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Voorwoord 

Voor u ligt mijn afstudeerrapport over het inzichtelijk maken van het herstructureringsproces van winkelcentra 
met versnipperd eigendom. Dit onderzoek is de afsluiting geweest van mijn studie Bouwkunde met 
afstudeerrichting Real Estate Management and Development aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

Tijdens mijn studie heb ik inhoudelijk veel geleerd over (her)ontwikkeling van vastgoed. Met mijn afstuderen 
wilde ik op een andere manier naar vastgoedontwikkeling kijken. (Her)ontwikkeling van vastgoed bestaat voor de 
actoren voor een groot deel uit praten en onderhandelen en het leek me interessant om het van die kant te 
benaderen. Dit bleek toch wel lastiger dan ik verwacht had, maar al met al kan ik stellen dat ik veel geleerd heb 
van het afstuderen, zowel inhoudelijk als van het proces. 

Dit voorwoord wil ik graag gebruiken om een aantal mensen te bedanken! Ten eerste mijn begeleiders vanuit de 
Technische Universiteit Eindhoven, Ingrid Janssen en Jos Smeets. Bedankt voor jullie kritische noten, kennis en 
enthousiasme tijdens de begeleiding. Ten tweede wil ik mijn begeleider vanuit WPM Groep, Joost Vooijs 
bedanken voor zijn motiverende woorden, enthousiasme en natuurlijk dat hij mij de mogelijkheid heeft gegeven 
om het afstuderen bij WPM Groep uit te kunnen voeren, wat zeker een meerwaarde is geweest voor mijn 
onderzoek. Ten derde wil ik degenen bedanken die hebben meegewerkt aan mijn interviews over het 
herstructureringsproces van Winkelcentrum Woensel en degenen die hun kennis met mij wilden delen over 
herstructureren van winkelcentra. Ten vierde wil ik mijn familie en vrienden bedanken voor hun luisterend oor en 
inzichten met betrekking tot mijn afstuderen en zeker ook voor de afleiding naast het afstuderen! Ten vijfde wil ik 
mijn chauffeurs, en dan vooral Frans, bedanken voor het meerijden van en naar Den Bosch! 

Renate Griffioen 
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Samenvatting 

Aanleiding en doelstelling 
Bij veel winkelcentra in Nederland is sprake van versnipperd eigendom. Dit houdt in dat meerdere eigenaren zijn 
binnen een winkelcentrum. Bij versnipperd eigendom is een Vereniging van Eigenaars (VvE) of een 
Cooperatieve Vereniging van Eigenaars (CVvE) aanwezig . Het doel van de VvE is het behartigen van de 
belangen van de eigenaren. De eigenaren zijn verplicht lid van de VvE. Binnen de VvE worden tijdens de 
Algemene Ledenvergadering (ALV) besluiten genomen die het gehele winkelcentrum aangaan. 

Winkelcentra verouderen snel als gevolg van de dynamische winkelmarkt. Om het verouderen en het 
verloederen van winkelcentra tegen te gaan, is herstructurering van winkelcentra noodzakelijk. Herstructurering 
van een winkelcentrum wordt als vol gt omschreven 1 : "Een integrale actie van eigenaren, projectontwikkelaars en 
mogelijk de overheid, om de concurrentiepositie van het winkelcentrum of de winkelcentra te verbeteren. Daartoe 
behoren een fysieke aanpassing en een functionele versterking van het centrum of de centra." 

Herstructurering van winkelcentra staat bekend als een complex proces. De complexiteit wordt groter naarmate 
het aantal betrokken actoren toeneemt. Dit is het geval bij winkelcentra met versnipperd eigendom. Er is niet een 
eigenaar die beslist over investeringen ten aanzien van een herstructurering, maar verschillende eigenaren 
beslissen daarover. 

In dit onderzoek zijn de actoren ingedeeld in een intern en een extern netwerk. In het interne netwerk zitten de 
projectontwikkelaar, de gemeente en de VvE en dus ook de eigenaren. De eigenaren zijn de particuliere 
belegger, de particuliere eigenaar, de institutionele belegger, het grootwinkelbedrijf en de eigenaar-ondernemer. 
De actoren in het interne netwerk hebben de meeste invloed op het procesverloop. Het externe netwerk bestaat 
uit de consument, de manager, omwonenden, huurders en adviseurs. 

Door de betrokkenheid van veel actoren kunnen er grote verschillen in belangen, uitgangspunten, wensen, eisen, 
mogelijkheden en meningen optreden. Daarnaast vinden veel interacties plaats, voordat daadwerkelijk begonnen 
kan warden met de uitvoering van een herstructurering. Er meet ender andere voldoende draagvlak zijn ender de 
actoren om toestemmingen en goedkeuringen te krijgen voor de herstructurering. 

Door de complexiteit zijn weinig projectontwikkelaars geneigd om deze winkelcentra te herstructureren. Het in 
kaart brengen van het herstructureringsproces is een eerste aanzet in het beter beheersbaar maken van het 
proces. Dit leidt tot de doelstelling voor dit onderzoek: 

1 Velde J.A. van de, Welles P.T.E.M. (april 1991); Aanpak herstructurering winkelcentra; EIM en IMK Nederland; 
Zoetermeer/Diemen 
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Onderzoeksaanpak 
Op basis van de uitgangspunten, volgend uit de eerste analyse van het herstructureringsproces, en handvatten, 
volgend uit een analyse van de bestaande methodieken is een nieuwe methodiek opgesteld. De methodiek, in dit 
onderzoek de interactie-reconstructiemethode genoemd, legt een relatie tussen de belangen, uitgangspunten en 
hulpbronnen van de actoren en he! verloop van he! herstructureringsproces. Met behulp van de methodiek is het 
mogelijk een herstructureringsproces met versnipperd eigendom le ontrafelen en te verklaren. De methodiek is 
getoetst en ge"illustreerd door een casestudy, namelijk he! inzichtelijk maken van het herstructureringsproces van 
Winkelcentrum Woensel le Eindhoven. 

lnteractie-reconstructiemethode 
Aan de hand van vijf uitgangspunten en handvatten vanuit bestaande methodieken is de interactie
reconstructiemethode opgesteld. De uitgangspunten zijn : 
1. He! in kaart brengen van de betrokken actoren en hun eigenschappen. 
2. Het in kaart brengen van de meest invloedrijke actoren (projectontwikkelaar, CVvE (eigenaren) en de 

gemeente) 
3. He! ontrafelen van de wirwar van interacties. 
4. Een link leggen tussen de actoren en hun gedrag in interacties. 
5. Het inzichtelijk maken van de beginfasen van de herstructurering. 

De interaclie-recontsructiemethode bestaat uit twee delen, namelijk het beschrijven van de kenmerken van de 
actoren en het inzichtelijk maken van de interacties tussen de actoren. He! eerste deel bestaat uit he! in kaart 
brengen van de kenmerken van de actoren. Het in kaart brengen van de kenmerken gebeurt aan de hand van de 
onderstaande matrix. De hulpbronnen bestaan uit benodigdheden en idenliteit. De benodigdheden bestaan weer 
uit eigendom, kapitaal en bevoegdheden. ldentiteit bestaat uit professionaliteit, ervaring en imago. De actoren in 
de matrix zijn de actoren uit he! interne netwerk. 

U1tgangs-
Hulpbronnen 

Actoren Belangen 
punten Benod1gdheden ldentiteit 

Eigendom Kapitaal Bevoegdheden Professionallte1t Ervaring Imago 
VvE 
Grootwinkelbedrijf 
lnstitutioneel beleaaer 
Particuliere belegger 
Particuliere eioenaar 
Eioenaar-ondernemer 
Gemeente 
Proiectontwikkelaar 

Matrix 1 Matrix voor het beschrijven van de kenmerken van de actoren 

In het tweede deel word! het proces inzichtelijk gemaakt. Oil gebeurt op basis van de besluitvormings
reconstructiemethode. He! proces word! op een schematische wijze gereconstrueerd. Oil door het indelen van 
het proces in arena's. Een arena is volgens Teisman (1992)2 "een tijdelijk platform voor interacties, die zich 

2 Teisman G.R. (1992); Complexe besluitvorming; Proefschrilt Erasmus Universiteit Rotterdam; 's-Gravenhage 
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richten op een bepaald project (onderwerp), waarbij de samenstelling en de interacties een zekere continuileit 
kennen." 
Op het de geschematiseerde weergave van het proces wordt een toelichting gegeven. Duidelijk moet worden 
welke actoren actief waren in welke arena's, op welke momenten, welke onderwerpen besproken werden, welke 
spelregels er golden en welke hulpbronnen de actoren inzetten. Dit gebeurt door het volgen van het stappenplan: 

Stap 1: lndelen in arena's 
Bij elke arena wordt aangegeven welke 
actoren er in plaats hebben genomen. 
Stap 2: Aangeven van de (beslis)momenten 
De beslismomenten worden in de tijd uitgezet. 

• Stap 3: Aangeven van de arena's in de tijd 
Door het uitvoeren van stap 1 en 2 ontstaat 
een raster waarin de verschillende subarena's 
geplaatst kunnen worden. De subarena's 
worden met een cijfer en letter aangeduid. 
Aangezien de arena's onderling met elkaar 
verbonden worden, worden er pijlen geplaatst 
van en naar de verschillende arena's (zie 
figuur 1 ). 
Stap 4: Toelichten van de arena's 
De punten , die niet in de methodiek 
aangegeven kunnen worden , worden 
toegelicht. De toelichting bestaat uit twee 
delen, namelijk een beschrijving van de 
interacties en een reflectie . In de reflectie wordt 
aangegeven wat de invloed van de input
factoren (belangen, uitgangspunten, 
hulpbronnen en spelregels) is en wat de 
invloed is van de verschillende arena's op 

Procesverloop 
~----~ 

lnvloed van ene arena 
op een andere arena 

Figuur 2 Procesverloop in arena's 

Belangen 

Actoren 

Uitgangspunten 

A-F 
1-3 
a-e 

= Beslismomenten 
= Arena's 
= Subarena's 

Onderwerp 

Spelregels 

Hulpbronnen 

elkaar. Op deze manier wordt er een link Figuur 1 De input-factoren van een arena, inclusief de matrix 
gelegd tussen de kenmerken van de actoren 
en het procesverloop (zie figuur 2) . 

Conclusies ten aanzien van de casestudy 
De interactie-reconstructiemethode is gernustreerd en getoetst aan de hand van de case Winkelcentrum Woensel 
te Eindhoven. Winkelcentrum Woensel is een stadsdeelcentrum dat in het noorden van Eindhoven ligt. Het 
winkelcentrum is door MBO (voormalig ING Real Estate) gerealiseerd in verschillende fasen , waarvan de eerste 
fase in 1969 werd opgeleverd. Het winkelcentrum is in handen van verschillende eigenaren en deze eigenaren 
zijn verenigd in een Cooperatieve VvE. De afgelopen jaren heeft een herstructurering plaatsgevonden in het 
winkelcentrum, bestaande uit uitbreiding van de winkelmeters, renovatie van bestaande winkels, vervangende 
nieuwbouw, herinrichting van de openbare ruimte en nieuwbouw van appartementen. 
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Om de benodigde informatie te verkrijgen is er gebruik gemaakt van deskresearch (notulen en verslagen) en het 
houden van interviews met betrokken actoren. 

