem 40 hectare van het bedrijventerrein De 
Kleefsewaard/Koningspleij-Noord aan. Het braakliggende gebied 
Koningspleij-Noord is het laatste stuk terrein waarmee Arnhem 
haar areaal bedrijventerreinen kan uitbreiden. De gemeente heeft 
de ambitie dit gebied in de uiterwaard, dicht bij het centrum en 
beeldbepalend voor de stad, om te vormen tot één duurzaam 
modern industriepark van ongeveer honderd hectares. De nieuwe 
naam is Koningspleijn.

Ondersteund door Habiforum is met vele betrokkenen in 2006 
het perspectief van een (inter)nationaal centrum voor toegepaste 
energie- en milieutechnologie (EMT) en innovatieve industrie ont-
wikkeld. Zelfs de verplaatsing van een asfaltcentrale naar dit gebied 
is als een kans benut om in te zetten op toepassing van de nieuwste 
(bouw)technieken. Het gemeentebestuur heeft de visie volledig 
omarmd en tot 2020 de ruimte gegeven om het terrein conform 

ambities te ontwikkelen. Inmiddels zijn de eerste nieuwe bedrij-
ven, die binnen die ambitie passen, aangetrokken. Een masterplan 
voor het industriepark is opgesteld en een bestemmingsplan is op 
dit moment in procedure. Om de totale ontwikkeling financieel 
haalbaar te krijgen worden alle gemeentelijke eigendommen (uitleg 
én de te saneren gebieden) in één grondexploitatie ondergebracht. 
Die is recent opgesteld en een aantal oude terreinen, waaronder het 
voormalige BASF-terrein, is reeds gesaneerd en deels uitgegeven 
voor nieuwe bestemmingen.

Aandachtspunten 2008
1.  Het bestuur van Arnhem heeft ambitie getoond en durft een 

ruime ontwikkeltijd uit te trekken. Op een dergelijke termijn is 
het de kunst de ambities overeind te houden en in de realisatie 
toch mee te bewegen met de dynamiek van de tijd en de mondi-
ale samenleving.

2.  Nu de eerste 'nieuwe' gronden worden uitgegeven, blijkt de 
gekozen segmentering van EMT-bedrijvigheid te werken maar 
blijkt ook dat de intensiveringopgave in financiële zin spannin-
gen oplevert. De vraag blijft terugkeren waarom extra te inves-
teren in intensief-, meervoudig- en ondergronds ruimtegebruik, 
terwijl (nog) voldoende goedkopere ruimte voorhanden is.

3.  Er zijn goede mogelijkheden de huisvesting van de nieuwe asfalt-
centrale op innovatieve wijze in te passen. De luchtkwaliteit is 
evenwel kritisch en bij de lokale politiek, bewoners en bedrijven 
is veel weerstand tegen deze afdwongen inplaatsing.

Laan van Spartaan

Amsterdam
binnenstedelijke transformatieWat:

Waar:
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Situatieschets 2008
Aan de rand van de westelijke tuinsteden, nabij de A10 aan de 

Jan van Galenstraat, vindt één van de grootste binnenstedelijke 
transformaties van Nederland plaats. De Laan van Spartaan is 
een schoolvoorbeeld van het nieuwe denken over fysieke ingrepen 
voor sociaal-maatschappelijke doelstellingen, zowel binnen het 
gebied als daarbuiten. De kracht van dit nieuwe gebied en het 
samenspel van de zeer gemêleerde bewoners zullen zorgen voor 
betere leefbaarheid. Ymere en Bouwfonds MAB zijn de ontwik-
kelaars. Ymere is tevens vastgoedeigenaar van een groot deel van 
het bouwprogramma. 

Het basisconcept is sinds de start van de planvorming in 2000 
onveranderd gebleven. Er is een stedenbouwkundige visie gemaakt 
met programmering voor de verschillende doelgroepen. De kaders 
op hoofdlijnen liggen vast en worden momenteel per deelproject 
uitontwikkeld. Het eerste deelproject is inmiddels in uitvoering. 
Laan van Spartaan gaat er komen.

Zorginstelling Cordaan is huurder van een deel van het gebouw 
'De Tribune' dat momenteel aan de A10 verrijst. Het gebouw heeft 

twee gezichten. Aan de snelwegkant is de gevel zo ontworpen 
dat geluid en fijnstof in voldoende mate worden tegengehouden. 
Daarom is met dit gebouw gestart, min of meer als voorwaarde 
voor realisatie voor de andere gebouwen. De binnengevel is van 
baksteen. Nieuwe integrale zorgconcepten worden toegepast, 
zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig en in open contact 
met de samenleving kunnen blijven functioneren. In dit grootste 
bouwblok van Amsterdam komen verder 200 studentenwoningen, 
75 woningen voor senioren en minder validen, een dienstencen-
trum van 1.000 vierkante meter detailhandel, een klimhal en een 
hotel.

Rondom een nieuw sportcomplex van Vereniging De Spartaan 
wordt aan de noordkant een woongebied ontwikkeld met een klei-
ne 500 woningen met gebouwde parkeervoorzieningen. Dit in een 
mix van koopwoningen en sociale en vrije sector huurwoningen, 
met zowel grondgebonden woningen als appartementen. Aan de 
zuidkant, langs de stedelijke as van de Jan van Galenstraat wordt 
tenslotte een omvangrijk gevarieerd programma ontwikkeld met 
23.000 vierkante meter educatie (ROC en VMBO), 2.000 vierkan-
te meter commerciële ruimte, een sporthal, een poppodium, een 
centrum voor jeugdcultuur, een kinderdagverblijf, 230 woningen 
en een gebouwd parkeerprogramma.

Aandachtspunten 2008
1.  De kaders zijn strak. Aan de ene kant de ruimtelijke kaders met 

de blijvende aanwezigheid van de voetbalvelden en de ligging 
tussen A10 en ringspoorlijn. Aan de andere kant de bouwkun-
dige kaders met de op onderdelen in beweging zijnde regelgeving 
(geluid en fijnstof, maar ook bijvoorbeeld nieuwe eisen vanuit 
de zorg).

2.  Het vastgoed wordt in een hoge dichtheid en met een grote func-
tiemenging ontwikkeld en wordt deels voor een lange tijd ver-
huurd. Het spanningsveld tussen specifieke programmawensen 
en een meer generieke toekomstkwaliteit is groot, evenals het 
spanningsveld tussen de voor de verschillende functies beschik-
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bare bouwbudgetten en de werkelijke kosten van de 
gekozen intensieve functiemenging met de nagestreefde 
kwaliteit.

3.  De leefbaarheid van de openbare ruimte en de semi-openbare 
binnenruimten in een gebied met een deels vaste en deels wis-
selende populatie van bewoners en gebruikers is een belangrijke 
opgave. De kwaliteit hiervan is in belangrijke mate bepalend 
voor de verhuur- en verkoopbaarheid op langere termijn. Dit 
vereist heldere afspraken tussen vastgoedpartijen voor zowel 
de aanleg als het beheer, waarbij afstemming met verschillende 
gebruikersgroepen essentieel is.

Lanxmeer

Culemborg
Wat: nieuwe duurzame wijk, met wonen, bedrijvigheid, onderwijs 
 en recreatie

Waar:
Wat:
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Situatieschets 2008
Lanxmeer in Culemborg is een integraal ontworpen wijk met 

woningen, bedrijven en kantoren in een ecologisch stadslandschap. 
De wijk is bij uitstek een voorbeeld van duurzame stedelijke ont-
wikkeling, met bewonersparticipatie als rode draad. Het initiatief 
voor Lanxmeer is afkomstig van de Stichting EVA (Ecologisch cen-
trum voor Educatie, Voorlichting en Advies). EVA wilde een ideaal 
realiseren, een integraal ontworpen wijk op basis van duurzame 
stedenbouw, en zocht daarvoor een geschikte locatie. Die locatie 
werd gevonden in Culemborg, rondom een beschermd waterwin-
gebied, op een steenworp afstand van het station. Het EVA-initia-
tief sloot goed aan bij de ambitie van de gemeente, die vervolgens 
ondernemend, vernieuwend en risicodragend met de Stichting EVA 
aan de slag is gegaan.

Onderdeel van het integrale concept voor de ontwikkeling 
van de wijk is de betrokkenheid van bewoners. Dit in combinatie 
met de inschakeling van uitgebreide deskundigheid uit binnen- 
en buitenland. Zo vertaalden zestig belangstellenden, erkend als 
representanten van de toekomstige bewoners, beeldend hun wen-
sen, als basis voor het plan. De betrokkenheid van de toekomstige 

bewoners in het begin, heeft zich ontwikkeld tot een grote betrok-
kenheid van de huidige bewoners bij het wijkbeheer.

Het ideaal van EVA is grotendeels bereikt. Er staat een nieuwe 
wijk met 800 inwoners in circa 230 woningen. Compleet met 
bedrijven, scholen, voorzieningen en een stadsboerderij. Een 
duurzame wijk, in tal van opzichten: ecologische landschapsont-
wikkeling, diverse energieconcepten, duurzaam materiaalgebruik, 
duurzame waterzuivering, functiemenging, flexibel ruimtegebruik, 
gemeenschappelijke openbare ruimte, voorrang voor het langzaam 
verkeer, et cetera. Eén ideaal is nog niet verwezenlijkt: het EVA 
Centrum. Want Lanxmeer was en is niet alleen bedoeld om kennis 
te ontwikkelen, maar ook om kennis uit te dragen, richting bur-
gers, professionals en overheden. Het EVA Centrum, het educatie-, 
congres- en mogelijk andere faciliteiten, moet daarin een belang-
rijke rol vervullen. Een (inter-)nationale uitstraling is van belang 
gezien de mondiale urgentie om handen en voeten te geven aan 
duurzame concepten. Het centrum is een logisch sluitstuk van de 
wijk. Er is weliswaar enig zicht op realisatie, maar de race is nog 
niet gelopen.

Aandachtspunten 2008
1.  Lanxmeer is mede bijzonder omdat het een initiatief is van 

betrokken deskundigen binnen de Stichting EVA. Het initiatief, 
de ontwikkeling, de realisatie en het beheer trekt een grote wissel 
op de inzet en het doorzettingsvermogen van de Stichting EVA. 
Een inzet die grotendeels onbezoldigd wordt geleverd. Hoezeer 
personen ook zijn verbonden, dit kent grenzen. Vooralsnog zijn 
overheden er niet in geslaagd de ongekende inspanningen ade-
quaat te faciliteren en/of te belonen.

2.  Het concept van Lanxmeer is tweeledig: laten zien dat een 
duurzame wijk op dit schaalniveau mogelijk is én uitdragen van 
de in Lanxmeer ontwikkelde kennis en ervaring. Het eerste is 
geslaagd, of het tweede gaat lukken, is nog de vraag. Dat het 
EVA Centrum in Nederland een belangrijke rol kan spelen bij 
het ontwikkelen en uitdragen van kennis over duurzame stede-

lijke ontwikkeling, mag duidelijk zijn. Maar of de gemeente ook 
aan het centrum, als integraal deel van Lanxmeer, voldoende 
prioriteit toekent is de vraag.

3.  Iedereen, in binnen- en buitenland, steekt de loftrompet over 
Lanxmeer. Ook worden in verschillende gebiedsontwikkelingen 
(delen van) het gedachtegoed toegepast. Toch is er in Nederland 
nog geen tweede Lanxmeer. Laat staan dat een nieuw initiatief 
Lanxmeer overtreft. In Lanxmeer is een aantal 'conditionele' 
puzzelstukjes goed in elkaar gevallen: een sterk integraal con-
cept van de stichting, een gemeente met een hoge ambitie, een 
goed gezamenlijk opdrachtgeverschap en een aanpak van copro-
ductie. Kennelijk komen dit soort condities elders in het land 
niet vaak samen. Dit aandachtspunt is niet op Lanxmeer van 
toepassing, maar wel op Nederland.
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Leerpark Dordrecht

Dordrecht
transformatie van stedelijk gebied met onderwijsinstellingen tot  
nieuwe lerende stadswijk

Wat:
Waar:

27

Situatieschets 2008
Tussen het stadscentrum van Dordrecht en de oostelijke rond-

weg ligt een gebied met verschillende VMBO- en MBO-onderwijs-
instellingen. De instellingen zijn gedateerd, zowel qua uitstraling 
als qua onderwijsvisie. In 1995 fuseerde een aantal MBO-instellin-
gen tot het Da Vinci College. Tevens was een aantal VMBO-scho-
len aan nieuwbouw toe. Vernieuwing van het beroepsonderwijs en 
het terugdringen van vroegtijdig schoolverlaten waren belangrijke 
politieke thema’s, ook in Dordrecht. De combinatie van urgenties 
kreeg een vertaling in het concept Leerpark Dordrecht, waarbij de 
opvattingen over het 'nieuwe leren' een ruimtelijke én een functio-
nele plaats kregen. Het Da Vinci College was de initiatiefnemer van 
het traject. Gemeente Dordrecht en de andere scholen sloten snel 
aan. Het achterliggende onderwijsconcept, met het 'nieuwe leren' 
als grondslag, vormde de bron van het enthousiasme. Onderwijs, 
bedrijvigheid en wonen komen er samen. Wat wordt geleerd, wordt 
in de aan de scholen verbonden bedrijven gepraktiseerd en gecon-
sumeerd door de mensen die er wonen. Het Leerpark was zo een 
kans om zowel het onderwijs als het gebied een flinke impuls te 
geven.

De ruggengraat van het gebied wordt gevormd door een L-vor-
mige groene as. Langs de as zijn aan weerszijden de diverse school-
gebouwen gevestigd, verweven met appartementen en winkels. Aan 
de andere zijden van de schoolgebouwen komen de bedrijfspanden. 
De scholen die functioneel het minst verbonden zijn met het gebied, 
zijn het verst van de centrale plek verwijderd. Aan één kant van de 
groene as grenst water, aan de overzijde komen woningen. Een deel 
van de woningbouw is daarmee toch nog enigszins afgeschermd 
van het drukke schoolgebeuren, maar onttrekt zich er ook niet 
helemaal aan. Als geheel vormt het Leerpark een verbindende scha-
kel tussen de oudere en nieuwere wijken van Dordrecht, waar het 
gebied vroeger eerder een barrière vormde.

De ontwikkeling van Leerpark vordert gestaag. Dat geldt in 
ieder geval voor de onderwijsgebouwen, de bedrijven en de open-
bare ruimte. Maar ook de woningen tekenen zich af. Binnen het 
project zijn interessante keuzes gemaakt. Zo vindt de aansturing 
van het project plaats vanuit de 'Coöperatie Leerpark U.A.', waar-
in het Da Vinci College en de gemeente gezamenlijk als opdracht-
gever optreden. De diverse schoolbesturen zijn leden/eigenaren van 
de coöperatie en vertegenwoordigd in de Stuurgroep Leerpark. 
Maar ook de aanbesteding van het Leerpark is bijzonder. Die 
heeft plaatsgevonden voor het hele gebied, inclusief het parkma-
nagement. Op basis van een prijsvraag is gekozen voor Heijmans 
(Heijmans Vastgoed, Heijmans Bouw en dochteronderneming 
Proper Stok). Voor de stedenbouwkundige uitwerking is bureau 
West 8 aangezocht. Een laatste bijzonderheid betreft de actieve bij-
drage van het consortium aan de planvorming. De gemeente had al 
een voorontwerp-bestemmingsplan opgesteld, maar dat is door het 
consortium sterk gewijzigd en verbeterd. Het aangepaste ontwerp 
is verankerd in het vastgestelde bestemmingsplan.

Aandachtspunten 2008
1.  Het project is op basis van tamelijk gedetailleerde kaders in zijn 

geheel aanbesteed, inclusief het parkmanagement. Inherent hier-
aan is een statische overeenkomst, die zich lastig kan verhouden 

tot een veranderende wereld en gewijzigde inzichten. 
Dit speelde onder meer bij nieuwe inzichten rondom een 
gescheiden rioolsysteem en een warmtekrachtkoppeling. De 
mate van flexibiliteit is een belangrijk en tevens moeilijk thema 
binnen publiekprivate overeenkomsten. Veel flexibiliteit geeft 
ruimte, maar ook ruimte voor discussie. Te weinig flexibiliteit 
beperkt de creativiteit van het consortium en biedt onvoldoende 
mogelijkheden om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.

2.  De prijsvraag is succesvol geweest, maar heeft aanzienlijke 
investeringen gevraagd van de aanbiedende partijen. Het win-
nende consortium is in dit geval beloond met de opdracht. 
Andere aanbieders zien zich genoodzaakt gemaakte kosten af te 
schrijven. De mogelijkheden dit te doen zijn eindig.

3.  Op het moment dat de gemeente een publieke functie (brand-
weerkazerne) wilde projecteren in het gebied, diende zich 
een knelpunt aan. Aanbesteding van de kazerne vereist een 
openbare Europese aanbesteding, terwijl het private consor-
tium de grond in eigendom heeft. Een oplossing is gevonden in 
het (terug)verkopen van de grond van het consortium aan de 
gemeente, waarna de openbare aanbesteding kan plaatsvinden. 
Ook het consortium kan hierop inschrijven. Het mededingings-
recht heeft gezorgd voor extra complexiteit.

Leidsche Rijn A2

Utrecht
verbreding en gedeeltelijke overkapping van A2 ter hoogte van Utrecht 
in directe relatie tot wonen, werken en onderliggend wegennet

Wat:
Waar:

28

Situatieschets 2008
De capaciteit van de A2 ter hoogte van Utrecht is onvoldoende. 

Rijkswaterstaat werkt van knooppunt Holendrecht tot en met 
knooppunt Oudenrijn aan verbreding en vernieuwing van de weg. 
Vooral bij het deel dat door het stedelijke gebied van Utrecht loopt, 
is dat een complexe operatie. Integratie van de weg met het omlig-
gende gebied is het leidende uitgangspunt. Dit deel van de A2 valt 
onder te verdelen in drie stukken: het stuk van Maarssen tot de 
spoorlijn Utrecht-Gouda (het inmiddels bekende geluidsscherm 
met geïntegreerde auto-showroom), een overkluizing ter hoogte 
van Leidsche Rijn en het stuk vanaf deze overkluizing tot en met 
knooppunt Oudenrijn (Hooggelegen).

De overkluizing bij Leidsche Rijn is vanuit stedenbouwkundig 
opzicht, als belangrijke voorwaarde voor de gewenste verbinding 
tussen Leidsche Rijn en de binnenstad van Utrecht, altijd een 
belangrijk doel geweest. Door persoonlijke inzet, nieuwe tun-
nelwetgeving (die grotere overkappingen mogelijk maakt) en de 
luchtkwaliteitsnormen (bouwen zonder overkapping legt grote 
beperkingen op aan bouwprogramma) wordt uiteindelijk een vol-
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ledige overkapping gerealiseerd van 1632 meter. Gesitueerd iets ten 
westen van het huidige tracé. Met deze invulling is een oplossing 
gekomen voor meer opgaven: verbetering mobiliteit (de A2 als 
hoofdroute, maar ook in relatie tot het onderliggende wegennet-
werk), verbinding tussen Leidsche Rijn en binnenstad Utrecht, een 
nieuwe strook voor bebouwing langs het Amsterdam-Rijnkanaal 
én beperking van de verkeershinder tijdens de bouw.

Dit laatste was ook een majeure opgave voor de derde deel 
van het tracé, Hooggelegen. De realisatie van dit deel van het 
tracé is in meer opzichten interessant. Zo heeft de aanbesteding 
plaatsgevonden in de vorm van een zogeheten concurrentiegerichte 
dialoog, werkt de uiteindelijk geselecteerde combinatie op basis 
van een 'design&construct' contract en heeft de combinatie een 
alliantiebureau opgericht, waarin vertegenwoordigers van de aan-
nemerscombinatie en Rijkswaterstaat (die ook Gemeente Utrecht 
vertegenwoordigt) samen zoeken naar optimale oplossingen bin-
nen de voorwaarden van het contract. Tenslotte is een bijzondere 
constructie gehanteerd voor de verkeershinder die de bouw met 
zich meebrengt. Niet de omschreven maatregelen (zoals het aantal 
beschikbare rijstroken) maar de optredende verkeershinder is de 
grondslag voor bonussen en malussen voor de aannemerscombina-
tie. Door deze nieuwe benadering heeft de aannemer belang bij een 
optimale doorstroming. Hij zal uit welbegrepen eigenbelang actief 
meedenken over en meewerken aan flankerende maatregelen. Het 
wegvak wordt in 2010 opgeleverd.

Aandachtspunten 2008
1.  De overkapping is een goed voorbeeld waarin een majeure 

infrastructurele opgave in zijn volle omvang is geïntegreerd in 
gebiedsontwikkeling. De grondruil van het oude tracé met het 
nieuwe overkapte tracé is complex, maar is in belangrijke mate 
vereenvoudigd door alleen in vierkante meters grond te handelen 
en de grondprijzen buiten beschouwing te laten.

2.  Voor Hooggelegen is het van belang dat het detailniveau 
van de publiekpublieke overeenkomst tussen Rijkswaterstaat 

en Gemeente Utrecht in balans is met het detailniveau van 
de publiekprivate overeenkomst ('design&construct') tussen 
Rijkswaterstaat en de aannemerscombinatie.

3.  Ondanks inhoudelijke en financiële betrokkenheid bij 
Hooggelegen heeft Gemeente Utrecht er voor gekozen niet toe 
te treden tot de alliantie. Beïnvloeding van planvorming en uit-
voering vindt daardoor formeel niet direct maar indirect plaats 
via Rijkswaterstaat. Dit stelt hoge eisen aan communicatie tus-
sen Rijkswaterstaat en Gemeente Utrecht.

Nieuw Leyden

Leiden
transformatie van binnenstedelijk verouderd bedrijventerrein tot 
een nieuwe wijk met particulier opdrachtgeverschap

Wat:
Waar:

29

Situatieschets 2008
Eind vorige eeuw kwamen er plannen om Leiden Noord beter 

te maken: levendiger, veiliger en groener. Eén van de drie iconen is 
het vroegere slachthuis- en gasfabrieksterrein, 'Nieuw Leyden'. Op 
een gebied van rond acht hectares komt een scala aan hedendaagse 
doelen uit de stadsplanologie bij elkaar. Intensief grondgebruik, 
een hoogwaardig ingerichte openbare ruimte en duurzame vraag-
gestuurde woningbouw. Auto's zijn er, maar ze verdwijnen uit het 
straatbeeld. Openbaar vervoer en fietsverbindingen voldoen aan 
eigentijdse eisen. Oude karakteristieke bebouwing krijgt nieuwe 
uiteenlopende functies. Deze ambities zijn geprojecteerd op een 
gebied met een nog matig imago, tegen de historische binnenstad 
aan.

Nadat met het nieuwe bodembeleid de patstelling rond generie-
ke bodemsanering werd doorbroken, was de weg vrij voor concrete 
plannen. De gemeente wilde dat particulier opdrachtgeverschap 
hier een kans zou krijgen. Toen woningcorporatie Portaal instapte 
en meefinancierde, ontstond een stroomversnelling. In het steden-
bouwkundig plan van MVRDV neemt het begrip bouwveld een 

centrale positie in. Het zijn blokken bestaande uit vaak achttien 
kavels plus parkeerkelder, soms half verdiept. Aan de invulling 
van de kavels worden weliswaar voorwaarden gesteld, maar par-
ticuliere opdrachtgevers krijgen veel ruimte tot zelf beslissen. Het 
karakter van de wijk sluit aan bij de bestaande omgeving en bij de 
voor Leiden karakteristieke woningbouw. Bouwvelden met huur- 
en koopwoningen staan door elkaar heen. Binnen dit patroon 
lopen relatief smalle maar autovrije straten.

Particulier opdrachtgeverschap is het sleutelwoord bij Nieuw 
Leyden. Huurders en kopers kunnen woningen behoorlijk naar 
hun hand zetten. Bijzonder is dat het niet gaat om zogeheten 'vrije 
kavels', maar om bouwblokken met meer woningen. Dit betekent 
dat aspirantbewoners niet alleen zelf hun opdrachtgeverschap 
moeten vormgeven, maar ook in overleg met hun 'bouwblok-
genoten'. De veronderstelling is dat dit leidt tot gedeeld mentaal 
eigenaarschap, iets dat de leefbaarheid en de sociale cohesie ten 
goede komt. Huurders sluiten een contract, betalen borg en gaan 
aan de slag met een cd-rom met tal van keuzes. Zo zijn er vijf stijlen 
en tal van keuzemogelijkheden: een terras, een tweede toilet, een 
schuine kap, een dakkapel, een groot of juist een klein dakraam, de 
kleur van baksteen, kozijnen en dakpannen. Bij elke digitale keuze 
worden de gevolgen voor de maandelijkse woonlasten inzichtelijk 
gemaakt. Kopers worden in hun relatie met architecten en aan-
nemers op kosten van Leiden en Portaal ondersteund door een 
technische bouwplancoördinator. Vanaf begin 2007 is de functie-
gemengde wijk in aanbouw.

Aandachtspunten 2008
1.  Het collectieve aspect van het particuliere opdrachtgeverschap 

trekt een zware wissel op de (vrije) tijd van de deelnemers. De 
vraag is waar het evenwicht ligt tussen overheidssturing en 
vrijheid van de deelnemers. Moet de gemeente bijvoorbeeld 
de parkeergarage bouwen? In Nieuw Leyden is hiervoor niet 
gekozen maar biedt de organisatie technische en procesmatige 
begeleiding aan.
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inachtneming van publieke taken die niet overdraagbaar zijn, zoals 
de bestemmingsplanprocedure, vergunningverlening en zaken 
die raken aan handhaving van de openbare orde. De rol van de 
marktpartij in het onderhoud en beheer van het gebied is bijzonder, 
maar was op dat moment ook een logische keuze. Almere was nog 
maar een jonge gemeente van geringe omvang, met bovendien meer 
ervaring met ontwikkeling dan met beheer en onderhoud. Wat was 
er dan ook mooier dan beheer en onderhoud onder te brengen in 
de exploitatie en die taak na tien jaar, dan groter en meer ervaren, 
weer terug te nemen. Zo geschiedde dan ook.

Na oplevering van de eerste 250 woningen zijn er nog twee 
uitbreidingen van het gebied gekomen. Uiteindelijk zullen er in het 
gebied 2700 woningen staan. Hoewel het woord 'gebiedsconcessie' 
destijds nooit is gevallen, draagt het hiervan wel enkele kenmerken. 
Het eerste kenmerk is het helder onderscheiden van (eind)verant-
woordelijkheden, zonder een goede samenwerking in de weg te 
staan. Het tweede kenmerk is het onderbrengen van alle planon-
derdelen in de exploitatie. Het derde kenmerk is de betrokkenheid 
van een private partij in de fase van beheer en onderhoud.

Aandachtspunten 2008
1.  De exploitatie van alle planonderdelen en de verantwoordelijk-

heid voor beheer en onderhoud zijn in een vroeg stadium aan 
één private partij gegund. Anno 2008 moeten publieke taken 
van enige omvang openbaar en Europees worden aanbesteed. 
Sterker: een private partij die tijdens de (voor)verkenningsfase 
meedenkt, loopt het risico vanwege unieke voorkennis later te 
worden uitgesloten. Wat in het project geen aandachtspunt was, 
zou het in de huidige tijd wel zijn.

2.  De exploitatie van Noorderplassen leek aanvankelijk een risi-
covolle onderneming. Juist door alle componenten van het plan 
bij elkaar te nemen (zandwinning, woningbouw, natuuront-
wikkeling, infrastructuur en beheer en onderhoud) bleek een 
sluitende exploitatie mogelijk. Dit is een leerpunt voor nieuwe 
praktijken.

2.  De grilligheid van de bouw, die zich vooral uit in het 
aanbestedingsresultaat, zorgt voor veel onzekerheid. De 
enorme prijsstijgingen in 2007 en 2008 hebben tot veel planaan-
passingen en bezuinigingen geleid.

3.  De enorme variatie in ontwerpen en de angst voor amateurisme 
maakt veel aannemers kopschuw. De bouwwereld is niet goed 
geëquipeerd voor deze nichemarkt. Ook de overheid heeft moei-
te met particuliere opdrachtgevers. Zo is het bouwtoezicht niet 
berekend op de extra controle die tijdens de bouw nodig is.

Noorderplassen

Almere
ontwikkeling van koopwoningen in het dure segment op een  
buitenstedelijke locatie langs het water

Waar:
Wat:
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Situatieschets 2008
Om te komen tot een meer gevarieerde samenstelling van de 

bevolking was Gemeente Almere in 1990 voornemens koopwo-
ningen in het duurdere segment bouwen. Bij het zoeken naar een 
geschikte locatie verschenen de Noorderplassen aan de horizon. 
De Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) wilde het gebied 
van 300 hectare aan de gemeente overdoen. Gezien de woning-
marktsituatie was het financiële risico groot. Bovendien was toen 
het ambtelijk apparaat van Almere er niet op ingesteld om een 
dergelijk project te leiden. Daarom werd in een vroeg stadium 
samenwerking gezocht met de markt en gevonden in Oranjewoud. 
Door zandwinning, woningbouw, natuurontwikkeling, infrastruc-
tuur en beheer en onderhoud in een integraal plan met elkaar te 
verbinden, bleek het mogelijk de exploitatie sluitend te krijgen.

Oranjewoud kreeg een belangrijke rol toebedeeld in de samen-
werking en droeg zorg voor de verdere ontwikkeling inclusief ste-
denbouwkundig ontwerp, maar ook het onderhoud en het beheer 
van het gebied voor een periode van tien jaar. Dit uiteraard met 

3.  Juist wanneer verantwoordelijkheden voor ontwikkeling en 
beheer en onderhoud in belangrijke mate bij een private partij 
worden neergelegd, is publiekprivaat vertrouwen essentieel. 
Anders komt het waarschijnlijk niet tot een werkbare overeen-
komst. Dit aandachtspunt is vooral een leerpunt voor toekom-
stige praktijken.
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borgen en/of om de gevolgen van wateroverlast zoveel mogelijk te 
beperken. Ook van de dertig boerenbedrijven moet de helft ver-
dwijnen. Rond de zomer van 2009 wordt het ontwerp rijksinpas-
singsplan ter inzage gelegd na goedkeuring door VenW. Nadat het 
rijksinpassingsplan is vastgesteld is er beroep en bezwaar mogelijk 
bij de Raad van State. Naar verwachting is het rijksinpassingsplan 
in 2011 onherroepelijk. Direct daarna kan de realisatie beginnen. 
Parallel aan het afhandelen van mogelijke beroepszaken bij de 
Raad van State wordt de aanbesteding voorbereid.

De transformatie van Noordwaard is vanaf de start ingesto-
ken als een interactief proces met bewoners en ondernemers. 
Gebiedsontwikkeling zonder de participatie van direct betrokke-
nen is zeker op deze schaal niet meer mogelijk en ook niet meer van 
deze tijd. Gaandeweg werd de altijd aanwezige spanning tussen 
algemeen en individueel belang groter. Dit niet in de laatste plaats 
doordat gedurende het proces op nationaal niveau standpunten 
zijn ingenomen, die van invloed zijn op de inrichting van de polder 
en op het besluit van individuen of ze al dan niet na 2015 in de 
Noordwaard willen blijven wonen. Voorbeelden van deze lande-
lijke standpunten zijn de definitie van een 'veilige' en een 'onvei-
lige' woning in een toekomstig buitendijks gebied en de landelijke 
schaderegeling Ruimte voor de Rivier. Door het uitstorten van 
standpunten en inherent daaraan traagheid van het proces worden 
meedenkende bewoners vanzelf tegenstanders.

Inmiddels is het vertrouwen terug op het niveau van twee jaar 
geleden ten tijde van het interactieve proces. De procedures zijn 
helder gemaakt. Langs de lijn van minnelijke verwerving wor-
den alle vrijkomende percelen aangekocht. Velen vertrekken om 
niet jaren in graaf- en bouwwerkzaamheden te moeten verkeren. 
Taxateurs en aankoopteams zijn actief om met individuele bewo-
ners en agrariërs werkbare afspraken te maken op basis van rede-
lijkheid en billijkheid.

Situatieschets 2008
Noordwaard is het omvangrijkste project binnen het program-

ma Ruimte voor de Rivier. Liefst 2.000 hectare gaan op de schop. 
Rivierdijken worden afgegraven om bij hoge waterstanden het 
rivierwater zo ver mogelijk bovenstrooms van de Nieuwe Merwede 
af te kunnen leiden en benedenstrooms zo westelijk mogelijk te 
kunnen laten wegstromen naar het Hollandsch Diep. De ontpol-
dering leidt tot zestig centimeter waterstanddaling ter hoogte van 
Werkendam en dertig centimeter bij Gorinchem. Landbouw blijft 
in het gebied aanwezig, maar veel boeren zullen hun land moeten 
opofferen. Van de 1700 hectare akkerbouwgrond blijven er na 
herinrichting ongeveer 650 hectare voor dat gebruik beschikbaar. 
Met herstel van de oude krekenstructuur vindt natuurontwikke-
ling plaats en wordt kleinschalige recreatie toegevoegd.

Met de tweehonderd bewoners is overeengekomen dat een ieder 
die dat wil in de Noordwaard kan blijven wonen, zij het vrijwel 
zeker op een andere locatie. Van de vijftig burgerwoningen moet 
ongeveer de helft verdwijnen. Bij de woningen die behouden kun-
nen blijven zijn al dan niet aanpassingen noodzakelijk aan de terp 
of aan de woning, om de stabiliteit van de woning te kunnen waar-

Noordwaard

Noord-Brabant, ten noorden van de Biesbosch
transformatie van landbouw naar waterberging en kleinschalige 
recreatie, natuur en landbouw

Wat:
Waar:
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Aandachtspunten 2008
1.  Omdat iedere huiseigenaar die wil blijven daartoe in de gelegen-

heid wordt gesteld, is de uiteindelijke inrichting van het gebied 
de uitkomst van een ingewikkelde puzzel van maatwerkoplos-
singen, mogelijke herbouw op bestaande locaties en nieuwbouw 
op alternatieve locaties. De opgave is vaart te houden in het leg-
gen van de puzzel binnen de vastgestelde procedures. In overleg 
met huiseigenaren wordt gekeken wat noodzakelijke en billijke 
oplossingen zijn aan de terpen en eventueel aan de opstallen zelf 
om die te kunnen behouden.

2.  Ruimtelijke kwaliteit als basis voor onderhandelen is niet een-
voudig, zelfs met de aanwezigheid van twee kwaliteitsteams 
(Ruimte voor de Rivier en Nieuwe Hollandse Waterlinie). Onder 
het begrip 'ruimtelijke kwaliteit' gaan tegengestelde belangen 
schuil. Ruimtelijke kwaliteit voor een individuele bewoner is wat 
anders dan ruimtelijke kwaliteit voor het algemene belang.

3.  In een tijd waarin de landbouwgrond schaars is, is het lastig 
een project uit te voeren waarin agrariërs op vruchtbare en 
goed verkavelde gronden moeten wijken en elders een nieuw 
bedrijf moeten opbouwen. Noordwaard is daarbij in competitie 
met vele andere ruimtelijke (natuur)ontwikkelingsprojecten in 
Nederland, die ook beslag leggen op landbouwgrond. Een goed 
landelijk netwerk en snel en doortastend optreden bij kansen, 
zijn voor overheden onontbeerlijke succesfactoren

Ooijen Wanssum

Noord Limburg aan de Maas ter hoogte van Venray
waterveiligheid, woningbouw, infrastructuur, recreatie en natuurWat:

Waar:
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Situatieschets 2008
Ooijen Wanssum ligt aan de Zandmaas. In 1993 overstroom-

den grote delen van het ruim twintig vierkante kilometer grote 
plangebied. Landbouwgronden, bedrijven, woningen, een camping 
en een compostfabriek stonden blank. In 1995 was het wederom 
raak, maar nu iets ten noorden van het plangebied dat zelf werd 
beschermd door noodvoorzieningen. In het kader van de Deltawet 
Grote Rivieren is de voorheen onbedijkte Maas voorzien van tijde-
lijke kades. Het was de bedoeling om deze kades op korte termijn 
overbodig te maken door duurzame ruimtelijke oplossingen in 
de vorm van nevengeulen, weerdverlagingen en retentiegebieden. 
Alras bleek realisatie van ruimte voor de rivier om tal van rede-
nen niet eenvoudig. Beperkte financiële middelen speelden hierbij 
een hoofdrol. Pas na 2015 is er mogelijk vanuit het rijk financiële 
ruimte om het gebied duurzaam te beschermen.

Provincie Limburg, Gemeente Horst aan de Maas, Gemeente 
Meerlo-Wanssum, Gemeente Venray, Waterschap Peel en Maasvallei 
Rijkswaterstaat en Habiforum zijn in 2006 gestart met een verken-
ning van andere oplossingsstrategieën. Van de zes strategieën is de 
strategie Verruiming veruit als beste beoordeeld, ook door bewo-
ners die met realisatie hun woning moeten verlaten. De strategie 
is ontwikkeld door het InnovatieNetwerk en is ingebracht in het 
proces van de verkenning. De strategie gaat uit van verruiming van 
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de oude Maasarm die door de tijdelijke kades is afgesloten. 
Deze ruimtelijke ingreep vervangt de schijnveiligheid door 
werkelijke waterveiligheid en haalt het slot van het gebied 
wat betreft verdere sociaaleconomische ontwikkeling. Naast ver-
ruiming van de oude Maasarm richt de gebiedsontwikkeling zich 
op complementaire woningbouw, aanleg van een rondweg om 
Wanssum, herinrichting van de haven van Wanssum, kwaliteitsver-
betering van waterrecreatie in en om de haven, natuurontwikke-
ling en betere benutting van cultuurhistorisch erfgoed. Het gebied 
heeft kwaliteiten en kan zich zelfs ontwikkelen tot het 'Toscane 
om de hoek'. Betrokken overheden werken aan een structuurvisie 
voor het gebied (Gebiedsplan Ooijen Wanssum). Daarna wordt een 
besluit genomen over de vorm van publieke private samenwerking: 
een alliantie, een alliantie met delen in concessie of een gebieds-
concessie.

Aandachtspunten 2008
1.  Om snel en slim te kunnen handelen is één publieke trekker, heel 

waardevol. Hoewel zich in het proces aftekent dat de provincie 
die rol krijgt, is hierover nog geen formeel besluit genomen. De 
door de provincie beoogde publieke trekker houdt het midden 
tussen een op afstand opererende regisseur en een autoriteit die 
bevoegdheden overneemt.

2.  De provincie wil zoveel als mogelijk in de geest van gebieds-
concessies te werk gaan. De grens van vigerende wetgeving zal 
daarvoor continu worden opgezocht. Gebaande paden worden 
verlaten. Dit vereist inventiviteit en betrokkenheid van deskun-
digen binnen betrokken overheidsorganisaties. Het communi-
catieve vermogen van zowel bestuurders als het projectbureau 
wordt hiermee zwaar op de proef gesteld.

3.  Parallel aan de gebiedsontwikkeling loopt een gemeentelijke herin-
deling. Het grondgebied van Meerlo-Wanssum gaat voor een deel 
naar Horst aan de Maas en voor een deel naar Venray. Spanningen 
binnen dit traject kunnen overslaan naar de gebiedsontwikkeling.

Situatieschets 2008
Op circa driehonderd meter van het Centraal Station, op het 

zuidelijkste puntje van Amsterdam-Noord, vindt een grootscha-
lige herontwikkeling plaats onder de naam Overhoeks. Shell kan 
door onder meer digitalisering zijn activiteiten concentreren op 
een gebied van 7 hectare in plaats van de huidige 27. In 2016 
zullen in Overhoeks volgens planning 2200 woningen zijn gere-
aliseerd, ruim 70.000 vierkante meter werkfuncties en 60.000 
vierkante meter hotels, voorzieningen en culturele functies. Het 
Filmmuseum, nu nog op veel verschillende locaties in en buiten 
Amsterdam gevestigd, zal straks naar Overhoeks verhuizen en zijn 
publieksactiviteiten sterk uitbreiden. Zo moet een levendig en cen-
traal gelegen stuk stad ontstaan, dat toch een zekere rust uitademt 
door de weidse ligging aan het IJ en een relatief groot areaal aan 
openbaar groen.

De samenwerking Overhoeks is vastgelegd in een samenwer-
kingsovereenkomst tussen de gemeente, Shell en ING Real Estate. 
Voor de ontwikkeling van het gebied vormen ING Real Estate 
en woningcorporatie Ymere sinds 2005 de Ontwikkelcombinatie 
Overhoeks. ING Real Estate zag in een vroegtijdig stadium de 

Overhoeks

Amsterdam
transformatie van voormalig Shell-terrein aan noordelijke IJ-oever tot
multifunctioneel gebied met woningen, werkfuncties, hotels,
voorzieningen en culturele functies

Wat:
Waar:
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kwaliteiten van het gebied. Maar voor een succesvolle gebieds-
ontwikkeling moeten deze kwaliteiten wijd en zijd bekend zijn. 
Overhoeks was een onbekend terrein, jarenlang afgesloten voor 
Amsterdammers. Daarom werd in 2004 bij Overhoeks 'branding' 
geïntroduceerd, ofwel het met een merkstrategie op de kaart 
zetten van de gewenste identiteit bij diverse doelgroepen. Voor 
consumptieartikelen is het een beproefd instrument, maar in de 
vastgoedwereld is het nog vrij uitzonderlijk. Met de partners, met 
naast de drie initiatiefnemers ook stadsdeel Amsterdam Noord, 
projectbureau Noordwaarts, Ymere, Vesteda en het Filmmuseum, 
zijn daartoe onderscheidende kernwaarden geformuleerd die het 
DNA vormen van het merk ('brand') Overhoeks. Aanvankelijk 
zeven, later teruggebracht tot vier: levendig, eigenzinnig, kosmo-
politisch en cultureel.