Dit zijn de conclusies ten aanzien van de casestudy: 
De belangen van de particuliere eigenaren en de eigenaar-ondernemers hadden negatieve invloed op het 
procesverloop. Deze eigenaren gingen uit van hun eigen belang en zagen vooral de kosten die op korte 
termijn gemaakt worden. Het heeft veel tijd gekost om deze eigenaren in te laten stemmen met de nodige 
aanpassingen aan hun pand en het winkelcentrum. De andere actoren zagen het gezamenlijk belang wel als 
hun eigen belang en gingen uit van de inkomsten die op de lange tijd gegenereerd worden door de 
herstructurering. Zij waren dan ook eerder geneigd in te stemmen met de herstructurering. Ook omdat zij 
voldoende bedrijfskapitaal tot hun beschikking hadden voor de herstructurering. 
Alie actoren vonden dat herstructureren van het winkelcentrum noodzakelijk was, maar de actoren waren het 
niet eens over de wijze waarop de upgrading bereikt moest worden 
De bestuursleden hadden twee petten op. Zij zijn bestuurslid en eigenaar. 

• De gemeente heeft de hulpbron eigendom van en het daarbij horende zeggenschap over de grond ingezet in 
het proces. Deze zorgde voor zekerheid van deelname aan de herstructurering en was voor de gemeente en 
machtsmiddel. Door het vasthouden aan een hoge grondprijs veroorzaakte de gemeente veel vertraging. 

• Het bestuur van de CVvE had veel invloed op het procesverloop. Het bestuur was aanwezig in veel arena's, 
zowel binnen de CVvE als met andere actoren zoals de gemeente en ING. Het bestuur stond, door de 
ervaring en professionaliteit sterk in de onderhandelingen met de gemeente en de projectontwikkelaar. 
Tijdens ALV's had het bestuur invloed, onder andere omdat zij bepaalde wat er besproken werd en het 
bestuur waar nodig standvastig handelde. 

• ING, als projectontwikkelaar, had invloed op het proces, doordat zij de hulpbronnen identiteit (professioneel 
en ervaren) en financiele middelen bezat. De gemeente en de CVvE hadden een projectontwikkelaar nodig 
voor die hulpbronnen. ING was zeker van deelname aan het proces na het tekenen van de intentie- en 
samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomsten geven de spelregels aan, waaraan de actoren zich 
moeten houden. 

• De eigenaren hadden zeggenschap over hun pand(en) en hadden stemrecht binnen de ALV (afhankelijk van 
het aantal panden en oppervlakte van die panden) . Binnen de arena, waarin de ALV zich bevindt, zijn de 
spelregels (waaronder stemrecht) vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van de CVvE. De 
eigenaren gebruikten het eigendom van de panden als machtsmiddel in onderhandelingen met de 
projectontwikkelaar om het proces te vertragen of om er zelf (financieel) beter van te worden . 
De arena's hadden op verschillende manieren invloed op elkaar. Een arena neemt een besluit dat invloed 
heeft op een andere arena. Dit kan ook gelden voor informatie of adviezen die van de ene naar de andere 
arena gaat. 
De invloed tussen de arena's werd ook veroorzaakt doordat sommige actoren (gemeente en de 
vertegenwoordigers van de CVvE) terug moeten koppelen naar de "achterban". Hierdoor (en dus door het 
versnipperd eigendom) nam het aantal arena's in het proces toe. 

• De mate van invloed van de hulpbronnen verschilt per arena. De invloed van een eigenaar binnen de AL V 
wordt bepaald aan de hand van het eigendom, veel eigendom betekent meer invloed. Wanneer een kleine 
eigenaar met de projectontwikkelaar onderhandelt kan hij door het eigendom van het pand meer invloed 
uitoefenen op het verloop van de interactie dan tijdens een AL V. 
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Conclusies ten aanzien van de methodiek 
De interactie-reconstructiemethode is geed te gebruiken bij het inzichtelijk maken van complexe 
herstructureringsprocessen. De methodiek voldoet daarbij aan de opgestelde uitgangspunten. De methodiek is 
geschikt om herstructureringsprocessen op een structurele en diepgaande manier inzichtelijk te maken, wat de 
methodiek tijdrovend maakt. Tijdens het toepassen van de methodiek zijn enkele aanpassingen gedaan. Ten 
eerste geven de arena's niet aan hoe lang zij duurden (de hokjes zijn even groat), maar hoe vaak de actoren bij 
elkaar kwamen. Ten tweede zijn de pijlen tussen de arena's voorzien van verschillende kleuren in plaats van 
allemaal dezelfde kleur, aangezien de arena's elkaar op verschillende manieren be"invloedden (besluit, informatie 
of advies) en dat wordt op deze manier duidelijk. 

Belangrijkste aanbevelingen 
De interactie-reconstructiemethode is tijdens het toepassen van de case geschikt gebleken en kan zodoende 
gebruikt warden voor het inzichtelijk maken van complexe processen. De interactie-reconstructiemethode kan 
gebruikt warden voor het inzichtelijk maken van processen en mogelijk kan de methodiek verder uitgebreid 
warden om als sturingsmethodiek te dienen bij complexe processen. 

Hoe grater het aantal arena's, des te complexer het proces. Het is zodoende raadzaam om het aantal arena's zo 
klein mogelijk te houden. 

Het bestuur van een VvE heeft een belangrijke rol tijdens het proces. Het is een positief voor het proces (en voor 
de VvE zelf) wanneer het bestuur professioneel is en kennis van zaken heeft (of een actor inhuurt, die kennis en 
ervaring heeft) . De onderhandelingen tussen het bestuur en de projectontwikkelaar kunnen daardoor soepeler 
verlopen, aangezien beide actoren weten waar ze over praten . Daarnaast kan het bestuur van een VvE veel 
invloed uitoefenen op de leden, doordat zij bepalen welke infomatie de leden krijgen en zij kunnen de leden 
adviseren over onderwerpen waarover gestemd wordt. Het is voor een projectontwikkelaar dan oak belangrijk om 
te zorgen dat ze op goede voet staat met het bestuur van een VvE. 
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1 lnleiding 

1.1 Probleemschets 
In Nederland zijn tussen 1960 en 1990 de meeste (planmatig ontwikkelde) winkelcentra ontwikkeld en geopend. 
Een deel van deze winkelcentra is eigendom van een eigenaar en een ander deel is eigendom van verschillende 
eigenaren. Wanneer een winkelcentrum in bezit is van verschillende eigenaren is er sprake van versnipperd 
eigendom. Dit versnipperd eigendom is ontstaan doordat er onvoldoende partijen waren om een geheel 
winkelcentrum aan te kopen en veNolgens te verhuren. Een redelijk aantal centra is daardoor eigendom 
geworden van een Vereniging van Eigenaars (VvE) . Dit kwam met name voor in de jaren '60 en '70. Het aantal 
oprichtingen van VvE's ligt in centra van voor 1990 aanzienlijk hoger (20 procent van totaal aantal nieuwe 
winkelcentra) dan na 1990 (slechts 5 procent) .3 

Tegenwoordig voldoen veel van deze winkelcentra niet meer aan de wensen en eisen van de consument en de 
winkeliers. Dit heeft niet alleen te maken met de onderhoudsstaat, maar bijvoorbeeld ook met de grootte van de 
winkel of de branchering in een winkelcentrum. Veel van de oudere centra zijn dan ook toe aan een grondige 
renovatie of herstructurering. Mede hierdoor en door de steeds schaarser wordende locaties voor de ontwikkeling 
van nieuwe winkelcentra is de markt voor herstructurering er een van toenemend belang. 

Het herstructureringsproces van winkelcentra met een eigenaar is complex. Dit wordt echter complexer wanneer 
er sprake is van versnipperd eigendom en VvE's. De beslissing tot investeren wordt namelijk door de eigenaren 
van het onroerend goed genomen, waardoor dit in situaties met een eigenaar eenvoudiger en sneller kan dan bij 
meerdere eigenaren. De meningen van de eigenaren kunnen namelijk flink verschillen . Een projectontwikkelaar 
zei daarover in een artikel van Shopping Centre News het volgende: "Het winkelgebied is in handen van veel 
verschillende eigenaren. De meeste gevestigde ondernemers hebben hun winkelpand in eigendom. Dit heeft het 
plan- en realisatieproces niet vereenvoudigd .... Het totstandbrengen van overeenstemming over deze aanpak is 
een intensief traject geweest. .. Er waren zoveel meningen als eigenaren .. . ".4 Deze verschillende meningen 
worden onder andere veroorzaakt doordat de belangen, eisen, wensen en financiele mogelijkheden van de 
eigenaren verschillen . 

Het versnipperd eigendom kan eNoor zorgen dat het herstructureringsproces vertraging oploopt of zelfs 
stukloopt. Doordat deze herstructureringen veel moeite, tijd en geld kosten en een andere aanpak vergen, geven 
sommige projectontwikkelaars aan dat zij bij voorbaat alleen herstructurering van winkelcentra met een eigenaar 
aanpakken. Zij zien VvE's als een belemmering bij herstructurering en gaan ze daarom liever uit de weg. Veel 
winkelcentra dienen grondig aangepakt te worden en dat kan alleen gebeuren wanneer alle actoren hier samen 
aan willen werken. Wanneer dit niet gebeurt, verpauperen de winkelcentra, zal het bezoekersaantal teruglopen 
en zal er leegstand ontstaan. Hierbij zijn dus niet alleen de winkeliers het slachtoffer, maar uiteindelijk ook de 
eigenaren. 

3 Verwaaijen , J . (2004) ; 'Wie zijn de eigenaren van planmatig ontwikkelde winkelcentra?"; Shopping Centre News 2 
4 Soet J. de (2004); "Samenwerking in complexe projecten: Ruimte voor polderen?"; Shopping Centre News 6 
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1.2 Vereniging van Eigenaars 
Versnipperd eigendom is ontstaan doordat projectontwikkelaars de winkels verkochten aan de gebruikers of 
doordat de gebruikers via lease op termijn de winkelpanden in eigendom konden verwerven. Dit werd onder 
andere gedaan door de Maatschappij voor Bedrijfsobjecten (MBO) . MBO was een dochtermaatschappij van de 
Nederlandse Middenstandsbank en droeg zorg voor het ontwikkelen, financieren en beheren van winkelcentra. 
Tussen 1968 en 1988 nam zij het grootste deel van de door projectontwikkelaars ontwikkelde winkelcentra voor 
haar rekening .5 Winkeliers konden winkelruimte kopen of leasen van MBO. Op deze wijze verkregen de 
winkeliers een aandeel in het winkelcentrum en zijn daardoor volgens de wet verplicht om lid te warden van een 
Vereniging van Eigenaars (VvE). 

De besluitvorming binnen een VvE verloopt vaak moeizaam, omdat er een zekere meerderheid van stemmen 
moet zijn (en in sommige gevallen moet er unanimiteit zijn) . Tijdens een vergadering van eigenaars vindt deze 
besluitvorming plaats. De meningen (bijvoorbeeld over een herstructurering) binnen een VvE kunnen nogal 
verschillen en daardoor is het lastig om beslissingen te nemen en kan dit een langdurig proces zijn . Niet alleen 
de verschillende meningen binnen een VvE zorgen voor het complex maken van de herstructurering, tevens het 
feit dat er binnen VvE's weinig of geen geld gereserveerd is voor een herstructurering en dat eigenaren niet mee 
willen en/of kunnen betalen , maakt het zeer complex. 