De 'brand' is niet alleen uitgangspunt voor de gebiedspromotie 
en alle publieksuitingen, maar vormt nadrukkelijk het vertrekpunt 
voor de productontwikkeling van Overhoeks. Voor onder meer het 
ontwerp, de inrichting van de openbare ruimte, voor de selectie 
van toekomstige gebruikers en de architectuur. 'Branding' moet 
worden vertaald naar concrete plannen en resultaten. Lukt dat niet, 
dan gaat het tegen de initiatiefnemers werken, omdat de merkbe-
lofte dan niet wordt waarmaakt. 'Branding' werkt in Overhoeks. 
Dat is bijvoorbeeld zichtbaar in de toenemende bekendheid van het 
gebied, maar ook in de succesvolle intekening op de eerste wonin-
gen. De 'brandingstrategie' heeft ook positief gewerkt op de interne 
samenwerking en het onderlinge vertrouwen.

Overhoeks bevindt zich nu in de overgang van conceptontwik-
keling naar realisatie, een nieuwe fase in het proces 'van grof naar 
fijn'. Shell zal in de loop van 2009 verhuizen naar het nieuwe New 
Technology Center, waardoor de weg vrij is voor de realisatie. De 
bouw van de eerste woningen is in gang gezet. Voor de hoogbouw 
in de multifunctionele 'strip' wordt op dit moment hard gewerkt 
aan de ontwerpen. De interesse voor de andere functies in het plan, 
commercieel (kantoren, hotels) en niet commercieel (onderwijs, 

cultuur) is er nadrukkelijk, maar de 'planningshorizon' maakt dat 
deze interesse op dit moment nog onvoldoende concreet is gewor-
den.

Aandachtspunten 2008
1.  Met 'branding' worden een merk en een imago neergezet. De 

ambitie is er, de voortekenen zijn goed, maar de bewijslast zit 
hem uiteindelijk in de daadwerkelijke realisatie en het waar-
maken van de merkbelofte. De eerste klappen moeten gelijk raak 
zijn, want die zetten de toon voor het gebied.

2.  Onvoorziene zaken horen bij de fase van realisatie, in dit geval 
bijvoorbeeld de ontdekking dat de verontreiniging van het  
terrein op een aantal plekken ernstiger was dan voorzien. Maar 
geen gebiedsontwikkeling zonder tegenvallers. De ontstane 
ondernemende groep laat zich hierdoor niet uit het veld slaan en 
treedt deze tegenvallers oplossingsgericht tegemoet.

3.  De mogelijk gevoelige ligging. Overhoeks positioneert zich als 
gelegen aan de noordelijke IJ-oever (Amsterdam aan het IJ), een 
gebied dat in ontwikkeling is. Het vormt ook onderdeel van het 
grotere Amsterdam-Noord, met ondermeer de beruchte Van 
der Pekbuurt als directe buur. De imagoverbetering van Noord 
moet in samenhang gebeuren. Er is een wederzijds belang: voor 
de gebieden en voor de partners die in beide gebiedsdelen actief 
zijn, waaronder Stadsdeel Amsterdam Noord en Ymere.
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Perkpolder

Zeeuws Vlaanderen
natuurcompensatie en leefbaarheid dorpskern

Waar:
Wat:
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Situatieschets 2008
Buurtschap Perkpolder is met de opening van de Westerschelde-

tunnel haar veerverbinding Kruiningen-Perkpolder, landelijk be-
kend via radio en tv in verband met regelmatige uitval, kwijtge-
raakt. Dit verlies heeft een negatieve invloed op de economische 
ontwikkeling en op de leefbaarheid van het noordelijke deel van 
Gemeente Hulst. Door een waterkering voor natuurcompensatie 
('waterkeren in de breedte') op innovatieve wijze te combineren met 
het ophogen van het voormalige veerplein, ontstaat een bijzondere 
plek voor recreatie, natuur en watergebonden wonen. Hoewel het 
teruggeven van ontgonnen land aan natuur of water in Zeeland 
precair is, is deze gebiedsontwikkeling kansrijk. Juist de beleidsur-
gentie (natuurcompensatie) maakt oplossingen voor de gebiedsur-
gentie (sociaaleconomische achteruitgang) mogelijk.

Met het oog op de gebiedsontwikkeling heeft Hulst in 2005 een 
ontwerpprijsvraag uitgeschreven. AM en Rabo Bouwfonds waren 
de gelukkigen. Het inmiddels ontwikkelde plan voor Perkpolder 
omvat de bouw van 250 woningen en een hotel met wellnessvoor-
zieningen op het voormalige veerplein, een jachthaven, een nieuw 
natuurgebied, een golfbaan en 200 recreatiewoningen in de westelij-
ke Perkpolder. Met de uitvoering is circa 100 miljoen euro gemoeid. 
In 2017 moet het volledige plan zijn gerealiseerd. Begin december 

Renswoude

Renswoude
wonen, werken, natuur en water op de grens van stedelijk en
 landelijk gebied

Wat:
Waar:
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Situatieschets 2008
Renswoude staat model voor de worsteling van veel Nederlandse 

gemeenten op de grens van stedelijk en landelijk gebied. Het zijn 
gemeenten die hun dorpskern willen uitbreiden om in de woning-
behoefte voor de eigen bevolking te voorzien, maar daarbij te 
maken krijgen met boerenbedrijven die vanwege stankcirkels uit-
breidingsplannen in de weg zitten. In Renswoude kwam daar nog 
iets bij. De reconstructiecommissie had plannen voor herinrichting 
van het bekengebied rond het dorp, gericht op herstel van de natuur 
en het stimuleren van recreatie. Het waterschap en de provincie 
gingen nog verder. Ze wilden het bekensysteem opwaarderen tot 
ecologische verbindingszone. Tel al die ambities en plannen bij 
elkaar op en voor je het weet ontstaat een patstelling, gekenmerkt 
door spookvergunningen, procedures en rechtszaken. Dat dreigde 
ook in Renswoude te gebeuren.

Het ging gelukkig anders. Groenland Beheer maakte op eigen 
initiatief een plan voor de integrale ontwikkeling. De aanname was 
dat wanneer je alle ambities naast elkaar legt en vervolgens goed 
voordenkt, je een oplossing kunt vinden waar iedereen achter staat. 

2008 is hiervoor de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. 
Een publiekprivaat consortium met daarin Provincie Zeeland, 
Gemeente Hulst, Rabo Bouwfonds en AM, gaat in samenwerking 
met Rijkswaterstaat en Dienst Landelijk Gebied aan de slag.

Aandachtspunten 2008
1.  Het projectleiderschap was tijdens de planuitwerking in handen 

van de marktpartijen. Om publiekpubliek tot overeenstemming 
te komen is de regie overgenomen door de publieke partijen en 
zijn de private partijen (tijdelijk) buitenspel gezet. De onzeker-
heid voor de marktpartijen nam hierdoor toe en ook het nog 
prille vertrouwen is op de proef gesteld. Toen vervolgens een 
nieuwe publieke projectleider verscheen, ontstond vertraging 
door gedane zaken opnieuw ter discussie te stellen. Het ver-
trouwen groeide aanvankelijk trager dan noodzakelijk voor een 
dergelijke gebiedsontwikkeling. Later bleek de projectleider wel 
de juiste persoon om het project binnen zijn organisatie verder 
te brengen en haalbaar te maken.

2.  Provincie Zeeland, Gemeente Hulst, Waterschap Zeeuws 
Vlaanderen, Rijkswaterstaat, Dienst Landelijk Gebied, Domeinen 
en Staatsbosbeheer hebben veel met elkaar uit te onderhande-
len. Geruime tijd was sprake van aanzienlijke verschillen in 
belangen, verantwoordelijkheden en financiële mogelijkheden. 
Daarbij komt dat het ontwikkelen van publieke ambities, zoals 
een innovatieve waterkering, enerzijds verbinding vereist met 
private partijen en anderzijds met collega’s binnen de overheids-
organisaties. Vooral dit laatste blijkt allerminst eenvoudig.

3.  Transparantie van financiële berekeningen is wezenlijk voor 
onderling vertrouwen. De publieke partijen hebben voor hun 
berekeningen een bureau ingeschakeld. De private partijen heb-
ben zelf ook berekeningen gemaakt. De aanwezigheid van zowel 
een publieke als een private berekeningsmethode nodigt uit tot 
reactiviteit, terwijl beide partijen op zoek waren naar slimme 
oplossingen om ambities hoog te kunnen houden.

Precies dat is gebeurd. Al pratend bleek dat sommige boeren méér wilden, 
sommigen juist iets anders. Tijdens individuele gesprekken kwamen de echte 
wensen op tafel. En daardoor ging de knop om. Het lukte om de verschil-
lende belangen te verankeren in een convenant tussen de boeren onderling 
en tussen de boeren en de gemeente. Door te schuiven met de agrarische 
bedrijven – soms stoppen en slopen, soms uitbreiden, soms verhuizen, soms 
overschakelen naar iets anders – was een doorbraak mogelijk. De gemeente 
kon de bouwplannen doorzetten en er ontstonden nieuwe mogelijkheden 
voor waterberging, natuur en recreatie.

Twee instrumenten maakten de ontwikkeling financieel mede mogelijk. 
Met de ruimte-voor-ruimte-regeling kunnen gebouwen in het buitengebied, 
die hun oorspronkelijke functie hebben verloren, een andere functie krij-
gen. De regeling maakt ook vervangende nieuwbouw elders in het gebied 
mogelijk. Ontwikkelingsrechten kunnen zo worden verhandeld. Het tweede 
instrument is de rood-voor-groen-regeling. Daarmee kan de aanleg van 
nieuwe natuur worden bekostigd met baten van rode ontwikkelingen, voor-
namelijk woningbouw. 

In Renswoude is de aanpassing van het bekensysteem en natuurontwik-
keling langs de oevers deels zo gefinancierd. De aanpak werkte. Lopende 
rechtszaken stopten. Boeren beloofden geen bezwarenprocedures te begin-
nen, terwijl de gemeente zich ook tot iets verplichtte. In het voorjaar van 
2006 werd een samenwerkingsovereenkomst getekend, in de loop van 2007 
is gestart met het bouwrijp maken en begin 2008 startte de bouw van de 
woningen. In 2009 wordt Beekweide opgeleverd.

Aandachtspunten 2008
1.  Beleidsurgenties (waterproblematiek, natuurontwikkeling) en gebiedsur-

genties (woningbehoefte eigen bevolking, ontwikkelmogelijkheden agra-
rische bedrijven) komen nadrukkelijk samen in één gebied. Aanvankelijk 
manifesteerden deze urgenties zich als tegenpolen, wat leidde tot een pat-
stelling. Op het niveau van achterliggende belangen bleek overeenstem-
ming binnen bereik te liggen.

2.  Door een expliciete expressie van de diverse sectorale belangen én door de 
onderlinge verbinding van deze belangen, is de problematiek in het gebied 
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helder geworden en is tegelijkertijd ruimte gecreëerd om 
tot een integrale oplossingsstrategie te komen die meer biedt dan 
de som der delen. Het klinkt als een sprookje maar is realiteit.

3.  Creativiteit met financieelplanologische vereveningsconstructies 
(ruimte-voor-ruimte-regeling en rood-voor-groen-regeling) heb-
ben ook betaalbare oplossingen mogelijk gemaakt. Zicht op 
concrete betaalbaarheid bleek bepalend voor de haalbaarheid en 
de realiteitswaarde van het ontwikkelproces.

Roombeek

Enschede
wederopbouw van door de vuurwerkramp verwoeste wijk, met 
ruimte voor wonen, werken en (sociaal) culturele voorzieningen

Wat:
Waar:
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ven. Via het convenant Kwaliteitsimpuls nog eens 32 miljoen euro 
voor voorzieningen, cultuur en particulier opdrachtgeverschap. De 
gemeente vestigde de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) op het 
gebied. Een intensief participatieproces ging van start. Een belang-
rijke uitkomst was de breed gedragen wens om weer een gemengde 
wijk te maken met ook detailhandel, andere bedrijvigheid en (soci-
aal) culturele voorzieningen.

In 2002 zijn het stedenbouwkundige plan en programma vast-
gesteld. De contouren van de wijk zoals iedereen die kende zijn 
daarin gehandhaafd, maar de invulling ervan varieert per buurt. 
Dit met respect voor het verleden, inclusief het industriële erfgoed. 
Het nieuwe bestemmingsplan is in 2004 vastgesteld. Mede door 
het intensieve participatieproces zijn maar enkele zienswijzen inge-
diend. Inmiddels is tachtig procent van de wijk opgeleverd, in het 
bijzonder de woningbouw. Langzaam verschuift de aandacht naar 
de resterende complexen voor bedrijvigheid. En naar het definitief 
maken van de openbare ruimte.

Het gemeentelijk opdrachtgeverschap heeft een cruciale rol 
gespeeld in de ontwikkeling van Roombeek. De vestiging van de 
Wvg op het gebied was een bewuste keuze om grote projectontwik-
kelaars buiten te houden. Hierdoor ontstond een even gewenste als 
bijzondere situatie. Het betekende immers dat de gemeente de regie 
kon nemen en ook kon houden. Regie bijvoorbeeld op het concept 
van de wijk, op de keuze van de stedenbouwkundige en op het 
participatieve proces. Tegelijkertijd kon en wilde de gemeente veel 
overlaten aan directe betrokkenen en aan de stedenbouwkundige. 
Onder drie verschillende regimes van welstand is een groot deel 
van de woningen via particulier opdrachtgeverschap gerealiseerd.

Aandachtspunten 2008
1.  Het houden van regie aan de ene kant en het geven van ruimte 

voor participatie en ondernemerschap aan de andere kant, ver-
eist balanceren op het koord tussen vasthouden en loslaten. In 
Roombeek is dit potentiële spanningspunt juist benut als een 

kans. Er is gezocht naar de basis in de samenleving, waarna de 
overheid inhoudelijke en procesmatige kennis en kunde heeft 
toegevoegd om de inbreng uit de samenleving tot zijn recht te 
kunnen laten komen.

2.  Behoud van het verleden versus voorzien in nieuwe toe-
komstwaarde. Hoe om te gaan met oude textielpanden, de 
(textiel)geschiedenis van de wijk, het oude stratenpatroon en de 
recente historie, zonder te vervallen in een retrospectieve wijk? 
Dit vraagstuk bleek een uitdaging van de eerste orde dat door de 
energie van velen tot een authentiek resultaat heeft geleid.

3.  Door het werkkapitaal dat Roombeek bij de start van het pro-
ject beschikbaar had, was de klassieke spanning tussen kosten 
op korte termijn en baten op lange termijn niet aan de orde. 
Niet continu in onzekerheid hoeven sprokkelen bij partijen 
geeft zoveel lucht, dat een wijk kan worden neergezet die de 
komende honderd jaar op waarde blijft. Het gaat onder meer om 
de mogelijkheid de kwaliteit van de openbare ruimte hoog in te 
zetten, waardoor de bereidheid van anderen om te investeren en 
kwaliteit toe te voegen, ook toeneemt. Vanuit het oogpunt van 
maatschappelijke waarde en lange termijn kosten, kan het bijna 
niet goedkoper.

Situatieschets 2008
Roombeek ligt aan de noordkant van Enschede en werd in 

de achttiende eeuw geschikt gemaakt voor agrarisch gebruik. 
Later gingen de boeren ook textiel produceren. Zij gebruikten 
voor het wassen water uit de beken en voor het drogen de omrin-
gende bleekvelden. In 1890 reden de eerste treinen op de spoorlijn 
Enschede-Oldenzaal en werd Roombeek de vestigingsplek van 
textielindustrie. Ook kwam bierbrouwer Grolsch hierheen. In de 
loop van de twintigste eeuw ging de textiel teloor. Veel arbeiders, 
die hier ook woonden, raakten hun emplooi kwijt. In 2000 bestond 
Roombeek uit zeven buurten, met elk een identiteit, maar zonder 
samenhang op wijkniveau. Er was bedrijvigheid, deels bloeiend, 
deels marginaal.

Direct na de fatale ramp in mei 2000 werd met vereende 
kracht hulp geboden en al snel gedacht aan wederopbouw. Het rijk 
sprak daadwerkelijk met één mond klare taal over een financiële 
bijdrage. Via het convenant Wederopbouw Roombeek kwam 122 
miljoen euro beschikbaar voor slopen, ruimen, saneren en verwer-
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Waalfront

Nijmegen
transformatie van oud industrieterrein naar nieuw woon-, werk en 
verblijfsgebied aan de Waal

Waar:
Wat:
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Situatieschets 2008
Waalfront is nu nog een verouderd bedrijventerrein dat 

Nijmegen-West afsluit van de Waal. De hier gevestigde onderne-
mingen lopen tegen hun grenzen qua uitbreidingsmogelijkheden 
en milieubelasting. Met het Masterplan Waalfront wil Nijmegen 
de naburige wijk Waterkwartier uitbreiden met een nieuw stuk 
stad aan de rivier. Voor iedereen toegankelijk en, zowel vanuit 
Waterkwartier als het stadscentrum, beloopbaar. Er komen 2600 
woningen en 27.000 vierkante meter bruto vloer oppervlak voor 
bedrijven en voorzieningen. Het plan bestaat uit negen gevarieerde 
deelgebieden en kent een fasering van ongeveer vijftien jaar. Tijdens 
de planuitwerking en de realisatie werkt de gemeente samen met 
Rabo Bouwfonds. Al tijdens de verkenningsfase is de private par-
tij via Europese aanbesteding geselecteerd. In november 2005 is 
de publiekprivate intentieovereenkomst ondertekend. Vanaf dat 
moment is een vertrouwensrelatie ontstaan en geven beide partijen 
zonder voorbehoud het beste van zichzelf. De gemeente verwerft de 
benodigde terreinen en heeft een deel ervan al aangekocht.

In het ontwerpproces speelden twee elementen een belangrijke 
rol: de drie cultuurhistorische tijdlagen (Romeinse tijd, middel-

andere fasering van de realisatie noodzakelijk maken. 
Niet elke uitvoerbare grondverwerving past immers in 
de voorziene planning van de ontwikkeling. Toepassing van de 
Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) en desnoods onteigening 
bieden daarvoor een niet voldoende snel sturingsinstrument.

2.  De kwaliteit van de gebiedsontwikkeling staat niet ter discus-
sie. De beoogde kwaliteit is immers direct gerelateerd aan de 
beoogde opbrengsten en is duidelijk vastgelegd in de samenwer-
kingsovereenkomst. Wel moet tijdens het ontwikkelingsproces 
mogelijk tijdelijk worden ingeboet op kwaliteit, bijvoorbeeld 
door een ongunstige voortgang of volgorde van de verwerving 
van bestaand vastgoed. Kritisch is dan de vraag of nieuwe bewo-
ners dit accepteren en of het aspirant kopers afschrikt, zeker 
tegen het licht van de tijdelijke 'kopersstaking' als gevolg van 
de kredietcrisis.

3.  Tijdens ontwikkeling van het masterplan is veel geïnvesteerd in 
het proces met bewoners en ondernemers. In het daarop volgen-
de proces van bestemmingsplan en samenwerkingsovereenkomst 
is het voor omwonenden en ondernemers relatief stil geweest. 
Met de lange doorlooptijden van processen is het niet eenvoudig 
het eerder bij hen gegenereerde enthousiasme vast te houden. 
Opnieuw zal worden geïnvesteerd in betrokkenheid en begrip. 
Voor de nadere uitwerking van planonderdelen en de ontwikke-
ling van producten als een beeldkwaliteitplan, gebaseerd op het 
masterplan, zal de 'meedenktank' opnieuw actief zijn.

eeuwen en industriële revolutie) als basis voor het ontwerp en het 
uitgangspunt om het ontwerp in een interactief proces tot stand 
te brengen. Samen met landschapsarchitect Lodewijk Baljon en 
architect/stedenbouwkundige Liesbeth van der Pol is dit uitgevoerd 
in een relatief snel maar intensief proces. Het heeft geresulteerd 
in het Masterplan Waalfront. Een zogeheten meedenktank, een 
zorgvuldig samengestelde kerngroep van bewoners en onderne-
mers, was de spil bij het verbinden van wensen en eisen uit het 
bestaande gebied met ontwerpen voor het toekomstige gebied. Het 
open maar allerminst vrijblijvende proces leverde een gezamenlijk 
verhaal op van gemeente, bewoners, ontwerpers en marktpartij. 
Burgerparticipatie, ontwerpproces en milieueffectrapportage zijn 
in een slank, slim en snel proces met elkaar vervlochten. De drie 
sporen hebben elkaar onderling verrijkt.

In 2006 is het masterplan door de gemeenteraad goedgekeurd 
en is het traject van het bestemmingsplan ingezet. Het bestem-
mingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld en, in het kader 
van de oude Wro, goedgekeurd door Provincie Gelderland. In 2007 
lag de nadruk op het sluitend krijgen van de exploitatie: de kosten 
van de ontwikkeling, de opbrengsten en de zoektocht naar aanvul-
lende bijdragen van gemeente, provincie, rijk (in 2008 is 25 miljoen 
euro uit het Nota Ruimte Uitvoeringsbudget toegezegd) en Europa. 
Een en ander is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst 
en is organisatorisch vormgegeven in het Ontwikkelingsbedrijf 
Waalfront. De uitgangspunten, zoals vastgelegd in de intentieover-
eenkomst, blijven onverkort van kracht: samen uit, samen thuis, 
met een gelijke risicoverdeling tot in de haarvaten.

Aandachtspunten 2008
1.  Voortgang en volgorde van grondverwerving bepalen de vol-

gende stap in de gebiedsontwikkeling. Een grondverwerving 
die achterblijft bij de voorziene planning, bijvoorbeeld omdat 
uitkoop en verplaatsing van bestaande bedrijven duur is en veel 
tijd vraagt, kan de gebiedsontwikkeling financieel onder druk 
zetten. De volgorde van de grondverwerving kan bovendien een 

Waterkwekerij

Alkmaar
transformatie van binnenstedelijk gelegen rioolwaterzuiveringinrichting 
tot duurzaam stedelijk gebied voor wonen, werken en recreëren

Wat:
Waar:
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Situatieschets 2008
Midden in het stedelijke gebied van Alkmaar ligt een bedrij-

venterrein, dat grotendeels in beslag wordt genomen door een 
grote rioolwaterzuiveringinrichting (rwzi). Gemeente Alkmaar 
en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zien kansen 
om dit gebied de komende jaren compleet van gedaante te laten 
veranderen. Daarbij moet de bestaande rwzi worden vervan-
gen door een moderne en compacte installatie (een zogenaamde 
membraanbioreactor). Als die kansen worden benut, ontstaat op 
deze plek De Waterkwekerij. Een aantrekkelijke en vooral duur-
zame gebiedsontwikkeling waar wonen, werken, waterzuivering 
en recreatie harmonieus samen gaan. Inrichting en gebruik van het 
gebied gaan onder meer uit van meervoudig gebruik van de ruimte, 
zeer schoon water en een aanzienlijke beperking van de uitstoot 
van kooldioxide met maar liefst zestig procent.

Naast de waarde voor Alkmaar biedt De Waterkwekerij ook 
mogelijkheden voor andere gebieden. In Nederland liggen ongeveer 
vijfentwintig waterzuiveringsterreinen zoals in Alkmaar. Ze zijn 
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langzaam maar zeker omringd door stedelijke bebouwing. Het 
gros van die terreinen ligt ook nog eens zeer gunstig ten opzichte 
van station en stedelijke voorzieningen. De aanpak en investering 
in Alkmaar biedt dus ook perspectief voor tal van andere situaties 
in Nederland. Het aanvankelijke plan voor De Waterkwekerij 
resulteerde in een investeringstekort van circa veertig miljoen 
euro. In een optimalisatiestudie is dit tekort met een kwart terug-
gebracht. Verder is in deze optimalisatieslag het duurzaamheids- 
pakket verder aangescherpt, vooral wat betreft de realiteitswaarde 
van de oorspronkelijk voorgestelde maatregelen.

De optimalisatiestudie dateert van begin 2007. Daarop volg-
de een zoektocht naar de dekking van het investeringstekort, 
de onrendabele top. Vele mogelijkheden zijn de revue gepas-
seerd, onder meer het Fonds Economische Structuurversterking 
(FES), het programma Schoon en Zuinig, het investeringsfonds 
van de Bank Nederlandse Gemeenten en de Programmaraad 
Kennis en Innovatie. Het meest kansrijk lijkt momenteel het 
Innovatieprogramma van de Kaderrichtlijn Water (IPKRW). Een 
aanvraag is ingediend. In afwachting van de uitkomst hiervan lig-
gen twee serieuze opties open: doorgaan op de lijn van de IPKRW-
aanvraag (met nog een resterend tekort van vijf miljoen) óf inzetten 
op het, via een marktverkenning, aangaan van een publiekprivate 
samenwerking.

Aandachtspunten 2008
1.  De Waterkwekerij wordt geconfronteerd met een businesscase 

die een tekort laat zien, terwijl de investeringen uit maatschap-
pelijk oogpunt verstandig zijn. Dat komt omdat veel van de 
baten van het project 'indirect' of 'extern' zijn. Dat wil zeggen 
dat deze baten niet terechtkomen bij gemeente en hoogheem-
raadschap maar bij andere partijen. In dit geval gaat het bij uit-
stek om baten met betrekking tot water, energie en milieu. Deze 
opbrengsten worden erkend, maar ze zijn over het algemeen niet 
of nauwelijks in de exploitatie zichtbaar te maken. Datzelfde 
geldt voor entrepreneurkosten die mogelijk tot voordelen en 

baten kunnen leiden bij de toepassing van het concept op andere 
locaties.

2.  Het rijk is in woorden enthousiast over duurzame integrale 
gebiedsontwikkeling, maar blijkt in daden vaak nog gefocust 
op een sectorale insteek vanuit water, energie, infrastructuur, et 
cetera. Opvallend is dat vooral VROM veel belangstelling heeft 
voor ontwikkelingen als De Waterkwekerij, maar de neiging 
vertoont de economische haalbaarheid als centraal uitgangspunt 
te nemen. De veronderstelling hierbij is dat 'de markt' het initia-
tief maar moet overnemen, terwijl het algemeen bekend is dat de 
markt bestaat bij de gratie van rendabele investeringen.

3.  Samenwerking tussen lagere overheden, zoals Alkmaar en het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, blijft nog 
steeds een testcase waarbij het kijken over de grenzen van de 
eigen verantwoordelijkheid geen sinecure is. Een optimale 
samenwerking is gewenst, maar men wordt daarbij vaak gehin-
derd door de waan van de dag of prioriteiten van andere aard. 
Zo heeft het hoogheemraadschap, om redenen van een snelle 
effectuering van de fusie, gekozen voor een andere locatie voor 
het nieuwe hoofdkantoor. De samenwerking tussen gemeente en 
hoogheemraadschap is gebaseerd op een intentieovereenkomst, 
die eind 2005 is opgesteld. Die overeenkomst is niet 'waterdicht', 
omdat in een dergelijk vroeg stadium niet alles geïdentificeerd is. 
Dit vereist wel dat gedurende de looptijd van het project sprake 
is van een grote mate van wilskracht en een behoorlijke portie 
geduld en vertrouwen. De duur van de voorbereidingen vraagt 
wat dat betreft veel van het doorzettingsvermogen van betrok-
ken partijen.

Woensdrecht

Woensdrecht
versterking van vliegtuigonderhoud op vliegbasis naast natuurgebiedWat:

Waar:
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Situatieschets 2008
Omstreeks 2003 vatten het Ministerie van Defensie en Stork/

Fokker het plan op om rond de vliegbasis Woensdrecht een 
Maintenance Valley te realiseren, inmiddels onder de naam 
Aviolanda Woensdrecht. De sluiting van de vliegbases Twenthe 
en Soesterberg lag in het verschiet en de opvolger van de F-16 
(waarschijnlijk de JSF) was op komst. Dat zou kansen bieden 
voor concentratie en versterking van het vliegtuigonderhoud in 
Woensdrecht. Met positieve gevolgen voor de werkgelegenheid en 
de positie van West-Brabant. Maar het vliegveld grenst ook direct 
aan een uniek en kwetsbaar natuurgebied (Natura 2000-gebied, 
Ecologische Hoofdstructuur). Dit leidde al snel tot een impasse. 

Provincie Noord-Brabant zag de patstelling met lede ogen 
aan. Om uit de impasse te komen, stelde de provincie voor om de 
Mutual Gains Approach (MGA) in te zetten. Het is een bijzondere 
onderhandelingsmethode, met als doel dat alle relevante partijen 
komen tot consensus in plaats van een compromis. De kracht van 
MGA is dat partijen gaan denken vanuit elkaars belangen, verbin-
dingen leggen op het niveau van waarden en samen tot meer komen 
dan waar ieder anders toe zou zijn gekomen.

Het resultaat was dat er overeenstemming kwam tussen partij-
en, van wie de belangen aanvankelijk diametraal tegenover elkaar 
stonden. Concreet betekent het dat wordt afgezien van uitbreiding 
'buiten de hekken' en dat wordt gekozen voor uitbreiding op de 
bestaande terreinen van de vliegbasis en Stork/Fokker. Ook is 
afgesproken dat er naast de economische ontwikkeling grote inves-
teringen komen in natuur en landschap. De barrièrewerking van de 
landingsbaan aan de oostkant van de basis wordt opgeheven door 
aanleg van bossen en nieuwe wilddoorgangen. 

Ten slotte zijn partijen het eens geworden over investeringen in 
onderwijs. Zo kwam er een gemeenschappelijke oplossing op tafel 
die recht deed aan alle belangen. MGA heeft zo een sterke relatie 
met duurzame gebiedsontwikkeling, een evenwicht tussen econo-
mie, sociale waarden en ecologie.

Met het gezamenlijke vertrekpunt uit het MGA-proces worden 
de plannen nu geconcretiseerd. De uitdaging is om de samenhang 
en de samenwerking overeind te houden. Het huidige economische 
klimaat, de onzekerheid rondom de JSF en het heikele punt van 
de geluidoverlast die nu in de praktijk weliswaar niet groot is, 
maar waarvan de grenzen zijn vergund op basis van een maxi-
maal gebruik in geval van oorlog, maken dat realisatie nog geen 
gelopen race is. De uitzonderlijke geluidproblematiek kan mogelijk 
ook op een MGA-manier worden benaderd. Dus niet een gemid-
delde belasting voor het gehele gebied bepalen (compromis), maar 
bijvoorbeeld afspreken om op bepaalde gevoelige momenten niet 
te vliegen boven het Markiezaatsmeer, een kwetsbaar vogelbroed-
gebied (consensus). Kortom, een praktische oplossing zoeken waar 
iedereen beter van wordt.

Aandachtspunten 2008
1.  De Mutual Gains Approach (MGA) is uitermate geschikt geble-

ken om een gestagneerd ontwikkelingsproces met veel belang-
hebbenden vlot te trekken. Nadruk ligt op een open en heldere 
expressie en verbinding van belangen. Het concept is kansrijk 
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voor complexe gebiedsontwikkelingen met vele (schijnbaar) 
botsende belangen.

2.  Met de MGA is een impasse vlotgetrokken. Een goed begin, 
maar nog geen garantie voor uiteindelijk succes. Het gaat er nu 
om de gemaakte afspraken waar te willen en te kunnen maken 
en de problemen, die in de MGA nog niet of onvoldoende aan 
bod zijn gekomen, op een vergelijkbare wijze op te pakken.

3.  De MGA heeft hier goed gewerkt, maar het is geen geldmachine. 
De middelen die nodig zijn voor realisatie moeten nog feitelijk 
op tafel komen. Ook tijdens dat proces zal van elke partij wor-
den gevraagd over de eigen schaduw te springen.

Zuidplaspolder

Rotterdam-Gouda-Zoetermeer
nieuwe verstedelijking in een diepe droogmakerijWat:

Waar:
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Situatieschets 2008
De Zuidplaspolder is in de Nota Ruimte benoemd als een nieu-

we verstedelijkingsopgave voor de Zuidvleugel van de Randstad. 
Het is een zeer complexe gebiedsontwikkeling, met aanvankelijk 
zeer hoge ambities. Het ging om 15.000 tot 30.000 woningen, 
150 tot 300 hectare bedrijventerrein, 200 hectare nieuw glas en 80  
hectare hervestiging van verspreid gelegen glas in Zuid-Holland. Plus 
belangrijke infrastructurele verbeteringen, zoals de Gouweknoop 
en de Moordrechtboog. Oorspronkelijk initiatiefnemer voor rode 
ontwikkelingen in de Zuidplaspolder is Rotterdam. Het gemeen-
telijke ontwikkelbedrijf heeft er in het verleden gronden gekocht. 
Het rijk heeft ruimte voor verstedelijking aangezwengeld bij de 
provincie. Vervolgens heeft de provincie, mede op verzoek van de 
vijf gemeenten, de regisseursrol ingevuld. Het rijk zat aanvankelijk 
(2003-2004) dicht op het proces, heeft daarna afstand genomen 
(2005-2007) en zit sinds 2008 via Randstad Urgent weer steviger 
aan tafel. Waar het gebied aanvankelijk deels binnen de contouren 
van het Groene Hart lag, zijn de contouren inmiddels verlegd.

De keuze voor de Zuidplaspolder is niet zonder discussie 
geweest. Het is de diepste droogmakerij van Nederland, deels 
meer dan zeven meter onder de huidige zeespiegel. Dit brengt een 
wateropgave met zich mee, zeker tegen het licht van klimaatveran-
dering. Water vormt dan ook een centraal element in deze gebieds-
ontwikkeling en hier wordt de lagenbenadering toegepast. Fysieke 
(on)mogelijkheden zijn bepalend voor de nieuwe zonering: rode 
ontwikkeling op de minst lage delen en groene en blauwe ontwik-
keling juist op de laagste delen. Los van discussies over de locatie-
keuze heeft deze gebiedsontwikkeling het in zich om uit te groeien 
tot een internationaal icoon voor innovatief duurzaam meervoudig 
ruimtegebruik. Het is een proeftuin voor wonen met en op het 
water en voor duurzame energie. Het nieuwe glas genereert meer 
inkomsten uit zonne-energie dan uit tomaten. Tuinders sprekers al 
van de nieuwe gasbel van Nederland.

In 2006 is het Intergemeentelijke Structuurplan Zuidplan 
vastgesteld. In 2008 is de Regionale Ontwikkelautoriteit Zuidplas 
(ROZ) in het leven geroepen. AMVEST en AM zijn uitzonderlijk 
vooruitstrevend en willen besparing op energiekosten inzetten als 
verkoopargument voor woningen, die mogelijk wat meer kosten 
vanwege de complexe bouwomstandigheden. Bouwend Nederland 
heeft een koplopersgroep van bouwers in het leven geroepen om 
alles uit de kast te halen op het vlak van innovatief bouwen met 
water en energie. Toch slaan sociaal-economische ontwikkelingen 
de voordeur van de Zuidplaspolder niet over. Rotterdam heeft 
besloten haar woonvraag binnenstedelijk op te lossen met projec-
ten als Stadshavens. De woningbouwopgave is daarmee vooralsnog 
verminderd tot 7.000. Hierdoor valt voor een belangrijk deel de 
financiële drager onder deze gebiedsontwikkeling weg, neemt de 
kans op een adequaat voorzieningenniveau af en komt de legitimi-
teitvraag naar het bouwen in de diep gelegen droogmakerij weer 
prominent in beeld.

Aandachtspunten 2008
1.  De vijf grondgebiedgemeenten hebben zich uit welbegrepen 

eigen belang verbonden met de gebiedsontwikkeling. Ze hebben 
uiteenlopende belangen en denken die slechts in gezamenlijk-
heid integraal te kunnen realiseren. Met het wegvallen van een 
belangrijke financiële drager verloopt de ontwikkeling minder 
integraal en zetten de publieke hoofdrolspelers vooral in op 
realisatie van de eigen doelen. De ruimtelijke kwaliteit komt 
daarmee in het geding.

2.  De financiële onzekerheid van ontwikkeling van deelgebieden, 
zoals Zuidplas-Noord en Gouweknoop, maakt het door de 
gemeenten in procedure brengen van de bestemmingsplannen 
steeds moeilijker.

3.  Ondanks uitdagingen op het vlak van glastuinbouw en woning-
bouw, waarvoor particuliere en private partijen nodig zijn, 
is het project na al die jaren nog voornamelijk een publieke 
aangelegenheid. Tot nog toe zijn overheden vooral met elkaar 
bezig geweest. Tuinders, ontwikkelaars en bouwers kunnen 
hun geduld verliezen en hun focus richten op andere gebieden. 
Verder zijn energiebedrijven essentiële spelers voor het afnemen 
van energie. Hun afstandelijke houding maakt brede private 
betrokkenheid extra urgent.

P r a k t I j k e n
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1. Beleidsurgenties en gebiedsurgenties

Urgenties vormen zowel de aanleiding als de drijvende kracht 
achter een gebiedsontwikkeling. Een krachtige combinatie van cog-
nitieve beleidsurgenties (bijvoorbeeld mobiliteit, klimaat, energie en 
woonruimte) en affectieve gebiedsurgenties (bijvoorbeeld werkgele-
genheid, sociale spanningen, wateroverlast en verloedering) blijkt 
door de bank genomen noodzakelijk om tot duurzame investe-
ringen te komen. Binnen een gebiedsontwikkeling is het de kunst 
beide urgenties en daarbinnen de meest urgente aspecten intelligent 
met elkaar te verbinden. Uit een krachtig 'moeten' kunnen kansen, 
creativiteit en ondernemend vermogen ontspruiten.

Kracht door combinatie van urgenties
In veel succesvolle praktijken blijkt sprake van een combinatie 

van beleidsurgenties (vooral woningbouw, waterberging en infra-
structuur) en gebiedsurgenties. Betrokkenen in het gebied voelen de 
problemen. Het erkennen, articuleren en verbinden van urgenties 
blijkt de kans op commitment op de verschillende niveaus te ver-
groten. Dit vergroot op zijn beurt de kans op adequate financiering. 
Urgenties vormen immers ook voor beslissers de legitimering om te 
handelen.

Frustratie door beleidsretoriek
In enkele praktijken blijkt sprake van beleidsretoriek in plaats 

van beleidsurgenties. Het gaat om vrijblijvende opvattingen over 
wat een gebied nodig heeft. Het is veelal ambtelijk hobbyisme dat 
volkomen los staat van gebiedsurgenties. Het probleem heeft wel op 
een of andere manier status gekregen, maar het legitimeert beslis-
sers onvoldoende om te kunnen doorpakken. Waar een startende 
gebiedsontwikkeling stoelt op beleidsretoriek, loopt het proces 
uiteindelijk vast. In feite is dit aan het begin, tijdens de voorverken-
ning, al te constateren. Dan stoppen in plaats van talmend voort-
modderen, levert besparingen op en voorkomt frustraties bij nog te 
betrekken partijen.

Overheid kent geen tijd
Combinaties van beleidsurgenties en gebiedsurgenties bieden 

geen garantie dat overheden snelheid (kunnen) betrachten. Over-
heden zijn van nature vooral gericht op processen en procedures, 
want zij moeten transparant, controleerbaar en democratisch legi-
tiem handelen. Hoe meer overheden zijn betrokken, hoe exponentieel 
complexer de ontwikkeling. Zij neigen ertoe structuurvisies, bestem-
mingsplannen, aanwijzingsbesluiten, projectspecificaties, et cetera 
op detailniveau te beschrijven. Marktpartijen zijn sterk gericht op 
het realiseren van doelen, omdat het rendement van ondernemingen 
vooral wordt bepaald door de snelheid van handelen. Elke dag dat 
het 'return on investment' op zich laat wachten, betekent vermin-
dering van rendement en uiteindelijk verlies, ook van ruimtelijke 
kwaliteit. Vanwege de publieke dominantie in ruimtelijke processen 
bepalen overheden het tempo van gebiedsontwikkelingen.

Systeemelement
Overheden vormen de spil in ruimtelijke processen, ook al 

past een initiatief naadloos binnen bestaande beleidskaders en al 
heeft de initiatiefnemer uitsluitend behoefte aan een overheid die 
op afstand faciliteert of de regie organiseert zonder die te willen 
voeren. Toch brengt het systeem voort dat overheden zich een 
machtspositie aanmeten, die zich vervolgens al te vaak niet blijkt 
te verhouden tot de beschikbare capaciteiten. Onder het mom van 
democratische legitimatie confisqueren en monopoliseren overhe-
den het recht van ruimtelijk initiatief.
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Thema’s als analysekader
Beleidsurgenties en gebiedsurgenties
Publiekpublieke ambities en ambassadeurs
Omgaan met duale politiek
Participatie door bewoners en ondernemers
Betrokkenheid van marktpartijen
Probleemdefinitie en oplossingsstrategieën
Expressie en verbinding van belangen
Betekenis voor ruimtelijke kwaliteit en duurzame ontwikkeling
Focus op investeringsresultaat
Omgaan met grondposities en grondverwerving
Financiering en financieringsarrangementen
Omgaan met wetgeving en instrumentarium
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4Inleiding 
In het vorige hoofdstuk zijn veertig praktijken van gebiedsont-

wikkeling onder de loep genomen. Positief kritische beschrijvingen 
van wat er komt kijken bij ruimtelijke investeringen. Uitgaande 
van deze praktijken en aanvullende bronnen zijn in dit hoofd-
stuk vanuit lerend perspectief patronen en condities voor succes 
opgetekend. Om tot scherpte in de analyse te komen, is als ingang 
gekozen voor twaalf thema’s. Het zijn de thema’s uit het praktijk-
boek gebiedsontwikkeling NederLandBovenWater I maar dan in 
geactualiseerde vorm. Ieder thema is kort geduid, waarna bevin-
dingen uit de veertig praktijken volgen. Op grond van ervaringen 
in de praktijk is per thema een pervers systeemelement aangege-
ven. Pervers is hier opgevat als ontaard, gedateerd, achterhaald 
en tegenwerkend. Voor het aanpakken van deze elementen zijn 
systeemveranderingen of systeemsynchronisaties noodzakelijk. De 
finale van dit hoofdstuk voorziet in een algemene bespiegeling op 
de veertig praktijken.

Analyse
 Patronen in veertig praktijken

Als je goed naar de staart van 
de kikker kijkt, zie je dat hij er 

geen heeft.
Lao Tse

Thematische analyse van veertig voorbeeldprojecten
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2. Publiekpublieke ambities en ambassadeurs

Naast verbonden urgenties zijn ambities nodig. Het staat voor 
het 'willen'. Vanwege het publieke monopolie op het beslissen 
over ruimtelijke veranderingen gaat het zeker aan het begin van 
een gebiedsontwikkeling om publiekpublieke ambities. In de fase 
van (voor)verkenning is het zaak niet door te slaan in het zogehe-
ten op orde brengen van het publieke huis, wat veel tijd vergt en 
het momentum doet vervluchtigen. Het gaat erom dat betrokken 
beslissers een panorama voor de toekomst van het gebied delen en 
er gezamenlijk voor willen gaan. Zij stellen doelkaders waarbin-
nen oplossingsstrategieën kansrijk zijn. Naast ambities blijkt een 
natuurlijke ambassadeur welhaast een voorwaarde voor succes. Er 
moet een gezaghebbende man of vrouw zijn die (een fase van) het 
project mentaal adopteert en uitrukt op momenten dat het er op 
aan komt.

Ambities zonder urgenties
De tweelingbroer van beleidsretoriek is een ambitie die niet of 

maar ten dele is gerelateerd aan urgenties. Vooral in publiekpu-
bliek gedomineerde (fasen binnen) processen hebben overheden 
de neiging tot bespiegelingen over wat nodig is voor bijvoorbeeld 
duurzame ontwikkeling. Niet zelden worden ambities torenhoog 
gestapeld, alsof het een mens is gegeven in deze dynamische tijd 

vooruit te denken tot 2100 of zelfs 2200 en alsof anderen staan te 
trappelen om de publieke dromenfabriek te realiseren. Soms leiden 
publieke ambities tot bluf en groots vertoon, waar bestuurders mee 
denken te scoren. Dit leidt zelden tot de investeringskracht waar de 
samenleving werkelijk baat bij heeft.

Tegenstrijdige doelen
Het komt nogal eens voor dat een proces blijft hangen op de 

onmogelijkheid om functies te combineren. Op dezelfde vierkante 
meter is moerasnatuur nou eenmaal niet te combineren met weide-
vogelnatuur, is landbouw niet te combineren met een ecologische 
hoofdstructuur, is recreatie niet mogelijk op plaatsen waar agra-
riërs met landbouw verder willen en politici niet willen onteigenen. 
Als dergelijke fysieke uitsluitingen zich voordoen is het wezenlijk 
om bestuurlijk of politiek heldere keuzen te maken. Zonder dat, 
leidt voortzetting van een proces tot voortmodderen met alle 
frustratie van dien voor directe betrokkenen. Toch blijkt het geen 
uitzondering dat dit gebeurt.

Wijze leiders
Met het oog op daadkrachtige besluitvorming is op congres-

sen over gebiedsontwikkeling vaak gesteld dat bij bestuurders lef 
en leiderschap nodig zijn en dat personen in dit verband het ver-
schil maken. Waar krachtige publieke bestuurders opstaan, komt 

gebiedsontwikkeling tot realisatie, zo was de boodschap van menig 
spreker. Nu we meer zicht hebben op succesfactoren bij gebiedsont-
wikkeling blijkt dat de roep om lef en leiderschap staat voor een 
roep om wijze leiders. Om leiders die hun rol, verantwoordelijkhe-
den, belangen en bevoegdheden kennen, hun verantwoordelijkheid 
nemen, gezaghebbend kunnen opereren en weten wanneer zij op de 
voorgrond of juist op de achtergrond voor het betreffende gebied 
het meest diensbaar zijn. Het gaat om personen die met prudente 
bescheidenheid de condities scheppen voor een ontwikkeling en 
juist op die manier de waardering krijgen die nodig is voor een 
politieke loopbaan. Lef en leiderschap verwijzen dus niet per defi-
nitie naar een sterke man of vrouw in de voetsporen van de als 
helden vereerde boegbeelden Piet Hein of Maarten Tromp. Wijs 
leiderschap zit in meerdere personen, die zich persoonlijk verbin-
den en elkaar leidende momenten gunnen.

Systeemelement
De juridisering van het openbare bestuur neemt exponentieel 

toe. Het maakt bestuurders onzeker over de haalbaarheid van 
ambities en holt de kracht van het openbare bestuur uit. De macht 
ligt in toenemende mate bij de procedureel toetsende rechterlijke 
macht tot en met de Raad van State. Het systeem creëert onmach-
tige overheden die vanuit een formele machtspositie onbedoeld 
ernstige vertragingen kunnen veroorzaken.

3. Omgaan met duale politiek

Aan het begin van deze eeuw is in het hele Huis van Thorbecke 
het dualisme ingevoerd. De uitvoerende macht (bestuurders) is 
gescheiden van de sturende en controlerende macht (volksverte-
genwoordigers). In de praktijk van gebiedsontwikkeling blijkt dit 
een complicerende factor. Waar volksvertegenwoordigers aan de 
ene kant publieke doelen en kaders voor een ontwikkeling moe-
ten stellen, worden zij aan de andere kant door hun achterban 
uitgedaagd om ook inhoudelijke opvattingen over de ingekaderde 
ontwikkelingen te ventileren. Dit vraagt van bestuurders maar ook 
van marktpartijen een lenigheid die niet bij iedereen past. Wil een 
gebiedsontwikkeling tot realisatie leiden, dan is op zijn minst een 
respectvolle relatie tussen bestuurders en volksvertegenwoordigers 
vereist.

Uitholling positie bestuurders
Waar gebiedsontwikkeling juist vraagt om openbare bestuur-

ders die als publieke ondernemers kunnen werken, roept de prak-
tijk van het dualisme op tot dociel gedrag. Behoudens enkele wijze 
leiders opereert menig wethouder of gedeputeerde als functionaris 
van de gemeenteraad of Provinciale Staten. Zij vrezen het oordeel 
van 'hun' volksvertegenwoordigers. In enkele gevallen is het initi-
atief zelfs overgenomen door de betreffende volksvertegenwoor-
digers. Met een aanzienlijk deel van de bestuurders is direct geen 
zaken meer te doen. Voor het continue onderhandelingsproces dat 
inherent is aan gebiedsontwikkeling is dit niet bevorderlijk. Het 
genereert extra publieke stroperigheid.

Worsteling met adequate kaders
Idealiter hebben overheden bij gebiedsontwikkeling de rollen 

van kadersteller, facilitator van het proces en toezichthouder voor 
gemaakte afspraken. Het stellen van kaders is in de context van 
onze democratie bij uitstek een taak van overheden op politiek 
niveau. Iemand die naar de stembus gaat, kiest immers voor de 
signatuur van kaders. In veel praktijken blijkt het abstractieniveau 

Als je waagt, groeit je moed. Als je aarzelt, groeit je vrees.
Mahatma Gandhi
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op de rem te trappen als zij de ontwikkeling niet begrijpen of zich 
onvoldoende gekend en erkend voelen.

Systeemelement
Ambtenaren mogen niet direct actief met volksvertegenwoor-

digers in contact treden. De griffies verbieden dat in het kader 
van dualiteit in de politiek. Ambtenaren kunnen hierdoor niet 
doen wat nodig is voor succesvolle gebiedsontwikkeling en volks-
vertegenwoordigers lopen zo achter de feiten aan. Dit kan voor 
hen aanleiding zijn om op de rem te trappen als het aankomt op 
besluitvorming. Ambtenaren die lid zijn van een politieke partij, 
kunnen na werktijd wel rechtstreeks en proactief in contact treden 
met bestuurders en politici. Dit kan leiden tot verstrengeling van 
ambtelijke, bestuurlijke en politieke rollen. Het systeem veinst 
openheid naar burgers, terwijl het de transparantie en de toegan-
kelijkheid van overheden eerder beperkt.

4. Participatie door bewoners en ondernemers

Gebiedsontwikkeling vindt plaats in gebieden waar mensen 
daadwerkelijk wonen, werken en ontspannen. Zij weten als geen 
ander wat de feitelijke gebiedsurgenties zijn. Door het steeds 
hogere opleidingenniveau en de democratisering van kennis, zijn 
bewoners in toenemende mate in staat tot professionele participa-
tie. In gebiedsontwikkelingen waar bewoners zijn erkend in hun 
rol als betrokken kennisdragers en professioneel zijn gefaciliteerd, 
hebben zij in hoge mate bijgedragen aan de wording van de voor-
keurstrategie. Dergelijke processen lopen soepeler, generen hogere 
opbrengsten, komen sneller tot realisatie en dragen bij aan mentaal 
eigenaarschap. Waar juist sprake is van tegenkracht, blijkt ook 
sprake van (eerdere) ontkenning.

Gebiedskennis en uitvoeringsenergie
In ongeveer de helft van de onderzochte praktijken vormen 

bewoners en ondernemers een volwaardige speler in het spel dat 
gebiedsontwikkeling heet. Waar bewoners en ondernemers serieus 
konden participeren, blijken zij over waardevolle gebiedskennis en 
tal van ideeën te beschikken. In die gevallen stond participatie gelijk 
aan coproductie. Het woord 'draagvlak' is dan niet te beluisteren. 
Participerende bewoners zijn dan overwegend trots op realisatie 
van de voorkeurstrategie die op natuurlijke wijze tijdens een proces 
groeit. Sturen staat dan voor het stellen van adequate kaders en het 
faciliteren van proceskwaliteit. Treffende voorbeelden in dit licht 
zijn Roombeek in Enschede, Waalfront in Nijmegen, Renswoude 
en Op Buuren in Maarssen.

Hardnekkige vooroordelen
Sprekende voorbeelden van coproductie ten spijt, de vooroor-

delen over particulieren als abonneehouders van NIMBY, lastpak-
ken, vertragers en overvragers zijn niet van de lucht. Bestuurders 
die een coproductie met bewoners niet aandurven zijn geen uitzon-
dering, terwijl wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat 
juist publiekpublieke worstelingen (gedoe tussen overheden onder-
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Iedereen doet aan politiek. 
Het feit alleen al dat je leeft in de wereld van 

vandaag is een daad met een politieke 
draagwijdte.

Jacques Brel

van kaders een belangrijk punt van aandacht. Waar politici de nei-
ging vertonen een kader tot in detail te willen invullen, in de veelal 
onbewuste veronderstelling dat al hun gedachten door anderen 
realiseerbaar zijn, ontstaat een onwerkbare situatie. De sturende 
en controlerende rol strekt zich dan uit tot in details, terwijl de 
praktijk een eigen dynamiek kent en juist handelingsvrijheid voor 
marktpartijen nodig heeft. Naast sturing en controle op details, is 
er de neiging ook bestuurders in hun faciliterende rol (vergaand) te 
willen controleren.

Complexiteit overstijgt capaciteit
Gebiedsontwikkeling is per definitie complex. Het vereist het 

neusje van de zalm waar het gaat om de meest uiteenlopende ken-
nis en vaardigheden. Inhoudelijk, ruimtelijk, temporeel, financieel, 
procesmatig, procedureel en communicatief hangt alles met alles 
samen. Het is het werk van ontwikkelende professionals dat ten 
principale niet omvattend kan worden begrepen door controle-
rende amateurs, in de zin van goedwillende volksvertegenwoordi-
gende personen die naast een professionele baan in hun vrije tijd 
stapels rapporten bestuderen, vervolgens in fracties tot standpun-
ten komen en over standpunten de degens kruisen met andere frac-
ties. In de onderzochte praktijken blijken volksvertegenwoordigers 
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ling) met stip op nummer één staan waar het gaat om vertraging 
van processen. In nogal wat praktijken zijn overheden zo druk met 
elkaar en met marktpartijen dat betrokkenheid van particulieren 
erbij inschiet. Voor realisatie zijn dan vaak een inhaalslag en herstel 
van vertrouwen nodig. Dit leidt inderdaad tot vertraging, maar de 
oorzaak ligt dan juist niet bij particulieren. Het niet direct betrek-
ken van mentale gebiedseigenaren is een vorm van buitensluiten. 
Dat leidt tot wantrouwen en nodigt uit tot rechtsgangen tot aan 
de Raad van State. In een tijd van mondige, goed geïnformeerde, 
gemiddeld steeds hoger opgeleide en pluriforme burgers is adequate 
vertegenwoordiging van 'het volk' door volksvertegenwoordigers 
een illusie. Naast representatieve is ook participatieve democratie 
noodzakelijk om tot kwaliteit en snelheid te kunnen komen. De 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid spreekt van 
horizontale en verticale sturing, als onlosmakelijke combinatie aan 
de wieg van duurzame ontwikkeling.

Particulier opdrachtgeverschap
Particulier opdrachtgeverschap, individueel of collectief, is een 

ultieme manier om coproductie ook in tastbare vorm om te zetten. 
In Roombeek hebben aspirant bewoners in drie welstandsklas-
sen (lees vrijheidsgraden) hun eigen woning en omgeving kunnen 
ontwerpen. Individuele vragen zijn gearticuleerd en verbonden 
met de professionaliteit van stedenbouwkundigen en architecten. 
In slechts acht jaar tijd is een volledig door brand verwoest gebied 
omgetoverd in een leefomgeving waar de energie van trotse bewo-
ners zindert. Niet voor niets heeft deze gebiedsontwikkeling de 
Gouden Piramide 2007 voor goed opdrachtgeverschap gewonnen. 
Ook in Nieuw Leyden krijgen zelfs aspirant huurders de gelegen-
heid hun eigen droompaleis mee te ontwerpen. In Almere zijn dui-
zenden kavels uitgegeven voor particuliere bouw. Ook elders in het 
land wordt geleidelijk meer en meer herontdekt wat tot 1930 voor 
welgestelde mensen heel gewoon was.

Systeemelement
Naar overtuiging van het rijk geeft particulier opdrachtgever-

schap de woonconsument meer zeggenschap bij het ontwerp en het 
laten bouwen van de eigen woning, betrekt het mensen meer bij 
hun woonomgeving en genereert het meer variatie in de woning-
bouw. In 2000 is door VROM beleid geformuleerd om vóór 2010 
eenderde van de nieuwbouw via particulier opdrachtgeverschap te 
realiseren. Dit doel wordt bij lange na niet gehaald, terwijl de vraag 
groot blijkt te zijn. Belangrijke oorzaken zijn schaarste van vrije 
kavels en de bouwcultuur van gemeenten, waardoor het voor par-
ticulieren enorm veel energie vergt. Ondanks breed onderschrijven 
van de beleidsdoelen van het rijk, houdt het systeem woonconsu-
menten afhankelijk van overheden en projectontwikkelaars.

Je ziet de dingen niet zoals ze zijn. 
Je ziet de dingen zoals je bent.

Socrates

5. Betrokkenheid van marktpartijen

Het eigene van de Nederlandse cultuur is soepel samenspel 
tussen publiek en privaat. Het is de verklaring van ons succes in 
de Gouden Eeuw en de vooralsnog relatief beperkte schade door 
de mondiale kredietcrisis. Als gevolg van de geleidelijk ontstane 
zwaar publieke dominantie aan de voorkant van ruimtelijke ont-
wikkelingen en het Europese aanbestedingsrecht en mededingings- 
recht zijn marktpartijen in een volgende rol geplaatst. Hun verweer 
zit in het massaal aankopen van grond, dat bij een rode bestem-
ming een realisatiepositie genereert. Vroegtijdige betrokkenheid 
van marktpartijen blijkt in de onderzochte praktijken te leiden tot 
(te verwachten) hogere kwaliteit in de realisatie. Met realiteitszin 
worden kansen gezien en benut. Het vroegtijdig betrekken van 
marktpartijen alsook publiekprivate vastgoedexploitaties, zoals 
(nog) bij het succesvolle Paleiskwartier in Den Bosch, is echter 
geen sinecure. De angst voor unieke voorkennis en juridische inter-
pretaties van staatssteun zit er stevig in, terwijl publieke processen 
zonder inbreng van kennis en energie van de markt eerder blijven 
hangen.

Publieke dominantie
De praktijken waarin marktpartijen volwaardig participeren 

maken significant meer voortgang dan publiekpublieke praktijken. 
Voor marktpartijen blijkt het echter niet eenvoudig om bij over-
heden aan tafel te zitten. Zo hebben overheden in de praktijk het 
alleenrecht op het accepteren van initiatieven. Elke initiatiefnemer 
moet door de pomp van overheden, hoe versleten of dichtgeslibd 
die pomp ook is. Zonder publieke acceptatie sneeft zelfs het meest 
briljante initiatief. Daarnaast is er aan publieke zijde veel onbe-
kendheid met (on)mogelijkheden in het licht van het Europese recht 
voor aanbesteding en mededinging. Uit vrees voor het maken van 
fouten, worden marktpartijen niet zelden op afstand gehouden 
totdat het echt niet meer zonder hen kan. De neiging een ontwik-
keling zolang mogelijk publiekpubliek te willen houden komt ook 
voort uit vooroordelen jegens marktpartijen (zakkenvullers, onbe-
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trouwbaar, fraudeurs) en uit vrees voor manifestatie van relatieve 
onbekwaamheid aan publieke zijde. De consequentie van lange 
publiekpublieke trajecten is stapeling van ambities die vervolgens 
niet realistisch blijken en weer moeten worden afgebouwd. Het 
proces van onderhandelen dat hiermee gepaard gaat kost veel tijd 
en energie en levert per saldo weinig op.

Laks bij aanpak fraude
Na de beruchte bouwfraudeaffaire leek het erop dat een zwarte 

bladzijde uit de geschiedenis van marktpartijen in vastgoed en 
infrastructuur zou worden afgesloten. Het vertrouwen dat te paard 
is afgebroken zou weer te voet worden opgebouwd, zo was de stel-
lige overtuiging van de betreffende koepelorganisaties. Inmiddels 
weten we dat zich met regelmaat incidenten voordoen die voorpa-
gina’s halen. Problemen met de Zuidas in Amsterdam zijn niemand 
ontgaan. Ook Op Buuren in Maarssen heeft in deze connotatie 
de pers gehaald. Uit onderzoek naar (vermeende) strafbare fei-
ten door onder meer het Openbaar Ministerie blijkt dat de strijd 
tegen fraude met vastgoed tekort schiet. Zo hebben verzekeraars 
en pensioenfondsen geen goede controles om fraude aan het licht 
te brengen en zijn er zwakke plekken bij financiële instellingen en 
taxateurs, advocaten en notarissen. Er wordt teveel vertrouwd op 
de vastgoedhandelaren zelf.

Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap
Voor herstel van vertrouwen is het onvermijdelijk dat markt-

partijen volstrekt transparant zijn over rendementen in relatie tot 
risico’s. In Denemarken en Duitsland is het normaal dat de winst- 
en verliesrekening van een bedrijf open en bloot op tafel wordt 
gelegd. De hocus-pocus in Nederland voedt het wantrouwen bij 
publieke en particuliere partijen. Binnen de wereld van gebieds-
ontwikkelaars tekent zich een koplopergroep af die in toenemende 
mate transparant opereert. Van dezelfde koplopers mag ook wor-
den verwacht dat zij hun stem laten horen, ook al is hun plaats aan 
tafel bij overheden nog niet gegarandeerd. Uit diverse onderzochte 
praktijken komt een beeld naar voren van dociel gedrag jegens 

overheden, om maar aan tafel te komen. Tijdens diverse gesprek-
ken met publieke werkers is gesuggereerd dat marktpartijen over-
heden behagen om te kunnen aankloppen in geval van financiële 
tegenvallers. Echter, koplopers die hun maatschappelijk verant-
woord ondernemerschap tonen, laten naar de stellige overtuiging 
van menig topambtenaar en openbare bestuurder de ridders van de 
korte baan op toenemende afstand achter zich.

Systeemelement
Vrijwel iedereen deelt de mening dat vroegtijdige betrokken-

heid van marktpartijen de kans op innovatieve en realiseerbare 
plannen aanzienlijk vergroot. Toch duurt het vaak jaren voordat 
overheden en ook marktpartijen het aandurven. De belangrijkste 
verklaring hiervoor ligt in het moeizaam omgaan met Europees 
recht, dat van oorsprong afkomstig is van het sterk centralistisch 
gestuurde Frankrijk en is gericht op producten waarvan de kwa-
lificaties vooraf vast staan. Dit systeem maakt gebiedsontwikke-
ling, als participatieproces met een zich geleidelijk ontwikkelend 
resultaat, nog complexer dan het in fysieke zin al is. Het nodigt 
marktpartijen uit tot het aankopen van gronden. Vanwege de wet-
telijke koppeling tussen grondposities en realisatierecht biedt zo 
iets aards als grondbezit, de beste garantie voor een positie in een 
gebiedsontwikkeling.

6. Probleemdefinitie en oplossingsstrategieën

Cruciaal voor gebiedsontwikkeling is dat problemen breed 
worden onderschreven en tijdens het proces worden geactualiseerd. 
Het gaat er om door te dringen tot de kern van problemen en deze 
tijdens het proces verder te 'ont-wikkelen'. Problemen worden zo 
drijvende krachten voor snelheid en slimheid. Waar problemen 
voor sommigen onwelgevallig zijn en uit welbegrepen eigenbelang 
hardnekkig worden ontkend, is het zaak dat bestuurders knopen 
doorhakken en niet vluchten in een stapeling van onderzoeken. 
De aanpak van majeure collectieve problemen mag immers niet 
worden gefrustreerd door belangen van enkelingen. Bij gebieds-
ontwikkeling is de probleemstelling over het algemeen zo rijk, dat 
het uitnodigt tot het ontwikkelen van meer oplossingsstrategieën 
waaruit later een voorkeurstrategie kan worden gekozen.

Joint fact finding
Nadat urgenties tot initiatieven hebben geleid, die vervolgens 

gaan leven binnen overheden, komt tijdens een voorverkenning de 
probleemdefinitie in beeld. In praktijken waar meer disciplines en 
meer soorten partijen zijn betrokken bij de probleemdefinitie, ont-
wikkelt zich een keur aan veelal ongelijksoortige problemen. Voor 
het verdere proces vormt dit een rijke inspiratiebron. Waar over- 
heden de voorverkenning of zelfs de verkenning uitsluitend publiek-
publiek uitvoeren, is de kans groot dat dit later bij particulieren in 
het gebied verzet en ontkenning oproept. Onder verwijzing naar 
onderzoek vanuit het Harvard Negotiation Project is iteratieve 
'joint fact finding' essentieel voor voortgang van processen. In de 
onderzochte praktijken blijkt het nog steeds voor te komen dat 
overheden aan een adviesbureau opdracht geven om in een kan-
tooromgeving de veronderstelde gebiedsproblemen op te schrijven, 
waarna het rapport al dan niet beschikbaar wordt gesteld aan 
bewoners en ondernemers in het gebied. Dit roept wantrouwen 
en contra-expertises op die als wapens in een (juridische) strijd 
worden gegooid.

Een onderneming die niets anders voortbrengt dan geld, 
is een armzalig soort van organisatie.

Henry Ford
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Bepalend voor gebiedsafbakening
Anders dan in de ruimtelijke ordening binnen het Huis van 

Thorbecke liggen de gebiedscontouren bij gebiedsontwikkeling 
niet vast. In de meeste gevallen tekent zich een plangebied af in 
relatie tot de ontwikkeling van de probleemdefinitie, onafhankelijk 
van bestuurlijke grenzen. Dit onderstreept het belang van de opvat-
ting van een probleemdefinitie als een inspirerend proces. Binnen 
de onderzochte praktijken is Roombeek in Enschede een school-
voorbeeld van waar een megaprobleem toe kan aanzetten, ook in 
afbakening van het gebied. De pendant is Groot Mijdrecht Noord, 
waar enkele fracties binnen Provinciale Staten van Utrecht zich met 
een kern van bewoners hard maken om het gebied vooral als eiland 
te beschouwen, terwijl de problemen slechts binnen een grotere 
context kunnen worden omgebogen naar een kans. Wellicht is in 
een dergelijke situatie eerst een ramp nodig, ernstiger dan de dijk-
doorbraak in het aanliggende Wilnis in 2003, die honderd miljoen 
euro aan publieke middelen heeft gekost.

Meer oplossingsstrategieën
Gebiedsontwikkeling is een werkwijze om lastige opgaven en 

een kluwen van problemen om te buigen naar spraakmakende 
kansen. Voor een dergelijk rijk pallet aan kwesties zijn vanuit ver-

schillende perspectieven meer oplossingsstrategieën mogelijk. In 
praktijken waar overheden anderen hebben uitgenodigd om met 
verrassende oplossingsstrategieën te komen, blijken die steevast 
goed te worden beoordeeld. Ze bergen praktijkkennis en jaren-
lang gerijpte betrokkenheid. Overheden worden in die gevallen 
geprezen om hun openheid en rol van professioneel facilitator. In 
praktijken waar overheden zelf nog menen alle wijsheid in pacht 
te hebben en pas naar buiten treden als zij intern tot de voor hen 
meest wenselijke oplossingsstrategie zijn gekomen, gaat het mis. 
Overheden gaan dan verdedigen en dat roept tegenkrachten op. 
In geval van het Wieringerrandmeer staat het Wierings Beraad 
op dat meent een beter 'plan' te hebben dan het 'plan' dat in hun 
beleving door overheden te zeer binnenshuis is voorgekookt. Een 
ander treffend voorbeeld is het plan voor de A6-A9. Na ampel 
intern beraad presenteerde de minister van Verkeer en Waterstaat 
het intern weloverwogen plan, waarna georganiseerd verzet door 
Vereniging Natuurmonumenten het plan in korte tijd in de prul-
lenmand deed belanden. Welk een lof zou de minister hebben 
geoogst als zij zou hebben opgeroepen tot inventieve oplossings-
strategieën binnen een kader op hoofdlijnen en onder verwijzing 
naar de beoordelingscriteria.

Systeemelement
De afgelopen decennia is op rijksniveau ingezet op scheiding 

van beleid en uitvoering, in de veronderstelling zo meer recht te 
doen aan het primaat van de politiek. In veel gevallen is ook ken-
nisontwikkeling gescheiden. De communicatie tussen beleid, uit-
voering en kennis verloopt via verticaal georganiseerde verbanden. 
In de praktijk hapert de communicatie, waardoor beleidsmedewer-
kers nog amper weten welke problemen hun afgescheiden collega’s 
tijdens de uitvoering tegenkomen, uitvoerders niet meer weten wat 
zij met beleid los van de realiteit aanmoeten en kenniswerkers eigen 
eilanden creëren en deelnemen aan symposia met andere gescheiden 
kenniswerkers. Dit systeem maakt het, in de dynamiek van deze 
tijd, voor de departementen onmogelijk problemen te doorgronden 
en met de realiteit verbonden oplossingsstrategieën te ontwikkelen. 
De scheiding bemoeilijkt inmiddels ook goed opdrachtgeverschap 
in het licht van de jaarlijkse uitbestedingen van vele miljarden. Een 
meerderheid van het parlement erkent ver af te staan van het veld. 
Om te weten wat er in de praktijk echt speelt trok het Kabinet 
Balkenende IV na aantreden honderd dagen het land in om als 
wethouders aan keukentafels te spreken met 'gewone' mensen. 
Kennelijk heeft de met organisatorische motieven omklede schei-
ding tussen beleid, uitvoering en kennis ernstige neveneffecten.

a n a ly s e

Voor elk complex probleem bestaat een eenvoudige 
oplossing die verkeerd is.

George Bernard Shaw
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7. Expressie en verbinding van belangen

Gebiedsontwikkeling is een proces van continu onderhandelen 
tussen alle betrokken partijen. Waar die onderhandelingen slecht 
verlopen en uitmonden in een conflict, wordt gemiddeld twintig 
procent van ieders doelen bereikt. Waar onderhandelingen over 
al ingenomen standpunten plaats vinden, is een compromis het 
minst slechte resultaat. Gemiddeld wordt vijftig procent van 
ieders doelen bereikt. Waar wordt onderhandeld op grond van 
ieders belangen met achterliggende waarden, ligt consensus in het 
verschiet. Hieruit kunnen verrassende oplossingen ontstaan, waar-
mee gemiddeld minimaal tachtig procent van ieders doelen wordt 
bereikt. Idealiter reikt het gezamenlijke resultaat voor alle partijen 
verder dan wat partijen in hun eentje zouden bereiken.

Energie door belangen
Een gebiedsontwikkeling waar geen belangen spelen is geen 

gebiedsontwikkeling maar een beleidsconstruct of een projectont-
wikkeling. Praktijkvoorbeelden waarbij tijdens de verkenningsfase 
ruimte wordt gelaten en zelfs wordt georganiseerd dat alle belan-
gen tot expressie komen, blijken later beduidend succesvoller dan 
praktijken waarin met vrees, gedoceerd of in te abstracte termen 
met belangen wordt omgegaan. In geval van de Veluwerandmeren 
is bij wijze van experiment veel energie gestoken in het manifest 
maken van de meest uiteenlopende belangen. Hiervoor zijn oproe-
pen via media en telefonische diensten gedaan. Vervolgens zijn 
belangenvertegenwoordigers met elkaar in discussie gebracht over 
onderlinge verschillen en overeenkomsten. Uit dit proces is een 
vraag richting betrokken overheden geboren: combineer belangen 
waar het kan en zorg voor scheiding waar het moet, uitgaande van 
een dynamische balans tussen economie, natuur en recreatie.

Mutual gains approach
Omgaan met belangen is een professie die al jaren onderwerp is 

van wetenschappelijk onderzoek, onder meer in het kader van het 
Harvard Negotiation Project. Het is een vorm van onderhandelen 

die past bij gebiedsontwikkeling. Meer precies gaat het om het 
onderhandelen over wat voor iemand echt belangrijk is, dus over 
de waarden achter een belang in plaats van over standpunten. Op 
het niveau van waarden kunnen verrassende verbindingen tussen 
ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen ontstaan, die vervolgens 
oplossingen kunnen genereren die verder gaan dan het optimali-
seren van separate belangen. In dit denken is elk standpunt een 
vertrekpunt voor een op consensus gerichte onderhandeling. In een 
goed geleid proces is een belang een bron van energie en inspiratie. 
Een illustratief voorbeeld van wederzijdse belangenbenadering is 
de gebiedsontwikkeling Woensdrecht. Waarden achter zeer uit-
eenlopende belangen vormen daar in verbinding met elkaar een 
gemeenschappelijke motor voor een sociale, economische en ecolo-
gische verrijking van het gebied.

Legitimiteit van 'nee'
Dat gebiedsontwikkeling staat voor het verbinden van belan-

gen, laat onverlet dat overheden ook gedecideerd 'nee' moeten kun-
nen zeggen tegen bijvoorbeeld menging van vormen van ruimtege-
bruik. Zo zou een consistent 'nee' tegen het bouwen van woningen, 
kantoren en bedrijfsgebouwen in de ecologische hoofdstructuur of 
in nationale landschappen te motiveren zijn en tot de helderheid 
kunnen leiden die met name marktpartijen van overheden vragen. 
Een dergelijke helderheid zou korte metten maken met grondspe-
culaties en zou van respect getuigen voor de eigen dynamiek van 
ecologische processen. Kiezen voor 'nee' zet extra focus op gebie-
den met een 'ja mits' regime. In een aantal van de onderzochte 
praktijkvoorbeelden komt de worsteling voort uit het ontbreken 
van heldere keuzen. De roep om functiecombinaties, die eigenlijk 
niet mogelijk zijn, kost veel nodeloze energie.

Systeemelement
Waterschappen zijn als functionele overheden wettelijk ver-

plicht de ruimtelijke functie met hun peilbeheer te faciliteren. 
Rijk, provincies en gemeenten bepalen de ruimtelijke functies in 
het licht van de Wet ruimtelijke ordening en betrekken daarbij de 
consequenties voor de waterhuishouding in meer of mindere mate. 
Het belang van het waterschap is volgend, terwijl het wel bepalend 
is voor de waterveiligheid en risico’s en kosten van het waterbe-
heer in het gebied. Het systeem nodigt uit tot sectoraal en volgend 
waterbeheer, terwijl Nederland een delta is die voor de helft binnen 
bereik van de zee of rivieren ligt en blijkens constateringen door 
het KNMI meer dan gemiddeld te maken heeft met de gevolgen van 
klimaatverandering. Het systeem bemoeilijkt een waterinclusieve 
ruimtelijke ontwikkeling, terwijl dat van constitutioneel belang is.

In goede gesprekken 
richten partijen zich niet tot 

elkaars woorden, maar tot elkaars 
bedoelingen.

Ralph Waldo Emerson
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Wel beschouwd is het een pleonasme om over duurzame ge- 
biedsontwikkeling te spreken. Gebiedsontwikkeling staat voor 
duurzame ontwikkeling en daarmee ook voor ruimtelijke kwali-
teit. Het gaat om de kwaliteit van de objecten, de kwaliteit van de 
onderlinge samenhang, de kwaliteit van materialen en de kwaliteit 
van leven en landschappen. Dat deze kwaliteiten niet vanzelf tot 
stand komen, toont een blik uit het raam van menig huiskamer 
en van elke rijdende auto of trein. Het vereist professionaliteit, 
betrokkenheid, overtuiging, vasthoudendheid en bewustzijn van 
waardencreaties. In de onderzochte praktijken blijkt het gesprek 
tussen mensen zeer te worden geholpen door beelden die verbin-
den, zonder die beelden als einddoelen te fixeren.

Lastig in ontwerp
Ruimtelijke kwaliteit is een landschappelijk, stedenbouwkundig 

en architectonisch begrip met een functionalistische en esthetische 
component. Als iets al bestaat, vertaalt de ruimtelijke kwaliteit 

zich zacht in normatieve opvattingen en hard in de waarde van 
vastgoed. Zo wordt de ruimtelijke kwaliteit van de binnenstad van 
Amsterdam alom geprezen. Voor eigenaren en ondernemers is het 
een goudmijn. Als iets nog niet bestaand is, blijkt het veel lastiger 
om ruimtelijke kwaliteit en de betekenis ervan door te vertalen 
naar het ontwerp. Zo zijn over Haverlei in Den Bosch alle denk-
bare opvattingen geventileerd. Feit is dat bewoners content zijn 
met hun woonomgeving en dat de woningen geliefd zijn bij kopers. 
Ruimtelijke kwaliteit verdient expliciete aandacht en vastberaden-
heid daar werk van te maken en er voor op te komen, want 'alles 
van waarde is weerloos'. In onderzochte praktijken blijkt het voor 
te komen dat ruimtelijke kwaliteit sneuvelt onder druk van krapte 
aan middelen en vervolgens slechts een vertaling krijgt in de vorm 
van fraaie bloembakken of prullenbakken. Een gebiedsontwikke-
ling heet dan succesvol, maar op langere termijn zal blijken dat de 
waardecreatie te beperkt is om van duurzame gebiedsontwikkeling 
te kunnen spreken.

8.  Betekenis voor ruimtelijke kwaliteit en duurzame ontwikkeling

a n a ly s e

Utilitaire houding
Het negentiende-eeuwse en twintigste-eeuwse ingenieursdenken 

was vooral ingegeven door een nadruk op praktische toepasbare 
kennis. De Nederlandse techniek had geen culturele context die 
ervoor zorgde dat de openbare werken met een gecultiveerde smaak 
werden ontworpen, dat de vooral waterbouwkundige werken een 
opzettelijk toegevoegde luister kregen die wat mocht kosten. Dat 
sobere en doelmatige zit nog heel diep in ons. Een spraakmakende 
uitzondering is de Erasmusbrug in Rotterdam, die wat meer kostte 
maar Rotterdam wel weer op de kaart heeft gezet. Onze utilitaire 
houding is wellicht doorgeslagen, waardoor de trots op onze wer-
ken en ons landschap thans te wensen overlaat. Discussies over 
schoonheid, esthetiek en kwaliteit lopen keer op keer aan tegen deze 
houding, die wel verankerd lijkt in onze genen.

Complexiteit van proces
De al dan niet geconstrueerde complexiteit van gebiedsproces-

sen is zodanig dat de betrokkenen (boeren, burgers, buitenlui, 
bestuurders, bedrijfsleiders, belangenvertegenwoordigers, ban-
kiers, bouwers en beheerders) al lang blij zijn met een besluit om te 
realiseren. Een debat over schoonheid wordt dan als lastig ervaren. 
Het maakt een proces nog complexer en vanuit een utilitaire hou-
ding wordt ruimtelijke kwaliteit en ook duurzame ontwikkeling 
dan 'afgekocht' met design prullenbakken of een windmolen voor 
de energie van een buurthuis. De betekenis van gebiedsontwikke-
ling voor ruimtelijke kwaliteit is dan beneden de maat.

Systeemelement
Ruimtelijke kwaliteit is in het belang van iedereen en lijkt daar-

mee de verantwoordelijkheid van niemand. Waar een departement 
als VenW beschikt over de middelen en zich hoofdzakelijk beperkt 
tot kerntaken, is het voor een departement als VROM amper 
mogelijk echt werk te maken van ruimtelijke kwaliteit. Ruimtelijke 
kwaliteit is niet het toefje slagroom op een toetje maar is een 
gerecht met een andere samenstelling of iets heel anders dan een 
toetje. Het vereist een kerntakenoverstijgende benadering, terwijl 
departementen slechts op het realiseren van hun eigen kerntaken 
worden afgerekend.

Alle landschappen zijn er in mij. Er is voor alle plaats.
Etty Hillesum
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9. Focus op investeringsresultaat

Tussen droom en daad zit focus op het resultaat. Bij gebieds-
ontwikkeling gaat het per definitie om een integraal en duurzaam 
investeringsresultaat op de schaal van een gebied, binnen de gel-
dende ruimtelijke context. Een gedeelde focus is nodig om tot snel-
heid en slimheid te kunnen komen. Snelheid is relatief, wetende 
dat de snelste van de veertig praktijken acht jaar nodig had om 
van droom tot daad te komen. Zonder focus blijven daden waar-
schijnlijk uit of zijn de resultaten zwakke aftreksels van wat ooit is 
bedoeld. De sterke focus op tastbaar resultaat maakt gebiedsont-
wikkeling wezenlijk verschillend van een beleidsproces, zoals ook 
succesvolle projectteams fundamenteel anders denken en handelen 
dan beleidsteams.

Kanariepiet in de mijnen
Focus op investeringsresultaat vanaf dag één is als een kanarie-

piet in de mijnen, die alleen zingt als het goed gaat. De praktijken 
die het waarschijnlijk niet tot realisatie zullen brengen, missen 
vanaf het prille begin de notie dat het geen vrijblijvend beleidspro-
ces is maar een proces gericht op maatschappelijke investeringen. 
Gemiddeld genomen blijken gemeenten veel sterker gefocust op 
investeringen dan provincies. Let wel: door de bank genomen, 
want de verschillen tussen gemeenten en provincies onderling zijn 
zeer groot. Het zijn vooral de hekkensluiters van de twaalf pro-
vincies die maar niet uit de startblokken komen waar het gaat om 
gebiedsontwikkeling en nog steeds vragen om strakke definities en 
criteria om te bepalen of iets wel of geen gebiedsontwikkeling is. 
Dergelijke vragen passen in een verouderde toetsende beleidscul-
tuur. Op het moment dat marktpartijen instappen, is er al focus 
op investeringsresultaat. Die focus wordt dan nog scherper. Ook 
directe participatie door bewoners en ondernemers uit het gebied 
doet eventuele vrijblijvendheid verdampen.