1.3 Managen van complexe projecten en processen 
Uit een onderzoek6 over het managen 
van complexe projecten en processen 
komen aspecten naar voren, die 
invloed hebben op deze projecten en 
processen. Uiteenlopende belangen 
hebben volgens dit onderzoek de 
meeste invloed op het proces en 
komen oak vaak voor (zie figuur 1.1 ). 
Op de tweede plaats staat de 
betrokkenheid van vele actoren. Beide 
aspecten zijn aanwezig bij 
herstructurering van winkelcentra met 
versnipperd eigendom. De 
onderzoekers geven aan dat het in 
kaart brengen en het op een lijn 
brengen van de actoren en belangen, 
de complexiteit beter beheersbaar kan 
maken. 

4 .5 Legend a 

. 2 1. bestuurlijke drukte 
2. uiteenlopende 

4 
belangen 

5 3. divergerende 

Qi 
12 opvattingen 

0 0 4 . partijen haken af 0 
5. 03 5. betrokkenheid van 
g. 3.5 7Q 1 vele actoren 
'O 6. lange doorlooptijden .. 011 7 . verborgen agenda 's 0 
~ •" 8 . NIM BY-problemen J;; 

• 4 os 9 . morrende 
3 minderheden 

• 10 10 . kosten-
overschrijdingen 

11. ongestructureerde 
13 OG processen 

12. verkokering 
1,8 2,3 213 3.3 313 4.3 4 13 13. bemoeizuchtige 

Freq_.1entie deskundigen 

Figuur 1.1 Aspecten die projecten en processen complex maken [Bron: Twist6] 

5 Bolt , E.J., Kerklaan , P.M.M. (1989) ; Ontwikkeling en opbouw van het Nederlandse detailhandelsapparaat; MBO; Amsterdam 
6 Twist M. van (september 2003); "Managen van complexe processen"; Bestuurskunde; jaargang 12 nr. 6; 241-250 
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Het op een lijn krijgen van de eigenaren is een tijdrovende en moeizame klus. Dit is meestal de taak van de 
projectontwikkelaar. Er is dan ook een accentverschuiving geweest in het vak van projectontwikkelaar. In het 
verleden lag de nadruk meer op de sturing van bouwers en ontwerpers, terwijl tegenwoordig het op een lijn 
krijgen van verschillende partijen en derhalve het bereiken van consensus nadrukkelijk aanwezig is.7 Dit komt 
ender andere door de toename van het aantal herstructureringen. Het managen van het proces krijgt dus een 
steeds grotere rol in het takenpakket van een projectontwikkelaar. 

Om de complexiteit van het herstructureringsproces beter beheersbaar te maken, is het noodzakelijk om dit 
proces inzichtelijk te maken. Hierbij gaat het om het inzichtelijk maken van de actoren en hun belangen en ook 
zeker om het inzichtelijk maken van het verloop van het herstructu-reringsproces, bijvoorbeeld de interactie 
tussen de verschillende actoren. 

Kort samengevat kan gesteld worden dat herstructurering van winkelcentra veel voor gaat komen in de toekomst 
en het gaat daarbij voor een deel om herstructureringsopgaven met verschillende eigenaren verenigd in een 
VvE. Het komt vaak voor dat herstructureringen met VvE's vastlopen of vertraging oplopen door de aanwezigheid 
van veel actoren met verschillende belangen. Door het herstructureringsproces inzichtelijk te maken wordt de 
complexiteit beter beheersbaar en kan mogelijk vertraging en het vastlopen van het proces tegengegaan worden. 

1.4 Probleem- en doelstelling 
Naar aanleiding van de hiervoor geschetste situatie is de volgende probleemstelling geformuleerd: 

Dit leidt tot de volgende doelstelling: 

7 Laglas K. Guli 1999); Basisprincipes Projectontwikkeling ; Neprom 
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1.5 Plan van Aanpak 
Er is gesteld in de doelstelling dat er een methodiek opgesteld moet worden aan de hand waarvan het verloop 
van het herstructureringsproces van winkelcentra inzichtelijk gemaakt kan worden . Om te komen tot deze 
methodiek moeten enkele stappen doorlopen worden. Deze stappen worden in onderstaand schema in kaart 
gebracht en naast het schema staat per stap een toelichting . 

Globaal verloop van herstructurering (H2) 

Betrokken actoren (H3) 

Uitgangspunten (H4) 

Bestaande methodieken analyseren (H4) 

Methodiek opstellen (H5) 

Casestudy Winkelcentrum Woensel (H7) 

lnformatie verzamelen (H7) 

Analyse met onderzoeksmethodiek (H7) 

TU/e 

Stap 1: Beschrijven kenmerken herstructureringsproces 
In deze stap wordt nader ingegaan op het verloop van het 
herstructureringsproces en worden de betrokken actoren 
voorgesteld. Het herstructureringsproces van winkelcentra met 
versnipperd eigendom heeft bepaalde kenmerken . Deze 
kenmerken komen hieruit naar voren en geven de aanleiding voor 
de op te stellen methodiek. 

Stap 2: Opstellen onderzoeksmethodiek 
Er moet in deze stap een methode opgesteld worden om het proces 
inzichtelijk te maken. Om de methodiek op te kunnen stellen 
moeten er uitgangspunten bepaald worden. Vervolgens wordt er 
toegewerkt naar een op te stellen methodiek. Er worden 
verschillende bestaande methodieken besproken. Daarbij wordt 
gekeken hoe deze het proces inzichtelijk maken en of dat in 
overeenstemming is met de volgens dit onderzoek gewenste wijze. 
Op basis van het voorgaande wordt de methodiek opgesteld . 

Stap 3: Toepassen onderzoeksmethodiek 
Nadat de methodiek opgesteld is, moet deze toegepast en getoetst 
worden . Oat wordt gedaan door middel van een casestudy, namelijk 
de herstructurering van Winkelcentrum Woensel te Eindhoven. Dit 
houdt in dat er informatie verzameld wordt door middel van 
deskresearch en het houden van interviews met de betrokken 
actoren. De verkregen informatie moet worden verwerkt en 
geanalyseerd met behulp van de onderzoeksmethodiek. De wijze 
waarop wordt in hoofdstuk 6 toegelicht. 

Stap 4: Conclusies en aanbevelingen 
Als laatste worden conclusies en aanbevelingen gedaan over het 
onderzoek en de toepassing van de methodiek. 
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2 Kenmerken van het herstructureringsproces 
Herstructurering van winkelcentra met versnipperd eigendom is een complex proces. Oat wordt veroorzaakt door 
de kenmerken van dit proces. Wanneer er meerdere eigenaren binnen een winkelcentrum zijn, is er sprake van 
versnipperd eigendom. Volgens de Nederlandse Raad van Winkelcentra zijn er in Nederland ongeveer 500 
planmatig ontwikkelde centra met een eigenaar en bij ongeveer 400 planmatig ontwikkelde winkelcentra is er 
sprake van versnipperd eigendom.8 Het versnipperd eigendom komt voor in kleine winkelcentra, zoals 
buurtwinkelcentra, en ook in grote winkelcentra, zoals stadsdeelcentra. In winkelcentra met versnipperd 
eigendom is de Vereniging van Eigenaars eigenaar of is er sprake van een Cooperatieve VvE, waar de 
vereniging geen eigendom heeft, maar de eigenaren zelf. In hoofdstuk 3 worden de VvE en de CVvE nader 
toegelicht. 

In dit hoofdstuk wordt globaal ingegaan op het verloop van het herstructureringsproces, om zo een indruk te 
geven van de complexiteit. Voordat kan worden ingegaan op deze complexiteit wordt eerst duidelijk gemaakt wat 
herstructurering van winkelcentra inhoudt en waarom herstructureren noodzakelijk is. Het doel van dit hoofdstuk 
is om uitgangspunten te genereren aan de hand waarvan de onderzoeksmethodiek kan worden opgesteld. 

2.1 Noodzaak herstructurering 
Herstructurering van een winkelcentrum of van winkelcentra wordt als volgt omschreven9

: "Een integrate actie 
van eigenaren, projectontwikkelaars en mogelijk de overheid, om de concurrentiepositie van het winkelcentrom of 
de winkelcentra te verbeteren. Daartoe behoren een fysieke aanpassing en een functionele versterking van het 
centrom of de centra." 

Bij fysieke aanpassing moet gedacht worden aan het aanpassen van de staat en de ruimtelijke structuur van het 
winkelcentrum. De ruimtelijke structuur omvat de grootte van het winkelcentrum en de winkels en de lay-out van 
het winkelcentrum (compactheid, routing, etc.). Bij functionele 
versterking gaat het om de branchering en kwaliteit van de 
winkels in het centrum en de aanwezigheid en ligging van de 
trekkers in het winkelcentrum. 

Aanpassen en versterken van winkelcentra wordt noodzakelijk 
wanneer winkelcentra verouderd en I of verloederd zijn en 
daardoor niet meer naar behoren presteren . Veroudering en 
verloedering moet tegengegaan of voorkomen worden, omdat 
een winkelcentrum anders in een neerwaartse spiraal 
terechtkomt (zie figuur 2.1 ). Veroudering en verloedering kan 
er namelijk toe leiden dat een winkelcentrum minder bezoekers 
trekt, waardoor de omzet bij de ondernemers afneemt. Het 
afnemen van de omzet kan er weer toe leiden dat 

Achteruitgang 
winkelcentra 

Figuur 2.1 Neerwaartse spiraal bij winkelcentra 

8 Verwaaijen, J . (2004); 'Wie zijn de eigenaren van planmatig ontwikkelde winkelcentra?"; Shopping Centre News 2 
9 Velde J.A. van de, Welles P.T.E.M. (april 1991); Aanpak herstructurering winkelcentra; EIM en IMK Nederland; 
Zoetermeer/Diemen 
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ondernemers wegtrekken uit het winkelcentrum en er dus leegstand ontstaat. Dit alles leidt weer tot verdere 
verloedering van een winkelcentrum. Niet alleen voor de ondernemers zullen de resultaten tegenvallen, maar 
uiteindelijk ook voor de eigenaren. 

Nu bekend is wat de gevolgen kunnen zijn van veroudering en verloedering van winkelcentra, wordt er ingegaan 
op de oorzaken van die veroudering en verloedering. De oorzaken van veroudering van een winkelcentrum 
kunnen gezocht warden in het winkelcentrum zelf (de staat van het winkelcentrum) en in de markt. Wei moet 
gezegd warden dat deze twee invalshoeken (winkelcentrum en markt) niet los van elkaar gezien kunnen warden, 
aangezien ze elkaar be"invloeden. Veranderingen in de markt zorgen er bijvoorbeeld voor dat de winkelcentra 
moeten veranderen. De veroudering wordt mede veroorzaakt door het kenmerk van de winkelmarkt: de 
dynamiek. Wensen en eisen van ondernemers en consumenten veranderen, waardoor winkelcentra en 
winkelruimten niet meer voldoen aan de wensen en eisen van de ondernemers en consumenten . Een voorbeeld 
van het veranderen van de wensen van de winkeliers is de toegenomen vraag naar grate winkelruimte. 