Mobiliteit vaak gescheiden
Gebiedsontwikkeling is een ruimtelijke opgave op de schaal van 
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mank gaat is op het punt van de rigide financiële interpretatie van 
het resultaat door het rijk, in het bijzonder het Centraal Plan Bureau. 
Indien in het verleden de Deltawerken, de Zuiderzeewerken, de aan-
leg van Schiphol of de aanleg van de Betuwelijn ook zouden zijn 
getoetst op hun bijdrage aan de nationale economie in relatie tot de 
kosten, zouden zelfs dergelijke majeure projecten waarschijnlijk in 
de kiem zijn gesmoord. Binnen de praktijken valt vrijwel unaniem 
te beluisteren dat de MKBA op zich een goed instrument is. Maar 
het rijk zou er wijzer mee moeten omgaan.

Systeemelement
Het Ministerie van Financiën heeft via Domeinen bezittingen 

zoals het Hembrugterrein in Zaandam, aanzienlijke delen van 
Flevoland en de voormalige vliegvelden Soesterberg, Twente en 
Valkenburg. Bij de waardebepaling van vastgoed rekent Domeinen 
aan de voorkant met de verwachtingswaarde, terwijl juist, inherent 
aan gebiedsontwikkeling, de feitelijke waarde pas na realisatie 
bekend is. Niet zelden leidt dit tot jarenlange kip-of-ei-discussies, 
terwijl een oplossing kan liggen in het rekenen met een basiswaarde 
aan de voorkant (snel te incasseren) en een percentage van de meer-
waarde aan de achterkant (op termijn te incasseren). Het systeem 
zorgt ervoor dat het ene departement de doelbereiking van het 
andere departement frustreert.

een gebied en in de context van de gebiedsomgeving. Het slim faci-
literen van mobiliteit maakt er integraal deel van uit. In Nederland 
is mobiliteit lange tijd het exclusieve domein geweest van Verkeer 
en Waterstaat, separate provinciale en gemeentelijke diensten en 
bouwbedrijven die zich concentreren op de aanleg van infrastruc-
tuur. In de onderzochte praktijkvoorbeelden blijkt de mobiliteits-
wereld nog steeds eigen sporen te (willen) bewandelen, ondanks 
het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. 
En ondanks programma’s als Routeontwerp waar op strategisch 
niveau is aangetoond dat goede verbindingen tussen ruimtelijke 
inrichting en mobiliteit nodig zijn voor duurzame kwaliteit. Een 
tekenend voorbeeld is de Bloemendalerpolder, waar Verkeer en 
Waterstaat sterk focust op verlegging van het tracé van de A1 en 
dit aspect (vooralsnog) te zeer los beschouwt van de gebiedsont-
wikkeling. Een ander voorbeeld is de rondweg om Leeuwarden 
die ruimtelijk wel goed is verbonden met de gebiedsontwikkeling 
Zuidlanden. Idealiter vormt de heldere focus op investeringen in 
infrastructuur een impuls voor focus binnen integrale gebieds-
ontwikkelingen. Sectorale daadkracht wordt dan verbonden met 
integrale ontwikkelkracht. Wat voor mobiliteit geldt, geldt in 
zekere zin ook voor waterbeleid en waterbeheer. Ook die werelden 
getuigen nog van een subcultuur, terwijl water voor ruimte een 
belangrijk ordenend principe is.

Maatschappelijke kosten-batenanalyse
Een Maatschappelijke Kosten-BatenAnalyse (MKBA) is een in- 

strument dat aanvankelijk is ontwikkeld voor grote infrastructurele 
rijksprojecten (Leidraad Overzicht Effecten Infrastructuur) en later 
is uitgebreid met het oog op zogenaamde basiswaarden (Waardering 
Natuur, Water en Bodem). Wil een gebiedsontwikkeling in aanmer-
king komen voor rijksmiddelen, dan moet de MKBA een positief 
saldo vertonen en van betekenis zijn voor de nationale economie. In 
de onderzochte praktijken blijkt de MKBA een legitiem instrument 
om te zorgen dat maatschappelijke offers in verhouding staan tot de 
baten in de beoogde situatie. Toepassing verhoogt de professiona-
liteit en de scherpte op investeringsresultaten. Waar het instrument 

Er zijn geen regels hier. We proberen iets te bereiken.
Thomas Edison



1�� 1��

a n a ly s e

Waar individuen langer wachten, worden de vergoedingen niet zel-
den rianter. Waar individuen wachten tot het allerlaatste moment 
komt het voor dat overheden of marktpartijen het dubbele betalen 
in vergelijking met de snelle beslissers. Afwachten en tegenwerken 
worden zo dus rijkelijk beloond. De onzekerheid over bedragen, 
die uiteindelijk voor de verwerving op tafel moeten worden gelegd, 
bemoeilijkt afspraken in het kader van publiekprivate samenwer-
king, zeker bij gebiedsconcessies. Er gaan steeds meer stemmen op 
voor een ondubbelzinnige formule voor bepaling van de verwer-
vingswaarde, vergelijkbaar met de kantonrechterformule bij het 
ontslagrecht.

Systeemelement
Veel gemeenten zijn voor hun inkomsten, naast het Gemeente-

fonds en het binnen de Europese Unie uitzonderlijk bescheiden 
eigen belastingregime, sterk afhankelijk van baten uit grondexploi-
tatie. Het uitgeven van bedrijventerreinen of nieuwbouwlocaties is 
hierdoor erg verleidelijk, terwijl uit oogpunt van ruimtelijke kwali-
teit en duurzame ontwikkeling veeleer op bovenlokale schaal moet 
worden gepland en in eerste instantie ruimte moet worden gezocht 
in herstructurering van bestaande locaties en vervangingsbouw. In 
tegenstelling tot uitgifte van nieuwe locaties brengt herinrichting 
kosten met zich mee die niet volledig door verevening van rode 
baten kunnen worden gedekt. De afhankelijkheid van baten uit 
de grondexploitatie is een belangrijke oorzaak van bestaande en 
toekomstige verrommeling van het landschap.

onteigenen voor water of natuur kan daardoor een hele gebieds-
ontwikkeling frustreren. Om deze reden kan het nog generaties 
duren voordat de voor realisatie van Waterdunen noodzakelijke 
gronden zijn verworven. Op een dergelijke termijn haken de thans 
tot investering bereid zijnde ondernemers af. Voor herinrichting 
van de Overdiepse polder wordt het onteigeningsinstrument wel 
ingezet, waardoor relatieve snelheid kan worden betracht. In delen 
van het Groene Hart leidt het niet inzetten van onteigeningsin-
strumentarium tot verrommeling en plaatselijke verkruiding van 
het veenweidelandschap. Medio 2008 heeft ook de Raad voor het 
Landelijk Gebied gepleit voor onteigening, ook waar het om reali-
satie van 'uitsluitend' de ecologische hoofdstructuur gaat.

Waardebepaling
In tal van gebiedsontwikkelingen blijkt de waardebepaling van 

grond en opstallen een kwestie. Waar individuen aan de voorkant 
op basis van vrijwilligheid meebewegen met de ontwikkeling, wor-
den reguliere taxaties gehanteerd bij het bepalen van de waarde. 

Zolang een grondpositie het recht geeft tot realisatie, speelt 
grond een sleutelrol bij gebiedsontwikkeling. In Nederland is het 
vooral voor gemeenten een belangrijke bron van inkomsten. Voor 
marktpartijen biedt grond de garantie aan tafel te zitten als sprake 
is van ontwikkeling. Ook particulieren kunnen zich beroepen op 
realisatierecht. Grond versterkt in elk geval hun onderhandelings-
positie in geval van ontwikkeling. Vanwege het strategische belang 
van grond, zijn de grondprijzen fors boveninflatoir gestegen. 
De keerzijde hiervan zijn de gestegen bouwkosten voor aspirant 
kopers van vastgoed, agrariërs die met moeite hun areaal kunnen 
vergroten en marktpartijen met een oplopende rentelast in de hoop 
dat de winst op feitelijke ontwikkelingen die last goedmaken.

Publieke grondbedrijven
In Nederland beschikken overheden, voornamelijk gemeenten, 

over grondbedrijven. Het zijn entiteiten binnen publieke orga-
nisaties die het mogelijk maken flexibel met grond om te gaan 
en die door transacties een belangrijke inkomstenbron vormen. 
Grondbedrijven worden dus met recht bedrijven genoemd. In de 
praktijk blijkt het niet transparant welk belang bepalend is voor 
een investeringsbesluit. Het is niet zelden gissen of een besluit over 
een bestemmingsplan wordt genomen op grond van eigen geldelijke 
belangen of uit zuiver publieke belangen. Duidelijk is dat dit achter 
de schermen binnen colleges tot spanningen kan leiden. In geen 
van de andere onderzochte EU-lidstaten is een dergelijke dubieuze 
mengvorm van publieke belangen geconstateerd.

Onteigening
In Nederland is het gebruikelijk alleen te onteigenen als het 

gaat om infrastructuur, woningbouw of bedrijventerreinen. Voor 
waterberging en natuurontwikkeling zijn dezelfde instrumenten 
beschikbaar maar worden zij sporadisch ingezet. Bij gebiedsont-
wikkeling gaat het om combinaties van functies die vooraf niet in 
aard, omvang en onderlinge verhouding vastliggen. Het niet willen 

10. Omgaan met grondposities en grondverwerving

De ware grondlegger van 
de burgerlijke 
maatschappij: 

dat was hij die als eerste 
een stuk grond omheinde, 
zich verstoutte te zeggen 

'dit is van mij', 
en onnozelaars trof 
die hem geloofden.

Jean Jacques Rousseau
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11. Financiering en financieringsarrangementen

Gebiedsontwikkeling is in publieke kringen niet zelden bestem-
peld als geldmaker ('geld is geen punt, want we doen het via gebieds-
ontwikkeling'). Waar gebiedsontwikkeling een beschavingsoffensief 
is in het opruimen van rommel en het toevoegen van kwaliteit, is het 
ook een publieke verantwoordelijkheid. Het rechtvaardigt publieke 
investeringen, naast verevening van baten van marktpartijen. 
Versterkt door de mondiale kredietcrisis blijkt financiering de kurk 
waarop gebiedsontwikkeling drijft. Het ontwerpen van transparan-
te en sluitende financieringsarrangementen blijkt een vak dat door 
relatief weinigen wordt beoefend. Binnen overheden zijn het vaak 
eenlingen die reactief kunnen participeren en binnen marktpartijen 
zijn het veelal eilanden van groepjes deskundigen.

Rode baten onder druk
Gedachten over verevening van rode baten ter bekostiging van 

groene en blauwe opgaven in hetzelfde gebied, dateren uit de jaren 
negentig van de vorige eeuw. Het was een tijd waarin de huizen-
prijzen exponentieel stegen. In minder dan tien jaar tijd zijn de 
prijzen verdubbeld. Uitgerekend omstreeks het moment waarop 
de op verevening gerichte Grondexploitatiewet in werking trad, 
medio 2008, deed zich een kentering voor. Als gevolg van sterk 
gestegen bouwkosten, consolidatie van vrij op naam prijzen van 
nieuwbouwwoningen en moeizamere verkoop van woningen valt 
er niet zoveel meer te verevenen. De droom van menig wethouder 
of gedeputeerde om via verevening gebiedsontwikkelingen financi-
eel mogelijk te maken blijkt grotendeels een luchtkasteel.

Onrendabele top
In plaats van het gehoopte goud uit rood blijkt in tal van 

gebiedsontwikkelingen sprake van wat een onrendabele top wordt 
genoemd. Zeker binnenstedelijke herstructureringsopgaven blijken 
niet kostendekkend realiseerbaar. Er moet geld bij en de vraag is 
keer op keer wie het gat wil en kan dichten. Financiële instellin-
gen, beleggers en ontwikkelaars kunnen het zich niet permitteren. 

Doe alleen maar zaken met 
mensen van wie je weet dat 

hun woord evenveel waard is als 
een geschreven contract. Maak 
niettemin altijd een contract.

Gary Knight

Woningcorporaties kunnen zich meer veroorloven en investeren 
dan ook in toenemende mate. Gemeenten zitten over het algemeen 
krap bij kas vanwege tal van andere kosten. Sommige provincies 
beschikken over een groot vermogen, andere zijn qua vermogens-
positie vergelijkbaar met een gemiddelde gemeente. Waterschappen 
blijken sporadisch bereid om buiten de strak afgebakende func-
tionele taken te investeren, zeker niet risicodragend. Blijft over 
het rijk. Ondanks het bestaan van het Meerjarenprogramma 
Infrastructuur, Ruimte en Transport beschikt het rijk amper over 
middelen die integraal kunnen worden ingezet voor regionale en 
lokale gebiedsontwikkelingen. De roep om een fonds waaruit 
de onrendabele top van een legitieme gebiedsontwikkeling kan 
worden betaald, klinkt steeds indringender. Het al genoemde 
voorbeeld van Roombeek spreekt hier tot de verbeelding: integraal 
te besteden rijksgelden hebben het mogelijk gemaakt in acht jaar 
een tastbare topprestatie te leveren. Wellicht kan een dergelijke 
effectiviteit ook het Ministerie van Financiën over de streep trek-
ken waar het gaat om een jaarlijks te voeden fonds, een Meerjaren 
Investeringsprogramma GebiedsOntwikkeling (MIGO).

Terughoudende markt
Als gevolg van de mondiale kredietcrisis staan financiële instel-

lingen gereserveerd tegenover langjarige programmatische investe-
ringen. Het schaarse geld investeren zij bij voorkeur in (bescheiden) 
projecten die binnen enkele jaren met zekerheid renderen. Deze 
kort-cyclische investeringsdiscipline verhoudt zich slecht met het 
langjarige karakter van veruit de meeste gebiedsontwikkelingen. 
Beleggers en ontwikkelaars zijn voor investeringen afhankelijk van 
de bereidheid van financiële instellingen om krediet te verstrekken. 
Zonder adequate investeringsmogelijkheden neemt de afhankelijk-
heid van publieke en eventueel particuliere middelen toe. Hierdoor 
neemt de complexiteit van gebiedsontwikkeling eerder toe dan af, 
kan de voor acceptatie noodzakelijke snelheid uit ontwikkelingen 
verdwijnen en neemt de kans op kleurrijke kwaliteit af. Om dit te 
voorkomen is het van het grootste belang dat overheden de pro-
grammatische samenhang in ruimte en tijd scherp bewaken. Als 

dat adequaat gebeurt, duren ontwikkelingen wat langer en is de 
volgorde wellicht wat anders, maar laat de kredietcrisis zich op 
termijn niet lezen in het landschap.

Systeemelement
Openbare bestuurders moeten voor het vrijmaken van middelen 

voor bijvoorbeeld anticiperende grondaankopen volledig transpa-
rant zijn naar hun volksvertegenwoordigers en daarmee naar de 
samenleving. De informatie die hierbij vrijkomt, speelt grond- en 
vastgoedspeculatie in de hand, wetende dat marktpartijen in de 
regel veel sneller kunnen handelen dan overheden. Bij de overgang 
van groene naar rode grond kan een vierkante meter een opbrengst 
van honderd euro genereren. Het systeem nodigt uit tot praktijken, 
waarbij anonieme grondaankopers in opdracht onder vage motie-
ven vastgoed verwerven. Bestuurders die hier voor kiezen, steken 
hun nek uit voor de samenleving en lopen desondanks het risico te 
worden berispt of afgezet.
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12. Omgaan met wetgeving en instrumentarium

De (parlementaire) behoefte aan nieuwe regels ontwikkelt zich 
sneller dan de aanpassing van bestaande regels. Dit leidt tot conti-
nue spanning en uitdaging om de randen van de wet- en regelgeving 
op te zoeken en daar gebruik van te maken. Gebiedsontwikkeling 
vereist inventieve juristen die de energie hebben om van gebaande 
paden af te wijken. Van het rijk vraagt het alertheid op mechanis-
men achter nieuwe regelgeving, in relatie tot de sturingsfilosofie 
van overheden. Waar volksvertegenwoordigers elk incident in de 
samenleving beantwoorden met een nieuwe regel, veelal sectoraal 
en ingegeven door het moment, lopen ontwikkelingen op ter-
mijn vast. Onderzoeken door de Commissies Dekker, Elverding, 
Noordzij en Ruding hebben de vinger op de zere plek gelegd: het 
venijn zit vooral in een gebrek aan synchronisatie.

Milieueffectrapportage
Een beetje gebiedsontwikkeling loopt tegen de plicht van een 

milieueffectrapportage aan. De wet stamt uit 1987 en was toen 
bedoeld om milieuaspecten serieus te betrekken bij ruimtelijke ont-
wikkelingen. Gezien milieunegerende praktijken in de jaren zeventig 
en tachtig was de wet toen volstrekt logisch. Gebiedsontwikkeling 
is in toenemende mate ook integrale en duurzame ontwikkeling 
van ruimte. In tal van voorbeelden gaat het milieu er met een 
gebiedsontwikkeling per saldo op vooruit. Voorbeelden hiervan 
zijn Bergse Haven, Binckhorst en de A2 in Maastricht. De motie-
ven voor een milieueffectrapportage zijn voor de meeste gebieds-
ontwikkelingen niet van toepassing, terwijl de plicht blijft bestaan. 
Voor een aanzienlijk aantal van de onderzochte praktijken leidt de 
m.e.r.-plicht tot meer complexiteit, meer onzekerheid en minder 
snelheid. In geval van de Overdiepse polder heeft de plicht tot een 
vertraging van jaren geleid, zonder dat de kwaliteit van het plan 
er door is verbeterd. Twijfels over de meerwaarde van de milieuef-
fectrapportage voor de kwaliteit van besluitvorming in combinatie 
met de forse directe en indirecte kosten, rechtvaardigen onderzoek 
naar nut en noodzaak ervan bij gebiedsontwikkeling.

Om buiten de wet te leven, moet je zéér eerlijk zijn.
Bob Dylan

a n a ly s e

Procedures in samenhang
Vrijwel elke gebiedsontwikkeling die zich in de richting van 

realisatie begeeft, heeft te maken met talloze regels, toetsen en 
procedures. Uitgerekend op het concrete niveau van gebiedsont-
wikkeling treden incongruenties van sectoraal en departementaal 
ontworpen regels aan het licht. Van projectteams vereist het 
kunst- en vliegwerk om enerzijds vaart in het project te houden en 
anderzijds formeel correct te handelen. Enkele praktijken blinken 
uit in het handig combineren van sporen, waardoor niet alleen 
tijdwinst is geboekt maar ook meer kwaliteit is bereikt. Illustratief 
is Waalfront in Nijmegen, waar via vier in de tijd parallelle sporen 
is gewerkt. Het zijn de sporen van het ontwerp, het proces met 
bewoners, de kluwen van procedures en besluitvorming. Nadat de 
gemeenteraad de kaders had gesteld, zijn ontwerpers aan de slag 
gegaan. Eerste ideeën zijn voorgelegd aan een zorgvuldig samen-
gestelde kerngroep van bewoners en ondernemers. Tijdens maan-
delijkse bijeenkomsten van ontwerpers, kerngroep en specialisten 
voor uiteenlopende procedures presenteerden de ontwerpers hun 
tussenresultaten, verrijkte de kerngroep het geheel en reflecteerde 
de specialisten op de haalbaarheid en consequenties. Per keer bleef 
ruim de helft van het ontwerp overeind. Binnen een jaar lag er 
een ontwerp dat is voortgekomen uit een slim proces en dat onder 
applaus van bewoners door de gemeenteraad is vastgesteld. Door 
de verbinding tussen ontwerp, proces, procedures en besluitvor-
ming is er kwaliteitsverhogend en snel gewerkt.

Geen temporeel instrument
Gebiedsontwikkeling betekent lang vooruit kijken, niet zelden 

op een termijn van meerdere decennia. Overheden beschikken 
amper over instrumentarium om op die termijn ruimte te reser-
veren en bijvoorbeeld tijdelijk gebruik mogelijk te maken. Ook 
waar koersen worden uitgezet voor 2030 of later, geldt de vergun-
ningplicht in het kader van het vigerende bestemmingsplan dat 
maximaal tien jaar vooruit kan kijken. Zo kan een eigenaar van 
een woning in een gebied dat vrijwel zeker volledig op de schop 
gaat, vergunning aanvragen voor uitbreiding van de capaciteit van 

de woning als het bestemmingsplan dat in algemene zin toestaat. 
Binnen de onderzochte praktijken komt het ook voor dat eigenaren 
investeringen moeten doen die voortkomen uit nieuwe wetgeving, 
terwijl nagenoeg vast staat dat die investeringen binnen enkele 
jaren volledig teniet worden gedaan vanwege een herinrichting. In 
het licht van de huidige dynamiek is kapitaalvernietiging slechts te 
voorkomen door regelgeving die op gebiedsniveau in de tijd kan 
meegroeien.

Systeemelement
Ondanks uitvoeringstoetsen van nieuwe wetgeving blijken 

spanningen met de praktijk, na het moment van invoering, helaas 
geen uitzondering. De sterk partijpolitieke, binnen het keurslijf 
van fractiestandpunten opererende en door de actualiteit gedreven 

Tweede Kamer, is eerstverantwoordelijk voor wet- en regelgeving. 
De veel minder partijpolitieke en in de luwte opererende Eerste 
Kamer behandelt nieuwe wetgeving grondig, voordat een wet de 
feitelijke werking van een wet in ons rechtssysteem heeft. De Eerste 
Kamer heeft echter uitsluitend budget- en vetorecht. Het budget-
recht wordt amper toegepast en ook gebruik van het vetorecht 
vindt sporadisch plaats. De hele wet is dan van tafel, ook de goede 
onderdelen. De Eerste Kamer heeft geen amendementsrecht of 
terugzendrecht, waardoor kruisbestuiving tussen beide kamers uit-
blijft. Parlementariërs en senatoren worden in het huidige systeem 
zelfs geacht niet met elkaar van gedachten te wisselen over wetge-
ving in wording. Dit is niet bevorderlijk voor intelligente, coherente 
en goed op consequenties doordachte wetgeving, terwijl daar in 
alle onderzochte praktijken grote behoefte aan blijkt.
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Integrale sociaalculturele opgave
De analyse laat zien dat gebiedsontwikkeling in eerste instantie 

een sociaalculturele opgave en pas in tweede instantie een ruimte-
lijke opgave is. Het is een duiding van een maatschappelijke ont-
wikkeling die ruimtelijk tastbaar is en wordt. Daar waar cognitieve 
beleidsurgenties zijn verbonden met affectieve gebiedsurgenties 
kunnen spraakmakende en vooral duurzame ontwikkelingen 
tot stand te komen. Mede vanwege de dominantie van publieke 
partijen en daaraan inherent de dominantie van voornamelijk 
toetsende en sectorale wet- en regelgeving blijkt gebiedsontwik-
keling echter verre van eenvoudig. Processen gaan over formele 
bestuurlijke grenzen heen, vertalen het verleden naar de toekomst 
van een gebied zonder alles vooraf in meetbare doelen te kunnen 
vastleggen, zijn interdisciplinaire en integrale opgaven, vereisen 
van overheden intelligente kaderstelling en een uiterst professionele 
invulling van rollen.

Aanjager voor systeemverandering
Idealiter wordt gebiedsontwikkeling vooraf gegaan door 

systeemveranderingen: decomposities van twintigste eeuwse secto-
raal ontstane systemen en composities van eenentwintigste eeuwse 
integraal ontworpen systemen. Hiermee zou het een stuk eenvou-
diger worden. Maar ook zonder ideaaltypische omstandigheden 
blijkt gebiedsontwikkeling mogelijk door inzet van menselijke 
energie en creativiteit, in het kunnen omgaan met vigerende wet- en 
regelgeving en al dan niet geconstrueerde complexiteiten. Door te 
doen, treden obstakels en mechanismen achter bestaande systemen 
scherp aan het licht. Ervan uitgaande dat dit tot aanpassingen 
leidt, werken we zo geleidelijk vanuit de praktijk aan systeemver-
anderingen. Daarmee wordt een volgende generatie gebiedsontwik-
kelingen geholpen. Op deze wijze is gebiedsontwikkeling een aan-
jager voor systeemveranderingen op tal van terreinen. Op het vlak 
van openbaar bestuur bijvoorbeeld, katalyseert gebiedsontwikke-
ling een combinatie van de gestolde ordening binnen het Huis van 
Thorbecke met een vloeibare ordening in de vorm van pluriforme 
tijdelijke regionale samenwerkingsverbanden. Wat zich binnen 

zulke vitale coalities ontwikkelt, wordt in formele kaders vastge-
steld. Bij geslaagde voorbeelden van gebiedsontwikkeling staat de 
toekomst van het gebied centraal en is de bestuurlijke organisatie 
overduidelijk een middel en geen doel op zich.

Excellentie ligt binnen bereik
Een vergelijking tussen de veertig praktijken en de twaalf 

analysethema’s leert dat we in staat zijn tot excellentie voor alle 
thema’s. Praktijken leren hoe briljant het kan. Het komt echter niet 
voor dat binnen één praktijk op alle thema’s wordt geëxcelleerd. 
In de meeste gevallen gaat het om enkele thema’s. Kennelijk kost 
het zoveel energie om tot excellentie te komen dat het bij enkele 
thema’s blijft. Veel energie gaat verloren. Door publiekpublieke 
spanningen, mechanismen bij volksvertegenwoordigers, bewoners 
die het proces wantrouwen, marktpartijen die onvoldoende trans-
parant zijn, gebrek aan kennis van aanbestedingen en mededin-
ging, niet adequate wet- en regelgeving, enzovoorts. Hier gaat de 
vergelijking met een gloeilamp en een spaarlamp op. Met dezelfde 
hoeveelheid energie geeft een gloeilamp veel minder licht dan een 
spaarlamp. Waar bij een gloeilamp energie verloren gaat in de 
vorm van warmte, gaat bij gebiedsontwikkeling energie verloren in 
de vorm van wrijvingen, onbegrip en obstakels. Achter dit verlies 
van menselijke energie, gaat een gebrek aan vertrouwen in de meest 
brede zin van het woord schuil.

Teveel maatschappelijke winst blijft nog liggen
De praktijken waar sprake is van relatief veel vertrouwen, 

lopen zonder uitzondering aanzienlijk soepeler dan praktijken 
waar permanent moet worden aangetoond dat wantrouwen niet 
op zijn plaats is. Waar veel vertrouwen tussen publiek, privaat 
en particulier bestaat, blijkt ook sprake van vertrouwen tussen 
publieke (hoofdrol)spelers, private (hoofdrol)spelers en particu-
liere (hoofdrol)spelers onderling. Waar publieke bestuurders met 
elkaar of met 'hun' volksvertegenwoordigers energie verliezen of 
waar ambtelijke kwaliteit of continuïteit te wensen over laten, 
blijft kennelijk onvoldoende energie over voor betrekkingen met 

private en particuliere partijen. Als gevolg strandt een proces of 
wordt het getemporiseerd en verarmt de uiteindelijke kwaliteit 
van het fysieke resultaat. Iets vergelijkbaars geldt voor private en 
particuliere partijen. Bij vertrouwen ontstaat gefocust samenspel 
vanuit publiek leiderschap, privaat ondernemerschap en particu-
lier burgerschap. Bij wantrouwen domineren andere modaliteiten 
van publiek, privaat en particulier. Het gaat dan om rivaliserende 
volksvertegenwoordigers, calculerende aandeelhouders, mono-
mane consumenten en inherent buitenproportioneel invloedrijke 
media. Wat dan telt is eigenbelang hier en nu, zonder toe te komen 
aan gedeelde belangen op wat langere termijn en in een wat rui-
mere context. Maatschappelijke winst blijft dan liggen. We kunnen 
ons dit klaarblijkelijk permitteren.

a n a ly s e

Algemene bespiegeling op gebiedsontwikkeling als icoon van verandering

Hoe bijzonder Nederland ook is, ook wij zullen zeer waar-
schijnlijk niet ontkomen aan regionale demografische krimp, 
schaarste aan menselijk talent, gevolgen van klimaatverandering, 
stabiliserende of afnemende koopkracht, gevolgen van de krediet-
crisis, eindigheid van aardgasbaten en toenemende vraag naar 
kwaliteit van wonen, werken en leven. Deze en andere maatschap-
pelijke urgenties kunnen ook ons in mentaal opzicht dwingen de 
cultuur van gloeilampen achter ons te laten. In abstracte termen 
delen we de noodzaak daartoe. Getuige de onderzochte praktijken, 
blijken we er in concrete situaties op onderdelen eveneens heel goed 
toe in staat. We moeten, we willen, we kunnen en we weten dat we 
keuzen moeten maken. Het is de vraag: waar wachten we nog op?

Energie bij wantrouwenEnergie bij vertrouwen



In 2006 en 2007 heeft een publiekprivaat gezelschap (GOF: 
GebiedsOntwikkeling en Financiering) vanuit de dagelijkse prak-
tijk van de leden tien heikele kwesties benoemd. Zij spelen in 
Nederland in tal van gebieden in meer of mindere mate een rol van 
betekenis. In sommige gevallen is sprake van enige overlap met de 
analyse van de veertig onderzochte praktijken en in andere geval-
len zijn de kwesties daaraan complementair. Om zicht te krijgen 
op de situatie in Nederland in vergelijking met andere lidstaten 
van de Europese Unie, is in 2008 door Deloitte onderzocht of en 
zo ja in hoeverre 'onze' heikele kwesties spelen in Denemarken, 
Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Spanje. De bevindingen 
zijn per kwestie opgetekend. In algemene zin blijkt dat Nederland 
met integrale duurzame gebiedsontwikkeling een koploper is. 
De voorbeeldrol past in onze planologische, architectonische en 
waterhuishoudkundige traditie. Andere landen kijken met argus-
ogen naar onze ruimtelijke ontwikkeling. Het is mogelijk dat ons 
koploperschap één van de verklaringen vormt voor het (als eerste) 
aanlopen tegen de kwesties die zijn onderzocht.

1. Hybride Rijnlands én Angelsaksisch model

Nederland
Binnen de Europese Unie wordt geleidelijk aan afstand genomen 

van het Rijnlandse sturingsmodel, dat in Nederland is uitgewerkt 
als het poldermodel. Essentie is dat overheid, markt en maatschap-
pelijk middenveld via overleg samen komen tot oplossingen. Vanuit 
publieke zijde is het een cultuur van 'nee, tenzij'. Het sturingsmodel 
dat door de Europese Unie wordt omarmd is het Angelsaksische. 
Overheden nemen hierin een andere positie in. Zij stellen kaders 
op hoofdlijnen waarbinnen privaat en particulier kan worden 
ondernomen. Naast het stellen van heldere kaders vooraf, staan 
overheden aan de lat voor democratische legitimatie van gebieds-
processen, toezicht en handhaving van gemaakte afspraken. Vanuit 
publieke zijde is het een cultuur van 'nee' of 'ja, mits'. Overheden 
geven andere partijen veel ruimte en slaan onverbiddelijk toe als 
partijen hun verantwoordelijkheden niet nemen. Eurocommissaris 
Neelie Kroes is een uitgesproken voorstander van dit sturingsmo-
del en laat ook blijken wat het betekent voor marktpartijen als die 
zich niet houden aan de spelregels.

Gebiedsontwikkeling heeft kenmerken van zowel het Rijnlandse 
als het Angelsaksische model. Rijnlands: overheid en markt wer-
ken bij gebiedsontwikkeling op basis van vertrouwen samen. 
Angelsaksisch: helder onderscheid tussen overheid en markt met 
beide complementaire taken. Overheden stellen heldere kaders en 
daarbinnen worden marktpartijen continu gedwongen tot onder-
linge concurrentie. Waar die concurrentie zich richt op prijs in rela-
tie tot kwaliteit en inventiviteit, is de aanpak ook in het ruimtelijke 
domein werkbaar. Waar slechts de prijs telt, bijvoorbeeld doordat 
opdrachtgevende overheden niet meer de kennis in huis hebben om 
op kwaliteit te kunnen beoordelen, is het snel gedaan met investe-
ringen in vernieuwing en in ruimtelijke kwaliteit.

Indien harde Angelsaksische afspraken als consequentie hebben 
dat het huidige beoogde publiekprivate samenspel wordt gefrus-
treerd, dan komt de vraag op hoe publiekprivate samenwerking 
er wel uit kan zien. Dan valt te denken aan gebiedsconcessies als  

relatief eenvoudige vorm van publiekprivate samenwerking. Over-
heden zijn en blijven verantwoordelijk voor de kaders en markt-
partijen kunnen in coproductie met particulieren ondernemen. 
Van privatisering of liberalisering is dan geen sprake, maar wel 
kunnen overheden en marktpartijen doen waar ze goed in zijn: 
stellen van democratisch gelegitimeerde kaders en handhaven 
respectievelijk ondernemen en aangaan van verplichtingen voor 
langer dan vier jaar. In lijn hiermee kan ook worden voorgesor-
teerd op Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappijen (GEM) 
nieuwe stijl, waarbij rollen van overheden en marktpartijen veeleer 
complementair dan egalitair zijn. Overheden participeren dan van-
wege kaderstelling maar niet vanwege het dragen van financiële 
risico’s.

Andere lidstaten
Ook Groot-Brittannië kent een hybride sturingsmodel. De 

publieke cultuur die overheerst is die van 'nee, tenzij'. De nadruk 
ligt op consensus via overleg. In Duitsland werken overheden 
formeel conform Angelsaksische principes. Zij stellen kaders en 
faciliteren processen. Informeel wordt gewerkt volgens Rijnlandse 
principes en trekken partijen samen op. In Denemarken en Spanje 
werken overheden volgens het Angelsaksische model. Zij stellen 
kaders, faciliteren processen en treden toetsend en handhavend op. 
In Denemarken zijn voor stedelijke gebieden private initiatieven 
leidend. In Frankrijk wordt gebiedsontwikkeling door de overheid 
gedomineerd, met uitzondering van grote ontwikkelingen in plaat-
sen als Parijs en Lyon. Overheden beslissen, regisseren en inves-
teren. In de meeste gevallen worden alleen bouwwerkzaamheden 
door de markt gerealiseerd. In dit opzicht is sprake van een eigen 
Frans sturingsmodel, dat vanuit de Napoleontische tijd voor een 
deel ook doorklinkt in de Nederlandse praktijk.

a n a ly s e
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2. Onzekerheid uitleg Europese aanbesteding

Nederland
Nederland is van alle lidstaten van de EU het enige land dat 

nooit een nationaal aanbestedingsregime heeft gekend. Ondanks 
het feit dat de eerste Europese aanbestedingsrichtlijn stamt uit 
1972, is het voor Nederland nog steeds wennen aan strakke regels 
voor het selecteren van marktpartijen indien de aan te besteden 
som boven de grenswaarde komt. Thans zijn het niet zozeer de 
spelregels maar wel de rechtelijke interpretatie ervan die voor 
onzekerheden zorgen. Te denken valt aan Vathorst waar de rechter 
vraagtekens heeft gezet bij het realisatierecht als gevolg van private 
grondposities. Of het Roanne arrest, waar de rechter heeft bepaald 
dat ook het commerciële deel van een recreatiepark onder de reik-
wijdte van Europese aanbestedingsregels kan vallen. Een vrije en 
wellicht onterecht zware interpretatie van beide arresten toont een 
situatie waarin publieke en private partijen risicomijdend opereren 
en amper nog tot onderlinge afspraken durven te komen. In verge-
lijking met andere lidstaten handelt Nederland strikt naar de letter 
en minder naar de geest van de wet. Dit cultuuraspect is mede 
verklarend voor de worsteling met het aanbestedingsregime.

Andere lidstaten
In Groot-Brittannië wordt het Europese aanbestedingsregime 

niet als een kwestie ervaren. Wel uiten de verschillende actoren de 
zorg dat het regime in toenemende mate als excuus wordt gebruikt 
voor overheidshandelen. In Duitsland wordt formeel een zeer 
strikte uitleg van de Europese regelgeving gehanteerd, maar wordt 
het in de praktijk veelal niet zo strak toegepast. Net als Duitsland 
ervaart ook Denemarken het niet als een probleem. In Spanje is de 
regio Valencia door de Europese Commissie op de vingers getikt. 
Dit heeft tot aanpassing van de regelgeving geleid. Ook heeft het 
tot een Europese aankondiging van de selectie van de realisator 
geleid. Doorgaans hebben gemeenten en ontwikkelaars informeel 
vooroverleg over de eisen in de tender, waardoor de selectie van de 
realisator bij aanvang al was beslecht. Ook Frankrijk gaat prag-
matisch om met Europese regelgeving. Wetswijzigingen worden 
hierbij niet geschuwd.

3. Onzekerheid interpretatie van staatssteun

Nederland
Het mededingingsbeleid binnen de Europese Unie is gericht op 

het scheppen van gelijke concurrentieposities voor alle onderne-
mingen volgens het principe van een 'fair level playing field'. Dit 
impliceert dat investeringen van publieke middelen niet tot bijzon-
der voordeel mogen leiden voor bepaalde bedrijven. Het gaat hier 
om directe en indirecte voordelen. In de praktijk spitst de discussie 
zich veelal toe op de vraag in hoeverre overheden een onrendabele 
top in projecten mogen vergoeden. Dat in gebiedsontwikkelingen 
sprake kan zijn van een onrendabele top is een gegeven en dat deze 
met publieke middelen worden gedekt ligt eveneens voor de hand. 
Vaak gaat het immers om bescherming of inbreng van publieke 
waarden. De vraag is telkens in welke mate en waar zich concur-
rentievoordeel voor marktpartijen aftekent. Tijdens het proces 
van gebiedsontwikkeling vergt dit extra aandacht en juridische 
expertise.

Andere lidstaten
In Denemarken, Duitsland en Spanje beperkt de overheid zich 

tot haar publieke taak. Gronden zijn veelal privaat eigendom en 
publieke investeringen in grond en vastgoed komen mondjesmaat 
voor. Ook Groot-Brittannië en Frankrijk ervaren staatssteun niet 
als een kwestie. In Frankrijk investeert de overheid volop in gebie-
den waar anders geen ontwikkelingen kunnen en zullen plaatsvin-
den.

4. Stapeling van publieke verantwoordingsplicht

Nederland
Voor het investeren van rijksmiddelen in een regionale of lokale 

gebiedsontwikkeling geldt als regel dat de verantwoordingsplicht 
bij de betreffende minister blijft en dat ook op het lagere schaal-
niveau een verantwoordingsplicht geldt. In publieke zin kan dit 
stuiten op aanzienlijke bureaucratie in de vorm van specifieke 
kwartaalrapportages en verplichte audits. In sommige projecten 
staat de menskracht die hiermee gepaard gaat niet meer in verhou-
ding tot de som van de rijksbijdrage. In publiekprivate zin kan de 
voor publieke verantwoording vereiste transparantie op gespan-
nen voet staan met de om reden van concurrentie minder open 
boekhouding van marktpartijen. Gebiedsontwikkeling vraagt 
om nieuwe vormen van verantwoording, bijvoorbeeld in de sfeer 
van gedragscodes of richtlijnen voor publieke bestuurders. Een 
dergelijke gedragscode dient voorwaarden te bevatten op het vlak 
van onder meer argumentatie, publieke discussie, transparantie, 
integriteit, voortvarendheid, evenwicht, kwaliteit en resultaatge-
richtheid. Mocht het dan in een incidenteel geval mis gaan, dan is 
er altijd nog de rechtelijke macht als achtervang.

Andere lidstaten
Alleen in Groot-Brittannië is sprake van een vergelijkbare 

situatie met Nederland en wordt dit ook als een kwestie ervaren. 
In Denemarken heerst een cultuur van publiekpubliek en publiek-
privaat vertrouwen, ervan uitgaande dat iedereen en alles aan de 
regelgeving voldoet. Tegen uitzonderlijke gevallen waarbij dit niet 
het geval is, wordt snel en hard opgetreden. In Duitsland hebben 
gemeenten een grote mate van autonomie. In Spanje kunnen regio’s 
tamelijk autonoom opereren. In Frankrijk bestaan vele publieke 
actoren maar blijft de administratieve lastendruk naar al deze 
actoren toe tot een wettelijk minimum beperkt.

a n a ly s e
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5. Bestuurlijke drukte door publieke actoren

Nederland
Bij de ruimtelijke inrichting zijn overheden vooralsnog zwaar 

dominant aanwezig. Voor meer dan het binnenshuis verplaatsen 
van een bankstel is al gauw een vergunning vereist. Anno 2009 telt 
Nederland 441 gemeenten al dan niet met deel- of wijkraden, 12 
provincies, 27 waterschappen, 27 kabinetsleden, tal van regionale 
en gemeentelijke samenwerkingsverbanden, agentschappen zoals 
Rijkswaterstaat en Dienst Landelijk Gebied, ontelbare zelfstan-
dige bestuursorganen en de meest uiteenlopende semi-overheden. 
Binnen overheden is sprake van een bestuur, een volksvertegen-
woordiging en een ambtelijk apparaat. Uitgaande van deze drie-
deling is het niet moeilijk om op te tellen tot een kleine 2.000 
publieke actoren.

Bij elke gebiedsontwikkeling zijn minimaal enkele departemen-
ten, een provincie, een gemeente en een waterschap betrokken. Als 
zodanig vormt dit geen probleem. In de praktijk blijkt echter al te 
vaak publiekpublieke onenigheid over regie, rollen, verantwoor-
delijkheden en niet in de laatste plaats over financiële bijdragen. 
Overheden werken met elkaar alsof het marktkooplieden zijn. 
Daarnaast verschilt de sturingsfilosofie per departement en per 
kabinet. Waar het publiekpublieke huis niet op orde is, worden in 
de regel ook niet de vereiste democratisch gelegitimeerde kaders 
op werkbare wijze geformuleerd. Private en particuliere partijen 
voelen zich dan niet uitgenodigd tot coproductie en cofinanciering. 
Een veelgehoorde oplossing is het benoemen van één overheid die 
mede namens de andere overheden kan spreken. Het publiekpu-
blieke huis is voor andere partijen dan niet langer een front office 
maar een back office. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) getuigt van het bewustzijn van het belang hiervan.

Andere lidstaten
In Groot-Brittannië en Frankrijk overtreft het aantal publieke 

actoren dat van Nederland. Zeker in Groot-Brittannië wordt dit 
als een kwestie ervaren. In Denemarken is in 2007 een bestuurlijke 
stelselwijziging doorgevoerd, waardoor het middenbestuur is gede-

cimeerd. Het aantal provincies is van 14 teruggebracht tot 5 en het 
aantal gemeenten van 274 tot 98. De positie van gemeenten is aan-
zienlijk versterkt. De ruimtelijke effecten van deze verbouwing van 
het Deense Huis van Thorbecke zullen vanaf 2009 merkbaar zijn. 
In Duitsland is bestuurlijke drukte minder merkbaar dankzij de 
autonome rol van gemeenten en de rolvastheid van overheden, die 
voorkomt dat voor elke gebiedsontwikkeling vooraf moet worden 
'onderhandeld' over de publieke rollen. In Spanje zijn het de regio’s 
van waaruit veel decentraal wordt geregeld.

6. Onwennigheid met duale politiek

Nederland
Het dualisme in de politiek heeft de positie van wethouders en 

gedeputeerden danig verzwakt. Waar bestuurders zich niet gesteund 
voelen door hun collega bestuurders en/of maatschappelijke acto-
ren, rest hen te opereren als loopjongen van de gemeenteraad of 
Provinciale Staten. Bezien vanuit gebiedsontwikkeling, zeker in 
relatie tot financiering, introduceert het dualisme een onzekerheid 
ten aanzien van de validiteit van standpunten van bestuurders. Wat 
is immers de uitspraak van een loopjongen waard? In de praktijk 
kan dit een proces stroperig en formeel maken, terwijl gebiedsont-
wikkeling is gebaat bij tempo en informele netwerkverbanden. Met 
enige interpretatievrijheid zorgt het dualisme ervoor dat de kracht 
van professionals wordt geremd door de macht van amateurs, 
waardoor de kloof tussen overheid en burger eerder groter dan 
kleiner wordt. De belangrijkste oplossing is het ondersteunen van 
volksvertegenwoordigers bij het stellen van werkbare kaders en het 
werken aan vertrouwen, opdat zij na het stellen van kaders kunnen 
loslaten en niet bij elk incident op de rem trappen.

Andere lidstaten
In geen van de onderzochte landen is sprake van dualiteit in het 

openbare bestuur, zoals Nederland dat sinds enkele jaren kent. Elk 
land heeft eigen oplossingen voor het betrekken van burgers bij 
bestuur en politiek. In Denemarken is directe participatie op alle 
niveaus deel van de cultuur. Zonder participatie is er geen proces.London: Zakencentrum

1��1��



7. Risico’s in relatie tot kans op rendement

Nederland
Gebiedsontwikkeling staat voor ondernemerschap door alle 

coproducenten en ondernemerschap staat voor het nemen van 
risico’s. Van alle partijen vereist het competenties om te kun-
nen omgaan met risico’s. Het gaat erom de risico’s vooraf goed 
in kaart te brengen en te waarderen. Op grond hiervan kun-
nen afspraken worden gemaakt over wie welke risico’s kan en 
wil dragen. Het komt zelden voor dat een gebiedsontwikkeling 
qua risico’s volledig is dicht te timmeren. Risico’s kunnen wel 
beheersbaar worden door financiële, procesmatige en/of program-
matische voorzieningen te treffen. Discussies over verdelingen van 
rendement zijn meestal te herleiden tot het beprijzen van risico’s en 
de bereidheid risico’s te nemen. Vuistregel hierbij is: geen risico’s, 
geen rendement. 

In Nederland combineren overheden (voornamelijk gemeenten) 
uit welbegrepen eigenbelang hun publieke taken met financiële 
belangen (van grondbedrijven) in ontwikkelingen. Marktpartijen 
opereren sinds een aantal jaren in toenemende mate risicomijdend. 
Risicomanagement, internationale risicobeperkende afspraken en 
risicobeperkend gereedschap doen opgeld. De kredietcrisis heeft 
deze eerder in gang gezette ontwikkeling slechts versterkt.

Andere lidstaten
In Denemarken bestaan wettelijke beperkingen voor het risi-

codragend participeren door overheden. In Duitsland is het regel 
dat overheden zo min mogelijk financiële risico’s nemen. In Groot-
Brittannië en Spanje beschikken decentrale overheden niet over 
de middelen om zelf te kunnen participeren in ontwikkelingen. In 
Frankrijk ontstaat ruimtelijke ordening vanuit een regionale visie 
op welke ontwikkeling waar het beste kan plaatsvinden. Voor 
gemeenten zijn er weinig vrijheidsgraden om hieraan eigen invul-
lingen te geven, laat staan financieel te participeren. In Frankrijk 
zijn voor de ontwikkeling van veel locaties publieke bijdragen 
nodig. Publieke partijen investeren op voorhand echter niet met 
het oog op het behalen van rendement. Private partijen nemen 

risico’s wanneer er een gerede kans is op rendement. In vergelij-
king met Nederland zijn de publieke rollen zuiverder, want zonder 
winstbelangen. 

Voor marktpartijen heeft de kredietcrisis ook in de andere 
Europese landen een stempel gedrukt op het kunnen nemen van 
financiële risico’s. Spanje en Groot-Brittannië gingen Nederland 
daarin voor.

a n a ly s e
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9.  Stapeling van instrumentarium

Nederland
Over het algemeen bestaat nu al voldoende instrumentarium 

voor succesvolle gebiedsontwikkelingen. De goede voorbeelden 
van gebiedsontwikkeling leveren het bewijs. Toch bestaan er wel 
uitdrukkelijke wensen voor instrumentarium, dat beter is toege-
sneden op het nieuwe spel met nieuwe spelers en nieuwe spelregels. 
Zo is nog al te zeer sprake van stapeling van sectorale wetgeving 
voor het bereiken van integrale resultaten, terwijl dit sectorale 
karakter de gewenste integrale resultaten juist in de weg staat. 
Voorbeelden van formele toetsen zijn strategische milieubeoorde-
ling, milieueffectrapportage, watertoets, natuurbeschermingstoets, 
flora- en faunatoets, ecologische hoofdstructuur toets, archeolo-
gietoets, ondergrondtoetsen, bodemsaneringonderzoek, beoorde-
ling externe veiligheid, mobiliteitstoets, luchtkwaliteittoets en 
akoestische beoordeling.

Wat ontbreekt, is instrumentarium waarmee op lange termijn 
planologische reserveringen kunnen worden gedaan. Formeel kun-
nen overheden niet verder plannen dan tien jaar, terwijl gebieds-
ontwikkelingen zich juist richten op geleidelijk te bereiken resulta-
ten op zeer lange termijn. In geval van gebiedsontwikkeling Groot 
Mijdrecht Noord wordt het gebied op een termijn van twintig tot 
vijftig jaar mogelijk een multifunctionele plas, terwijl iedere eige-
naar van vastgoed in het kader van het vigerende bestemmingsplan 
vergunning kan krijgen voor vervangende nieuwbouw tot zeshon-
derd kubieke meter volume. Overheden staan te zijner tijd aan de 
lat om dergelijke investeringen uit te kopen.

In Limburg wordt geëxperimenteerd met uitruilbare ontwik-
kelrechten. Het is een instrument dat van overheden nauwelijks een 
grondpositie of middelen vereist. Het instrument tast eigendoms-
rechten niet aan, maar laat deze op een andere locatie tot gelding 
komen, zonder financiële last voor overheden. De essentie van 
dit instrument, namelijk een op kaders sturende overheid die zelf 
amper investeert, past volledig binnen het Angelsaksische sturings-
model. Voor gebiedsontwikkeling in Nederland is het van belang 

om te bouwen schaars is en de vraag groot is, stijgen de grond-
prijzen door speculaties. In Spanje worden in de grondexploitatie 
de verwervingskosten van de grond niet als post opgenomen. Het 
risico van de grondkosten ligt volledig bij de grondeigenaar of 
speculant. In Valencia is met wetgeving het vetorecht van vele 
particuliere grondeigenaren, zoals gangbaar in de klassieke Zuid-
Europese cultuur, doorbroken. In geval van gebiedsontwikkeling 
kunnen eigenaren kiezen tussen onteigening tegen geldwaarde of 
onteigening tegen positie in de nieuwe situatie. Frankrijk heeft een 
speciaal agentschap om gronden te verwerven die nodig zijn om 
ontwikkelingen mogelijk te maken. In alle lidstaten worden hoge 
grondprijzen als een gegeven beschouwd. Geen van de andere lid-
staten kennen publieke grondbedrijven zoals in Nederland.

8.  Geworstel met grond en grondprijzen

Nederland
Bezit van grond geeft onderhandelingspositie. Het recht op 

zelfrealisatie bepaalt dat een partij met een grondpositie meestal 
aan tafel zit als het aankomt op gebiedsontwikkeling. Vooral grote 
gemeenten voeren door de bank genomen zowel passief als actief 
grondbeleid. Voor provincies is actief grondbeleid nieuw. Limburg 
zet hierin de toon met een provinciale grondbank voor uitruil of 
verplaatsing van functies. De grondhonger en grondposities heb-
ben de grondprijzen fors opgedreven, terwijl er een politiek mora-
torium op het afromen van bestemmingswinst heerst. Sinds kort 
zorgen ook nieuwe perspectieven voor landbouw (stijgende vraag 
naar voedsel en biobrandstoffen) voor een prijsopdrijvend effect.

De Grondexploitatiewet, die in 2008 in werking is getreden, 
geeft een signaal dat de politiek sinds 1977 uit de grondpoli-
tieke lethargie komt. De Grondexploitatiewet verbindt kosten met 
opbrengsten op voorwaarde van profijt, causaliteit en proportiona-
liteit. Als aan die voorwaarden wordt voldaan, kan een gemeente 
het verlenen van een bouwvergunning verbinden aan het verevenen 
van rode baten. Voor die tijd is het aan partijen om in openheid en 
vrijheid succesvol te onderhandelen over wederzijdse investeringen 
in gebiedskwaliteiten. De Grondexploitatiewet is niet van invloed 
op de worsteling van Domeinen bij het onderhandelen over her 
te bestemmen locaties. Op het moment van onderhandelen, vaak 
met gemeenten en provincies, is de nieuwe bestemming nog niet 
duidelijk en wacht het proces van bestemmen op helderheid over de 
prijs van een object of locatie. Bij de waardebepaling van vastgoed 
rekent Domeinen aan de voorkant met de verwachtingswaarde, 
terwijl juist inherent aan gebiedsontwikkeling is dat de verwach-
tingswaarde pas aan het einde bekend is. Het zijn kip-of-ei-discus-
sies die verlammend kunnen werken.

Andere lidstaten
In Denemarken, Duitsland, Groot-Brittannië en Spanje hebben 

private partijen veel gronden in eigendom. Voor Frankrijk geldt 
dit eveneens, zij het in mindere mate. In regio’s waar de ruimte 

Valencia: Wetenschapsmuseum
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De mate waarin heikele Nederlandse kwesties spelen 
in andere Europese lidstaten

Opbouwen van vertrouwen impliceert niet dat er geen fouten 
mogen worden gemaakt. In het omgaan met gemaakte fouten kan 
juist een nieuwe bodem voor vertrouwen worden gelegd. In onze 
cultuur van werken zullen fouten weer een lerende werking moeten 
krijgen, want zonder dat raken we van elke kleine ramp verder in 
de kramp en komt er van vertrouwen weinig terecht.

Andere lidstaten
In Denemarken en Duitsland overheerst een cultuur van 

vertrouwen. Overheden hebben heldere rollen en zijn rolvast. 
Marktpartijen zijn vooraf transparant over winstdoelstellingen 
als percentage van de kosten. In Frankrijk hebben private partijen 
vooral vertrouwen in eigen ondernemerschap en minder in over-
heden, maar dit laatste wordt niet als kwestie ervaren. In Groot-
Brittannië verschilt het publiekprivate vertrouwen sterk per regio of 
gemeente. Waar overheidstaken gedeeltelijk zijn gedecentraliseerd, 
is sprake van een gefragmenteerde overheid met tal van lagen en 
instellingen met eigen belangen die daar onherroepelijk bij horen. 
Spanje heeft enkele spraakmakende frauduleuze zaken achter de 
kiezen en wil het daar bij laten. De media zitten bovenop nieuwe 
masterplannen en vlooien processen uit op zoek naar onrechtma-
tigheden. Deze aandacht is een goed middel om iedereen bij de les 
te houden. De verwachting is dat het publiekprivate vertrouwen in 
Spanje geleidelijk weer herstelt.

10. Onderling vertrouwen

Nederland
In de twintigste eeuw zijn publiek, privaat en particulier steeds 

verder van elkaar verwijderd, alsof zij los van elkaar kunnen ope-
reren. De scheiding vormde een voedingsbodem voor vooroordelen 
over en weer. Overheidsfunctionarissen werden gepercipieerd 
als labbekakkers, ondernemers als zakkenvullers en burgers als 
lastpakken. De mentale afstand tussen de bloedgroepen, die is 
versterkt door de bouwfraude en de kredietcrisis, heeft geleid tot 
onderling wantrouwen. Gebiedsontwikkeling is juist geënt op 
onderling vertrouwen, zonder de realiteit uit het oog te verliezen. 
Vertrouwen is niet af te dwingen maar kan wel langzaam worden 
opgebouwd als alle partijen zich naar elkaar toe betrouwbaar en 
transparant gedragen. Van overheden vraagt het onder meer dat 
bestuur en politiek respect tonen voor afspraken die door hun 
voorgangers zijn gemaakt. Van marktpartijen vraagt het onder 
meer transparantie over het beoogde en gerealiseerde rendement 
van een ontwikkeling. Van het systeem vraagt het heldere rolver-
delingen, opdat niet telkens alle spelregels weer moeten worden 
gedefinieerd en uitonderhandeld.

In Nederland bestaat het systeem waarbij overheid en markt-
partijen afspraken maken over een gebiedsontwikkeling op basis 
van residuele grondwaarden, algemene kosten en winst- en 
risicopercentages in een grondexploitatie. Daar komt bij dat 
in Nederland doorgaans geen openheid bestaat over het totale 
financiële rendement dat marktpartijen nastreven. Dit roept bij 
overheden het gevoel op dat marktpartijen woekerwinsten maken. 
Juist dit wekt argwaan en wantrouwen bij overheden, nog eens 
versterkt als diezelfde overheid ook financieel belanghebbend is bij 
de exploitatie. Deze oorzaak van wantrouwen speelt in de andere 
vijf landen veel minder, omdat de markt daar transparanter is over 
winstdoelstellingen en overheden niet zelf financieel participeren. 
In de regel wordt één standaardbenadering voor de winstbereke-
ning aangehouden, waardoor de onderhandelingen gemiddeld een 
stuk minder complex zijn dan bij ons.

formele experimenteerruimte te creëren om dit Amerikaanse 
instrument te kunnen toesnijden op onze tradities en wetgeving.

Andere lidstaten
In Denemarken bestaat geen behoefte aan nieuw ruimtelijk 

instrumentarium. Wel is er behoefte aan instrumenten waarmee 
sociale woonsegregatie kan worden voorkomen. In Duitsland 
werkt de praktijk al zestig jaar op dezelfde wijze. Het werkt naar 
tevredenheid. In Groot-Brittannië bestaat behoefte aan nieuw 
instrumentarium voor onteigening en afdrachten (verevening) in 
gebieden waar de vraag domineert. In gebieden die moeizaam tot 
ontwikkeling komen zijn zulke instrumenten niet van toepassing. 
In Spanje is het huidige instrumentarium vooral gericht op uitleg-
locaties, terwijl de tendens naar binnenstedelijke ontwikkelingen 
al duidelijk merkbaar is en versterkt zal doorzetten. Hier is het 
ruimtelijke instrumentarium nog niet op toegesneden. In Spanje 
is de regelgeving geleidelijk te gedetailleerd geworden. Er wordt 
ingezet op vereenvoudiging.

  1  Sturingsmodel
  2  Aanbesteding
  3  Staatssteun
  4  Verantwoording
  5  Bestuursdrukte
  6  Dualisme
  7  Risico’s
  8  Grond
  9  Instrumentarium
10  Vertrouwen

de kwestie speelt niet.
de kwestie speelt enigszins.
de kwestie speelt vergelijkbaar met Nederland.
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tot vakmanschap. De methodieken zijn ontsloten via de website 
www.nederlandbovenwater.nl. Per methodiek is een zogeheten 
codehouder gemachtigd 'zijn' of 'haar' methodiek op de site te 
actualiseren of te verrijken. Dit hoofdstuk voorziet in een overzicht 
van de in 2008 en 2009 ontwikkelde en/of ontsloten methodieken 
en korte beschrijvingen in de context van het cluster waarbinnen ze 
zijn ondergebracht. In een intermezzo is één methodiek uitvoeriger 
behandeld. Het gaat om Gebiedsconcessie als 
mogelijke aanja- ger van versnelling en 
verslimming van gebiedsontwik-
keling.

5Inleiding 
Gebiedsontwikkeling is per definitie maatwerk en mensenwerk. 

Dit betekent dat binnen elke gebiedspraktijk eigen wielen moeten 
worden uitgevonden. Dit kost veel energie maar is noodzakelijk. 
In de praktijk blijken niet alleen eigen wielen maar ook dezelfde 
wielen op tal van plaatsen te worden uitgevonden. De energie die 
daarmee gepaard gaat, kan beter in de voortgang van het pro-
ces worden geïnvesteerd. Met het oog hierop zijn ruim veertig 
algemeen toepasbare methodieken op rij gezet en door ongeveer 
honderd professionals met de meest uiteenlopende achtergronden 
zodanig uitgewerkt dat (aspirant) gebiedsontwikkelaars er mee 
aan de slag kunnen. Dit vanzelfsprekend nadat zij hebben bepaald 
of toepassing in hun praktijk wenselijk en zinvol is, want het is 
beslist niet de bedoeling dat binnen één gebiedsontwikkeling alle 
behandelde methodieken worden toegepast. Het geheel van 
de methodieken is te beschouwen als basisgereedschap 
in een kist waar beslist ook nog ruimte is voor eigen 
gereedschap en nieuwe ontwikkelingen.

Als ruggengraat voor de methodieken geldt de 
uit succesvolle gebiedsontwikkelingen opgetekende 
fasering. Na een initiatief gaat het om een voorver-
kenning, verkenning, planuitwerking, realisatie en 
beheer en onderhoud. In het faseringsoverzicht zijn 
deze fasen om reden van overzicht lineair onder elkaar 
geplaatst, terwijl de praktijk meer cyclisch als een continu 
proces van onderhandelen verloopt. Voor de eerste drie fasen 
zijn indicaties voor invulling gegeven. Voor de twee laatste fasen 
is de invulling open gelaten, vanwege zeer grote verschillen tussen 
gebiedsopgaven. Een deel van de methodieken is nauw gerelateerd 
aan een bepaalde fase van de gebiedsontwikkeling. Een ander deel 
is in alle fasen toepasbaar. De methodieken zijn primair bedoeld 
voor personen in het stadium 'bewust onbekwaam' en 'bewust 
bekwaam'. Het spreekt voor zich dat de methodieken pas betekenis 
krijgen wanneer personen ze toepassen, al dan niet voorafgegaan 
door trainingen. Dan pas wordt het mensenwerk en kan het leiden 

Methodieken
Gereedschap voor nieuwe praktijken
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Cluster initiatieven
  1.  Initiatiefontwikkeling en agendavorming
  2.  Branding

Cluster analyses
  3.  Netwerkanalyse
  4.  Perceptieanalyse
  5.  Systeemanalyse
  6.  Relatieontwerp
  7.  Implementatie laboratorium
  8.  Communicatieve risicoanalyse
  9.  Risicoanalyse

Cluster samenwerken
10.  Profielschetsen
11.  Teamvorming
12.  Ondernemende groep
13.  Onderhandelen
14.  Simulatiespel
15.  Reflectiesessies
16.  Interventietechnieken
17.  Kennisproductiviteit

Cluster oplossingsstrategieën
18.  Strategievorming
19.  Maatschappelijke kosten-batenanalyse
20.  Beoordeling duurzame ontwikkeling

Cluster ruimtelijke kwaliteit
21.  Beheerbewust ontwikkelen
22.  Ontwerpproces
23.  Ontwerpatelier
24.  Cultuurhistorie
25.  Werkbank ruimtelijke kwaliteit
26.  Deskundigenoordeel
27.  Routeontwerp

Cluster initiatieven
Elke gebiedsontwikkeling begint met het articuleren 

van de wens om iets in een gebied te willen veranderen. 
Een initiatief kan op alle niveaus ontstaan: bij bewoners, 
belangengroepen, ondernemersverenigingen, ontwikkelaars, 
woningcorporaties, investeerders, bestuurders en politici. 
Het nemen van een initiatief is één, maar het ontwikkelen 
van een initiatief dat door bepalende partijen wordt opgepakt 
is twee. Slechts initiatieven voor hele kleine ruimtelijke ingrepen, 
zoals het plaatsen van een dakkapel of een erfafscheiding, kunnen 
in de regel zonder al te veel bemoeienis van overheden rond komen. 
Als het iets verder gaat, moet een initiatief op de agenda van het 
betreffend openbare bestuur komen wil het kans van slagen heb-
ben.

De methodiek Initiatiefontwikkeling en agendavorming geeft 
in de context van gebiedsontwikkeling aan wat de condities zijn 
voor een realiseerbaar initiatief en geeft vervolgens handvatten 
voor het verder ontwikkelen en het agenderen van initiatieven. Er 
zijn goede voorbeelden van overheden die initiatieven bestuurlijk 
faciliteren op voorwaarde dat de reikwijdte van het initiatief past 
binnen politiek bepaalde kaders.

Met Branding wordt bij voorkeur vanaf het initiatief gestart. 
Het is een aanpak om in gezamenlijkheid kernwaarden van een 
gebied en/of een initiatief te ontdekken. Deze kernwaarden kunnen 
als rode draden door een gebiedsontwikkeling lopen, om ze uitein-
delijk na realisatie in tastbare vorm terug te vinden. Idealiter wordt 
met deze methodiek het verhaal van het gebied in het perspectief 
van de toekomst verteld.

Cluster analyses
Gebiedsontwikkeling richt zich weliswaar op het bereiken van 

tastbare resultaten in gebieden maar begint altijd met een samenspel 
van actoren in netwerken. In dit perspectief is gebiedsontwikkeling 
een uitdrukking van een breed verlangen naar samenhang. Voor 

samenhang is samen-
spel nodig en samenspel 
begint met de juiste verbin-
dingen tussen mensen. Mensen 
zijn dragers van belangen en daarmee 
ook van het belang dat zij hechten 
aan urgenties, ambities en condities. 
Gebiedsontwikkeling begint met mensen 
en is per definitie maatwerk. Binnen dit cluster zijn methodie-
ken opgenomen die het mogelijk maken actoren, relaties en afspra-
ken te analyseren om van daaruit effectief te kunnen verbinden.

De Netwerkanalyse heeft een bestuurskundig karakter en heeft 
tot doel betrokkenen in een gebiedsproces inzicht te geven in het 
netwerk waarin zij zich bevinden. Vanuit dit inzicht kunnen zij 
gericht relaties aangaan.

Met de Perceptieanalyse kunnen percepties van ambities, beel-
den en feiten helder aan het licht treden. Omdat het gaat om dyna-
mische processen wordt gewerkt met wilsvorming, beeldvorming 
en feitenvorming. Een analyse kan vroegtijdig wijzen op overeen-
komsten en verschillen tussen actoren.

Toepassing van Systeemanalyse maakt helder welke actoren 
de meeste urgenties ervaren (het moeten), de meeste ambities heb-

Cluster grond en geld
28.  Financiering
29.  Uitruilbare ontwikkelruimte

Cluster publiekprivaat
30.  Publiekprivate samenwerking
31.  Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij
32.  CV BV
33.  Gebiedsconcessie
34.  Aanbesteding
35.  Staatssteun

Cluster organisatie
36.  Procesontwerp
37.  Procesmanagement
38.  Proceduremanagement
39.  Gebiedsorganisatie

Cluster overeenkomsten
40.  Startovereenkomst
41.  Intentieovereenkomst
42.  Samenwerkingsovereenkomst
43.  Realisatieovereenkomst
44.  Beheerovereenkomst
45.  Concessieovereenkomst

1. Identificeer 
betrokken actoren.

2. Reconstrueer 
percepties van 
actoren.

3. Analyseer 
actorposities en 
afhankelijkheden.

4. Bepaal wat relevante 
arena’s zijn.

5. Analyse van
besluitvormings-
proces en impasses en/
of doorbraken daarin.

6. Inventariseer 
interactiepatronen 
tussen actoren.

7.Inventariseer 
institutionele context 
die partijen los van het 
specifieke spel verbindt 
(netwerk regels, 
middelenverdeling).

bedoeling belangrijkste vragen

Met welke actoren moet 
rekening gehouden worden?

In kaart brengen van beelden 
van actoren ten aanzien van  
het probleem, de oplossing en 
andere actoren en verschillen en 
overeenkomsten tussen actoren 
benoemen.

Welke posities nemen actoren 
ten aanzien van de probleem-
situatie in en hoe afhankelijk zijn 
actoren van elkaar?

Onderkennen van uiteenlo-
pende plaatsen waar beslissingen 
genomen worden (=arena’s) 
en betekenis daarvan voor het 
project.

Hoe is proces tot nog toe ver-
lopen, welke strategieën kiezen 
betrokken partijen in besluit-
vorming en welke impasses of 
doorbraken in project?

Door in kaart brengen van 
aantal (=frequenties) en uiteen-
lopendheid (=diversiteit) van 
interacties tussen actoren in het 
project wordt beeld verkregen 
wie centrale en perifere spelers 
zijn.

Inventariseer en analyseer de 
formele en informele spelregels 
en andere organisatorische 
arrangementen in netwerk die 
voor beleidsspel(en) relevant 
zijn.

• Wie zijn als handelende eenheden te onderscheiden?
•Welke actoren in netwerk zijn belangrijk voor het 

realiseren van eigen doelen of beleidsinitiatieven?
•Welke actoren hebben belangen bij de probleem-

situatie respectievelijk de oplossing?

•Welke beelden hebben actoren over aspecten als 
aard van probleem, oorzaken, oplossingen en 
(competentie van) elkaar?

• In hoeverre verschillen deze percepties (en zijn er 
overeenkomsten), zijn er duidelijke clusters van 
actoren te onderscheiden met dezelfde opvattingen. 
Staan deze tegenover andere clusters?

•Welke obstakels zouden verschillen in percepties 
kunnen veroorzaken?

•Welke actoren staan in principe positief t.o.v. het 
project (toegewijde actoren)?

• Over welke middelen beschikken verschillende 
actoren?

• Hoe belangrijk zijn die middelen en kunnen die 
middelen ergens anders vandaan gehaald worden 
(vervangbaarheid)?

• Is er sprake van eenzijdige afhankelijkheid of weder-
zijdse afhankelijkheid?

•Welke actoren zijn cruciaal gezien hun middelen?

•Waar worden beslissingen genomen die voor pro-
ject van belang zijn?

•Welke actoren interacteren daarbij met elkaar in 
welk kader (sector, beleidsinhoud, ad hoc etc.)?

• Zijn er vanuit het project koppelingen gemaakt met 
de verschillende betrokken arena’s?

• Zijn deze koppelingen direct (=participatie van 
projectleider/staf) of indirect (via andere partijen)?

• Hoe is proces opgestart en hoe stellen partijen zich 
op (=strategieën)?

• Hoe beïnvloeden deze strategieën de voorgang en 
uitkomsten van het project?

• Doen zich impasses in het spel voor?
•Wat is de aard en structuur van deze impasses?

•Welke actoren interacteren veel en weinig met 
elkaar?

•Welke actoren hebben een gevarieerd contacten-
patroon en welke niet?

•Welke actoren zijn als centraal en als perifeer te 
beschouwen in het netwerk gezien hun contacten-
patronen?

•Welke contacten zijn goed en minder goed verzorgd 
in het project (en door projectleider/procesregis-
seur)?

•Welke formele regels en juridische procedures zijn 
van toepassing?

•Welke informele regels beschouwen de betrokken
actoren als vanzelfsprekend (bijvoorbeeld voor 
informatieverschaffing, toetredingsmogelijkheden, 
professionele codes, et cetera)?

•Welke overleg en consultatieprocedures of andere 
organisatorische constructies bestaan er in het 
netwerk en hoe belangrijk zijn ze?

stap
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ben (het 
willen) en 

bepalend zijn 
voor de condities (het kunnen). 

Uit de analyse blijkt onmiddellijk 
welke actoren afhankelijk en aantrek-

kelijk van en voor elkaar zijn. In de praktijk 
blijkt het niet voor te komen dat één actor het hoogste scoort op 
zowel het moeten, het willen als het kunnen.

Met het Relatieontwerp worden de drie essentiële rollen in elke 
gebiedsontwikkeling in relatie tot elkaar blootgelegd. Het gaat om 
de rol van initiator: degene die urgenties oppikt en iets wil. De rol 
van realisator: degene die ambities omzet in handelen. De rol van 
facilitator: degene die helpt en de condities schept voor een effec-
tieve relatie tussen initiator en realisator.

Waar een proces vastloopt in bureaucratie of toe is aan nieuwe 
inspiratie kan worden gewerkt met een Implementatie laboratori-
um. Het is een meerdaagse werksessie gericht op het versneld gene-
reren en uitwisselen van observaties en suggesties. Het gezelschap 
is een groep van twintig tot veertig personen met grote verschillen 
in achtergrond en cultuur, waarvan enkelen goed zijn ingevoerd in 
het centraal staande gebiedsproces.

Voor het omgaan met risico’s zijn er twee analyses. De Com-
municatieve risicoanalyse brengt ex ante relationele risico’s in 

beeld. De Risicoanalyse doet hetzelfde, maar dan met een accent 
op procedurele risico’s. Tijdige en regelmatige toepassing van beide 

methodieken vergroot de kans op een succesvolle gebiedsont-
wikkeling aanzienlijk.

Cluster samenwerken
Gebiedsontwikkeling is een sociaal proces van personen 

die met elkaar een verbinding aangaan om ruimtelijke doelen 
te bereiken. Persoonlijke kwaliteiten doen ertoe en vormen in 

de ogen van een aantal deskundigen zelfs de verklaring voor wel 
of geen succes. In een op Franse leest geschoeide egalitaire over-
heidscultuur is het nog wennen, dat niet een functionaris van een 
bepaalde salarisschaal telt maar dat het gaat om juist die man of 
vrouw in het licht van een in te vullen rol binnen een gebiedspro-
ces. In dit cluster gaat het om methodieken waarmee de effectiviteit 
van samenwerkende personen kan worden verhoogd.

Met Profielschetsen zijn persoonlijke kwaliteiten benoemd en 
gerelateerd aan fasen binnen een gebiedsontwikkeling. Kwaliteiten 
houden verband met kennis, vaardigheden en instelling. De juiste 
persoon op de juiste plek en op het juiste moment werkt in het 
voordeel van mensen, organisaties en de gebiedsontwikkeling.

Wetende dat de manifestatie van persoonlijke kwaliteiten 
mede afhankelijk is van de samenstelling van een (project)team 
en de chemie tussen teamleden, is in de methodiek Teamvorming 
ingegaan op de psychologie van een team. Het accent ligt op het 
bouwen aan onderling vertrouwen en het opereren in informele 
netwerken.

Voor elke gebiedsontwikkeling is het essentieel dat een 
Ondernemende groep ontstaat, waarbinnen elk individu zowel 
de eigen als de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor resultaat 
neemt. Door de eigen verantwoordelijkheid serieus te nemen, kop-
pelen personen zich los van heersende mores. Zij springen als het 
ware over obstakels. De methodiek gaat in op de condities, die hier 
voor nodig zijn.

De metho-
diek en benadering van 
Onderhandelen staat 
weliswaar tussen andere 
methodieken doch loopt 
als rode draad door een pro-
ces van gebiedsontwikkeling. De 
benadering leert succesvol te onder-
handelen op grond van ieders belangen. Onderhandelen vanuit 
standpunten verwordt zo tot een relict uit het verleden. Bereikte 
resultaten met de op de Mutual Gains Approach geënte methodiek 
kunnen spectaculair zijn.

Een Simulatiespel is gericht op nadere kennismaking met elkaar 
en met kansen en dilemma’s tijdens een gebiedsproces. In een vei-
lige omgeving kan het echte spel worden gespeeld en kan worden 
ontdekt welke kwaliteiten al aanwezig zijn en wat nog verder moet 
worden ontwikkeld. Het spel is plezierig en heftig tegelijkertijd en 
kan leiden tot versnelling op meerdere fronten. Eenmaal gedane 
investeringen in kwaliteiten van personen en groepen vormen ech-
ter geen garantie op zelflerende systemen.

Met Reflectiesessies worden investeringen in kennis en vaardig-
heden herijkt. Zo blijven zij actief verbonden met de dynamiek van 
een gebiedsproces. Het is een manier van lerend omkijken naar de 
toekomst.

Mocht een gebiedsproces onverhoopt toch vastlopen, dan zijn 
er Interventietechnieken om nieuwe energie en/of veranderingen 
te genereren. In de methodiek zijn interventies opgevat als (onor-
thodoxe) handelingen die een blokkade, belemmering, stagnatie of 
hindernis tussen mensen doorbreken.

De methodiek Kennisproductiviteit omvat ook interventietech-
nieken maar dan specifiek gericht op verhoging van de vaardighe-
den om kennis voort te brengen, zowel door organisaties als door 
individuen. Kennis is hierbij opgevat als iets persoonlijks, iets dat 
in mensen zit. De methodiek gaat uit van principes die mensen 
(on)bewust inzetten om hun kennis productief te maken.

Cluster oplossingsstrategieën
Eén van de meest essentiële spelregels voor gebiedsontwikke-

ling is het open ontwikkelen van meerdere oplossingsstrategieën. 
Een oplossingsstrategie is een manier om de eerder geconstateerde 
urgenties om te buigen naar oplossingen, de ambities handen en 
voeten te geven en de condities te respecteren of beargumenteerd 
te verrijken. De urgenties, ambities en condities zijn in vrijwel 
alle gevallen zo royaal aanwezig dat er per definitie meerdere 
oplossingsstrategieën mogelijk zijn. Overheden doen zichzelf en 
de samenleving tekort als zij intern bedenken wat de beste oplos-
singsstrategie is om die vervolgens te moeten verdedigen. Veel 
slimmer is het om tijdens een verkenning aan publieke, private en 
particuliere partijen de ruimte te geven om met de beste ideeën te 
komen. In de praktijk levert deze aanpak uiterst waardevolle ken-
nis op. Bovendien vergroot het de acceptatie van ingrepen, ook als 
die pijnlijk zijn. Niemand is immers tegen begrepen veranderingen. 
Mensen verzetten zich wel wanneer zij worden veranderd door 
anderen, zonder daar zelf bij betrokken te zijn.

Om op transparante wijze tot een voorkeurstrategie te komen is 
het van belang om alle oplossingsstrategieën op vergelijkbare wijze 
te beoordelen. Als vuistregel gaat het om beoordeling van haal-
baarheid (beleidskaders, effecten en acceptatie), betaalbaarheid 
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de projectleider 
en/of procesregisseur 
samen met een ontwerper 

het vervolg van het proces. De toegevoegde 
waarde van de ontwerper ligt, vanwege zijn of haar 

creativiteit, interdisciplinaire werkwijze en conceptuele 
vermogen, in het verbeelden van ideeën en achterliggende waarden.

De methodiek Ontwerpatelier reikt gereedschap aan voor het 
organiseren van ontwerpsessies, waarbij ontwerpers samen met 
bewoners, ondernemers, overheden, maatschappelijke organisaties 
en ook marktpartijen aan de slag gaan. In enkele dagen kunnen 
verrassende en gedragen ontwerpen ontstaan.

De methodiek Cultuurhistorie is gericht op het doordringen tot 
het bestaande verhaal van een gebied in relatie tot beleidsurgenties, 
om vervolgens het nieuwe verhaal in coproductie met bewoners en 
gebruikers te ontwikkelen. Tijd is hierbij een verbindende factor.

De methodieken Werkbank ruimtelijke kwaliteit en Deskun-
digenoordeel beogen beide een langjarige reflectie op de kwaliteit 
van de toekomstige situatie, maar de wijze waarop is verschillend. 

(kosten, kostendragers en opbrengsten) en 
de bijdrage aan duurzame ontwikkeling. De 
voorkeurstrategie volgt idealiter logischerwijs 

uit het proces. Enkele voorbeelden van in dit 
boek beschreven praktijken waarbij dat is gelukt, 

zijn Overdiepse polder, Ooijen Wanssum, IJsseldelta 
Zuid en Veluwerandmeren. Nadat de voorkeurstrategie 

door de politiek is geformaliseerd kan de voorkeurstrategie worden 
opgevat als een plan, dat evenwel nog moet worden uitgewerkt 
alvorens tot realisatie kan worden overgegaan. Binnen dit cluster 
zijn drie methodieken opgenomen.

De methodiek Strategievorming gaat in op de betekenis van 
oplossingsstrategieën in de context van gebiedsontwikkeling als 
een cyclisch proces.

De methodiek Maatschappelijke kosten-batenanalyse doet uit 
de doeken waar het bij een MKBA om gaat en waar een MKBA 
aan moet voldoen om bijvoorbeeld in aanmerking te kunnen 
komen voor rijksmiddelen.

De methodiek Beoordeling duurzame ontwikkeling tilt duur-
zame ontwikkeling uit boven het niveau van vrijblijvende beschou-
wingen over het milieu. Toepassing van de methodiek door direct 
bij een project betrokkenen, maakt aan hen zelf duidelijk of en 
waarom een ingreep ecologisch, economisch, sociaal-cultureel en 
voor toekomstige generaties volhoudbaar is.

Cluster ruimtelijke kwaliteit
Direct na de Tweede Wereldoorlog hebben we ingezet op de 

productie van miljoenen woningen, honderden kilometers snel-
wegen en honderden bedrijventerreinen. Hierbij heeft de kwan-
titeit het van de kwaliteit gewonnen. Inmiddels zijn we toe aan 
meer kwaliteit dan kwantiteit vanwege steeds hogere eisen aan 
de leefomgeving van Nederlanders en van internationaal opere-
rende bedrijven. In de praktijk blijkt het verre van eenvoudig om 
kwaliteit te definiëren en daadwerkelijk te realiseren. Niet zelden 
begint een gebiedsontwikkeling met hoge kwaliteitsambities maar 
sneven deze in de complexiteit van het proces. Vooral publiekpu-
blieke afstemming en besluitvorming vergen zoveel energie, dat het 
nemen van een besluit op zich telt, los van de consequenties ervan 
voor bijvoorbeeld de schoonheid van het gebied. Daarnaast speelt 
ook de afrekencultuur van vooral de rijksoverheid een rol. Alles 
moet per sector in direct (economisch) meetbare termen kunnen 
worden uitgedrukt, anders bestaat het voor het systeem van finan-
ciering niet. Zo bezien is kwaliteit gebaat bij geleidelijke processen, 
eenvoud in projectorganisaties en geldstromen op gebiedsniveau. 
Binnen dit cluster zijn zes methodieken opgenomen. In alle geval-
len klinkt het signaal door dat kwaliteit niet iets is als slagroom op 
het toetje dat eigenlijk al klaar is om te serveren. De auteurs wijzen 
erop dat kwaliteit als rode draad door het hele proces heen loopt. 
Ook wijzen alle auteurs op het belang van commitment van beslis-
sers. Als zij kwaliteit onbeduidend achten, kunnen we het vergeten. 
Wat dan in het verschiet ligt, is puur een productieproces.

De methodiek Beheerbewust ontwikkelen is er op gericht om al 
in de fase van voorverkenning en verkenning rekening te houden 
met de consequenties van een ontwerp voor de fase van beheer en 
onderhoud. Dit voorkomt bijvoorbeeld koperen daken op gebou-
wen die rechtstreeks afwateren op oppervlaktewater.