2.2 Verloop van het herstructureringsproces 
Herstructurering van bestaand onroerend goed wordt gezien als een complex proces. Dit komt doordat er sprake 
is van een bestaande situatie met de daarbij horende gevestigde belangen en gegroeide structuren. 10 Ook het 
herstructureren van winkelcentra is complex en de complexiteit wordt verder versterkt wanneer het aantal 
betrokken actoren toeneemt. Hier is sprake van bij versnipperd eigendom van winkelcentra. Deze 
eigendomssituatie heeft op verscheidene (negatieve) manieren invloed op het verloop van het 
herstructureringsproces. Herstructurering van een winkelcentrum met versnipperd eigendom staat dan ook 
bekend als een langdurig en complex proces en dan met name in de beginfasen (initiatief-, definitie-, 
ontwerpfase).11 Dit komt doordat er in die fasen veel interacties tussen de actoren plaatsvinden om zo te komen 
tot overeenstemming over de toekomstige herstructurering. In deze paragraaf wordt een eerste aanzet gedaan 
om de kenmerken van herstructurering van winkelcentra met versnipperd eigendom in kaart te brengen. Dit 
gebeurt aan de hand van een globale beschrijving van het procesverloop. 

2.2.1 lnitiatief 
Het herstructureringsproces begint daadwerkelijk wanneer een van de actoren aangeeft dat de bestaande 
situatie van een winkelcentrum gewijzigd moet warden . Dit kunnen de ondernemers, de eigenaren, de VvE, de 
gemeente of een projectontwikkelaar zijn. De actoren zullen afzonderlijk niet in staat zijn om een winkelcentrum 
te herstructureren. De verschillende actoren bezitten namelijk niet alle middelen die nodig zijn voor een 
herstructurering. Hierbij kan gedacht warden aan kapitaal, kennis en het eigendom van de winkelpanden en 
grand. Deze middelen zijn verspreid over de verschillende actoren. Daardoor zijn zij genoodzaakt er andere 
actoren bij te betrekken. Dit houdt in dat de actoren samen moeten werken en dus samen de herstructurering 
mogelijk moeten maken. Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan. De actoren hebben namelijk verschillende 
belangen, wensen, eisen en mogelijkheden. Dit wordt verder versterkt door de aanwezigheid van verschillende 
eigenaren. 

10 Velde J.A. van de, Welles P.T .E.M. (april 1991); Aanpak herstructurering winkelcentra; EIM en IMK Nederland; 
Zoetermeer/Diemen 
11 Velde J.A. van de, Welles P.T.E.M. (april 1991); Aanpak herstructurering winkelcentra; EIM en IMK Nederland; 
Zoetermeer/Diemen 
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2.2.2 Overeenkomsten 
Het begin van het herstructureringsproces staat dan ook in het teken van het opstarten van de samenwerking 
tussen de verschillende actoren en daardoor ook in het teken van het maken van afspraken over de 
samenwerking. Vaak worden deze afspraken vastgelegd in een overeenkomst. De eerste soort overeenkomst 
die kan worden afgesloten , is de intentieovereenkomst. In veel gevallen worden intentieovereenkomsten gebruikt 
als middel om in complexe bestuurlijke processen voortgang en bedoelingen van partijen vast te leggen. De 
inhoud van deze overeenkomst kan echter zeer verschillend zijn. In de ene intentieovereenkomst kan gesteld 
worden dat de verschillende actoren samen gaan kijken of het haalbaar is om een herstructurering uit te voeren, 
terwijl andere al verdere afspraken maken omtrent de herstructurering. Toch is de inhoud van de overeenkomst 
bindend.12 

De tweede soort overeenkomst is de samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst volgt vaak de 
intentieovereenkomst op. De samenwerkingsovereenkomst is de overeenkomst waarin de actoren zich 
tegenover elkaar verbinden tot samenwerking bij de realisering van het in de eerdere fasen opgestelde plan en 
hoe die samenwerking eruit zal zien.13 In de overeenkomsten staan onder andere afspraken over de inhoud van 
het project (bijvoorbeeld het ontwerp), structuur van de projectgroep, taken en verantwoordelijkheden, kosten- en 
risicoverdeling en als er grond van de gemeente gekocht moet worden kunnen er ook afspraken over de 
grondprijzen instaan. Deze overeenkomst gaat dus verder dan de intentieovereenkomst. 

De overeenkomsten kunnen afgesloten worden tussen verschillende actoren. Dit kunnen de VvE, de gemeente 
en de projectontwikkelaar zijn, maar ook kunnen er overeenkomsten gesloten worden tussen andere 
samenstellingen van actoren. De onderhandelingen over deze overeenkomsten kunnen lang duren. Dit kan 
verschillende oorzaken hebben. Onderhandelingen over bijvoorbeeld grondprijzen kunnen lang duren wanneer 
de gemeente en de kopende partij er niet uitkomen. Wanneer een VvE moet instemmen met een overeenkomst, 
moet de Vergadering van Eigenaars hiervoor goedkeuring verlenen. Dit kan lang duren, zeker wanneer er onder 
de eigenaren geen draagvlak is voor een herstructurering. 

2.2.3 Draagvlak 
Het is erg belangrijk om zo vroeg mogelijk in het proces draagvlak onder die verschillende eigenaren te creeren. 
Met draagvlak creeren wordt eigenlijk bedoeld dat de eigenaren overtuigd moeten worden van de noodzaak van 
een herstructurering. De eigenaren nemen namelijk de beslissing tot investeren en hebben dus een belangrijke 
stem in het wel of niet doorgaan van een herstructurering.14 Er zijn vaak verschillende typen eigenaren in een 
winkelcentrum en zij kunnen verschillend reageren op een mogelijke herstructurering. Voor sommige van deze 
eigenaren is het pand een productiemiddel ; wat inhoudt dat het pand zo goedkoop mogelijk gebruikt moet 
worden en er geen onnodige kosten moeten worden gemaakt. Een veel gehoorde reactie van dit soort eigenaren 
is: "Waarom een herstructurering?! Er komen voldoende klanten in mijn zaak en ik draai voldoende omzet, dus 
voor mij hoeft dat niet. " Dit getuigt van een korte termijnvisie. Andere eigenaren hebben een lange termijnvisie en 
zien het pand als vastgoed en zijn daardoor wel bereid om te investeren in hun pand. Het creeren van draagvlak 

12 www.kei-centrum.nl 
13 Ministerie van Financien Uanuari 2004); Samenwerkingsmodellen en de juridische vormgeving daarvan bij PPS bij 
~eb iedsontwikkeling ; Kenniscentrum PPS; Den Haag 

4 Velde J.A. van de, Welles P.T.E.M. (april 1991 ); Aanpak herstructurering winkelcentra; EIM en IMK Nederland; 
Zoetermeer/Diemen 
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1s in de meeste gevallen een taak van de projectontwikkelaar en die zal dus gesprekken voeren met de 
verschillende eigenaren. 

Niet alleen onder de eigenaren moet draagvlak gecreeerd worden, ook bij de andere partijen dient voldoende 
draagvlak te zijn . De gemeente moet ook inzien dat een herstructurering noodzakelijk is en de huurders moeten 
ook mee willen werken, bijvoorbeeld bij relocatie van de winkel. Het creeren van draagvlak is vaak een langdurig 
en lastig proces. 

2.2.4 Goedkeuringen 
Voordat er daadwerkelijk begonnen kan worden met de uitvoering van de plannen van de herstructurering, 
moeten deze plannen goedgekeurd worden. Het kan dus zijn dat de betrokken actoren een intentieovereenkomst 
hebben gesloten, maar dat ze het niet eens kunnen worden over de plannen voor de herstructurering. Een veel 
voorkomende situatie is dat de projectontwikkelaar de plannen ontwikkelt en deze presenteert aan de VvE en de 
gemeente. Deze actoren moeten beide instemmen met de plannen. Het kan lang duren voordat dit gebeurt. 

Tijdens een vergadering van eigenaars van de VvE nemen de eigenaren het besluit om de plannen goed of af te 
keuren. Dit houdt niet alleen het goedkeuren van de plannen in, maar in geval van een VvE ook het instemmen 
met wijziging van de splitsingsakte en -tekening. Dit laatste kan volgens de wet tot mei 2008 nog gebeuren door 
unanimiteit in stemmen. Een eigenaar kan dan de plannen tegenhouden. Deze regeling wordt versoepeld en dan 
is de meerderheid voldoende om de statuten te wijzigen (dit is al het geval bij een Cooperatieve VvE, zie §3.4). 
Vaak zijn er verschillende soorten eigenaren lid van een VvE en deze hebben dan ook verschillende meningen 
over de plannen. Binnen de gemeente moeten de plannen door de politieke en ambtelijke organisatie 
goedgekeurd worden, ook dit kan voor vertraging zorgen. Deze goedkeuring wordt onder andere gegeven door 
het verlenen van vergunningen (bijvoorbeeld de bouwvergunning). Het verkrijgen van deze vergunningen kan 
vertraging opleveren wanneer belanghebbenden bezwaar maken tegen de plannen. Zo kunnen omwonenden 
bezwaar maken, wanneer zij benadeeld worden door de herstructurering. Dit kan tevens vertraging veroorzaken. 

Wanneer de plannen goedgekeurd zijn door de VvE en de gemeente, kan er nog niet begonnen worden met de 
uitvoering. Er moet nog meer goedkeuring verleend worden en wel door alle afzonderlijke eigenaren. Een 
projectontwikkelaar is daardoor verplicht met alle afzonderlijke eigenaren om de tafel te gaan zitten om afspraken 
te maken over de plannen voor de afzonderlijke panden. Er wordt dan onderhandeld over de plannen en de 
verdeling van de kosten (bijvoorbeeld verhuisvergoeding) . De plannen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit een 
renovatie van het pand, maar ook uit het slopen en herbouwen van het pand. 

Nadat de overeenkomsten en dus de plannen goedgekeurd zijn door alle actoren kan er begonnen worden met 
de uitvoering. In de praktijk valt op dat de uitvoering over het algemeen de minste vertraging oploopt door 
versnipperd eigendom en dat de oorzaken van vertraging dan meestal ergens anders gezocht moeten worden. In 
verhouding duurt het begin van het herstructureringsproces veel langer dan de uitvoering ervan. 
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2.2.5 Veelheid van interacties 
Uit het voorgaande blijkt dat er veel gepraat en 
onderhandeld wordt aan het begin van het 
herstructureringsproces, voorafgaand aan de 
daadwerkelijke uitvoering. Er vinden zogezegd veel 
interacties plaats. In figuur 2.2 is schematisch 
weergegeven welke communicatielijnen er zijn. In de 
figuur ziet het er overzichtelijk uit, maar in werkelijkheid is 
het niet overzichtelijk. De actoren spreken elkaar namelijk 
op verschillende momenten in het proces, over 
verschillende onderwerpen en met verschillende 
frequenties. Daarnaast staat er tussen de cirkel van de 
VvE (eigenaren) en de projectontwikkelaar een pijl, terwijl 
er interacties plaatsvinden tussen de project-ontwikkelaar 
en het bestuur van de VvE en ook met de afzonderlijke 
eigenaren en er eigenlijk meerdere pijlen horen te staan. 
Er kan gesteld warden dat het herstructureringsproces 
bestaat uit een wirwar van interacties. 

Renate Griffioen 

Figuur 2.2 lnteracties tussen verschillende actoren 

2.3 Conclusie 
Herstructurering van winkelcentra met versnipperd eigendom is een zeer onoverzichtelijk, langdurig en intensief 
proces. Dit wordt veroorzaakt door de kenmerken, welke horen bij het herstructureringsproces van winkelcentra 
met versnipperd eigendom. In het kart kan gesteld warden dat de volgende kenmerken voorkomen bij 
herstructu rering proces: 
1. Aanwezigheid van veel actoren; 
2. Veelheid en verscheidenheid van belangen van de actoren; 
3. Veelheid en verscheidenheid van wensen en eisen van de actoren; 
4. Veelheid en verscheidenheid van mogelijkheden van de actoren; 
5. Veelheid en verscheidenheid van meningen van de actoren ; 
6. Veelheid en verscheidenheid van interacties tussen de actoren, zoals verschillende samenstellingen van 

actoren, onderwerpen en soort communicatie (onderhandeling, overleg, etc.); 
7. Veelheid van actoren die goedkeuring moet geven tijdens het proces en veelheid van goedkeuringen die 

nodig is voordat er daadwerkelijk begonnen kan warden met de realisatie. 

Het is duidelijk dat de kenmerken terug te voeren zijn op de aanwezigheid van veel actoren. Des te meer 
actoren, des te meer uiteenlopende belangen, wensen , eisen enzovoorts. Mede hierdoor en door de veelheid en 
verscheidenheid van interacties wordt het herstructureringsproces zeer complex. De interacties komen vooral in 
de beginfasen van het herstructureringsproces voor. Dan moeten de verschillende actoren op een lijn zien te 
komen of gekregen warden. De complexiteit komt dus met name voor aan het begin van het 
herstructureringsproces, namelijk tijdens de initiatief-, de definitie- en de ontwerpfase. 
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De kenmerken van het herstructureringsproces van winkelcentra met versnipperd eigendom vormen de 
aanleiding voor het doel van dit onderzoek, namelijk het opstellen van een methodiek, die dit proces inzichtelijk 
maakt. Oat wordt in hoofdstuk 4 gedaan. Voordat daar aan begonnen wordt, worden in het volgende hoofdstuk 
de verschillende actoren beschreven. 
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3 Betrokken actoren 
In het vorige hoofdstuk werden veel actoren genoemd. De betrokken actoren worden in dit hoofdstuk toegelicht. 
In de definitie van herstructurering van winkelcentra (zie paragraaf 2.1) worden verschillende actoren genoemd 
die betrokken zijn bij een herstructurering, namelijk de 
projectontwikkelaar, overheden (gemeente) en de Extern 
eigenaren (en de VvE) . De verschillende eigenaren 
zijn de particuliere belegger (PB), de particuliere 
eigenaar (PE), de eigenaar-ondernemer (EO) , de 
institutioneel belegger (18) en het grootwinkelbedrijf 
(GWB). Deze actoren hebben de meeste invloed op 
een herstructurering. Zij nemen namelijk de 
beslissingen over het wel of niet doorgaan van een 
herstructurering, delen risico's, draaien voor de kosten 
op (en strijken eventuele winst op) en onderhandelen 
hierover. Daarnaast kunnen er andere actoren 
betrokken zijn bij herstructurering van winkelcentra, 
zoals de adviseurs, consumenten, managers 
(beheerders) en I of omwonenden. Deze actoren 
worden in het "externe netwerk" geplaatst. De 
eigenaren, de gemeente en de projectontwikkelaar 
vormen het interne netwerk. Dit verschil wordt in figuur Omwonenden 
3.1 aangegeven. 

Figuur 3.1. Extern en intern netwerk 

3.1 Eigenaren 
Wanneer sprake is van versnipperd eigendom, dan zijn er binnen een winkelcentrum meerdere eigenaren. Deze 
eigenaren kunnen onderling zeer verschillend zijn . De verschillende eigenaren zijn: 

Grootwinke/bedrijven 
Grootwinkelbedrijven worden door het Hoofdbedrijfschap Detailhandel15 als volgt omschreven: 
"Detailhandelsondernemingen met 7 of meer eigen winkels of 100 of meer werkzame personen ." Deze 
ondernemingen hebben meestal een vastgoedbedrijf of -maatschappij , die het beleid ten aanzien van het 
vastgoed van de onderneming uitvoeren. Voorbeelden van grootwinkelbedrijven van supermarkten zijn 
Laurus, Schuitema, Ahold en D-winkels. 
lnstitutionele be/eggers 
lnstitutionele beleggers zijn instellingen die langlopende beleggingen in onder andere vastgoed afsluiten. 
Voorbeelden van deze instellingen zijn pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en 
vastgoedbeleggingsinstellingen . 

15 www.hbd .nl 
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• Particu/iere be/eggers 
Onder particuliere beleggers warden beleggers verstaan, die hoofdelijk aansprakelijk zijn en hun eigen 
vermogen aanspreken om in bezit te komen van meerdere panden. 

• Particu/iere eigenaren 
De particuliere eigenaren lijken veel op de particuliere beleggers, echter hebben deze eigenaren het pand 
dat zij in eigendom hebben, vroeger zelf gebruikt als ondernemer en verhuren zij dit pand nu. Dit kan 
bijvoorbeeld de oude slager zijn, die het pand nu verhuurt. 
Eigenaar-ondememers 
De laatste groep eigenaren is de eigenaar-ondernemer. Deze is zowel eigenaar als gebruiker van het pand. 

3.2 Projectontwikkelaar 
Er zijn verschillende definities voor projectontwikkelaar. Voor dit onderzoek vormen de volgende aspecten de 
definitie van projectontwikkelaar: 

Een partij binnen de vastgoedmarkt die voor eigen risico vastgoedprojecten initieert en realiseert. 
De projectontwikkelaar houdt rekening met de (aangenomen) vraag van een beoogde specifieke doelgroep 
of afnemer, c.q. gebruiker. 
Hij houdt zich zowel met nieuwe projecten als herontwikkeling van bestaande projecten bezig. 
En de projectontwikkelaar heeft een coordinerende taak en kan daardoor gezien warden als de manager 
van het ontwikkelingsproces. 

De rol van een projectontwikkelaar is dan ook die van spin in het web of regisseur. Het is een actor die oog heeft 
voor ieders belangen, verlangens en beperkingen en die - ook rekening houdend met zijn eigen belangen -
oplossingen genereert en bewerkstelligt waarbij de belangen en verlangens van iedereen (inclusief hemzelf) zo 
goed mogelijk uit de verf komen .16 Bij herstructurering van winkelcentra met versnipperd eigendom is het 
rekening houden met de verschillende actoren erg belangrijk. Zander draagvlak binnen een winkelcentrum is het 
lastig een herstructurering uit te voeren . 

3.3 Gemeente 
Binnen een gemeente kunnen twee organisaties warden onderscheiden, namelijk de politieke en de ambtelijke 
organisatie.17 De politieke organisatie wordt gevormd door de gemeenteraad en het college van Burgemeester en 
Wethouders (B&W). De gemeenteraad en het college van B&W hebben duidelijk gescheiden rollen. De 
gemeenteraad is volksvertegenwoordiger, stelt beleidskaders vast en controleert het college van B&W. Het 
college van B&W neemt de dagelijkse besluiten. De ambtelijke organisatie is opgedeeld in verschillende diensten 
of directies. Deze diensten en directies zijn belast met ontwikkeling, realisatie, beheer en onderhoud. Daarnaast 
vervaardigen zij de bestemmingsplannen, stedenbouwkundige visies op de toekomst en beleid voor 
stadsvernieuwingen en verstrekken zij de eerder genoemde vergunningen. 

De gemeente heeft met name een sturende rol in het herstructureringsproces. De sturingsinstrumenten van de 
gemeente warden ontleend aan het privaat- en publiekrecht. Het belangrijkste publiekrechtelijke 

16 Ven L.A.M.C. van de (februari 2003) ; College Vastgoedontwikkeling ; TU Eindhoven 
17 Hesp, M. (2005); Van gebodsontwikkeling naar gebiedsontwikkeling; Afstudeerverslag Technische Universiteit Eindhoven 
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sturingsinstrument is de ruimtelijke ordening en die is geregeld in de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) . In 
bestemmingsplannen wordt het locatiebeleid voor winkelvoorzieningen vastgelegd en worden de maximale 
detailhandelsvoorzieningen en eventuele uitbreidingsmogelijkheden gereguleerd. Verder kan de gemeente als 
enige partij een aantal publiekrechtelijke instrumenten inzetten zoals de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG), 
onteigeningswet en baatbelasting .18 De WVG geeft eigenaren de plicht om in bepaalde gevallen bij verkoop de 
grond eerst aan de gemeente aan te bieden. In de onteigeningswet zijn alle procedures rondom onteigening 
vastgelegd inclusief de regels met betrekking tot de schadeloosstelling van burgers en bedrijven die onteigend 
worden. De baatbelasting is belasting voor de eigenaren van een onroerende zaak die een gemeente kan heffen 
als zij voorzieningen treft waarbij de eigenaren baat hebben, bijvoorbeeld voor de inrichting van de openbare 
ruimte. Daarnaast verleent de gemeente vergunningen (bouw- en sloopvergunningen). De gemeente geeft via 
deze vergunningen goedkeuring voor een bouwplan . 

3.4 Vereniging van Eigenaars 
In Nederland is een redelijk aantal winkelcentra eigendom van een Vereniging van Eigenaars (VvE). Ongeveer 
15 procent van de winkelcentra is in handen van een VvE19

. Oat houdt in dater verschillende eigenaren zijn in 
een winkelcentrum. De aanwezigheid van een VvE heeft invloed op het verloop van het herstructureringsproces. 
Dit komt onder andere door de regelgeving omtrent VvE's. In deze paragraaf wordt uitgebreid toegelicht wat een 
VvE is en wat die regelgeving inhoudt. 

3.4.1 Appartementsrecht 
De regels en bepalingen betreffende "Vereniging van Eigenaars" zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek 5 
onder titel 9 (Appartementsrechten) . Appartement is op de koopmarkt een afkorting voor het begrip 
"appartementsrecht" en met "appartementen" worden in dit verslag dan ook woningen en winkels bedoeld. 

In de wet staat dat onder appartementsrecht het volgende wordt verstaan : 
"Een aandeel in de goederen die in de splitsing zijn betrokken, dat de bevoegdheid omvat tot het uits/uitend 
gebruik van bepaalde gedeelte van het gebouw b/ijkens hun inrichting bestemd zijn of warden om a/s afzonderlijk 
geheel te warden gebruikt. Het aandeel kan mede omvatten de 
bevoegdheid tot het uits/uitend gebruik van bepaa/de gedee/ten van 
de bij het gebouw behorende grond." 

Met andere woorden gaat het om een gebouw waarin meerdere 
eigenaren een aandeel hebben en deze eigenaren hebben het 
alleengebruik van een bepaald gedeelte van het gebouw (zie figuur 
3.2, witte deel) en daarnaast is er gemeenschappelijke ruimte waar 
zij alien gebruik van mogen maken (blauwe deel). 

Figuur 3.2 Schematische weergave bij splitsing 

Appartementsrechten ontstaan doordat de eigenaar (bijvoorbeeld de projectontwikkelaar) van een gebouw 
besluit het gebouw te splitsen in afzonderlijke juridische eenheden (woningen en/of winkels), meestal met de 
bedoeling deze te verkopen. De splitsing wordt vastgelegd in de notariele akte: de "splitsingsakte". Op een 

18 www.vrom.nl 
19 Verwaaijen , J . (2004) ; 'Wie zijn de eigenaren van planmatig ontwikkelde winkelcentra?"; Shopping Centre News 2 
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daarbij behorende splitsingstekening worden de grenzen tussen de verschillende "appartementen" onderling en 
die van de gemeenschappelijke ruimten exact aangegeven. Naast deze grenzen staan er indexnummers op de 
tekeningen . Deze indexnummers worden in een complex eenmaal gegeven en wanneer er sprake is van splitsing 
van een van de panden worden er nieuwe indexnummers gegeven. Wanneer bijvoorbeeld pand 30 gesplitst gaat 
worden in een complex met 40 panden , dan vervalt indexnummer 30 en krijgen de gesplitste panden de 
nummers 41 en 42. De splitsingstekening en de splitsingsakte worden samen ingeschreven in de openbare 
registers bij de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers. 