De methodiek Ontwerpproces behandelt een ontwerpende 
aanpak binnen gebiedsontwikkeling. Vooral in de fase van voor-
verkenning, verkenning en planuitwerking ontwerpen idealiter 

De Werkbank zet in op een langjarig cyclisch proces waarin ruim-
telijke kwaliteit stap voor stap door de gebruikers zelf wordt 

benoemd, vormgegeven, gerealiseerd en geborgd. Eén van de 
hulpmiddelen is de matrix ruimtelijke kwaliteit. De makers 

van Deskundigenoordeel doen bewust geen enkele poging 
om kwaliteit meetbaar te maken. Zij zetten in op een 
aantal gesprekken over kwaliteit met betrokken perso-
nen en achten kwaliteit zo glibberig dat geen matrix in 
staat is om het fenomeen goed te vatten. In de praktijk 
wordt met beide benaderingen gewerkt. De keuze is 
afhankelijk van de aard van de opgave en voorkeuren 

van opdrachtgevers. Beide teams delen de stelling dat 
het eenmalig invliegen van deskundigen, die even komen 

vertellen wat de kwaliteit is, zich niet verhoudt tot de com-
plexiteit van gebiedsontwikkeling.

De methodiek Routeontwerp is in eerste instantie ontwikkeld 
om infrastructurele opgaven in de context van hun ruimtelijke 
omgeving te positioneren. Een (vaar)weg is immers meer dan een 
streep op de kaart. Enerzijds trekt een weg bedrijvigheid en bebou-
wing aan en anderzijds is een weg ook de ontsluiting van een 
gebied dat vanaf de weg kan worden beleefd. Routeontwerp toont 
in de praktijk de maatschappelijke baten van verbindingen tussen 
initiatieven. Er ontstaat winst voor zowel bereikbaarheid als leef-
omgevingkwaliteit. Met de methodiek ontstaat samenhang tussen 
infrastructuur en gebiedsontwikkeling.

Cluster grond en geld
Gebiedsontwikkeling is ook een zaak van rekenen, want voor 

niets gaat de zon op. Op de schaal van Nederland gaat het (op 
termijn) om investeringsvolumes die bij elkaar jaarlijks vele mil-
jarden bedragen. Ondanks eeuwenoude tradities van Nederland 
in financiële dienstverlening is de kennis ervan flinterdun. Bij 
overheden is het een uitzondering dat ambtenaren, bestuurders en 
volksvertegenwoordigers een business case kunnen doorgronden, 
laat staan actief opstellen. Bij marktpartijen is veel kennis aanwe-
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Intake	 x x	 x

Offerte	 x

Opdracht	 x

Ontwerpopgave en programma	 x	 x

Informatiebundel en excursie	 x

Deelnemerslijst en uitnodiging	 x	 x

Accommodatie regelen	 x

Logistiek regelen	 x	

Ontwerpatelier uitvoeren	 x x x

Product maken	 x x

Evalueren	 x x
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zig maar is deze kennis verdeeld 
over specialisten op het niveau van 

aspecten. Het blijkt weinigen gege-
ven de essenties van een financiering 

bij een gebiedsontwikkeling in normale 
mensentaal en in samenhang te articuleren. 

Voor relatieve buitenstaanders –en blijkens de kredietcrisis ook 
voor specialisten van financiële instellingen– is het niet navolgbaar 
en dat voedt het wantrouwen tegenover marktpartijen.

De methodiek Financiering is eerder een duiding van wat er bij 
de financiering komt kijken dan een methodiek in de ware beteke-
nis. De duiding gaat in op de vertaling van een Maatschappelijke 
Kosten Batenanalyse naar business cases voor onderdelen van een 
gebiedsontwikkeling. Hierbij komt timing aan de orde, want elke 
dag tikt de renteteller, die bepalend is voor de (voor)financiering. 
Er is ook aandacht voor zelfrealisatie in relatie tot grondposities, 
verevening van rode baten en dekking van een eventuele onrenda-
bele top.

De methodiek Uitruilbare ontwikkelruimte gaat in op het pu- 
bliekelijk toestaan van ontwikkelingen in een gebied waar die 
nog niet zijn toegestaan, op voorwaarde van een tegenprestatie in 
hetzelfde gebied. Publiek creëert ontwikkelruimte voor privaat en 
privaat investeert in realisatie van publieke doelen.

Cluster 
publiekprivaat

Als gevolg van onder 
meer bestaande grond-
posities, toenemende 
kwaliteitseisen, behoefte 
aan innovaties en toenemen-
de investeringsvolumes zijn bij 
het gros van de gebiedsontwikkelin-
gen naast publieke ook private partijen betrokken. De manier en 
de organisatie van samenwerken is in het licht van Europees aanbe-
stedingsrecht en mededingingsrecht een hoogst actueel onderwerp. 
In de jurisprudentie wordt de interpretatie van 'overheidsopdracht' 
steeds ruimer uitgelegd, wat uiteindelijk tot gevolg kan hebben dat 
overheden letterlijk alle bouwactiviteiten openbaar moeten aan-
besteden. Zo ver is het echter nog niet. In dit cluster zijn de thans 
bestaande samenwerkingsvormen belicht.

De methodiek Publiekprivate samenwerking maakt onderscheid 
tussen het bouwclaimmodel met een publiek accent, het conces-
siemodel met een privaat accent en de joint venture of alliantie als 
gelijkwaardige publiekprivate samenwerkingsvorm. Bij alle vormen 
is expliciete helderheid over verantwoordelijkheden, zeggenschap, 
werkzaamheden en verdeling van risico en rendement aan de orde. 
De methodiek biedt houvast bij het keuzeproces voor een vorm.

In geval van een alliantie wordt vaak gekozen voor een 
Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij (GEM) als juridi-
sche entiteit, van waaruit zelfstandig kan worden geopereerd. De 
methodiek gaat in op de GEM als samenwerkingsvorm met de 
gangbare inrichting. Ook zijn resultaten van tien jaar praktijk-
ervaringen met de GEM ontsloten.

Als rechtsvorm voor een alliantie wordt veelal gekozen voor een 
CV/BV structuur. Met een dergelijke structuur wordt geprobeerd 
om de relatief ruime handelingsvrijheid binnen een Commanditaire 

Vennootschap (CV) te combineren met de beperkte aansprakelijk-
heid binnen een Besloten Vennootschap (BV). Aandeelhouders 
kunnen zo naar buiten de CV vertegenwoordigen en zijn beschermd 
tegen eventuele aanspraken van schuldeisers.

De Gebiedsconcessie is wellicht de meest ultieme vorm van 
publiekprivate samenwerking. Het gaat uit van overheden die 
tijdens planvorming kaders stellen waarbinnen ontwikkelingen 
mogelijk zijn. Daarna mogen geselecteerde marktpartijen binnen 
die kaders gaan ontwikkelen. Dit samenwerkingsmodel beoogt een 
optimale combinatie van publieke en private mogelijkheden.

De methodiek Aanbesteding gaat in op de spelregels voor zowel 
publieke als private partijen bij de gunning van een overheidsop-
dracht.

De methodiek Staatssteun ontsluit de Europese regelgeving 
voor steun van publiek aan privaat. De Europese regelgeving is 
gebaseerd op het principe van 'fair level playing field', dat impli-
ceert dat een overheid de ene marktpartij niet mag bevoordelen 
boven de andere.

Cluster organisatie
Gebiedsontwikkeling is een crea-

tief en open proces dat is gericht op 
het realiseren van gebiedsmetamor-
foses. De processen kenmerken zich 
door een combinatie van openheid en 
resultaatgerichtheid. Voor die combina-
tie is gestructureerd voordenken van groot 
belang. Een gemeenschappelijke ruggengraat 
voor elk gebiedsproces is de fasering, zoals elders in dit hoofdstuk 
opgenomen. De ruggengraat geeft helderheid over de fasering maar 
moet verder nog worden aangekleed, deels door voordenken en 
deels door in het proces te stappen. Een weldoordachte structuur 
nodigt uit tot standvastigheid en juist niet tot halsstarrigheid. In de 
dynamiek en complexiteit van een gebiedsproces is een dergelijke 
structuur een voorwaarde om voortgang te kunnen maken met 
behoud van de opgebouwde netwerken. Binnen dit cluster zijn vier 
methodieken opgenomen.

Het Procesontwerp biedt een voorstructurering en voorberei-
ding van gebiedsprocessen. Het ontwerp richt zich op spelregels en 
procesafspraken.

Procesmanagement staat voor activiteiten als het activeren van 
actoren, het zoeken naar een interessante inhoud die partijen bij 
het proces houdt en het organiseren van de noodzakelijke middelen 
in de sfeer van geld, grond, kennis en steun.

Grondkosten
Bouwkosten woningbouw
Bouwkosten niet-woningbouw
Bijkomende kosten
Financieringskosten

ToTale invesTering (ex BTW!)

Opbrengsten woningbouw (incl BTW)
Waardering niet-woningbouw
Minus: BTW op woningbouw

ProjecTWaardering (ex BTW!)

A
B
C
D = 11% x (B+C)
E

X = a t/m e

F
G
H

Y = F t/m H

Tegenprestatie = 50% van winst

WinsT = Y - X
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De volgende overeenkomsten zijn voornamelijk van toepassing 
indien de keuze valt op het traditionele model, een bouwclaim 
of een alliantie. Een Samenwerkingsovereenkomst markeert een 
succesvolle afronding van de planuitwerking en de bereidheid 
van partijen om met de realisatie van het (master)plan te begin-
nen. Voorafgaande aan de feitelijke realisatie volgt vaak een 
Realisatieovereenkomst of een aantal ervan voor deelprojecten. 
Gelijktijdig, tijdens of na realisatie volgt een Beheerovereenkomst.

Als de keuze valt op het concessiemodel gaan de drie voor-
noemde overeenkomsten op in een Concessieovereenkomst, waar-
binnen de concessionaris het verdere traject kan oppakken.

 

Inleiding
Een concessie is een vorm van publiekprivate samenwerking. In 

Nederland wordt met concessies gewerkt sinds de twaalfde eeuw, 
met een hoogtepunt in het laatste kwart van de negentiende eeuw. 
Thans kennen we concessies voor onder meer delfstoffenwinning 
en exploitatie van openbaar vervoer. Concessies voor de ontwikke-
ling van gebieden zijn in Nederland tot omstreeks 1930 toegepast. 
Vanaf 1930 trokken overheden ruimtelijke initiatieven naar zich 
toe, iets dat door de schrijnende woningnood decennialang breed is 
gedragen. Het Kabinet Lubbers II deed eind jaren tachtig pogingen 
om op ruimtelijk vlak publiekprivate samenwerking nieuw leven 
in te blazen. Doel was het opvoeren van investeringen in de toen 
belabberde economie.

Met de VINEX-opgave zijn daadwerkelijk nieuwe vormen 
van publiekprivate samenwerking ontstaan. Het gaat vooral om 
publiekprivate allianties. De worsteling met deze samenwerkings-
vorm als gevolg van onderling wantrouwen en (interpretaties 
van) Europees aanbestedingsrecht en mededingingsrecht nodigen 
uit om de mogelijkheden van gebiedsconcessies te herontdekken, 
binnen de context van de huidige samenleving. Niet alleen ter 
verrijking van het repertoire, maar ook om ons te bekwamen in 
het voordenken over kaders en kansen. Binnen het programma 
NederLandBovenWater is historisch (Bram van de Klundert, 
VROM-raad), bestuurlijk-juridisch (Twynstra Gudde) en inter-
nationaal (Deloitte Real Estate Advisory) onderzoek gedaan naar 
gebiedsconcessies. De Commissie Dekker heeft gebiedsconcessies 
onder aandacht van kabinet en parlement gebracht.

Continu onderhandelen kost veel energie
Inherent aan gebiedsontwikkeling is samenwerking tussen 

publieke, private en particuliere partijen. Samenwerken lijkt de 
meest normale zaak van de wereld maar effectief samenwerken 
door overheden, marktpartijen en bewoners blijkt niet eenvoudig. 
Tussen partijen zijn afstanden gegroeid die binnen de context van 
een gebiedsontwikkeling moeten worden overbrugd. Om te kun-

nen overbruggen is vertrouwen nodig en voor vertrouwen is het 
minimaal nodig dat verantwoordelijkheden, belangen en rollen 
naar elkaar toe glashelder zijn. Waar overheden continu wisse-
len van rol en naast publieke doelen ook financiële belangen bij 
grondexploitatie hebben en zich achter elkaar verschuilen, is het 
van publieke zijde niet helder. Waar marktpartijen niet transpa-
rant zijn over hun opbrengsten, waar het hen uitkomt zwijgend 
achter overheden aanlopen en risico’s waar mogelijk afwentelen op 
overheden, is het van private zijde niet helder. Waar bewoners en 
maatschappelijke organisaties zich sterk maken voor eigen rechten 
en verworvenheden, voor anderen juist pleiten voor beperkingen en 
eigen falen afwentelen op de borden van overheden en marktpar-
tijen, is het van particuliere zijde niet helder.

Ervaringen met huidige publiekprivate allianties leren dat 
publieke en private partijen onderling en met elkaar worstelen. 
Elke dag opnieuw wordt onderhandeld. Daar is zoveel energie voor 
nodig dat slechts in de helft van de onderzochte gebiedsontwik-
kelingen sprake is van ware coproducties met bewoners en onder-
nemers in een gebied of van adequate aandacht voor duurzame 
ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit.

Gebiedsconcessie eigen aan onze cultuur
Gebiedsconcessies zijn net zo eigen aan onze cultuur als ons 

water dat is. Dit gegeven is wezenlijk in het licht van resultaten 
van onderzoek naar ervaringen met publiekprivate samenwerking 
in andere Europese lidstaten. De culturele context van een natie 
of regio blijkt bepalend voor de wijze waarop partijen samenwer-
ken. Voor Nederland is de periode vanaf 1930, met aanvankelijk 
publieke monopolies en later publiekprivate allianties, door de 
eeuwen bezien eerder uitzondering dan regel. Eén van de oudste 
opgetekende gebiedsconcessies dateert van 1122. In Utrecht heeft 
toen de overheid het eigendom van gronden, het recht op belas-
tingheffing en uitvoering van overheidsgezag overgedragen aan een 
kloostergemeenschap.
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De methodiek Pro-
c e du re ma na ge me nt 
is gericht op het slim 
combineren en faseren 

van procedures, opdat 
parallelle sporen kunnen 

worden bewandeld. Doel 
is winst in doorlooptijd en 

effectievere inzet van kennis.

De methodiek Gebiedsorganisatie biedt handvatten bij het 
opzetten van projectorganisaties.

Cluster overeenkomsten
Gebiedsontwikkeling is een proces van lange adem en bestrijkt 

door de bank genomen minimaal tien jaar. Het is een proces 
van continu onderhandelen in de betekenis van het bereiken van 
consensus door betrokken partijen. Binnen het proces zijn fasen 
te onderscheiden: voorverkenning, verkenning, planuitwerking, 
realisatie en beheer en onderhoud. Met het oog op convergerend en 
scherp definiëren van resultaten van het onderhandelen, ligt het in 
de rede in elk geval na een fase een overeenkomst op te stellen. Na 
ondertekening ervan door beslissers ligt hiermee een basis voor de 
volgende fase. Ook als een overeenkomst geen formele status heeft, 
blijkt het symbolisch waardevol voor het gezag en de kracht van 
het vervolgproces. Idealiter komen in de overeenkomsten dezelfde 
aspecten terug en verschillen de achtereenvolgende overeenkom-
sten vooral in de mate waarin de aspecten zijn uitgewerkt. Zo blijkt 
het waardevol al in de startovereenkomst een notie van beheer en 
onderhoud op te nemen, terwijl dat pas volledig wordt uitgewerkt 
in een beheerovereenkomst.

Een Startovereenkomst is aan de orde na afronding van de 
voorverkenning. Een Intentieovereenkomst komt meestal in beeld 
na afronding van de verkenning. Deze beide overeenkomsten zijn 
aan de orde, los van de keuze van een samenwerkingsvorm.



Illustratiever is de verlening van een concessie in 1607 door 
Provinciale Staten van Noord-Holland aan een consortium van 
vijftien kapitaalkrachtige lieden om de hele Beemster droog te 
maken en te ontwikkelen. Het consortium was verplicht om steden 
en dorpen die schade zouden kunnen lijden financiële genoeg-
doening te verlenen. Als tegenprestatie werd het consortium na 
de drooglegging vijftien jaar vrijgesteld van landsbelastingen, vijf 
jaar van de heffing op hoorndieren en tien jaar op de opbrengst 
van bezaaide landen. Ook kreeg het consortium het recht om een 
bestuur aan te stellen, waterschapskeuren te maken, omslagbelas-
ting te innen en boeten op te leggen.

Eigentijdse gebiedsconcessies benutten krachten
Een eigentijdse gebiedsconcessie is een instrument waarbij een 

privaat consortium binnen democratisch gelegitimeerde kaders, 
bijvoorbeeld in de vorm van een tot concessiekader opgewaardeer-
de structuurvisie, voor een gebied een ruimtelijk plan realiseert. 
Ook neemt zij voor een bepaalde periode de verantwoordelijkheid 
voor de kwaliteit van de betreffende openbare ruimte op zich. 
Publieke partijen zijn volledig verantwoordelijk voor het proces tot 
en met de structuurvisie, het concessiekader en de aanbesteding. 
Daarna nemen private partijen het stokje over. Van privatisering 
of liberalisering is geen sprake, terwijl overheden en marktpartijen 
op deze manier beide kunnen doen waar ze goed in zijn: stellen en 
legitimeren van democratisch gelegitimeerde kaders respectievelijk 
innoveren en ondernemen. Met deze benadering wordt beoogd 
dat publieke, private en particuliere ruimtelijke doelen sneller en 
innovatiever worden gerealiseerd. Gebiedsconcessies passen voor 
een belangrijk deel binnen nieuwe wetgeving (Wet ruimtelijke 
ordening, Grondexploitatiewet, Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht). Waar niet het hele instrument in ontwikkeling binnen 
de wettelijke kaders past, is mogelijk experimenteerruimte nodig. 
Hiermee zijn de betreffende gebieden geholpen en kunnen vanuit 
de praktijk nieuwe procedures worden ontwikkeld.

Bestuurlijk-juridische aandachtspunten
Uit een vergelijking tussen de tien stappen in gebiedsconcessies 

en de vigerende wetgeving tekenen zich mogelijk vier bestuurlijk-
juridische aandachtpunten af.
  1.  Het betrekken van marktpartijen tijdens de verkenning in het 

licht van aanbestedingsregels (stap 2). Dit punt hangt samen 
met Europees aanbestedingsrecht en mededingingsrecht en 
geldt ook los van concessies. Mogelijk is het experimenteel 
te ondervangen door een scheiding aan te brengen tussen een 
voor ieder gelijkwaardig proces (fair level playing field) en 
publieke geheimhouding over private inhoudelijke kennis.

  2.  Het formeren van een publiekpublieke gebiedsautoriteit die 
geen verantwoordelijkheden overneemt maar wel coördineert 
en aanspreekpunt is (stap 3). Dit punt verdwijnt in situaties 
waar bestuurders er in goede verstandhouding gezamenlijk uit 
willen komen. Het voorbeeld van Ooijen Wanssum (zie hoofd-
stuk 3) is hiervoor illustratief.

  3.  Het verlenen van een concessie waarvan de vergunbaarheid vast 
staat en het juiste abstractieniveau van het concessiekader (stap 
6). Dit punt impliceert dat vooraf vast moet staan dat publiek 
aan alle wet- en regelgeving is voldaan. Tevens moet hierbij 
bekend zijn wat de toets- en verantwoordelijkheidscriteria 

gedurende de loop van de concessie zijn. Voor het bepalen 
van het juiste abstractieniveau is waarschijnlijk (tijdelijke) 
ondersteuning nodig. Het vereist slim voordenkwerk om onder 
steeds dynamischer omstandigheden maatschappelijke doelen 
te kunnen bereiken.

  4.  Het omgaan met onzekerheden vanaf concessieverlening tot het 
einde van de concessietermijn (stap 9). Dit punt kan worden 
ondervangen door heldere en doordachte procesafspraken op 
te nemen in de overeenkomst tussen publiek en privaat. Waar 
nodig worden hierin ook afspraken gemaakt over welke taken 
in publieke handen blijven, waaronder veiligheid en openbare 
orde.

Evaluatie ex ante op basis van heikele kwesties
Waar gebiedsconcessies passen binnen de Nederlandse cultuur 

en tot vereenvoudiging van publiekprivate samenwerkingsverban-
den kunnen leiden, mag worden verondersteld dat de in het inter-
mezzo in hoofdstuk 4 benoemde heikele kwesties op zijn minst 
voor een deel worden weggenomen. Een intrigerende vraag is of 
Nederland in vergelijking met Denemarken, Duitsland, Frankrijk, 
Groot-Brittannië en Spanje beter uit de verf zou komen als we met 
gebiedsconcessies zouden werken. Een sluitend antwoord hierop 
is pas te geven in een evaluatie ex post. Tijdens deze evaluatie ex 
ante zijn per kwestie verwachtingen opgetekend, er vanuit gaande 
dat niet alleen wordt gewerkt met gebiedsconcessies als instrument 
maar ook in een cultuur van vertrouwen. Vanuit deze vooronder-
stelling en onder verwijzing naar specifieke aannames kan een deel 
van de tien heikele kwesties (aanzienlijk) in ernst verminderen en 
blijven er enkele onverminderd bestaan.

  1.  Hybride van Rijnlands en Angelsaksisch sturingsmodel: 
gebiedsconcessies passen in het Angelsaksische sturings-
model, dat uitgaat van helder onderscheid tussen publieke 
en private verantwoordelijkheden. De spanning met het op 
Angelsaksische leest geschoeide Europese recht vermindert in 
vergelijking met allianties naar verwachting aanzienlijk.

m e t h o d I e k e n
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Gebiedsconcessie in tien stappen
Voorverkenning: voornamelijk publiek naar aanleiding van een 
publiek, privaat en/of particulier initiatief. Beoordelen van het 
initiatief op urgenties, ambities en condities.
Verkenning: publiek met betrokkenheid van privaat (informeel, 
marktconsultatie, nog geen concurrentiegerichte dialoog) en 
particulier (co-productiviteit door bewoners, ondernemers, 
belangenorganisaties, et cetera). Open ontwikkeling van oplos-
singsstrategieën en beoordeling op haalbaar (beleid, effecten, 
acceptatie), betaalbaar en duurzaam. Politieke keuze voor een 
voorkeurstrategie.
Bevoegd gezag: publieke overeenstemming over één bevoegd 
gezag met een gebiedsautoriteit of gebiedstrekker als resultaat. 
Deze autoriteit neemt geen bevoegdheden over maar coördi-
neert en fungeert als aanspreekpunt voor privaat en particulier. 
Het is voor de gebiedsontwikkeling de publieke front office.
Planuitwerking: uitwerking van de voorkeurstrategie tot een 
concept structuurvisie voor het gebied.
Democratische legitimatie: proces van formele democrati-
sche legitimatie van de concept structuurvisie onder leiding van 
het bevoegde gezag. Open marktconsultatie met respect voor 
aanbestedingsregels.
Concessiekader: vaststelling van de structuurvisie, waarvoor 
het ruimtelijke regime zodanig is uitgewerkt dat het tot een con-
cessiekader kan leiden. Nadat de vergunbaarheid van de conces-
sie vast staat, kan een projectbesluit worden genomen.
Beroep: beroepsmogelijkheid tot en met de Raad van State naar 
aanleiding van de op de structuurvisie ingestelde beroepsmoge-
lijkheid.
Aanbesteding: proces van aanbesteding na het onherroepe-
lijk worden van het projectbesluit. Aanbesteding in termen die 
enerzijds publieke doelen borgen en anderzijds het innovatieve 
vermogen en het ondernemerschap van private partijen borgen. 
De concessionaris moet gezien de maatschappelijke dynamiek 
flexibel en vraaggestuurd kunnen handelen.

Concessieovereenkomst: gunning zijnde het toelatingsbesluit 
inclusief alle vergunningen en de verplichting tot realisatie binnen 
de concessietermijn. In de concessieovereenkomst ook procesaf-
spraken met publiek en particulier, onder meer over een jaarlijkse 
openbare verantwoordingsdag.
Realisatie en toezicht: het geselecteerde private consortium 
vervolgt het proces, realiseert en doet beheer en onderhoud 
gedurende de overeengekomen periode. Het publieke bevoegde 
gezag zorgt voor tijdige wijziging van bestemmingsplan of inpas-
singsplan, meet, toetst en ziet actief toe op het nakomen van 
afspraken en verplichtingen in het toelatingsbesluit.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 



  2.  Onzekerheid door uitleg Europees aanbestedingsregime: 
gebiedsconcessies zijn tot op de graat zuiver waar het gaat 
om publieke en private verantwoordelijkheden. De geldende 
onzekerheid komt voort uit langjarige publiekprivate samen-
werkingsverbanden en die gaan met gebiedsconcessies eerder 
tot het verleden behoren.

  3.  Onzekerheid door juridische interpretatie van staatssteun: 
gebiedsconcessies gaan volledig uit van het door Brussel ver-
eiste 'fair level playing field'. Eventuele publieke investeringen 
worden aan de voorkant van een concessiekader helder en het 
concessiekader is voor alle private gegadigden identiek.

  4.  Stapeling van publieke verantwoordingsplicht: uitgaande van 
de stappen voor experimentele gebiedsconcessies wordt één 
gebiedsautoriteit door betrokken overheden benoemd. Vanuit 
de samenleving bezien is het publiekpublieke spel een zaak van 
'back office'. Zonder heldere afspraken over een gebiedsauto-
riteit, geen gebiedsconcessie en mogelijk ook geen gebiedsont-
wikkeling.

  5.  Bestuurlijke drukte door veel publieke actoren: hiervoor geldt 
iets vergelijkbaars als voor het vorige punt. De bestuurlijke 
drukte is voor het gebied verminderd op het moment dat uit de 
publieke wereld een gebiedsautoriteit is benoemd.

  6.  Onwennigheid met duale politiek: deze kwestie blijft bestaan 
totdat het concessiekader onherroepelijk is. Daarna kan de 
kwestie opspelen afhankelijk van de procesafspraken met de 
concessionaris.

  7.  Nemen van risico’s in relatie tot rendement: voor marktpartijen 
vormt politiekbestuurlijke discontinuïteit een groot, zo niet 
het grootste, ondernemersrisico. Gebiedsconcessies reduceren 
deze onzekerheid drastisch. Op grond van de structuurvisie en 
het concessiekader kunnen marktpartijen zelf bepalen welke 
risico’s zij willen nemen in relatie tot de kans op rendement. 
Gebiedsconcessies vergroten de kans dat marktpartijen risico’s 
durven te nemen, op voorwaarde dat er een interessante busi-
ness case van te maken is.

  8.  Geworstel met grondposities en fors opgedreven grondprijzen: 

gebiedsconcessies veranderen hier weinig aan. Het grondbeleid 
is al eeuwen een cruciaal element in het ruimtelijke beleid, 
zowel in politiek-moreel, juridisch als praktisch opzicht. 
Gebiedsconcessies veranderen niets aan deze kwestie, terwijl 
de kwestie van grote invloed kan zijn op de bereidheid van 
marktpartijen om een concessie aan te gaan. Zo maken het 
realisatierecht bij particuliere grondposities in een gebied en 
onzekerheden omtrent onteigening en uiteindelijke waarderin-
gen van vastgoed bij onteigening, de berekening van risico’s er 
niet eenvoudiger op.

  9.  Stapeling van instrumentarium en behoefte aan nieuwe instru-
menten: gebiedsconcessies kunnen aanleiding vormen om sec-
torale wetgeving fundamenteel te heroverwegen. Na gunning 
kunnen consortia laten zien hoe het kan. Wat betreft planning 
op lange termijn zijn gebiedsconcessies bepaald niet gehouden 
aan de huidige planningstermijn van tien jaar. Met gebiedscon-
cessies kan bij uitstek verder in de toekomst worden gekeken.

10.  Onderling vertrouwen: gebiedsconcessies leiden tot glasheldere 
afspraken over verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Dit 
vormt de basis voor hernieuwd vertrouwen. Waar publieke én 
private partijen hun overeengekomen verantwoordelijkheden 
ook ten volle nemen, kan wantrouwen geleidelijk verdwijnen. 
Voor private partijen betekent het dat er volledig commitment 
is tot op het niveau van Raad van Bestuur. Financiële risico’s 
van fusies, splitsingen of overnames worden afgedekt met bij-
voorbeeld bankgaranties.

Bevindingen uit debatten
Mede naar aanleiding van onderzoeken in het kader van 

NederLandBovenWater zijn diverse debatten over gebiedscon-
cessies gehouden. Hoewel hier grote verschillen in meningen en 
opvattingen naar voren kwamen, zijn wel enkele gedeelde bevin-
dingen te noteren. In historisch opzicht is het onmiskenbaar dat 
concessies eigen zijn aan de Nederlandse cultuur. Het is een vorm 
van publiekprivaat samenspel op basis van wederzijds vertrouwen 
en heldere verantwoordelijkheden. Concessies zijn vooral toege-

past bij het realiseren van sectorale opgaven, zoals de aanleg van 
polders, kanalen, spoorwegen en de exploitatie van delfstoffen 
en openbaar vervoer. Bij gebiedsontwikkeling gaat het om multi-
functionele intersectorale opgaven. Volgens sommigen verhoudt 
de hieruit voortkomende complexiteit zich niet tot de mogelijk-
heden van concessies. Anderen voelen ervoor dit in de praktijk te 
beproeven en pleiten voor het maximaal benutten van wettelijke 
mogelijkheden.

Velen zien het als een uitdaging om bij gebiedsontwikkeling 
zoveel als mogelijk volgens principes van concessies te werken. 
Zij onderschrijven de waarde van gebiedsconcessies als aanjager 
van cultuurverandering, omdat het alle partijen verplicht tot slim 
voordenken over het spel, de spelregels en de spelers. Werken met 
gebiedsconcessies zoals bedoeld met de tien stappen vereist zelf 
ook een cultuurverandering. Dit kost tijd. Wanneer het streven is 
gericht op het oprekken van de mogelijkheden van gebiedsconces-
sies, niet als doel maar als middel om slimmer en sneller tot realisa-

tie van gebiedsontwikkeling te komen, dan kan de aanjaagfunctie 
per onmiddellijk worden benut.

Los van enkele experimenten met omvattende gebiedsconces-
sies, zal de praktijk naar verwachting vooralsnog werken met 
combinaties van allianties en gebiedsconcessies. Hoe multifunc-
tioneler, dynamischer en langjariger, hoe meer het voor de hand 
ligt dat wordt gestart met een alliantie om van daaruit delen in 
concessie uit te geven. In diverse praktijken wordt al op deze wijze 
gewerkt. Te denken valt aan de Deventer Rivierenwijk, waarvoor 
de gemeente een brede realisatieopgave heeft toevertrouwd aan 
woningcorporatie Rentree. Of een buurt in Zaanstad, waar de 
gemeente de ontwikkeling van woningbouw inclusief beheer en 
onderhoud heeft overgedragen aan een woningcorporatie. Ook in 
Almere, Rotterdam, Tilburg en andere gemeenten zijn ervaringen 
opgedaan met concessies voor delen van gebieden. In alle gevallen 
vereist samenhang tussen delen expliciete aandacht.

m e t h o d I e k e n
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6Handreikingen
Aanraders en afraders

Inleiding
Dit hoofdstuk bestaat uit aanraders en afraders. Een serie 

handreikingen die aansluit op de methodieken uit het vorige 
hoofdstuk en uitgewerkt op www.nederlandbovenwater.nl. Het 
zijn bondige en direct toepasbare suggesties voor hoofdrolspelers 
bij aankomende gebiedsontwikkelingen. In het bijzonder bestuur-
ders, marktpartijen, projectteams en volksvertegenwoordigers. Als 
ordeningsprincipe is gekozen voor de thema’s uit het hoofdstuk 
Analyse. De aanraders en afraders zijn ontleend aan het eerste 
praktijkboek gebiedsontwikkeling, de analyse van de veertig in dit 
boek opgenomen praktijken en aan een werksessie met partners en 
andere professionals in 2009. Aan de deelnemers van deze sessie 
is gevraagd de punten uit het eerste praktijkboek te beoordelen 
op actualiteitswaarde en nieuwe punten toe te voegen. Het geheel 
heeft per thema geresulteerd in drie aanraders en drie afraders. 
Bij elk thema is een uitspraak van een bekende en gewaardeerde 
professional gekozen. De uitspraken zijn in 2008 gedaan tijdens 
colleges, interviews, masterclasses of trainingen.

h a n d r e I k I n g e n

Begin pas aan gebiedsontwikkeling als je een beer van een probleem 
hebt en een dijk van een urgentie. Je moet het gevoel hebben dat het zo 
niet langer kan.
Riek Bakker, voormalig rijksadviseur gebiedsontwikkeling

Aanraders
1.  Verbind verschillende urgenties, en daarbinnen weer 

de meest urgente aspecten, met elkaar én met de  
ruimtelijke context.

2.  Deel deze urgenties met andere spelers, zodat  
beleidsurgenties worden verbonden met  
gebiedsurgenties en omgekeerd.

3.  Houd tempo in het proces van (voor)verkenning en 
houd daarmee urgentiegedreven energie vast.

Afraders
1.  Starten van een verkenning zonder overtuigende 

urgenties tijdens de voorverkenning.

2.  Interpreteren van beleidsconstructen als zijnde  
beleidsurgenties of zelfs gebiedsurgenties.

3.  Formuleren van gebiedsurgenties zonder rechtstreekse 
inbreng door gebiedsbetrokkenen.

1. Beleidsurgenties en gebiedsurgenties
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h a n d r e I k I n g e n

3. Omgaan met duale politiek

Het politieke beest is ontembaar en kan genadeloos toeslaan.  
Tegelijkertijd is het onmisbaar in verband met besluitvorming over 
publieke zaken.
Pieter Tops, hoogleraar Universiteit Tilburg

Aanraders
1.  Betrek volksvertegenwoordigers vroegtijdig en  

ondersteun hen bij het stellen van adequate publieke 
doelkaders, waarbinnen de gebiedsontwikkeling kan 
plaats vinden.

2.  Verminder de gevolgen van politieke discontinuïteit 
door essenties van gebiedsopgaven krachtig te  
verbinden met maatschappelijke belangen.

3.  Anticipeer op de politieke agenderingskracht van 
media door journalisten actief en positief bij de  
ontwikkeling te betrekken.

Afraders
1.  Primair denken vanuit politieke risico’s en  

partijpolitieke posities, wat leidt tot verlammen van  
handelen.

2.  Volledig meegaan met de politieke neiging tot scoren 
op de korte termijn en uit het oog verliezen van de 
lange termijn.

3.  Veronderstellen dat volksvertegenwoordigers de 
mening van de betreffende gebiedssamenleving  
omvattend representeren.

Cruciale actoren zijn in staat tot het slechte maar bereid tot het goede.
Geert Teisman, hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam

Aanraders
1.  Benoem één overheid als eerste publieke  

aanspreekpunt of frontoffice voor de  
gebiedsontwikkeling en benoem hieruit een wijze  
leider die vanuit een heldere rol kan opereren.

2.  Formuleer als betrokken overheden gezamenlijk één 
stip op de horizon als panorama voor de toekomst, 
zonder al de concrete invulling van een  
oplossingsstrategie.

3.  Ga zorgvuldig om met termen zoals plan, project, 
programma, proces, procedure, principe, perspectief, 
strategie, variant, scenario, enzovoorts en benut de 
onderscheidenlijke betekenis ervan.

Afraders
1.  Veronderstellen dat dezelfde overheid en dezelfde wijze 

leider voor alle fasen van een gebiedsontwikkeling het 
frontoffice moeten vormen.

2.  Veronderstellen dat uitsluitend overheden en publieke 
bestuurders in staat zijn een gebiedsontwikkeling te 
leiden.

3.  Blijven afstemmen en overleggen, terwijl private en/of 
particuliere partijen duidelijk niet mee gaan  
ondernemen.

2. Publiekpublieke ambities en ambassadeurs
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5. Betrokkenheid van marktpartijen

Omdat samenwerken impliciet uitgaat van gelijkwaardig partnerschap, 
is expliciet aandacht nodig voor posities en verschillen in mandaat.
Sybilla Dekker, voormalig minister van VROM

Aanraders
1.  Realiseer je als overheid dat je een marktpartij pas 

echt uitnodigt in een project te investeren, zodra  
duidelijk is dat die partij een wezenlijke rol zal spelen 
in de gebiedsontwikkeling.

2.  Realiseer je als marktpartij dat overheden tijd nodig 
hebben om processen en besluiten zorgvuldig  
democratisch te legitimeren en doe dat niet af als 
een bagatel. Vraag wel door naar de fase waarin een 
gebiedsontwikkeling daadwerkelijk verkeert.

3.  Investeer waar mogelijk publiekprivaat in 'joint fact 
finding', nodig om urgenties, ambities en condities 
helder te krijgen en feitelijk te kunnen onderbouwen.

Afraders
1.  Veronderstellen dat vertegenwoordigers van  

marktpartijen zakkenvullers zijn, voor wie ruimtelijk  
ondernemerschap uitsluitend een middel is om zoveel 
mogelijk geld te verdienen.

2.  Veronderstellen dat vertegenwoordigers van overheden 
labbekakkers zijn, voor wie tijd niet telt en die een 
zoveelste visie beschouwen als investeringsresultaat.

3.  Als overheden veronderstellen dat er maar één soort 
marktpartij bestaat, terwijl sprake is van enorme  
pluriformiteit in doelstellingen, focus, risicoprofielen, 
vermogens, et cetera.

h a n d r e I k I n g e n

Aanraders
1.  Hanteer als vuistregel dat je een ander betrekt, zoals 

je ook zelf zou willen worden betrokken. Maak  
bewoners en ondernemers deelgenoot van een proces 
en duid helder de betekenis van hun inbreng.

2.  Nodig bewoners en ondernemers uit op persoonlijke 
titel en geef hen een duidelijke en serieuze rol.  
Waak voor een eventuele neiging tot geleidelijke  
volksvertegenwoordiging.

3.  Zet in op volwaardige coproductie van bewoners en 
ondernemers, als dragers van essentiële en veelal  
complementaire (gebieds)kennis.

Mijn bezwaar tegen de representatieve democratie is dat zij de burger  
zo minacht. Die mag eens in de vier jaar stemmen en verder is het: 
doei, bekijk het maar weer.
Roel in ’t Veld, voorzitter raad voor ruimte-, milieu- en natuuronderzoek (RMNO)

Afraders
1.  Veronderstellen dat de representatieve democratie een 

participatieve democratie overbodig maakt.

2.  Ontwijken van een open en eerlijk gesprek en vluchten 
in abstracte teksten of vrijblijvende teken- en  
stickersessies.

3.  Veronderstellen dat bewoners en ondernemers  
lastpakken zijn, die zich per definitie verzetten tegen 
elke ruimtelijke verandering en waarvoor een  
draagvlakmachine nodig is.

4. Participatie door bewoners en ondernemers
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7. Expressie en verbinding van belangen

Hyperrealisten zijn defaitisten. Mensen hebben veel gezamenlijke 
belangen. Je moet de goede krachten mobiliseren. Daar gaat het om.
Herman Wijffels, voormalig bewindvoerder bij de Wereldbank

Aanraders
1.  Betrek maatschappelijke organisaties vroegtijdig met 

het oog op actieve inbreng van hun kennis en wensen. 
Wijs hen bij dreigende obstructies achteraf, op de 
vroegtijdige openheid en hun maatschappelijke  
verantwoordelijkheid.

2.  Vraag door tot op het niveau van motieven en  
waarden achter belangen. Dit met het oog op  
gezamenlijke ontwikkeling. Ont-wikkel zo  
in-gewikkelde belangen.

3.  Investeer in vertrouwenwekkend gedrag van alle 
betrokken actoren en help elkaar dat verder te  
ontwikkelen, wetende dat oude routines en reflexen 
niet met één druk op de knop zijn uit te wissen.

Afraders
1.  Veronderstellen dat je bij voorbaat op de hoogte bent 

van belangen van de verschillende actoren.

2.  Egalitair omgaan met alle belangen en alle actoren 
door ze op hetzelfde moment aan dezelfde tafel uit te 
nodigen.

3.  De illusie wekken dat alle belangen per definitie  
volledig kunnen worden gehonoreerd in de  
toekomstige situatie.

h a n d r e I k I n g e n

Aanraders
1.  Ontwikkel de probleemdefinitie iteratief en ga daar 

ook tijdens de (voor)verkenning mee door. Hoe  
rijker het probleem, hoe groter de kans op rijke  
oplossingsstrategieën.

2.  Verdiep je eerst grondig in urgenties, ambities en  
condities en start niet met een verkenning voordat het 
moeten, het willen en het kunnen overtuigend op tafel 
liggen. Snel duiken in oplossingen is verleidelijk maar 
genereert veelal een reactief proces en een aanzienlijke 
kans op vastlopen na jaren van investeren.

3.  Betrek alle belanghebbende actoren. Zij kunnen dan 
een actieve bijdrage leveren aan het proces, dat ook 
voor hun toekomst van betekenis is. Zo komen  
kleurrijke en inventieve oplossingsstrategieën in beeld.

Als je de sociale component centraal stelt door ermee te beginnen, zijn 
problemen veel gemakkelijker oplosbaar.
Frans Evers, voormalig hoofddirecteur van Natuurmonumenten

Afraders
1.  Veronderstellen dat ruimtelijke problemen puur fysiek 

zijn, terwijl er veelal sociale, culturele en/of  
economische problemen achter schuil gaan.

2.  Als overheden menen de wijsheid in pacht te hebben 
en zelf binnenshuis de voorkeurstrategie ontwikkelen 
om die vervolgens te presenteren.