Splitsingsakte 
omschrijving van het gebouw 
omschrijving van afzonderlijke 
appartementsrechten 
omschrijving van het aandeel , "breukdelen" 
omschrijving van het splitsinqsreglement (deze 
bevat de statuten van de VvE) 
omschrijving van eventuele wijzigingen of 
aanvullingen op het bepaalde splitsingsreglement 
oprichting van de VvE 

Tabel 3.1 lnhoud splitsingsakte en splitsingstekening 

Splitsingstekening 
nauwkeurige weergave van de gedeelten 
die gemeenschappelijk warden gebruikt 
nauwkeurige weergave van de gedeelten 
waar een eigenaar het exclusieve 
gebruiksrecht heeft 

indexnummers 

In tabel 3.1 staat aangegeven welke zaken in een splitsingsakte moeten worden geregeld. Een van de 
belangrijkste onderdelen van de splitsingsakte is het splitsingsreglement. In dat reglement zijn bepalingen en 
voorschriften opgenomen , die men de gedragsregels voor eigenaars/gebruikers zou kunnen noemen, oftewel de 
statuten. Aanvullend op het splitsingsreglement kan men een huishoudelijk reglement opstellen . Dit is niet 
verplicht, omdat de belangrijkste zaken meestal al in het splitsingsreglement geregeld zijn . 

Aangezien de appartementseigenaar mede-eigenaar is van het gehele gebouw (het casco I de schil van het 
gebouw en de gemeenschappelijke gedeelten) is men daardoor mede verantwoordelijk voor het gehele gebouw. 
Dit geldt onder andere voor dak, goten , vloeren en muren. Daarom is bij de wet bepaald, dat alle 
appartementseigenaren gezamenlijk verplicht zijn om het gehele gebouw in stand te houden en dus te 
onderhouden. Om het gezamenlijk verantwoordelijk zijn inhoud te geven is het functioneren van een VvE 
noodzakelijk. 

3.4.2 Organen binnen een VvE 
De feitelijke beheerder van een in appartementsrechten gesplitst gebouw (plus grond} is de VvE. De Vereniging 
van Eigenaars is een rechtspersoon20

. Bij de eigendomsverwerving van een appartementsrecht wordt men 
volgens de wet automatisch lid van de VvE. Dit verplichte lidmaatschap eindigt pas door overdracht van het 
"appartement". Het verplichte lidmaatschap geldt dus ook voor winkels. 

20 Rechtspersoon: een zelfstandig drager van rechten en plichten. 
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In artikel 112 (splitsingsreglement) van het Burgerlijk Wetboek is het doel van de vereniging omschreven, te 
weten : "de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars". 
Een VvE kent van rechtswege een bepaalde structuur en bestaat uit de volgende organen:21 

1. Vergadering van eigenaars 
2. Voorzitter 
3. Bestuur(ders) 
4. Commissies 

Ad. 1 Vergadering van eigenaars 
Vergadering van eigenaars is een orgaan (de leden) en ook een vergadering in de zin van "in vergadering 
bijeen" . De vergadering is het hoogste orgaan van de VvE, tenzij de wet of de statuten de 
beslissingsbevoegdheid aan een ander heeft opgedragen. De beslissingen binnen een VvE warden in principe 
genomen in de vergadering van eigenaars. Er moet tenminste eenmaal per jaar een vergadering van de VvE 
warden gehouden. Deze mag maximaal vijf maanden na het einde van het boekjaar plaatsvinden. In deze 
jaarlijkse vergadering van eigenaars kan de begroting voor het komende (of reeds aangevangen) jaar warden 
vastgesteld, alsmede de periodieke (voorschot)bijdrage. Tevens zal de exploitatierekening over het 
voorafgaande boekjaar moeten warden vastgesteld en dient via een op te stellen balans inzicht te warden 
gegeven in de bezittingen en schulden van de vereniging. De bestuurder van de VvE moet hierbij tevens 
rekening en verantwoording afleggen voor het door hem gevoerde beheer en beleid. De leden van de VvE 
hebben stemrecht. De grootte van de stem hangt af van het aandeel dat het bepaalde lid heeft binnen een 
gebouw, het gebouw, het zogenaamde 
breukdeel. De verschillende breukdelen 
kunnen warden bepaald aan de hand van de 
oppervlakte of waarde van het "appartement". 
De breukdelen warden veelal ook gehanteerd 
als verdeelsleutel bij het vaststellen van ieders 
bijdrage in de kosten. In tabel 3.2 is een 
voorbeeld gegeven van een winkelcentrum van 
3.500 m2 en bij de breukdelen wordt uitgegaan 
van de oppervlakte van het "appartement". 

Ad. 2 Voorzitter (van de vergadering) 

Winkel 
s upermar kt A 
Supermarkt B 
Droqisterii 
Groenteboer 
Slaqer 
Siqarenboer 

Tabel 3.2 Breukdelen 

Oppervlakte Aandeel 
1 500 m 15/35 
1.000 m' 10/35 

500 mL 5/35 
200 m' 2/35 
200 mL 2/35 
100 mL 1/35 

De vergadering van eigenaars kiest al dan niet uit de leden van de VvE een voorzitter, die de vergaderingen 
dient te leiden. Deze voorzitter maakt in het beginsel geen deel uit van het 'bestuur' van de VvE. 

Ad. 3 Bestuur(ders) 
Er is behoefte aan een instantie die onder andere toezicht op het gebouw uitoefent en voor de eigenaren kan 
optreden . In tegenstelling tot bestuurders van gewone verenigingen (bijvoorbeeld sportverenigingen) hebben 
bestuurders van VvE's slechts een uitvoerende taak. Het bestuur beheert de middelen van de vereniging en 
draagt zorg voor de tenuitvoerlegging van de besluiten van de VvE. Het beheer is een van de taken van het 
bestuur en dit bestaat uit drie gebieden, namelijk administratief, technisch en financieel beheer (zie paragraaf 

21 VvE Belang (mei 2005); Handboek voor de Vereniging van Eigenaars; Oosterhout 
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3.5.2) . Sommige splitsingsreglementen schrijven voor dat het bestuur berust bij een of meerdere bestuurders (in 
het verleden administrateurs genoemd). Binnen dit bestuur kan er een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester zijn. Er kunnen appartementseigenaren in het bestuur plaatsnemen, maar ook iemand of een 
instantie buiten de VvE die daartoe wordt benoemd. Bij grote VvE's kan deze taak het beste door een 
professional gedaan worden . 

Ad. 4 Commissies 
De commissies van een VvE functioneren als een onafhankelijk orgaan. Zij hebben vooral een controlerende en 
adviserende taak. Het instellen van commissies is niet verplicht, maar mochten er commissies aangesteld 
worden, dan wordt dat gedaan door de vergadering van eigenaars. Een voorbeeld van een commissie is 
bijvoorbeeld de kascontrolecommissie, welke de taken van een accountant heeft (bijvoorbeeld controle van de 
afrekening). 

3.4.3 Cooperatieve VvE 
De Cooperatieve VvE (CVvE) kent in tegenstelling tot de VvE geen (gezamenlijk) eigendom en is niet wettelijk 
geregeld . De CVvE is een rechtspersoon met verenigingskenmerken, waaronder organen zoals de algemene 
vergadering en het bestuur. Binnen een CVvE kunnen afspraken worden gemaakt over de eigendommen van de 
CVvE. De afspraken strekken zich niet uit tot de winkelpanden aangezien deze prive eigendom zijn .22 De CVvE 
heeft gezamenlijke doelen en wil deze dan ook gezamenlijk bereiken. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om het 
onderhoud van het dak, schilderwerk of het afsluiten van een verzekering. Door het vormen van een CVvE is het 
makkelijker om afspraken te maken, bijvoorbeeld met betrekking tot onderhoud en kostenverdeling. Een andere 
reden kan zijn het voeren van gezamenlijke promotionele activiteiten. Bij een VvE is bij verkoop van het 
appartementsrecht de nieuwe eigenaar wettelijk verplicht om de verplichtingen aan de VvE na te komen. Bij een 
CVvE is dat geregeld via een kettingbeding en moet de nieuwe eigenaar zich volgens dit kettingbeding houden 
aan dezelfde plichten als zijn voorganger. Bij een CVvE kunnen besluiten genomen worden wanneer de 
meerderheid voor is en niet zoals nu bij een VvE bij unanimiteit. 

3.4.4 Slapende VvE 
Niet alle VvE's zijn actief. De VvE's, die juridisch wel zijn opgericht, maar niet actief zijn, worden slapende VvE's 
genoemd. Deze VvE's zijn dan meestal niet georganiseerd. Er is bijvoorbeeld geen duidelijk aanspreekpunt en er 
worden geen vergaderingen gehouden. Organisatie van eigenaren in een rechtspersoon of 
samenwerkingsverband en een actieve VvE lijkt echter essentieel om fundamentele vorderingen te maken, zoals 
een herstructurering. Bij een slapende VvE is het zeer lastig voor een projectontwikkelaar of de gemeente om 
contacten te leggen en om duidelijke afspraken te maken. Het organiseren en actief maken van een slapende 
VvE vergt veel tijd en moeite. Dit komt door de grote verschillen in belangen tussen de verschillende eigenaren.23 

3.4.5 Wijzigingen van regels appartementsrecht 
Per 1 mei 2005 zijn de regels van het appartementsrecht gewijzigd om de in de praktijk gebleken knelpunten weg 
te nemen. Deze knelpunten waren onder meer: de unanimiteit die nodig was voor wijziging van de splitsingsakte; 

22 Dijk, P. van, Breuker, K. (september 2006); Advies juridische structuur winkelcentrum Bilgaard; Adema Gast Wierda 
Notarissen; Leeuwarden 
23 Velde J.A. van de, Welles P.T.E.M. (april 1991 ); Aanpak herstructurering winkelcentra ; EIM en IMK Nederland; 
Zoetermeer/Diemen 
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geen of onvoldoende reservering voor (groot)onderhoud; splitsing van de grond, zoals een parkeerterrein; 
eigenaar die aansprakelijk is voor achterstallige bijdragen van de oude eigenaar. Hier wordt ingegaan op de 
hoofdlijnen van de nieuwe wettelijke bepalingen24

'
25

: 

Wijziging van de akte van splitsing bij meerderheidsbes/uit 
Wijziging van de splitsingsakte kon in de oude regeling alleen in geval van unanimiteit of met rechterlijke 
tussenkomst. Het unanimiteitsvereiste is echter te streng gebleken; vaak werden noodzakelijke renovaties van 
oude centra erdoor opgehouden. De statuten en daarmee ook de splitsingsakte moeten namelijk gewijzigd 
worden om een meer reele grondslag voor de haalbaarheid van een herstructureringsprogramma te verkrijgen. 
De splitsingsakte dient gewijzigd te worden indien er sprake is van uitbreiding van het winkelcentrum. De statuten 
worden voor een herstructurering zo aangepast, dat vernieuwingsactiviteiten nadrukkelijk onder de doelstellingen 
van de vereniging worden gebracht. Als deze wijziging eenmaal doorgevoerd is, dan kan iedere eigenaar, 
althans bij voldoende meerderheid in de verenigingsvergadering, tot participatie in het vernieuwingsproces 
worden gedwongen.26 Om het wijzigen van de splitsingsakte makkelijker te maken, geeft de nieuwe regeling de 
mogelijkheid te besluiten tot wijziging van de splitsingsakte bij meerderheid van stemmen van tenminste 
vier/vijfde van het aantal stemmen dat toekomt aan de appartementseigenaren. De eigenaren moeten wel tijdig 
ge·informeerd worden over de wijziging van de splitsingsakte waarover zij moeten beslissen. Voor al bestaande 
VvE's gaat de mogelijkheid bij meerderheid te besluiten tot wijziging van de splitsingsakte in op 8 mei 2008. 

Reservefonds 
Sinds 1 mei 2005 is de VvE verplicht om een reservefonds in stand te houden om de kosten, andere dan de 
gewone jaarlijkse kosten, op te kunnen vangen . Het gaat hier met name om kosten met betrekking tot 
(groot)onderhoud. Er worden echter geen nadere eisen gesteld aan de omvang van het reservefonds waardoor 
het fonds toereikend zal zijn om het gehele toekomstig groot onderhoud te betalen. In januari 2006 is er in een 
nieuw modelsplitsingsreglement een meerjarenonderhoudsplan verplicht gesteld. Dit modelsplitsingsreglement 
geldt voor nieuwe en bestaande VvE's. Dit kan een andere invulling aan het reservefonds geven, echter de VvE 
bepaalt nog steeds zelf wat de omvang van het fonds is. VvE's die op 1 mei 2005 geen reservefonds hadden, 
hebben tot 1 mei 2008 de tijd om een reservefonds te beginnen. 

Splitsing in appartementsrechten van het recht op ongebouwde grond 
Een versoepeling is dat ook het recht op een los stuk onbebouwde (en ook in de toekomst niet te bebouwen) 
grond in appartementsrechten kan worden gesplitst. De behoefte hieraan bestaat in de praktijk bij parkeer- en 
ligplaatsen. 

lnformatie over openstaande bijdragen aan VvE en over omgang reservefonds 
In de nieuwe wet moet het bestuur bij eigendomsoverdracht of toedeling aan de notaris een opgave doen 
omtrent de openstaande bijdragen aan de VvE en over de omvang van het reservefonds. Deze verandering is 
vooral interessant voor een nieuwe verkrijger van het appartementsrecht. Deze verkrijger kan opvragen of en 
hoeveel de voorgaande eigenaar nog schuldig is aan de VvE. De verkrijger van het appartementsrecht is 

24 www.justitie.nl 
25 VvE Belang (mei 2005); Handboek voor de Vereniging van Eigenaars; Oosterhout 
26 Bolt, E.J . (1996) ; Produktvorming in de detailhandel: handboek; Merkelbeek 
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namelijk in beginsel naast de voorgaande eigenaar hoofdelijk aansprakelijk voor deze nog verschuldigde 
bedragen. Ook is het voor de verkrijger interessant om te weten hoeveel geld het reservefonds van de VvE 
bevat. 

Enkele andere wijzigingen 
Ten eerste moet er een vermelding worden gedaan over de grondslag van de verhouding aandelen in de 
splitsing. Als sprake is van ongelijke aandelen in de splitsing, is van belang dat duidelijk is wat de grondslag is 
van de verhouding van die aandelen . 
Ten tweede ontstaat een VvE in de nieuwe wet al door het passeren van de splitsingsakte bij de 
notaris. Dit was in de oude wet pas mogelijk als er een appartementsrecht was verkocht. 

3.5 Overige actoren 
Naast deze drie typen actoren kunnen er nog andere actoren betrokken zijn bij het herstructureringsproces. Dit 
zijn de huurders van de winkelpanden, de bewoners van nabijgelegen woningen (of van de bovenwoningen van 
het winkelcentrum), managers (beheerders}, adviseurs en de consumenten. 

3.5.1 Huurders 
De huurders zijn ondernemers I winkeliers of uitbaters van horecagelegenheden. Huurders betalen indirect mee 
aan de herstructurering. Meestal gaat na een herstructurering de huur omhoog en dat is nadelig voor de 
huurders. Een huurder heeft een huurcontract met zijn verhuurder en hij heeft dus in principe alleen te maken 
met zijn verhuurder. 
Winkeliers (zowel huurders als eigenaar-ondernemers) kunnen verenigd zijn in een winkeliersvereniging. Het 
doel van een winkeliersvereniging is over het algemeen het behartigen van de belangen van winkeliers in een 
winkelcentrum. Deze belangenbehartiging kan zowel naar de verhuurder als naar derden plaatsvinden . De 
winkeliersvereniging wordt niet gezien als gesprekspartner daar waar het om individuele belangen van huurders 
c.q. huurovereenkomsten gaat. Daarnaast kan een winkeliersvereniging de promotie van het winkelcentrum op 
zich nemen en bijvoorbeeld consumentgerichte acties ontplooien, zeals versieringen en braderieen. Een 
winkeliersvereniging kan statuten opstellen en zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel. 

3.5.2 Manager 
Het beheer (management) van een winkelcentrum omvat het technisch beheer (onderhoud, klachten verhelpen, 
in stand houden van het vastgoed) , het commercieel beheer (verhuren en verhuurd houden van het vastgoed) en 
het administratief beheer (huuradministratie, kostenadministratie). Bij winkelcentra met een eigenaar kan die 
eigenaar het beheer in eigen huis doen of uitbesteden. Die eigenaar is de opdrachtgever voor het uit te voeren 
beheer en de beheerder legt verantwoording af aan een eigenaar. Bij een winkelcentrum met een VvE is de 
beheerder het bestuur (zie paragraaf 3.4.2) en de opdrachtgever is de VvE, echter bestaat deze VvE uit 
verschillende eigenaren. De beheerder moet dus verantwoording afleggen aan meerdere eigenaren en de 
wensen van de gezamenlijke eigenaren coordineren . Tijdens een vergadering van eigenaars wordt besloten wat 
er gedaan moet worden wat betreft het beheer en de beheerder dient deze besluiten uit te voeren. 
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3.5.3 Adviseurs 
De actoren kunnen adviseurs inhuren, die de actoren kunnen bijstaan met kennis en ervaring die zij zelf niet 
bezitten. Zo kunnen eigenaren of VvE's een adviseur in de arm nemen die ze kan adviseren over hoe zij zich het 
beste kunnen opstellen tijdens onderhandelingen met projectontwikkelaars of juist om voor de VvE 
haalbaarheidsonderzoeken te doen. Projectontwikkelaars kunnen eigenlijk ook als adviseurs gezien warden. 
Aangezien zij een groat aandeel hebben in het herstructureringsproces warden zij apart behandeld . 

3.5.4 Bewoners 
Met bewoners warden omwonenden bedoeld, zowel bewoners van naastgelegen woningen als erboven gelegen 
woningen. De bewoners hebben het recht om bezwaar te maken tegen plannen voor een herstructurering van 
het winkelcentrum. Zij zijn namelijk direct betrokken (belanghebbenden) en kunnen nadelige gevolgen 
ondervinden van de herstructurering. Het bezwaar maken kan vertraging van een herstructurering veroorzaken . 
Wanneer het bezwaar gegrond wordt bevonden, geeft de gemeente namelijk geen bouwvergunning af. Er dienen 
dan nieuwe plannen gemaakt te warden, die weer dezelfde procedure moeten doorlopen voor het verkrijgen van 
een bouwvergunning. 

3.5.5 Consumenten 
Het doel van de ondernemers is om zo veel mogelijk consumenten naar het winkelcentrum (en hun eigen winkel) 
te trekken . Er moet dus rekening gehouden warden met consumenten bij het herstructureren van een 
winkelcentrum. Het plan moet aansluiten op de vraag uit de markt, dus aansluiten op de wensen en eisen van de 
consument. De consument is in de afgelopen jaren veranderd. De consument is bijvoorbeeld mobieler geworden 
en heeft meer haast met het doen van boodschappen (runshoppen) . 

3.6 Resume 
In dit hoofdstuk komen veel verschillende actoren voor die betrokken zijn bij een herstructurering van een 
winkelcentrum met versnipperd eigendom. De actoren hebben allemaal hun eigen manier van invloed op het 
proces. Zo heeft de ene actor ook meer invloed dan de andere. Een drietal actoren heeft meer invloed op het 
proces dan de overige actoren. Deze drie actoren zijn de projectontwikkelaar, de gemeente en de VvE (en dus 
ook de eigenaren). Deze drie actoren warden dan ook gezien als het interne netwerk. De andere actoren vormen 
het externe netwerk. 

Aan de VvE is in dit hoofdstuk veel aandacht besteed, aangezien deze actor veel invloed heeft op het 
procesverloop en er niet veel bekend is over de VvE. De aanwezigheid van een VvE (en dus de verschillende 
eigenaren) heeft dus invloed op het proces. Hier volgt een aantal knelpunten , die door de aanwezigheid van de 
VvE veroorzaakt warden . 
1. Goedkeuring door AL V van de VvE. Voor de herstructurering en de plannen dient de ALV van de VvE 

goedkeuring te geven. Een eigenaar kan in de huidige regelgeving ten aanzien van VvE's (tot mei 2008) een 
herstructurering tegenhouden . 

2. Goedkeuring van afzonderlijke eigenaren. Wanneer de VvE goedkeuring heeft gegeven, moeten de 
afzonderlijke eigenaren nag toestemming geven over aanpassingen aan hun eigen panden . Dit zal ook na 
mei 2008 tot problemen leiden. 
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3. Verschillen tussen VvE's. De structuur kan bij elke VvE anders zijn (bijvoorbeeld VvE's en CVvE). Dit 
veroorzaakt onduidelijkheid. 

4. "Slapende" VvE's . Het "activeren" van een VvE voor een herstructurering veroorzaakt vertragingen in de 
beginfase van de herstructurering. 

5. Wijzigen statuten en splitsingsakte. Er zijn hierdoor twee knelpunten aan te merken, zowel het feit dat het 
wijzigen moet gebeuren, maar ook het feit dat dit wijzigen goedgekeurd moet worden door de Vergadering 
van Eigenaren (de leden) . 

6. Later ingaan wijzigingen appartementsrecht. In 2008 zijn de VvE's verplicht de wijzigingen te hebben 
doorgevoerd. De problemen, zoals unanimiteit bij wijziging van splitsingsakte, zullen nog enkele jaren blijven 
bestaan. 

De knelpunten , veroorzaakt door de aanwezigheid van een VvE, die hier opgesomd zijn, zorgen voor extra 
moeilijkheden bij het verloop van het herstructureringsproces. Doordat alle eigenaren in moeten stemmen met de 
plannen, vinden er veel onderhandelingen plaats, die het proces vertragen . 