3.  Pas communiceren van beoordelingscriteria eerst 
nadat oplossingsstrategieën door belanghebbenden en 
belangstellenden al zijn ontwikkeld.

6. Probleemdefinitie en oplossingsstrategieën
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9. Focus op investeringsresultaat

Focus, en brul niet alles door elkaar. Als je echt iets wilt bereiken is 
focus een absolute voorwaarde. Wees hierin streng voor jezelf en voor 
anderen.
Liesbeth van der Pol, rijksbouwmeester

Aanraders
1.  Werk vanuit een heldere fasering. Elke fase vormt 

een verbonden deelproces op weg naar realisatie van 
de ontwikkeling en het beheer en onderhoud van het 
gebied.

2.  Rond een fase af als zijnde een bereikt tussenresultaat 
van een continu onderhandelingsproces. Markeer dat 
moment door het ondertekenen van een overeenkomst, 
hoe eenvoudig ook.

3.  Zorg voor een sterk en gecommitteerd projectteam, 
dat in staat is het project vertrouwenwekkend te 
managen en met openheid weet te focussen op  
investeringsresultaten die er maatschappelijk toe doen.

Afraders
1.  Veronderstellen dat een goed projectteam vanzelf  

adequaat blijft functioneren, zonder (verder) te  
investeren in relaties, vaardigheden en kennis.

2.  Volstaan met duidingen van rollen in termen van 
regisseur, coördinator, manager, et cetera, zonder 
explicitering van taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden.

3.  Routinematig reageren op een discontinuïteit in de 
vorm van meer controle, meer verantwoordingsplicht, 
meer toezicht en vervanging van personen.

Aanraders
1.  Benut de verbeeldende en verbindende kracht van  

ontwerpers op een wijze die goed past bij het karakter 
van een voorverkenning, een verkenning en een  
planuitwerking.

2.  Geef handen en voeten aan duurzame ontwikkeling  
in de betekenis van een gebiedseigen balans tussen 
'people', 'planet', 'profit' en 'prospect', ook in het 
ruimtelijke ontwerp en keuzen voor korte en lange 
termijn.

3.  Realiseer je dat onnodige organisatorische complexiteit 
uiteindelijk ten koste gaat van de broodnodige  
ruimtelijke kwaliteit, wetende dat de beschikbare  
energie, menskracht en middelen gelimiteerd zijn.

Al te veel gebouwen en openbare ruimten werken niet, omdat het 
kunstmatige vindingen zijn van passanten. Ze zijn niet verbonden met 
lokale kennis en verhalen.
Sjoerd Soeters, partner van Soeters en Van Eldonk Architecten

Afraders
1.  Inzetten van een tussentijds ontwerpresultaat als 

wandplaat, die het einddoel representeert om dat  
vervolgens te verdedigen.

2.  Beperken van duurzame ontwikkeling tot de keuze 
van materialen enerzijds of abstracte noties waar  
niemand tegen kan zijn anderzijds.

3.  Projecteren van algemene beelden van ruimtelijke 
kwaliteit en duurzame ontwikkeling op een gebied, los 
van de eigenheid van een gebied.

8. Betekenis voor ruimtelijke kwaliteit en duurzame ontwikkeling
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11. Financiering en financieringsarrangementen

Regels en procedures kunnen een kredietcrisis niet voorkomen. Wat 
nodig is, is respect voor elkaar. Minder egoïsme en meer beschaving.
Mathieu Weggeman, hoogleraar Technische Universiteit Eindhoven

Aanraders
1.  Wees als marktpartij vroegtijdig transparant over 

de beoogde winstmarge binnen het totale project en 
investeer vroegtijdig in het communiceren over  
rekenmethoden, zodat derden het kunnen begrijpen.

2.  Maak als overheid serieus werk van interne financiële 
kennis om volwaardig gesprekspartner te kunnen zijn 
voor marktpartijen, wetende dat onzekerheid leidt tot 
ongegrond wantrouwen en vervolgens tot traagheid in 
besluitvorming.

3.  Benut creativiteit in het omgaan met gevolgen van  
de conjunctuur, wetende dat gebiedsontwikkeling 
minimaal tien jaar duurt en dat de mondiale  
dynamiek voor snellere en scherpere schommelingen 
zorgt.

Afraders
1.  Verwarren van financiering, investering, lening,  

belegging en bekostiging.

2.  Jarenlang publiekpubliek blijven hangen in discussies 
over wie wat moet betalen, terwijl marktpartijen en 
ook burgers onderwijl afhaken.

3.  Als overheid een gebiedsontwikkeling klem zetten 
door voortijdig in ander verband (politieke)  
verplichtingen aan te gaan met de beoogde baten  
van de grondexploitatie, waardoor voor de  
gebiedsontwikkeling zelf flexibiliteit in de tijd  
verdwijnt.

Aanraders
1.  Zet voor de feitelijke aankoop van gronden, ook  

in het licht van (agrarische) bedrijfsverplaatsingen,  
partijen in die (pro)actief en ondernemend kunnen 
handelen. Selecteer hierop en creëer hiervoor  
condities.

2.  Ga constructief en flexibel om met grondposities.  
Pas waar nodig de contouren van een gebied of de  
verdeling van 'kleuren' binnen het ontwerp aan.

3.  Investeer in relaties met het oog op ruilgronden en 
anticipeer ook zelf door potentiële ruilgronden aan  
te kopen (en tijdelijk te verpachten). Hoe meer  
wisselgeld, hoe soepeler ruimtelijke transformaties  
verlopen.

Wat olie is voor de economie, is grond voor gebiedsontwikkeling. In 
handen van een producent genereert het meerwaarde, in handen van 
een speculant genereert het prijsopdrijving.
Rein van Steeg, directeur AM

Afraders
1.  Negeren van de betekenis van grondposities bij het 

ontwerpen van een proces.

2.  Blijven hangen in politieke discussies of een overheid 
wel of geen specifieke grondposities moet willen  
hebben om realisaties mogelijk te maken.

3.  Als overheden claimen van gronden en opstallen,  
zonder te beschikken over reële middelen om  
respectvol en succesvol te kunnen onderhandelen.

10. Omgaan met grondposities en grondverwerving
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Contact én contract

Informeel én formeel

Stimuleren én saneren

Korte én lange termijn

Kwetsbaar én krachtig

Losvragen én vaststellen

S m o k k e l a a r  é n  d o u a n i e r

P l a n v o r m i n g  é n  r e a l i s a t i e

F l e x i b i l i t e i t  é n  c o n t i n u ï t e i t

W a r m  h a r t  é n  k o e l  h o o f d

V o o r d e n k e n  é n  n a d e n k e n

D i v e r g e r e n  é n  c o n v e r g e r e n

M o e t e n  é n  w i l l e n  é n  k u n n e n

P u b l i e k  é n  p r i v a a t  é n  p a r t i c u l i e r

I n h o u d  é n  p r o c e s  é n  p r o c e d u r e s

G e z a m e n l i j k  é n  e i g e n  d o e l b e r e i k

G e b i e d s u r g e n t i e s  é n  b e l e i d s u r g e n t i e s

T e k e n e n  é n  r e k e n e n  é n  o n d e r t e k e n e n

N e t w e r k s t u r i n g  é n  h i ë r a r c h i s c h e  s t u r i n g

Bij gebiedsontwikkeling van óf naar én

Aanraders
1.  Zoek de randen van wetgeving op, zet instrumenten 

creatief in en durf aloude gebaande paden te verlaten. 
Creëer hiervoor binnen organisaties gunstige  
condities voor ontwikkelingsgerichte juristen en 
betrek die vroegtijdig bij een proces.

2.  Onderken het belang van vroegtijdig procedure 
management en haal aanzienlijke (tijd)winst uit het 
verbinden van (sectorale) procedures, besluiten,  
plannen, vergunningen en onderzoeken.

3.  Realiseer je dat vrijwel alle wetten en instrumenten 
zijn geënt op denken in termen van kwantitatieve 
groei, terwijl kwantitatieve krimp ons voorportaal en 
kwalitatieve groei onze uitdaging is.

Geef elkaar in dit land de ruimte om het enkele malen totaal anders 
te doen. Slimmer, sneller en beter. We kunnen dan laten zien dat het 
anders kan.
Hans de Jonge, hoogleraar Technische Universiteit Delft

Afraders
1.  Verkrampen uit vrees voor juridische obstakels en 

procedures.

2.  Altijd handelen naar de letter en de leestekens van de 
wet, zonder de geest van de wet te doorgronden en 
daar met gezag naar te handelen.

3.  Juridische (on)mogelijkheden pas aan het einde van 
een planuitwerking in kaart brengen.

12. Omgaan met wetgeving en instrumentarium
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Privaat wat kan, 
publiek wat moet

- Ontwikkelaars -

Denkraam 
waar het kan, 

telraam 
waar het moet

- Investeerders -

Stimuleren 
waar het kan, 

saneren 
waar het moet
- Woningcorporaties -

Naar de geest 
waar het kan, 
naar de letter 
waar het moet

- Juristen -

Instappen 
waar het kan, 

uitstappen 
waar het moet

- Maatschappelijke organisaties -

Voordenken 
waar het kan, 

nadenken 
waar het moet

- Adviseurs -

Verbinden
waar het kan,

scheiden 
waar het moet

- Ontwerpers -

h a n d r e I k I n g e n

Decentraal wat kan, 
centraal wat moet

- Rijk -

Loslaten wat kan, 
oppakken wat moet

- Provincies -

Regionaal wat kan, 
mondiaal wat moet

- Europese Unie -

Flexibiliteit 
waar het kan, 
continuïteit 

waar het moet
- Waterschappen -

Samenspel waar 
het kan, eigenspel 

waar het moet

- Rijkswaterstaat -

Inpassen wat kan, 
uitleggen wat moet

- Gemeenten -

Participatief 
waar het kan, 
representatief 
waar het moet

- Volksvertegenwoordigers -

Licht als het kan, 
zwaar als het moet

- Regionale samenwerkingsverbanden -

Openlaten 
waar het kan, 

vastleggen 
waar het moet

- Projectleiders -

Denkkracht 
waar het kan, 
tegenkracht 

waar het moet
- Bewoners -
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7Agenda
Aanzet tot systeemverandering

Inleiding
In amper tien jaar tijd heeft de klassieke planologische 

ruimtelijke ordening plaats gemaakt voor integrale duurzame 
gebiedsontwikkeling als manier van werken. Een hiërarchische, 
planologische, monodisciplinaire en op bestuurlijke grenzen geënte 
benadering beweegt naar een horizontale, sociaalculturele, inter-
disciplinaire en op gebieden geënte benadering. De in dit boek 
beschreven praktijkvoorbeelden laten zien dat deze nieuwe werk-
wijze kan leiden tot hoogwaardige leef- en werkomgevingen waar 
mentaal eigenaarschap mogelijk de basis vormt voor duurzame 
doorontwikkeling. Uit de analyse van de voorbeeldprojecten en de 
daarmee verbonden methodieken, blijkt dat we midden in een tran-
sitie verkeren. Oude elementen worden geherdefinieerd en ingepast 
in het nieuwe systeem of moeten volledig worden vervangen door 
nieuwe elementen die er evenwel nog niet zijn. De ingeslagen weg 
is veelbelovend. Steeds meer (soorten) organisaties en personen ver-
binden zich met gebiedsontwikkeling, in de verwachting daarmee 
effectief te kunnen omgaan met complexiteit. Vooral de afgelopen 
jaren zijn aanzienlijke slagen gemaakt in inspanningen om inte-
graal, interactief en innovatief te komen tot duurzame ruimtelijke 
investeringen.

Toch zijn we er nog niet. In dit hoofdstuk zijn tien algemene 
aandachtspunten opgenomen. Ze zijn afgeleid uit de vorige hoofd-
stukken, daaraan gerelateerde onderzoeken en gesprekken met 
partners van het programma NederLandBovenWater en andere 
professionals in 2009. Voor elk aandachtspunt zijn drie oplossings-
gerichte agendapunten opgenomen. Het ene agendapunt is concre-
ter dan het andere, maar alle agendapunten zijn gericht op systeem-
veranderingen die op termijn een forse impuls kunnen geven aan 
duurzame en kwaliteitsgeoriënteerde gebiedsontwikkeling. Ze zijn 
geadresseerd aan rijk, overheden, marktpartijen en wetenschap. De 
inhoud van dit hoofdstuk is vooral bedoeld als inspiratiebron voor 
volgende stappen in tijd en ruimte.

Rijk
1.1 Formuleer coherente beleidsurgenties
1.2 Maak werk van de rol van rijksfacilitator
1.3   Bouw MIRT verder uit voor rijksprojecten
2.1   Ontwikkel naast het MIRT een MIGO
2.2   Ga wijzer om met MKBA’s
2.3   Neem hinder door het departementaal georiënteerde  

kasstelsel weg
3.1  Betrek gebiedsontwikkeling bij herziening van het  

woonlastensysteem
3.2 Ontwerp een uitkoopregeling voor de laatste eigenaren
3.3  Beloon welwillende eigenaren en maximeer de  

onteigeningswaarde
4.1 Ontwerp publieke gebiedsfondsen
4.2 Rek de mogelijkheden voor gebiedsconcessies op
4.3 Experimenteer met vrijwillige gebiedsrapportages

Overheden
5.1 Benoem per gebiedsontwikkeling één publieke trekker
5.2 Maak werk van goed opdrachtgeverschap
5.3 Ga bij ontwikkeling veel sterker uit van beheer
6.1 Laat het traditionele burgerbeeld los
6.2 Experimenteer met nieuwe media
6.3  Werk voor één gebied aan één gesynchroniseerde gebieds- 

procedure

Marktpartijen
7.1 Maak werk van transparant rekenen
7.2 Zorg voor consistentie van de intentie
7.3 Durf maatschappelijk mee te dromen

a g e n d a

Overheden en marktpartijen
8.1 Ontwikkel nieuwe samenwerkingsmodellen
8.2 Stel heldere prioriteiten voor ontwikkellocaties
8.3 Leer van andere landen
9.1 Werk vroegtijdig en continu aan personele continuïteit
9.2 Veranker kennis in mensen binnen organisaties
9.3 Expliciteer kwaliteiten voor gebiedsontwikkeling

Wetenschap
10.1 Maak werk van interdisciplinair verbinden
10.2 Stap echt in de praktijk
10.3 Investeer in duurzame ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit

Overzicht van agendapunten
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1.2  Maak werk van de rol van rijksfacilitator
De rol van facilitator van maatschappelijke vitaliteit en ruim-

telijke kwaliteit binnen democratisch gelegitimeerde kaders is 
nog matig ontwikkeld. Als er iets moet gebeuren met verouderde 
bedrijventerreinen, dan meent het rijk daar reflexmatig inhoudelijk 
mee aan de slag te moeten. Terwijl de samenleving behoefte heeft 
aan condities om problemen zelf te kunnen aanpakken. Waar het 
decentraal kan, heeft Nederland geen behoefte aan centrale opvat-
tingen of doctrines. Bij voorkeur richt het rijk systemen voor beleid 
en financiering zo in dat (ook) andere overheden, marktpartijen en 
particulieren adequaat kunnen werken aan hun toekomst, zonder 
de hinder van tegenstrijdig rijksbeleid en departementale potten 
en schotten. Met ILG heeft het Ministerie van LNV het bewijs 
geleverd dat ook rijksdoelen decentraal kunnen worden gereali-
seerd. Het is niet toevallig dat Roombeek in Enschede van alle 
onderzochte praktijken het snelste tot topresultaten heeft geleid. Er 
was sprake van gedeelde urgenties en het rijk heeft er na de vuur-
werkramp als één rijk in zeer korte tijd de condities voor gecre-
eerd. Voor Enschede is hier het mechanisme van departementaal 
acquireren, integraal besteden en departementaal verantwoorden, 
doorbroken. Ook het creëren van strategische condities is een cen-
trale opgave.

1.  Interdepartementaal verlangen versus  
departementaal handelen
Vanaf het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw is het 

woord 'integraal' niet weg te denken uit beleidsrapporten over vrij-
wel alle denkbare onderwerpen. Het duidt op het verlangen (weer) 
vanuit de samenhang der dingen te werken. Op het niveau van indi-
viduen is het verlangen inmiddels zo manifest dat het tijdens bij-
eenkomsten en in wandelgangen frequent ter sprake komt. Vrijwel 
iedereen onderschrijft de noodzaak ervan, maar het systeem van 
het rijk beweegt juist de andere kant op. Departementen trekken 
zich terug op hun kerntaken, waardoor het verbindende weef-
sel flinterdun is. Inhoudelijke deskundigen zijn vervangen door 
snel roulerende managers, bedrijfskundigen en bestuurskundigen, 
waardoor de maatschappelijke betekenis van het verlies van inhou-
delijk verbindend weefsel nog amper kan worden geduid. De ver-
antwoordingsplicht en afrekenbaarheid van politici en ambtenaren 
werkt risicomijdend gedrag in de hand. Regelgeving zorgt voor 
toenemende juridisering van het openbare bestuur. Bewindslieden 
kunnen moeilijk omgaan met de snel toenemende complexiteit, 
vrezen negatieve berichtgeving door de media, worden op de huid 
gezeten door uitslagen van partijpolitieke peilingen en politiseren 
en confisqueren 'hun' dossiers. Mooie verhalen over samenwerking, 
één logo en één website voor de rijksoverheid ten spijt, de verko-
kering in Den Haag neemt eerder toe dan af. Dezelfde verkokering 
houdt de verkokering in tal van andere structuren in stand. Denk 
aan parlementaire kamercommissies, planbureaus, provincies, 
gemeenten, waterschappen, kennisinfrastructuur, adviesbureaus 
tot en met bouwbedrijven. De spanning tussen de bestaande depar-
tementale verkokering en de samenleving die overheden afrekent 
op functionaliteiten, neemt naar verwachting verder toe.

1.1  Formuleer coherente beleidsurgenties
Na een periode van convergerende beleidsnota’s (onder meer 

Nota Ruimte) is thans weer sprake van divergentie (Nationaal 
Waterplan, Architectuurnota, Structuurvisie Randstad 2040, 
Agenda Landschap, Mooi Nederland, et cetera). De toekomst van 
Nederland is echter gebaat bij coherente en consistente interdepar-
tementale sturingsprincipes en beleidsurgenties. De huidige rijks-
overheid wordt door velen gezien als een veelkoppig monster dat 
amper nog te volgen is en los van de samenleving dreigt te geraken. 
Het verdient aanbeveling om geleidelijk de tientallen departemen-
tale beleidsnota’s te vervangen door een compact en congruent 
geheel: vier samenhangende strategische nota’s over beleidsurgen-
ties voor 'people', 'planet', 'profit' en 'prospect' met het oog op 
ruimte voor toekomstige generaties. Dit is een centrale opgave.

a g e n d a

Rijk

1.3  Bouw MIRT verder uit voor rijksprojecten
Met het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en 

Transport (MIRT), als opvolger van het sectoraal op infrastruc-
tuur gerichte MIT, is een veelbelovende weg ingeslagen. Bij wijze 
van spreken begon het met MIRT 1.0 als verbredingintentie en is 
vanaf 1 januari 2009 sprake van MIRT 2.0 als samenwerkings-
verband tussen VenW (mobiliteit) en VROM (wonen en ruimte-
lijke ordening). Rijk en provincies werken aan gebiedsagenda’s. 
Een MIRT 3.0 met LNV als partner ligt al in het verschiet. Voor 
het beleidsveld water zijn kennelijk eerst een eigen Deltawet, 
Deltafonds en Deltaregisseur nodig. Naar verwachting geven 
die de gewenste zekerheid dat integreren niet ten koste gaat van 
waterveiligheid en waterkwaliteit. Wanneer de ingezette ontwik-
kelingslijn, ondanks voorspelbaar tegenstribbelen en neigingen 
tot oeverloze praatcircuits, met kracht wordt voortgezet, ontstaat 
geleidelijk een gesynchroniseerd interdepartementaal budget voor 
duurzame ruimtelijke rijksprojecten. Met minder middelen kun-
nen dan sneller en betere resultaten worden geboekt. Het MIRT 
wint aan kracht met heldere criteria voor het onderscheid tussen 
rijksprojecten en regionale projecten. Voor regionale projecten zijn 
onder agendapunt 2.1 suggesties gedaan.
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Gebiedsontwikkeling gaat over waardecreatie voor alle belangen en niet over 

inpassing van één belang ten koste van andere belangen. Het is de uitdaging 

een setting te creëren, waarbij de totale waarde voor alle belangen wordt 

vergroot.

Annemieke Nijhof, Directeur Generaal Water, Ministerie van VenW

a g e n d a

De ontwikkeling van het MIRT, als rijksinvesteringsprogramma voor het gehele 

ruimtelijke domein, maakt het mogelijk om infrastructuuropgaven effectief te 

verbinden met overige ruimtelijke ontwikkelingen, zowel inhoudelijk als financieel.

Chris Kuijpers, Directeur Generaal Ruimte, Ministerie van VROM

LNV heeft voor realisatie van rijksdoelen stevig ingezet op decentralisatie van 

haar gebiedsinstrumentarium, uitgaande van partnerschap van provincies.

Anita Wouters, Directeur Generaal, Ministerie van LNV

De gebiedsagenda's, het MIRT en de invoering van de adviezen van de 

Commissie Elverding bieden een unieke kans om tot betere en snellere besluiten 

over infrastructuur te komen.

Siebe Riedstra, Directeur Generaal Mobiliteit, Ministerie van VenW

18�
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a g e n d a

2.2 Ga wijzer om met MKBA’s
In Nederland staat het werken met Maatschappelijke Kosten 

Baten Analyses (MKBA’s) nog in de kinderschoenen. Anders dan 
bijvoorbeeld in Groot-Brittannië, waar al vele jaren ervaring 
bestaat, weten we nog amper hoe we onverhandelbare waarden 
zoals water, natuur en cultuurhistorie adequaat kunnen beprijzen. 
Vergelijkingen met andere EU-lidstaten leren dat het Centraal Plan 
Bureau (CPB) de baten van onverhandelbare waarden relatief zeer 
conservatief raamt. Evengoed worden berekeningen door het CPB 
verabsoluteerd. Zonder positief saldo van een MKBA kan een 
gebiedsontwikkeling niet op rijksmiddelen rekenen, terwijl een 
positief saldo slechts te bereiken lijkt door in een project extra 
veel vastgoed en infrastructuur op te nemen. Iets dat zich lang 
niet altijd verhoudt tot de ambitie van een mooier Nederland. De 
waarde van MKBA’s als middel om welbewust en effectief om te 
gaan met (publieke) middelen wordt breed onderschreven. Voor de 
waardering van onverhandelbare waarden kan snel worden geleerd 
van ervaringen in andere landen. Voor het doorbreken van het 
verabsoluteren en het verheffen van het resultaat van een MKBA 
tot prepolitiek besluit, is het nodig dat een verrijkte MKBA als 
middel een waardige plaats krijgt in ieder gebiedsproces. Maar 
dan wel zonder de status van een 'go' of 'no go'. Van het CPB mag 
worden verwacht zich niet alleen open te stellen voor de letter van 
een gebiedsontwikkeling maar ook voor de geest ervan. Strikt naar 
de letter zouden de Deltawerken, de IJsselmeerwerken en Schiphol 
om reden van waarschijnlijk negatieve saldi binnen de MKBA’s 
niet zijn aangelegd.

2.3  Neem hinder door het departementaal  
georiënteerde kasstelsel weg

In tegenstelling tot wat het rijk verlangt van burgers en onder-
nemers hanteert het rijk zelf een kasstelsel, ook voor lange termijn 
investeringen in infrastructuur en gebiedsontwikkeling. Dit impli-
ceert dat rijksinvesteringen gerelateerd zijn aan het moment van 
besluitvorming en niet over een vaste periode worden afgeschreven. 
Hierdoor zijn de betekenis van geld en risicopercepties voor het rijk 
wezenlijk anders dan voor banken, beleggers en ontwikkelaars. 
Het gevolg is dat de rijksoverheid en marktpartijen elkaars finan- 
ciële taal niet spreken, risico’s anders beprijzen en voor elkaar 
onnavolgbare afwegingen maken in de context van investeringen. 
Mede vanwege deze problematiek is Rijkswaterstaat, als agentschap 
van VenW, overgegaan op een batenlastenstelsel. Voor gebiedsont-
wikkeling is het zeer wenselijk dat alle rijksinvesteringen via een 
batenlastenstelsel worden gedaan. Dit verhoogt de kans op zuivere 
afwegingen over publieke, private of publiekprivate realisatie.

2. Condities voor duurzame investeringen
Gebiedsontwikkeling is een proces dat minimaal twee volle-

dige bestuursperioden van vier jaar beslaat. Regionale en lokale 
bestuurders blijken goed in staat er een succes van te maken. In 
veruit de meerderheid van de praktijken zijn publieke middelen ver-
eist om tot tastbare resultaten te kunnen komen. De ferme binnen-
stedelijke opgave versterkt dit. In plaats van de beoogde baten uit 
grondexploitaties, kost elke nieuwe binnenstedelijke woning enkele 
tienduizenden euro’s. Nederland heeft binnen de Europese Unie het 
meest centralistische belastingregime. Slechts vier procent wordt 
rechtstreeks geïnd door gemeenten en provincies, tegen gemiddeld 
ruim twintig procent in de Europese Unie. Beide overheden zijn 
voor publieke investeringen in gebiedsontwikkelingen, al dan niet 
via het gemeentefonds of provinciefonds, sterk afhankelijk van het 
rijk. Slechts enkele lagere overheden genieten direct aanzienlijke 
inkomsten uit (de verkoop van) aandelen in onder meer energie-
bedrijven. Aankloppen bij het rijk voor cofinanciering van een 
gebiedsontwikkeling is pas succesvol als het project volgens bere-
keningen van het Centraal Plan Bureau aantoonbaar bijdraagt aan 
de economische versterking van Nederland als geheel. Dit blijkt 
verre van eenvoudig. Als het al lukt, dan wordt een lokaal of regi-
onaal project gepromoveerd tot rijksproject en moet vervolgens in 
de tombola van toewijzingen meedraaien. Om deze reden, in com-
binatie met de geldende mores van verdelende rechtvaardigheid, 
zijn alleen al in het kader van het Nota Ruimte Uitvoeringsbudget 
2007-2014 van bruto één miljard euro liefst drieëntwintig projec-
ten opgenomen. Aanpak van de Apeldoornse kanaalzone is zo een 
rijksproject geworden.

2.1 Ontwikkel naast het MIRT een MIGO
Gebiedsontwikkeling verdient een systeem dat onderscheid 

maakt tussen rijksprojecten en rijksfinanciering. Waar een gebieds-
ontwikkeling van significante betekenis is voor de nationale wel-
vaart, voor het innovatieve vermogen of voor voorbeeldwerking 
kan in overleg met decentrale overheden worden besloten het 
project op te nemen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, 
Ruimte en Transport (MIRT) en het daarmee ook te benoemen 
tot rijksproject. Waar een gebiedsontwikkeling van regionaal of 
lokaal belang is en voldoet aan enkele glasheldere criteria (bij-
voorbeeld de bijdrage aan een duurzame inrichting) waarmee het 
rijk kan sturen, komt idealiter een rijksbijdrage van een (vast) 
percentage van een evident financieel tekort beschikbaar, zonder 
ellenlange procedures en discussies over de verantwoordingsplicht. 
Hiervoor is een interdepartementaal initiatief nodig in de richting 
van een Meerjaren Investeringsprogramma GebiedsOntwikkeling 
(MIGO). Met een MIGO en glasheldere spelregels wordt ook op 
regionaal en lokaal niveau de huidige verdelende rechtvaardigheid 
vervangen door creatieve competitie. Ondernemende bestuurders 
kunnen weer gezaghebbend optreden naar hun volksvertegenwoor-
digers, marktpartijen en bewoners. Zij weten immers vroegtijdig 
wat de kans van slagen van hun verzoek om een rijksbijdrage is. 
Het interdepartementale en integrale Nota Ruimte budget is in 
deze redenering te beschouwen als een voorloper van een MIGO.

Problemen met MKBA’s ontstaan wanneer de onderlinge weging van waarden en belangen, 

uitgedrukt in geld, te operationeel plaatsvindt. De MKBA verwordt dan tot een beheersinstrument 

en verliest zijn betekenis als argumentatieplatform.

Hans Mommaas, hoogleraar Universiteit Tilburg
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3. Grond en vastgoed opnieuw tegen het licht houden
In de Westerse wereld is het hebben van een grondpositie in 

meer of mindere mate verbonden met het recht van zelfrealisatie. 
Bezit van grond geeft dus positie. In Nederland is het omgaan met 
waardestijging als gevolg van bestemmingswijziging al sinds de 
Gouden Eeuw onderwerp van discussie. Kabinetten zijn er over 
gevallen en nog steeds zorgt grondbeleid voor scherpe politieke 
scheidslijnen. Vanuit liberaal perspectief komen bestemmingswin-
sten volledig toe aan grondeigenaren. Ook dienen overheden zeer 
terughoudend te zijn met het onteigenen van grond en vastgoed. 
Deze politieke overtuiging klinkt in Nederland in het grondbe-
leid dominant door. De Baatbelasting is in de praktijk amper van 
betekenis en ook de Grondexploitatiewet past in die traditie. De 
afgelopen decennia was het bezit van grond zo belangrijk en aan-
trekkelijk dat de grondprijzen exorbitant zijn gestegen, waardoor 
het voor menig agrariër onmogelijk werd om zijn bedrijf uit te 
breiden. De gestegen grondprijzen zijn verdisconteerd in de prijzen 
van vastgoed. Nu de woningbouwopgave zich verlegt van nieuwe 
uitleg naar binnenstedelijke herstructurering en transformatie, 
zijn publieke middelen nodig om gebiedsontwikkeling mogelijk 
te maken. Voor een deel zijn deze middelen vereist om vastgoed 
te kunnen kopen tegen waarden waarin de eerder gerealiseerde 
private en particuliere bestemmingswinsten zijn begrepen. Het hui-
dige systeem draagt aanzienlijk bij aan structurele afhankelijkheid 
van publieke middelen ofwel belastinginkomsten. Het is de vraag 
of we ons dat kunnen blijven permitteren. Het is eveneens de vraag 
of we het ons kunnen permitteren dat enkele individuen een breed 
verlangde ontwikkeling een halve generatie ophouden, omdat we 
niet willen of kunnen onteigenen.

a g e n d a

3.2  Ontwerp een uitkoopregeling voor de laatste 
eigenaren

Vooral bij binnenstedelijke herstructurering en transformatie 
lopen overheden en ontwikkelaars aan tegen versnipperd eigendom 
en gecompliceerde eigendomsverhoudingen. Waar het noodzakelijk 
is eerst alle gronden te verwerven, kan het verwervingsproces zeker 
een halve generatie in beslag nemen. De eerst aangekochte percelen 
liggen soms jarenlang braak, terwijl de renteteller geen seconde 
overslaat. Tevens leiden hogere risico’s tot ruime reserveringen 
voor onvoorziene uitgaven. Elke euro rentelast en risico-opslag 
gaat uiteindelijk ten koste van de ruimtelijke investering. In dit 
licht verhoudt de eigendomsbescherming van veelal enkele indivi-
duen zich niet langer tot de kwaliteitsverliezen voor grote aantallen 
aankomende bewoners en gebruikers. In lijn met een advies van de 
VROM-raad uit 2009 verdient het aanbeveling om voor de ver-
werving van grond en vastgoed een uitkoopregeling te ontwerpen, 
vergelijkbaar met de regeling uit het vennootschapsrecht waarbij 
een grootaandeelhouder het recht heeft de laatste aandeelhouders 
uit te kopen.

3.3  Beloon welwillende eigenaren en maximeer de 
onteigeningswaarde

In een aanzienlijk deel van de onderzochte praktijken bewegen 
eigenaren en gebruikers al mee voordat het tot formele onteigening 
komt. Het instrument is in die gevallen een stok achter de deur, dat 
uiteindelijk niet hoeft te worden ingezet. Dankzij het meebewegen 
verloopt een gebiedsontwikkeling soepeler en/of sneller, waardoor 
maatschappelijke kosten worden bespaard. Toch zijn het notoire 
tegenhangers die door de bank genomen de hoogste vergoedingen 
ontvangen bij (gedwongen) verkoop van hun strategisch gelegen 
grond en/of vastgoed. Stalen zenuwen en calculerend gedrag wor-
den dus beloond. Het verdient aanbeveling een systeem te ontwer-
pen dat juist de meebewegers beter beloont dan de tegenhangers. 
De mate van beloning wordt bij voorkeur uitgedrukt in aflopende 
percentages van de gebruikswaarde. In termen van gebiedsontwik-
keling gaat het bijvoorbeeld om 120% van de gebruikswaarde 
binnen een jaar na ondertekening van de samenwerkingsovereen-
komst, 110% binnen twee jaar en 100% na twee jaar.

3.1  Betrek gebiedsontwikkeling bij herziening van 
het woonlastensysteem

Het is alom bekend en beschreven dat de woningmarkt op slot 
zit en eigenlijk geen markt is. Grond noch locaties zijn vrije pro-
ductiefactoren en overheden zijn allesbepalend via belastingen en 
subsidies. De kredietcrisis maakt nog duidelijker dat het huidige 
woonlastensysteem (overdrachtsbelasting, onroerendezaakbelas-
ting, huurregulering, huurtoeslag, huurwaardeforfait, hypotheek-
renteaftrek, hypotheekgarantie) gedateerd is en vooral zorgt voor 
het rondpompen van geld tussen individuen en overheden. Vroeg 
of laat wordt het woonlastensysteem herzien in het licht van wat 
de samenleving wenselijk of rechtvaardig acht. Bij die herziening 
is het van belang de essentie van gebiedsontwikkeling te betrek-
ken. Het gaat om het investeren in gebouwen én gebieden en om 
een bekostigingssysteem dat daar van nature toe uitnodigt. Anders 
gezegd: een systeem dat individuen en organisaties uit welbegre-
pen eigenbelang uitnodigt bij te dragen aan waardevermeerdering 
van zijn woon- of werkgebied. Voor de knoppen waaraan we dan 
moeten draaien kunnen we wellicht leren van andere EU-lidstaten. 
In Groot-Brittannië heeft de overheid het recht om de economische 
meerwaarde van grond en vastgoed te fiscaliseren ('creaming off 
betterment'). In Spanje heeft de overheid het recht op een vast deel 
van de meerwaarde van grond bij bestemmingswijziging. In delen 
van Frankrijk deelt de overheid bij verkoop mee in de gerealiseerde 
meerwaarde, ervan uitgaande dat die meerwaarde is ontstaan door 
investering in en zorg voor zowel het individuele object als de col-
lectieve omgeving.

188

Ik roep alle verstandige mensen binnen en buiten de volkshuisvestingssector op om concrete 

alternatieven te ontwerpen, uit te werken en door te rekenen voor een logisch consistent 

woonlastenbeleid.

Hugo Priemus, emeritus hoogleraar Technische Universiteit Delft
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4.3  Experimenteer met vrijwillige  
gebiedsrapportages

Gebiedsontwikkeling staat voor duurzame gebiedsontwikke-
ling. Eventuele negatieve effecten op milieu en natuur worden tot 
een minimum beperkt en waar mogelijk per saldo omgebogen naar 
positieve effecten. Verder moeten maatschappelijke kosten zich 
verhouden tot maatschappelijke baten. Ondanks deze inherente 
grondslag geldt voor vrijwel elke gebiedsontwikkeling de plicht tot 
een milieueffectrapportage en een maatschappelijke kosten-baten-
analyse, als voorwaarde voor financiële bijdragen van het rijk. In 
sommige praktijken blijken deze procedures goed te vervlechten 
met het proces. Maar elders blijkt het amper te combineren met het 
interactieve en ontwerpende proces van gebiedsontwikkeling en 
leiden beide procedures tot vertraging. Waar gebiedsontwikkeling 
zich ontwikkelt als een vak en in toenemende mate wordt gewerkt 
met de fasering in hoofdstuk 5, verdient het aanbeveling expe-
rimenteerruimte te creëren voor vrijwillige gebiedsrapportages. 
Concreet kan een voor gebiedsontwikkeling gezaghebbende com-
missie worden geïnstalleerd, zoals dat eerder is gebeurd voor de 
milieueffectrapportage. De commissie voor gebiedsontwikkeling 
kan tijdens een reflectief gesprek met het projectteam beoordelen 
of een fase is doorlopen en is afgerond zoals bedoeld. In dat geval 
kan een projectteam geautoriseerd door naar de volgende fase, 
zonder de plicht van m.e.r. of MKBA. De keuze voor het gangbare 
of het nieuwe spoor is tijdens de experimenteerperiode vrijwillig. 
De beoogde experimenteerruimte leidt waarschijnlijk tot versnel-
ling van investeringen en tot verdere inbedding van de taal van 
gebiedsontwikkeling in participerende organisaties.

4. Experimenteerruimte voor nieuw instrumentarium
Hoewel het gros van het instrumentarium voor gebiedsontwik-

keling is ontwikkeld in de eeuw van sectoraal kwantiteitsgroei-
denken, zijn er over het algemeen voldoende instrumenten voor 
een succesvol proces. Dat een meerderheid van de juristen zich 
beperkt tot een voor hen bekend repertoire, doet hier niets aan af. 
Naarmate duurzame en op kwaliteitsgroei gerichte gebiedsontwik-
keling meer praktijk wordt, zal de behoefte aan een op een andere 
leest geschoeid instrumentarium toenemen. Omdat vooraf nog niet 
precies duidelijk is wat nodig is en hoe dat uitwerkt, ligt het voor 
de hand eerst te gaan experimenteren. Uit de onderzochte praktij-
ken blijkt behoefte aan experimenteerruimte voor gebiedsfondsen, 
gebiedsconcessies en gebiedsrapportages. Dit in de veronderstelling 
dat deze instrumenten aanzienlijk bijdragen aan versnelling en ver-
slimming van gebiedsontwikkeling.

4.1 Ontwerp publieke gebiedsfondsen
Met uitzondering van de kleinere lokale ontwikkelingen zijn bij 

een gebiedsontwikkeling in de regel diverse overheden betrokken. 
Het kan gaan om meerdere gemeenten, provincies, waterschappen 
en enkele departementen. Zij beschikken alle in meer of mindere 
mate over publieke middelen. In de praktijk blijkt veel energie en 
tijd te worden gestoken in precieze beantwoording van de verde-
lingsvraag. De dynamiek van gebiedsprocessen maakt dat deze 
vraag bij herhaling op de bestuurlijke agenda’s komt. De capaciteit 
en tijd die hiermee en met synchronisatie van verschillende begro-
tingssystemen verloren gaat, komt niet ten goede aan de kwaliteit 
noch aan de functionaliteit die voor de belastingbetaler relevant 
zijn. Voor private partijen is het gekissebis over publieke euro’s 
niet zelden een reden om af te haken. Er bestaat behoefte aan for-
mele experimenteerruimte voor publieke gebiedsfondsen, waarin 
betrokken overheden naar rato gebiedsgerelateerde middelen, 
grond en/of objecten inbrengen. Van erkenning van het belang van 
gebiedsfondsen kan een stimulans uitgaan, die maakt dat prille ini-
tiatieven een impuls en meer focus krijgen. Al enkele jaren worden 
pogingen gedaan te komen tot gebiedsfondsen voor Amstelland 
en de Ooijpolder. Voor verdere ontwikkeling en beheer van de 
Veluwerandmeren zoeken negentien overheden een mogelijkheid 
om de opgebouwde bestuurscultuur van gezamenlijk ondernemer-
schap ook in financiële zin effectief te kunnen continueren. Een 
stichting of een gemeenschappelijke regeling zijn hiervoor niet 
adequaat. Voor het Groene Woud werkt de coöperatieve Rabobank 
aan een streekrekening. Met een publiek gebiedsfonds kwalificeert 
een gebied zich veel beter bij subsidiënten, dus ook in dit opzicht 
is het winst. Een sprekend voorbeeld van gezamenlijke publieke 
financiering is het Emscher Park in Duitsland. De EU heeft dit 
plan rijkelijk gehonoreerd door het gezamenlijke investeringsbe-
drag te verdubbelen. Het beoogde publieke gebiedsfonds lost ook 
de huidige problemen of onduidelijkheden op fiscaal gebied op. 
Te denken valt aan overdrachtsbelasting tussen bijvoorbeeld over-
heden en publieke woningcorporaties en wel of geen heffing van 
omzetbelasting.

4.2 Rek de mogelijkheden voor gebiedsconcessies op
Zowel vanuit de Commissie Dekker, de praktijkleerstoel ge-

biedsontwikkeling aan de Technische Universiteit Delft als het 
programma NederLandBovenWater is gepleit voor experimenteer-
ruimte voor gebiedsconcessies. Voor de motivatie en de aard van de 
beoogde experimenteerruimte wordt verwezen naar het intermezzo 
in hoofdstuk 5. Met experimenteerruimte kunnen de grenzen van 
het gangbare worden verlegd, opdat publieke en private partijen 
rolvast optimaal kunnen doen waar zij goed in zijn. Ondanks de 
financiële crisis blijken marktpartijen en woningcorporaties geïn-
teresseerd in maatschappelijk verantwoord ondernemerschap op de 
schaal van gebieden of delen ervan.

De kenmerken van een gebiedsontwikkeling laten zich veelal niet makkelijk verenigen met de 

kenmerken van een concessie: helder, concreet, overzichtelijk. De combinatie van publiekprivate 

samenwerking op gebiedsniveau met concessies op deelniveau verdient nader onderzoek.

Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling Technische Universiteit Delft
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5. Centraal stellen van maatschappelijke urgenties
Publieke taken en verantwoordelijkheden zijn in Nederland 

verdeeld over veel overheden. Bij een gebiedsontwikkeling zijn 
in veruit de meeste gevallen meerdere overheden betrokken. 
Gestimuleerd door het dominante marktdenken van de afgelopen 
decennia hebben ook overheden ten opzichte van elkaar competi-
tief gehandeld. Openbare bestuurders voelen in het huidige maat-
schappelijke klimaat de behoefte om te scoren. Zonder aandacht 
van de media is het einde verhaal met de politieke carrière, zo is de 
gedachte. De vele overheden zijn voor een deel vooral met zichzelf 
in de weer geweest, waardoor maatschappelijke urgenties minder 
aandacht hebben gekregen. Uit de praktijken blijkt dat relatief soe-
pel samenspel tussen publieke bestuurders tot uiting komt in het 
centraler stellen van de samenleving en de snelheid en slimheid bij 
projecten. De kwaliteit van het openbare bestuur en daarbinnen 
de kwaliteit van wijze leiders maken het verschil tussen voortmod-
deren of voortvarendheid. Dit laatste verdient stimulering, gezien 
de maatschappelijke urgenties van deze eeuw.

5.1  Benoem per gebiedsontwikkeling één publieke 
trekker

Op voorwaarde van de wil tot maatschappijdienende samen-
werking en de instrumentele mogelijkheid van tijdelijke doch 
bindende (regionale) verbanden, kan het zinvol zijn om vanuit 
het publieke collectief één trekker, frontwerker, boegbeeld of 
autoriteit te benoemen. Deze wethouder, gedeputeerde, dijkgraaf, 
staatssecretaris of minister zorgt achter de schermen voor zoveel 
mogelijk synchronisatie van (interne) processen en procedures en 
is voor een bepaalde periode voor een bepaalde gebiedsontwik-
keling het publieke front office. Particulieren en marktpartijen 
kunnen zich voor de betreffende gebiedsontwikkeling tot hem of 
haar wenden. Formele verantwoordelijkheden blijven onaange-
roerd, waardoor verlammende structuurdiscussies niet aan de orde 
zijn. Eén publieke trekker hebben, sluit aan bij het gedachtegoed 
achter de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de 
Wet ruimtelijke ordening (Wro) met onder meer de mogelijkheid 
van vrijwillige inpassingsplannen en de werkwijze binnen het 
programma Randstad Urgent, waar twee bestuurders met elkaar 
de verantwoordelijkheid krijgen en trachten te nemen. Het succes 
van één publieke trekker staat of valt uiteraard met de persoonlijke 
kwaliteiten van hem of haar en een rolopvatting die verder reikt 
dan die van een agendabewakende voorzitter van een stuurgroep. 
Zo lang politieke partijen het monopolie hebben op het voordragen 
van publieke bestuurders, is voor hen een belangrijke rol in het 
selecteren van talent weggelegd.

Overheden

5.2 Maak werk van goed opdrachtgeverschap
Naast kaderstelling, toetsing en handhaving ligt er voor over-

heden in toenemende mate een rol van professioneel facilitator. 
In deze rol creëren overheden de condities voor een samenleving 
die zich duurzaam en vitaal kan blijven ontwikkelen. Om het 
maatschappelijke doel te bereiken zetten overheden op het beste 
moment de beste kennis en kunde in. In veel gevallen is die ken-
nis en kunde buiten overheidsorganisaties aanwezig. In hun 
faciliterende rol moeten overheden in staat zijn de vraagstelling 
zodanig te formuleren dat anderen doen waar de samenleving 
op dat moment de meeste behoefte aan heeft. In de vraagstel-
ling toont zich de meester, wetende dat een niet adequate vraag 
in de regel tot een voor de samenleving niet adequaat antwoord 
leidt. Goed opdrachtgeverschap vereist van overheden voldoende 
(top)expertise om enerzijds maatschappijdienende vragen adequaat 
te kunnen formuleren en anderzijds projectvoorstellen adequaat te 
kunnen beoordelen. Waar die kennis ontbreekt, bijvoorbeeld door 
een exodus van talent, (te) snelle interne personele wisselingen of 
onvoldoende samenwerking, worden vragen vaak zo strak uitgezet 
dat creativiteit van de markt geen kans maakt. Daar wordt vooral 
beoordeeld op prijs in plaats van de verhouding tussen prijs en 
kwaliteit. Een zwakke overheid faciliteert zo de minst inventieve 
prijsvechters in een kennismarkt en drukt de in kennis investerende 
marktpartijen aan de kant. Op langere termijn betaalt de samen-
leving hier een forse prijs voor. Tijdens tal van gesprekken wijzen 
vertegenwoordigers van overheden en niet-overheden op dit risico. 
Met regelmaat is de aanbeveling gedaan om initiatieven zoals 
een kenniscentrum voor publiekprivate samenwerking binnen het 
Ministerie van Financiën opnieuw leven in te blazen en voor andere 
kennisdomeinen iets vergelijkbaars in te stellen. Meer algemeen 
maar niet minder belangrijk is keer op keer gewezen op de nood-
zaak van een nieuw evenwicht tussen management en vakinhoud, 
ten faveure van het laatste.

5.3 Ga bij ontwikkeling veel sterker uit van beheer
Het kwantitatieve groeidenken lijkt wel verankerd in onze 

genen. Overheden focussen op ontwikkelingen en veronderstellen 
met ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst klaar 
te zijn. In onze cultuur is denken (ver) verheven boven handelen, 
geheel in lijn met opvattingen van Socrates en later Descartes. 
Budgetten voor planvorming en realisatie zijn vaak veel rianter dan 
die voor beheer en zijn onder meer binnen Rijkswaterstaat strikt 
van elkaar gescheiden. Toch neemt het relatieve aandeel van nieuw-
bouw en aanleg van infrastructuur ten opzichte van de bestaande 
voorraad steeds verder af. Voor woningbouw geldt nu al dat jaar-
lijks minder dan één procent van de totale woningvoorraad wordt 
toegevoegd. Zo bezien zijn bewoners en gebruikers beduidend 
meer gebaat bij beheer dan bij ontwikkeling. Om recht te doen 
aan het toenemende belang van goed beheer en onderhoud liggen 
diverse mogelijkheden voor de hand. Het meest eenvoudig is het 
betrekken van beheer en onderhoud bij de voorverkenningsfase en 
verkenningsfase, waardoor ook deze belangen doorklinken in het 
moeten, het willen en het kunnen. Een stap verder gaat het starten 
van een gebiedsontwikkeling met beheer en onderhoud. In deze 
redenering is een beheererkennende ontwikkeling een vorm van 
vitaliteit en een verrijking van de bestaande situatie. Ontwikkeling 
en beheer lopen in elkaar over. Hierbij is de rol van overheden zo 
cruciaal dat de klassieke (budgettaire) scheiding tussen ontwik-
keling en beheer binnen overheidsorganisaties zo mogelijk plaats 
maakt voor een toekomstbestendige levenscyclusbenadering. Dit 
voorkomt dat groot onderhoud pas aan de orde is als 'eindelijk 
alles op de schop gaat' en het maakt dat de kwaliteit van de ruimte 
geleidelijk mee kan groeien met de veranderende vraag.

Goed onderhoud en beheer zijn van groot belang voor de kwaliteit van de openbare ruimte. We 

moeten leren om investeringen direct te koppelen aan de consequenties ervan voor beheer en 

onderhoud. De politiek zal zich meer moeten gaan interesseren voor 'asset management'.

Bert Keijts, Directeur Generaal Rijkswaterstaat, Ministerie van VenW
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6. Participatie naast vertegenwoordiging
Voor overheden staat democratische legitimatie van proces-

sen en producten centraal. Publieke huizen staan immers in 
dienst van onze democratie en zijn verantwoording schuldig aan 
kamerleden, statenleden, raadsleden en binnen waterschappen 
aan bestuursleden. Deze leden zijn volksvertegenwoordigers. Sinds 
de waterschapsverkiezingen van 13 tot 25 november 2008, met 
lijstenstelsels en deelname van politieke partijen, zijn vrijwel alle 
volksvertegenwoordigers tevens vertegenwoordiger van een poli-
tieke partij. Anno 2009 zijn in Nederland 310.000 personen lid 
van een politieke partij, iets minder dan twee procent van de bevol-
king. Van deze twee procent is minder dan de helft actief en bereid 
een politieke of bestuurlijke positie te bekleden. In een land waar 
overheden tot in de haarvaten domineren en waarbinnen demo-
cratische legitimatie het hoogste goed is, maakt maximaal één 
procent formeel de dienst uit. De formeel vertegenwoordigden zijn 
steeds hoger opgeleid en mondiger, herkennen zich niet langer in 
politieke zuilen en opereren in toenemende mate in netwerken. Wil 
het politieke systeem werkbaar blijven, dan is naast de bestaande 
verticale sturing ('government' via een representatief stelsel) een 
volwaardige plaats voor horizontale sturing ('governance' via een 
participatief stelsel) noodzakelijk. Waar de bestaande politieke 
macht vasthoudt aan hun monopolie op 'democratie', zal een deel 
van de overige negenennegentig procent buiten de bestaande poli-
tiek om gaan. De toenemende spanning tussen een samenleving die 
uit is op synergie en pragmatische oplossingen en een politiek die 
uit is op controle en partij-ideologische discussies, rijdt ook duur-
zame gebiedsontwikkeling in de wielen.

6.3  Werk voor één gebied aan één gesynchroniseerde 
gebiedsprocedure

Bij gebiedsontwikkeling zijn vrijwel altijd meer overheden 
betrokken, in sommige programma’s tot wel twintig. Inherent 
hieraan gaat aan het ondertekenen van een overeenkomst, als 
markering tussen de achterliggende en de voorliggende fase, een 
waar democratisch circus vooraf. De energie die hier binnen par-
ticiperende overheidsorganisaties en voor synchronisatie van het 
geheel voor nodig is, is zodanig dat in (te) veel gevallen nog wei-
nig rest voor directe en volwaardige participatie door bewoners, 
gebruikers, ondernemers en marktpartijen. Het verdient aanbeve-
ling om gezamenlijk één gebied te benoemen, waarvoor wette-
lijk verankerde experimenteerruimte voor één gesynchroniseerde 
gebiedsprocedure wordt gecreëerd. Voor het betreffende gebied 
en voor de betreffende ontwikkeling vervangt die ene procedure 
alle andere procedures van de afzonderlijke overheden. Zij nemen 
uiteindelijk ook één gezamenlijk rechtsgeldig gebiedsbesluit dat, 
uiteraard na democratische legitimatie, onherroepelijk is. De ener-
gie die vrijkomt door zo’n vereenvoudiging van het verticale spoor, 
wordt bij voorkeur geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van het 
horizontale spoor.

6.2 Experimenteer met nieuwe media
Wat geldt voor beperkingen van vertegenwoordiging via de 

representatieve democratie, geldt ook voor vertegenwoordiging 
van individuen via het maatschappelijke middenveld. Welke onder-
nemer voelt zich nog voldoende vertegenwoordigd door zijn Kamer 
van Koophandel, welke agrariër door zijn Land- en Tuinbouw 
Organisatie, welke weggebruiker door zijn ANWB, welke natuur-
liefhebber door zijn Natuurmonumenten en welke werknemer 
door zijn Ondernemingsraad? Naast vertegenwoordigingen is 
rechtstreekse individuele participatie nodig om echt te weten wat 
er leeft en om mensen echt te doen investeren in de samenleving. 
Dat dit met de huidige media mogelijk is heeft Barack Obama met 
zijn team overtuigend aangetoond. Hij is als eenling in dialoog 
gegaan met tientallen miljoenen Amerikanen en heeft laten zien dat 
hij ook goed heeft geluisterd. Binnen gebiedsontwikkeling, vooral 
waar het aankomt op het ontwikkelen van oplossingsstrategieën 
tijdens de verkenningsfase, liggen spectaculaire innovaties binnen 
bereik. Met vormen van 'crowdsourcing' via internet kunnen indi-
viduen met elkaar interdisciplinaire oplossingen bedenken die veel 
verder gaan dan het denkwerk van enkele aangestelde ambtenaren 
of ingehuurde adviseurs. Met innovatieve beloningssystemen kun-
nen open netwerken van personen hun energie aanwenden voor 
actuele maatschappelijke vraagstukken. Van de departementen is 
het eerste schaap al over de dam: het Ministerie van Economische 
Zaken gaat bij het maken van innovatiebeleid experimenteren met 
'crowdsourcing'.

6.1 Laat het traditionele burgerbeeld los
Waar bestuurders en politici spreken over burgers, lijkt het 

alsof ze het hebben over een ander soort mens dan zij zelf zijn. Dit 
schept een geconstrueerde afstand tussen wij en zij, terwijl we die 
kloof juist wilden dichten via dualisme op alle overheidsniveaus. 
Het beeld van wij en zij wordt versterkt door communicatieadvi-
seurs en media, die in brochures, in kranten, in tijdschriften en op 
websites en televisie gefocust zijn op 'Joe Sixpack'. Gechargeerd: 
een beetje dom, een beetje dik, een tatoeage en vooral een uitdruk-
king van afhankelijkheid. Kennelijk is deze minachtende beeldvor-
ming nodig om er als bestuurders of politici boven uit te stijgen. 
In werkelijkheid zijn Nederlanders steeds hoger opgeleid en blijken 
zij in de onderzochte praktijken, waar zij een serieuze rol kregen, 
uitermate betrokken, goed geïnformeerd en vooral zelfredzaam. 
De kwaliteit van openbare bestuurders en politici daarentegen 
baart menig wetenschapper zorgen. Het is voor onze democratie 
van eminent belang dat het achterhaalde burgerbeeld wordt verla-
ten en dat alle spelers normaal en authentiek gedrag vertonen. Om 
het nog eenmaal in termen van 'Joe Sixpack' uit te drukken: 'I am 
not a hamburger, I am a burger king'.

Om als gekozen bestuurders goed je verantwoordelijkheid te kunnen nemen, is directe inbreng van 

bewoners aan de voorkant van gebiedsprocessen heel belangrijk.

Theo Rietkerk, gedeputeerde Provincie Overijssel
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7.2 Zorg voor consistentie van de intentie
Het vorige punt laat onverlet dat private ontwerpers of plano-

logen tijdens de initiatiefvorming, voorverkenning, verkenning en 
planuitwerking met maatschappelijke ambities willen werken aan 
de toekomst van een gebied. De intenties te gaan voor duurzame 
ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit zijn er en worden waarschijn-
lijk versterkt door publieke ambities. Echter nadat de samenwer-
kingsovereenkomst is ondertekend, treden publieke partijen terug 
en treden andere private medewerkers naar voren. De nieuwe 
ploegleden worden in de regel hard afgerekend op het halen van 
(individuele) taakstellingen. Zij moeten stenen doen stapelen of 
asfalt doen smeren. Niet zelden kleden zij het 'mooie verhaal' uit, 
in de overtuiging dat dit noodzakelijk is om het betaalbaar te hou-
den. Waarop eerst een proces zou zijn gestruikeld, kan een plan nu 
bij wijze van spreken in een middag in een bouwkeet worden aan-
gepast. De bouwkeet is dan een rouwkeet voor het proces tot aan 
de samenwerkingsovereenkomst. Van marktpartijen mag ook tij-
dens de realisatiefase worden verwacht dat inhoudelijke argumen-
ten minstens zo zwaar meetellen als financiële argumenten. Mocht 
sprake zijn van een patroon dat tijdens planvorming voornamelijk 
private 'denkers' in beeld komen en tijdens realisatie voornamelijk 
'doeners', dan is het zaak dat marktpartijen meer gemêleerd parti-
ciperen tijdens zowel planvorming als realisatie.

7.3 Durf maatschappelijk mee te dromen
Gechargeerd verloopt menig gebiedsproces als volgt. Particulier 

of privaat wordt een initiatief geboren dat na verloop van tijd 
door publiek wordt opgepakt in een voorverkenning. Tijdens de 
verkenning schuiven marktpartijen aan als dociel consultant. Met 
verbazing slaan zij de publieke stapeling van ambities als droom-
machine gade maar de marktpartij beweegt in de luwte mee uit 
vrees anders buiten spel te worden gezet. De private insteek is smal 
vanuit de gedachte dat meegaan in de breedte van maatschappelijke 
opgaven uiteindelijk leidt tot extra financiële bijdragen en dus tot 
inkomstenderving. Voor een deel kruipen marktpartijen zelf in een 
harnas op het moment dat anderen volledig vrij willen bewegen. 
Het motief van overheden om marktpartijen vroegtijdig als kennis-
drager aan tafel te vragen, verliest hierdoor betekenis. Het is van 
belang dat marktpartijen bij overheden de condities agenderen, die 
nodig zijn om tijdens een verkenning volwaardig te kunnen partici-
peren in het denkproces. Marktpartijen moeten vanuit hun kennis 
en perspectief mee kunnen dromen, zonder de vrees daarop later 
te worden afgerekend. Van overheden mag worden verlangd dat zij 
openstaan voor het complementair meedromen en zich openstellen 
voor de notie dat een droom een inspiratiebron en geen bindend 
dictaat is.

7. Condities voor vertrouwenwekkend gedrag
In Nederland domineren overheden in de besluitvorming maar 

zijn de meest uiteenlopende marktpartijen nodig om initiatieven te 
kunnen realiseren. Ondanks hun wederzijdse afhankelijkheid en 
aantrekkelijkheid bestaat tussen overheden en marktpartijen een 
haat-liefdeverhouding. De meeste ambtenaren, openbare bestuur-
ders en politici kennen een loopbaan in uitsluitend het publieke 
domein en zijn achterdochtig tegenover 'de markt', die 'zo maar' 
zonder democratische legitimatie en binnen andere spelregels kan 
opereren. De latente achterdocht is gevoed door bouwfraudes, 
witwaspraktijken via vastgoedtransacties ('vastgoed is vast fout') 
de kredietcrisis, excessieve beloningen, pervers gedrag door nar-
cistische enkelingen en ontoereikende transparantie. Wie actief is 
in het streng gereguleerde publieke domein moet de motieven van 
marktpartijen kunnen begrijpen. Bij gebiedsontwikkeling gaat het 
weliswaar om ondernemerschap van marktpartijen maar is de aard 
van de markt fundamenteel anders dan bijvoorbeeld mobiele tele-
fonie. Grond en locaties zijn schaars en uniek, waardoor van een 
volledig vrije markt geen sprake kan zijn. Binnen gebiedsontwikke-
ling is uitsluitend plaats voor marktpartijen die bereid en in staat 
zijn om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

7.1 Maak werk van transparant rekenen
Binnen menig gebiedsontwikkeling tekent zich het patroon af 

van enkele rekenmeesters die op afstand van alle anderen in feite 
bepalen wat wel of niet kan. Anderen doen pogingen de bereke-
ningen te doorgronden. Dit blijkt slecht te lukken. Per organisatie 
en welhaast per rekenmeester verschillen uitgangspunten, aanna-
mes en begripsgebruik. Dit maakt rekenen bij gebiedsontwikkeling 
ongekend complex, terwijl het in essentie niet veel meer is dan  
lenen van geld, betalen van de eigen organisatiekosten, betalen 
van projectkosten, verkopen van waardecreaties en overhouden 
van winst om in de toekomst risico’s te kunnen nemen. Waar in 
Nederland telkenmale het wiel moet worden uitgevonden, gelden 
in bijvoorbeeld Denemarken en Duitsland algemene rekenregels die 
uitlegbaar zijn. In Nederland is de mist over rekenen een belang-
rijke verklaring voor het wantrouwen tussen publiek, privaat en 
particulier. Zowel transparantie als toezicht zullen fors aan kracht 
respectievelijk waarde winnen door uniforme afspraken te maken 
en die te standaardiseren. Standaardisatie zal alleen slagen met 
een interactief en iteratief proces vooraf, wetende dat wezenlijk 
verschillende organisaties zich er alle in moeten herkennen en 
dat principes van gezonde concurrentie overeind moeten blijven. 
Gedragscodes zijn op te vatten als eerste aanzetten voor standaar-
disatie. Waar marktpartijen er in slagen transparant te rekenen, 
verdwijnt vanuit publiek perspectief een mistmachine en een aan-
leiding voor nieuwe regeldruk.

Marktpartijen

Willen marktpartijen voor anderen vertrouwenwekkend zijn, dan moeten zij het lef tonen om 

aan de voorkant maatschappelijk mee te dromen en daarna verder te werken op basis van 

transparantie en consistentie.

Renée Hoogendoorn, directeur PEARH
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8.2 Stel heldere prioriteiten voor ontwikkellocaties
De tijd van 'niet schieten is altijd mis' ligt waarschijnlijk achter 

ons. Niet kiezen wordt verliezen. Dit geldt voor zowel overheden als 
marktpartijen. Voor overheden impliceert dit het doorbreken van 
het principe van verdelende rechtvaardigheid. Voor het rijk is het 
niet meer logisch dat voor de verdeling van één miljard euro in het 
kader van uitvoering van de Nota Ruimte maar liefst drieëntwintig 
projecten, keurig verdeeld over het land, zijn aangewezen. Voor een 
gemeente is het niet langer zinvol om voor alle stadsdelen tegelijk 
masterplannen op te stellen, wetende dat schaars ontwikkelgeld 
maar één keer kan worden ingezet. Het is logischer om daadwer-
kelijk te kiezen voor gebieden waar sprake is van overtuigende 
urgenties, ambities en condities. Gebieden waarvoor overheden, 
marktpartijen en particulieren niet echt op het puntje van hun stoel 
zitten, zijn kennelijk nog niet klaar voor een ontwikkelingssprong. 
Het is van het grootste belang dat ook volksvertegenwoordigers, 
niet zelden mede op de verkiezingslijst geplaatst vanwege hun 
woonlocatie, het principe van verdelende rechtvaardigheid loslaten 
en kiezen voor het principe van creatieve concurrentie.

8.3 Leer van andere landen
In andere lidstaten van de Europese Unie en landen daarbuiten 

is vaak al eerder geworsteld met schaarste aan middelen, demogra-
fische krimp en versnipperde grondposities. Hoewel de culturele 
context van doorslaggevend belang is bij de keuze van een maat-
regel of verandering, kunnen andere landen ons toch inspireren 
tot het ontwerpen van maatregelen die passen binnen de culturele 
context van Nederland. Een goed voorbeeld hiervan is uitruilbare 
ontwikkelruimte, zoals geïnspireerd op praktijken in de Verenigde 
Staten en toegepast in Limburg. Voorbeelden van andere interes-
sante ontwikkelingen zijn het Valenciaanse model voor het omgaan 
met versnipperde grondposities, na de keuze voor een gebiedsont-
wikkeling. Of fiscale afspraken in Duitsland, waar een gemeente 
recht heeft op een percentage van de opbrengst van de vennoot-
schapsbelasting, waardoor het creëren van condities voor succesvol 
ondernemersschap direct financieel loont. Of herinrichting van 
het Huis van Thorbecke in Denemarken, met een ferme opscha-
ling en opwaardering van gemeenten ten koste van provincies en 
waterschappen, waarvan de effecten in de loop van 2009 worden 
geëvalueerd. Zeker in het licht van de financieel-economische crisis 
verdient het aanbeveling meer structureel te onderzoeken of onze 
kwesties ook elders spelen. Zo ja, hoe gaan andere landen ermee 
om? Zo niet, wat is daar de waarschijnlijke verklaring voor? In 
beide gevallen kan lering worden getrokken, opdat we al bestaande 
wielen niet opnieuw hoeven uit te vinden.

De financieel-economische crisis leidt voor gebiedsontwikkeling tijdelijk tot ongerief, maar maakt 

geïntegreerd ontwikkelen van gebieden niet minder nodig. Het is juist daarom van belang snel 

innovatieve vormen van publiekprivate samenwerking te bedenken.

Peter Noordanus, voorzitter Neprom

8. Van positiespel naar samenspel
Onderzoeken naar de situatie in andere Europese lidstaten in 

2007 en 2008 maakten duidelijk dat Nederland in de luxe omstan-
digheid verkeerde om publiekpubliek en publiekprivaat positiespel 
te spelen. Verschillende overheden lieten los van elkaar visies 
ontwikkelen voor vrijwel hetzelfde, waarna een ander adviesbu-
reau tot integratie van bevindingen moest komen om vervolgens 
opdracht te geven voor een contra-expertise, enzovoorts. Met 
uitzondering van het publiekprivate VINEX-avontuur, en voorts 
ietwat gechargeerd, hielden publiek en privaat elkaar van de straat, 
zonder noemenswaardig resultaat. Publiek greep naar de macht. 
Politieke discontinuïteit staat nummer één op de lijst van risico’s 
voor marktpartijen. Privaat beet zich vast in grond, mede uit oog-
punt van zelfrealisatierecht en mededingingsregels. Na jaren van 
onderhandelen tekenden zich realisaties af, waarvan de ruimtelijke 
kwaliteit niet overhoud vanwege enorme kosten van vergaderen 
en rentelasten. In dit licht biedt de financieel-economische crisis 
een kans om tot een catharsis te komen. Gemeenten, regio’s en 
marktpartijen zijn weer content àls er überhaupt wordt ontwik-
keld en realiseren zich dat positiespel de kans op ontwikkeling fors 
verkleind. Onder druk wordt alles vloeibaar. Zelfs bij Europese 
aanbestedingen wint de 'past performance' aan kracht, waardoor 
huidige topprestaties ook in de toekomst betekenis houden. Her 
en der beginnen partijen uit welbegrepen eigenbelang op een meer 
complementaire manier samen te werken, waarbij elke partij zijn 
specifieke mogelijkheden beter benut. Wat hen bindt is de ambitie 
dat de tijdelijke crisis geen blijvende littekens in samenleving noch 
landschap achterlaat. De ontwikkeling is positief, als de pendule 
maar niet doorslaat naar een almachtige overheid. Dat zou verdere 
ontwikkelingen ernstig kunnen remmen.

8.1 Ontwikkel nieuwe samenwerkingsmodellen
Marktpartijen hebben de afgelopen decennia aanzienlijke 

grondposities opgebouwd, in de verwachting daar op termijn te 
kunnen realiseren. Om meer redenen staan deze private grond-
posities onder druk. De crisis maakt het lastig om grondposities 
opnieuw te financieren, demografische krimp in steeds meer 
regio’s vermindert de behoefte aan nieuwe uitleg van woningen 
en het beleid is gericht op duurzame binnenstedelijke inpassing. In 
2009 lijkt sprake van de trend dat marktpartijen met hun grond 
aankloppen bij provincies, gemeenten, woningcorporaties en 
publieke groene ontwikkelaars. Publieke partijen zijn immers in 
staat eenvoudiger en goedkoper geld van de kapitaalmarkt aan te 
trekken. Ook kunnen met publieke grondbanken financieringscon-
structies eenvoudiger en efficiënter worden. Enkele voorbeelden 
van nieuw handelen. Gemeente Rotterdam koopt percelen van 
projectontwikkelaars om de gestagneerde woningbouw vlot te 
trekken. Ontwikkelaars kunnen zo zonder de loodzware rentelast 
doen waar ze goed in zijn: ontwikkelen van gebieden. Provincie 
Noord-Holland overweegt een grondbank op te zetten, waar onder 
meer privaat verworven gronden in de Bloemendalerpolder aan 
kunnen worden doorverkocht. Dit laatste met behoud van private 
ontwikkelrechten, waardoor in essentie sprake is van een bouw-
claim. Diverse provincies en gemeenten nemen woningen over van 
eigenaren die in de regio naar een duurderde nieuwbouwwoning 
willen verhuizen. Via een noodfonds van provincies, gemeenten en 
ontwikkelaars ontvangt een verkoper minimaal negentig procent 
van de taxatiewaarde van zijn woning en kan zo veilig een nieuwe 
stap zetten in zijn wooncarrière. Woningcorporaties maken zich 
op voor een rol met meer risico’s en verdere professionalisering. 
Het verdient aanbeveling nieuwe publiekprivate samenwerkings-
modellen te ontwikkelen, die voor marktpartijen minder vermogen 
vereisen en de risico’s wel evenwichtig verdelen tussen publiek en 
privaat. Voor verrijking van het repertoire kan gebruik worden 
gemaakt van eerste ervaringen met actuele experimenten.

Overheden en marktpartijen
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9.2 Veranker kennis in mensen binnen organisaties
Organisaties die enkelingen in de gelegenheid stellen zich verder 

te bekwamen via een extern opleidingstraject zònder de interne 
condities dat de nieuwe kennis wordt gedeeld met collega’s binnen 
de organisatie, lopen het risico op dubbel verlies van rendement. 
Niet zelden zoeken de voorlopers elders hun geluk en mist de 
organisatie als geheel kansen voor ontwikkeling. Het verdient aan-
beveling de ontwikkeling van personen direct te verbinden aan de 
ontwikkeling van de organisatie. Wederzijds voordeel is hiervoor 
een randvoorwaarde. Wetende dat gebiedsontwikkelaars dansen 
door alle schalen, fasen en lagen is het zaak het begrip 'organisa-
tie' hier breed en ontschot op te vatten. Waar bijvoorbeeld beleid, 
uitvoering en kennis van elkaar gescheiden zijn georganiseerd, gaat 
het om het betrekken van alle drie de afdelingen of diensten. Zo 
ontstaat geleidelijk een nieuwe taal binnen en tussen organisaties.

9.3 Expliciteer kwaliteiten voor gebiedsontwikkeling
Ook gebiedsontwikkelaars wordt met enige regelmaat gevraagd 

zich binnen hun organisatie te verantwoorden voor hun activitei-
ten. Het blijkt dan onvoldoende om het te laten bij algemeenheden 
zoals 'een beetje proces kost nou eenmaal veel tijd', 'personen 
maken het verschil', 'gebiedsontwikkeling is niet voor bange 
mensen' en 'voor regie is ruimte nodig'. Dergelijke vage duidingen 
delven het onderspit bij strakke rijtjes en lijstjes van controle- 
georiënteerde organisatieontwikkelaars. Om tot meer interne 
acceptatie van kwaliteiten voor gebiedsontwikkeling te komen, is 
het van belang de benodigde kwaliteiten van personen en organi-
saties preciezer te benoemen. Dit vanzelfsprekend in andere termen 
dan nu gangbaar in het domein van de ordebewakers. Niet uit ver-
zet maar uit de wetenschap dat gebiedsontwikkeling fundamenteel 
verschilt van een beheersingsopgave.

a g e n d a

Vakmanschap in gemeentelijke organisaties staat voor verantwoordelijkheid laag in de organisatie, 

'license to act' en verantwoording achteraf.

Jan Hamming, wethouder Gemeente Tilburg

9. Nieuw vakmanschap van organisaties
Gebiedsontwikkeling begint zich af te tekenen als een nieuw 

vak van verbinden, met een focus op duurzame ruimtelijke rea-
lisaties. Voor het vak zijn in dit boek op grond van praktijken 
patronen opgetekend, die vervolgens zijn vertaald naar condities 
om daarmee voor nieuwe praktijken de kans op eclatante successen 
te vergroten. Het vak bestaat en ontwikkelt zich door en in per-
sonen die het vakmanschap verstaan. De afgelopen jaren zijn via 
diverse opleidingen honderden personen bekwamer geworden in 
het bedrijven van het nieuwe vak. Velen hebben de sprong gemaakt 
van het stadium 'bewust onbekwaam' naar 'bewust bekwaam' 
en zijn gemotiveerd ook de volgende sprong naar 'onbewust 
bekwaam' te maken. Het vak en persoonlijk vakmanschap zitten in 
de lift naar boven maar blijven halverwege hangen doordat tal van 
organisaties zich het nieuwe vakmanschap nog niet eigen hebben 
gemaakt. Sterker nog: het gros van de organisaties, publiek, pri-
vaat, particulier of daar tussenin, is in de greep van risicomijdende 
ordebewakers. Interne procedures, ISO-voorschriften, meetbare 
mijlpalen, afrekenbare einddoelen, individuele scorekaarten, zoge-
heten competentieprofielen, systeemoptimalisaties, regels, afspra-
ken, enzovoorts zijn in werkprocessen zo dominant geworden dat 
een douanier zonder betekenisvolle resultaten beter wordt beloond 
dan een smokkelaar met betekenisvolle resultaten. De dominantie 
van het risicomijdende controlespoor, met daaraan gerelateerde 
beloningssystemen, stimuleert eenvormigheid in denken en han-
delen. Maatwerk en mensenwerk worden hierdoor bemoeilijkt. Bij 
gebiedsontwikkeling maken bovengemiddeld presterende authen-
tieke personen het verschil. Strakke werkafspraken, veelal bedoeld 
om ook (beneden)gemiddeld presterende personen en nieuwkomers 
goed te doen functioneren, zitten hen in de weg. Ze smoren creati-
viteit en innovatievermogen in de kiem. Duurzame gebiedsontwik-
keling vereist organisaties die voor (top)talent de condities schep-
pen om onder uiterst dynamische en complexe omstandigheden 
vertrouwenwekkend en vakbekwaam te kunnen opereren.

9.1  Werk vroegtijdig en continu aan personele  
continuïteit

Een gebiedsontwikkeling bestrijkt minimaal acht jaar en moge-
lijk een volledige generatie. Het is uitzonderlijk als de mentale pro-
ceseigenaar van het eerste uur in een hoofdrol betrokken blijft tot 
aan de volledige oplevering. De huidige personele dynamiek, zeker 
bij overheden, leidt er zelfs toe dat binnen één fase al wisselingen 
van de wacht voorkomen. Deze dynamiek, in combinatie met de 
afhankelijkheid van vakbekwame en gecommitteerde personen, 
maakt het cruciaal dat organisaties vroegtijdig werk maken van 
continuïteit van processen. Gebiedsontwikkelingen waarbij een 
gezaghebbende projectleider of bestuurder zijn of haar opvolger 
geleidelijk en respectvol tijdens een overgangsperiode in het pro-
ject laat groeien, blijken relatief succesvol. De afhankelijkheid van 
vakbekwame en gecommitteerde individuen blijft dan onvermin-
derd bestaan maar op deze wijze blijken meer individuen, vanuit 
hun persoonlijke kwaliteiten, in staat een hoofdrol goed invulling 
te kunnen geven. In de onderzochte praktijken komt het nog al te 
vaak voor dat pas wordt gezocht naar een opvolger, nadat de voor-
malige hoofdrolspeler al lang en breed is vertrokken. Er vallen dan 
gaten, die het vertrouwen in het proces ernstig kunnen schaden.
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10.2 Stap echt in de praktijk
Waar wetenschappers betrokken zijn bij praktijken, observeren 

zij veelal vanaf de zijlijn. Ervaringen leren dat dit onvoldoende is 
om echt te kunnen doorgronden wat er binnen een proces gebeurt 
en wat daarvan de betekenis is voor de voortgang. Het proces 
achter de schermen, dat vaak bepalend is voor succes, blijft dan 
onopgemerkt of onderbelicht in wetenschappelijke analyses. Wil 
de wederzijdse aantrekkelijkheid tot volle wasdom komen, dan is 
het noodzakelijk dat wetenschappers daadwerkelijk in een praktijk 
stappen en al coproducerend reflecteren opdat er meer geleerd 
wordt. Van het wetenschappelijke beoordelingssysteem vereist dit 
erkenning van bijdragen aan projecten (naast de 'citation index', 
iets waaraan door een aantal wetenschappers wordt gewerkt) en 
van wetenschappers vraagt dit de bereidheid hier substantieel tijd 
in te investeren. Van de praktijk vraagt dit zich open te stellen 
voor reflecties en mogelijk kritische beschouwingen. Dat dit laat-
ste geen gegeven is bleek tijdens het onderzoeken van een aantal 
van de beschreven praktijkvoorbeelden. In de minder succesvolle 
voorbeelden werd de deur uit politieke en/of commerciële motieven 
niet zelden op een kier gezet ('hier is alles onder controle'), terwijl 
uitgerekend die praktijken zouden zijn geholpen met een spiegel of 
externe hulp.

10.3  Investeer in duurzame ontwikkeling en  
ruimtelijke kwaliteit

De aandacht voor duurzame ontwikkeling staat sinds het uit-
komen van het rapport van een commissie onder leiding van Gro 
Harlem Brundtland in 1987 ('Our common future') in toenemende 
mate en steeds indringender op de wereldagenda. Deze eeuw heb-
ben personen als Al Gore ('An inconvenient truth') en Michael 
Braungart en William McDonough ('Cradle to Cradle') een verdere 
impuls gegeven aan deze mondiale beweging. Duurzame gebieds-
ontwikkeling genereert energie bij mensen, waarschijnlijk omdat 
het hun handelen in een volhoudbaar perspectief plaatst. Toch is 
sprake van een kloof tussen concrete maatregelen op het niveau 
van spaarlampen, zonnepanelen en windenergie en abstracte 
concepten. Uit de onderzochte praktijken blijkt dat duurzame 
gebiedsontwikkeling nog voornamelijk in de sfeer van energie en 
materialen betekenis krijgt. Een doorvertaling van het concept 
in ruimtelijke inrichting en stedenbouwkundige ontwerpen is 
nog een zeldzaamheid, terwijl duurzame ontwikkeling zeker ook 
begint bij slim gebruik van ruimte. Ook het tastbaarder maken 
van ruimtelijke kwaliteit blijkt een worsteling. Individuele opvat-
tingen over schoonheid dringen in de huidige cultuur onvoldoende 
door in de kamers waar beslissingen worden genomen. Vanuit de 
praktijk klinkt het verzoek aan de wetenschap om de combinatie 
van duurzame ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit (DORK) in 
methodische zin meer houvast en richting te geven. Alleen als het 
concreter wordt zullen individuen en organisaties er eigenaarschap 
voor ontwikkelen.

a g e n d a

10. Verbinding tussen wetenschap en praktijk
Voor de meeste wetenschappers is de praktijk een middel om 

hypotheses te toetsen en deze na toetsing via onderwijs over te 
dragen op anderen. Wetenschappers worden vooral afgerekend op 
het aantal punten dat zij via publicaties vergaren. Hoe hoger de 
wetenschappelijke status van een tijdschrift of uitgave, hoe hoger 
het aantal punten. Deze tucht van de mondiale Engelstalige 'cita-
tion index' maakt het nauwelijks aantrekkelijk om te investeren in 
de Nederlandse Nederlandstalige praktijken. In de beleving van 
een aantal deelnemers aan gesprekken in het kader van dit boek, 
heeft dit mechanisme geleid tot een negatieve selectie van ontwik-
kelende geesten ten faveure van meer toetsende geesten. Stel dat dit 
juist is, kan dit een verklaring zijn voor de vele terugkijkende ana-
lyserende en de weinige vooruitkijkende ontwerpende publicaties. 
De praktijk heeft behoefte aan beide vormen van wetenschap. Via 
analyserende reflecties vanuit de wetenschap kan het leervermogen 
binnen praktijken aanzienlijk toenemen. Via synthetiserende ont-
werpen vanuit de wetenschap kan binnen praktijken structuur ont-
staan in de zoektocht naar nieuwe benaderingen en methodieken. 
Wetenschap en praktijk hebben elkaar veel meer te bieden dan wat 
thans door de bank genomen aan de dag wordt gelegd.

10.1 Maak werk van interdisciplinair verbinden
Gebiedsontwikkeling begint zich af tekenen als een vak van 

effectief omgaan met complexe integrale opgaven die uiteindelijk 
een ruimtelijke vertaling krijgen. Hoewel het nieuwe veelbelovende 
vak nog jong is, is het al wel evident dat het gaat om een interdis-
ciplinair vak. Tal van specialismen komen er in bij elkaar. Waar 
nu nog sprake is van taalproblemen zal zich naar verwachting op 
den duur een interdisciplinaire taal voor gebiedsontwikkeling ont-
wikkelen. De wetenschap is nog voornamelijk georganiseerd naar 
disciplines. De afgelopen decennia is het aantal subdisciplines zelfs 
exponentieel toegenomen. Op zich is verdergaande specialisatie 
geen probleem en wellicht zelfs ook voor gebiedsontwikkeling 
gunstig vanwege verdere verdieping, maar wel op voorwaarde 
dat (ultra)specialisten in staat zijn tot gesprek met de interdisci-
plinaire en meer generalistische praktijk. Het ligt voor de hand 
dat universiteiten zelf hun productieve gesprek organiseren. Hier 
liggen kansen voor samenwerking met instellingen voor het hogere 
beroepsonderwijs (HBO’s), als natuurlijke intermediairs tussen 
wetenschap en praktijk.

Wetenschap

Als wetenschap en praktijk samen optrekken in een project is dat wederzijds aantrekkelijk. Voor de 

één levert het extra kennis en voor de ander extra reflectiemogelijkheden op. Beide hebben wel hun 

eigen kernactiviteiten waar ze goed in zijn.

Erik-Hans Klijn, hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam
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