Een aantal kenmerken van het proces dat in het vorige hoofdstuk genoemd wordt, zoals de aanwezigheid van 
veel actoren (waaronder eigenaren), is hier nader toegelicht. Deze actoren zijn voorgesteld en omschreven. De 
volgende stap van dit onderzoek is een aanzet doen tot het opstellen van een onderzoeksmethodiek, die de 
actoren gedetailleerd kan beschrijven en het proces inzichtelijk kan maken. 
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4 Uitgangspunten voor de onderzoeksmethodiek 
De kenmerken van herstructureringsprocessen van winkelcentra met versnipperd eigendom geven aanleiding tot 
het doel van dit onderzoek, namelijk het inzichtelijk maken van dit proces. Dit zal gebeuren aan de hand van een 
onderzoeksmethodiek. Dit hoofdstuk gaat in op de vraag hoe aan deze doelstelling tegemoet gekomen kan 
worden. Om te beginnen worden er uitgangspunten geformuleerd, welke gehanteerd moeten worden om de 
onderzoeksmethodiek op te stellen. Vervolgens zal er bekeken worden in hoeverre bestaande methodieken 
tegemoet komen aan deze uitgangspunten en wordt er bepaald welke methodieken of onderdelen van deze 
methodieken toegepast kunnen worden voor het opstellen van de methodiek. 

4.1 Uitgangspunten 
In de voorgaande hoofdstukken kwamen de kenmerken van het herstructureringsproces van winkelcentra met 
versnipperd eigendom aan bod. Uit deze kenmerken volgen vijf uitgangspunten: 
1. Het in kaart brengen van de betrokken actoren en hun eigenschappen. Uit de twee voorgaande 

hoofdstukken blijkt dat veel kenmerken veroorzaakt worden door de aanwezigheid van veel actoren. De 
actoren en hun verschillen moeten verder inzichtelijk gemaakt worden . 

2. Het in kaart brengen van de meest relevante actoren. Dit zijn de eigenaren (en de VvE), de 
projectontwikkelaar en de gemeente. Zij hebben de meeste invloed op het herstructureringsproces, 
aangezien zij de uiteindelijke beslissingen nemen over de herstructurering (zie hoofdstuk 3) . 

3. Het ontrafelen van de wirwar van interacties. Om samen te werken moeten de actoren op een lijn komen. 
Om dit voor elkaar te krijgen vinden er veel interacties plaats tussen de actoren (zie paragraaf 2.2.5). Het 
ontrafelen van de interacties houdt meer in dan het in kaart brengen van de interacties, maar ook het 
beschrijven van de soort interacties en het plaatsen van de interacties in de tijd . 

4. Een link leggen tussen de actoren en hun gedrag in interacties. Er moet niet afzonderlijk gekeken worden 
naar de actoren en de interacties. De wijze waarop de actoren zich opstellen tijdens interacties kan verklaard 
worden door te kijken naar hun kenmerken. 

5. Het analyseren van de beginfasen van de herstructurering. Globaal komt dit neer op de initiatief-, de 
definitie- en de ontwerpfase. Tijdens deze fasen vinden namelijk de interacties plaats (zie paragraaf 2.3) . 

Het proces inzichtelijk maken houdt dus in dat er gekeken wordt naar de actoren. Zij zijn dan ook degenen die 
bepalen hoe en of het proces doorlopen wordt. De actoren staan zodoende centraal in dit onderzoek. Zoals in de 
uitgangspunten naar voren komt, gaat het om de actoren met hun eigenschappen en de interacties tussen de 
actoren. Dit moet terugkomen in de op te stellen onderzoeksmethodiek. 

4.2 Bestaande methodieken 
Processen kunnen op veel verschillende manieren geanalyseerd worden . Er zijn dan ook meerdere vakgebieden 
die zich daarmee bezig houden. Veelal wordt het (her)ontwikkelingsproces beschreven aan de hand van de 
fasen en activiteiten die doorlopen worden, waarbij veel aandacht wordt besteed aan de inhoudelijke en 
financiele aspecten van dit proces. Dit gebeurt niet alleen met het beschrijven van processen, maar dit gebeurt 
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ook dikwijls tijdens de processen zelf, zo krijgen communicatieve en organisationele aspecten weinig aandacht, 
of komen pas aan bod nadat er al een inhoudelijke en financiele visie is opgesteld .27 

De methodieken, die gebruikt warden om juist de communicatieve en organisationele aspecten te analyseren 
kunnen gehaald warden uit andere vakgebieden . Zo zijn er vakgebieden, waar methodieken gebruikt warden om 
beleidsvormings- en veranderingsprocessen te analyseren en te beschrijven. Een aantal van deze methodieken 
wordt in deze paragraaf toegelicht, zoals de machtsbalansanalyse, netwerkanalyse, formeel besluitvormings
model, beleidsarrangementenbenadering, de configuratiebenadering en de besluitvormingsreconstructie
methode. 

4.2.1 Machtsbalansanalyse 
Bij de machtsbalansanalyse28 wordt er vanuitgegaan dat de verschillende actoren onderling afhankelijk zijn en 
dat er bepaalde machtsverhoudingen optreden. Deze verhoudingen warden door middel van deze analyse in 
kaart gebracht. De afhankelijkheid en de machtsverhoudingen warden veroorzaakt door de hulpbronnen die de 
verschillende actoren bezitten. Aangezien de actoren niet alle hulpbronnen bezitten , die nodig zijn om hun doel te 
bereiken , moeten zij relaties met elkaar aangaan. Goverde29 onderscheidt de volgende hulpbronnen die 
betrekking hebben op beleidsvormingsprocessen: productiemiddelen (geld, grand, arbeidskracht), 
geweldsmiddelen, orientatiemiddelen (ideologie en religie , onderzoek, kennis, wetenschap) en 
organisatiemiddelen (sociale cohesie, achterban, toegang tot communicatiemiddelen). De stappen die doorlopen 
warden door de machtsbalansanalyse zijn : 
1. een beschrijving van wie op welk moment welke machtsbronnen bezit; 
2. een beschrijving van de veranderingen in het gebruik van de machtsbronnen; 
3. een samenhangende beschrijving en interpretatie van de relevante feiten . 

Volgens een rapport van RIVM 30 is er een theoretisch-analytisch kader van de machtsbalans-analyse opgezet 
door Dekker en anderen. Het eerste deel gaat in op de actoren die betrokken zijn bij beleidsvormingsprocessen, 
wat hun belangen zijn en welke beleidsinstrumenten (vergelijkbaar met machtsmiddelen) zij bezitten . Het tweede 
deel wordt ook wel de inter-organisationele benadering genoemd. Hierbij gaat het om wederzijdse 
afhankelijkheden, de strategieen die de actoren gebruiken om de machtsbalans te be"lnvloeden en welke spelen 
er gespeeld warden. 

Burie31 heeft het nieuwbouwproces van woningen geanalyseerd en daarbij heeft hij een methode gebruikt die erg 
veel overeenkomsten heeft met de machtsbalansanalyse. Ook doorloopt hij daarmee de hierboven genoemde 

27 Goudriaan, J. en Kolkman, J.J. (april 2002); "Het venijn zit in de start"; Building Business 3 
28 Goverde H.J.M. , Hinssen J.J.P. (1994); Machtsbalansanalyse; In: Huberts L.W.J.C. en Kleinnijenhuis J. (red .); 
Methoden van invloedsanalyse; Amsterdam; 98-119 
29 Goverde H.J.M. (1987); Macht over de Markerruimte; Nederlandse Geografische Studies nr. 33; KUN en KNAG; 
Nijmegen/Amsterdam 
30 Wijk, J.J. van , Engelen , R.F.J.M. , Blom, W.F. (2001 ); Verkennen van methodieken ten behoeve van netwerkanalyses in 
transitieonderzoek; RIVM; Bilthoven 
31 Burie , J.B. (1982); Het machtsspel van mensen: over organisaties en hoe die met elkaar omgaan; Van Loghum Slaterus bv; 
Deventer 
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stappen. Burie beschrijft hulpbronnen die betrekking hebben op het bouwproces en daarbij noemt hij de 
volgende: 

Probleemoplossingen: juridisch, financieel , technisch , organisatorisch 
Benodigdheden: grond, opdrachten, goedkeuringen, ontwerpen, bouwcapaciteit, kapitaal , (grondstoffen, 
producten, arbeidskracht, bevoegdheden) 
lnformaties (in hoeverre zijn actoren op de hoogte van de stand van zaken omtrent de herstructurering en 
wat weten zij over de andere actoren) 
Relaties (welke actoren werken samen en vormen coalities) 
ldentiteit (hoe is de actor en welk beeld hebben de actoren van elkaar) 

Naast de hulpbronnen stelt hij dat het belangrijk is dat er inzicht moet zijn in de doeleinden, die voortkomen uit de 
belangen en uitgangspunten. Deze zijn samen met de hulpbronnen bepalend voor het verloop van het proces. 

De machtsbalansanalyse is te classificeren als een beschrijvende methodiek, doordat de dynamische 
verhoudingen tussen actoren in de tijd beschreven worden, waarbij uitgegaan wordt van de controle over 
machtsbronnen door bepaalde actoren. 

4.2.2 Netwerkanalyse 
Een netwerk wordt door De Bruijn (2004)32 omschreven als: "een aantal actoren met verschillende belangen, die 
voor realisering van hun doelstellingen van elkaar afhankelijk zijn ." Om inzicht te krijgen in netwerken, worden 
deze onderzocht. Een methode daarvoor is netwerkanalyse. Bij netwerkanalyses wordt onderzocht hoe de 
verschillende actoren contact met elkaar zoeken en vooral onderhouden. Dit levert inzicht in de 
handelingsactiviteiten van een groep actoren, waarbij de sleutelwoorden interrelaties, interdependentie en 
interactie zijn. Het gaat om vragen wie gaat om met wie, wat is de inhoud van de contacten, welke hulpbronnen 
bezitten de actoren en hoe bepalen de aard en structuur van deze contacten het gedrag. 

De netwerkanalyse is toegepast door Aarts en Van Woerkom33
. Zij analyseerden het communicatienetwerk van 

Milieucooperatie de Peel en werd deze cooperatie als centrale actor beschouwd. Ze brachten het netwerk in 
kaart, beschreven het onderhandelingsproces (waaronder de knelpunten) en de wijze van communicatie. In hun 
rapport wordt dit tekstueel toegelicht. 

4.2.3 Formeel besluitvormingsmodel 
Het formeel besluitvormingsmodel levert een kwantitatieve weergave van de machtsposities, beleidsposities en 
belangen van actoren die invloed uitoefenen op een besluitvormingsproces op. Door het besluitvormingsproces 
op een formele (wiskundige) manier te benaderen wordt er een koppeling gelegd tussen machtsstructuren en 
uitkomsten van besluitvormingsprocessen. 

32 Bruijn J.A. de, ten Heuvelhof, E.F. (2004) Management in netwerken, Uitgeverij Lemma BV, Utrecht 
33 Aarts M.N.C., Woerkom C.M.J. van (1996); De Peel in gesprek: een analyse van het communicatienetwerk van 
Milieucooperatie de Peel; Wetenschapswinkel , Wageningen 
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Baarda34 heeft in haar proefschrift gebruik gemaakt van het formeel besluitvormingsmodel. Zij onderzocht de 
standpunten , de hoeveelheid macht en de positie van de betrokken actoren. De invloed van actoren wordt niet 
alleen gemodelleerd op basis van machtsmiddelen die zij bezitten, maar ook op basis van de mate waarin zij 
belang hechten aan een besluit. Het modelleren wordt mogelijk gemaakt door de hiervoor genoemde punten, 
zoals macht en positie, te kwantificeren . Door het doen van simulaties werd er inzicht verkregen in 
besluitvormingsprocessen random een aantal issues met betrekking tot het mestbeleid. 

4.2.4 Beleidsarrangementenbenadering 
De beleidsarrangementenbenadering komt voort uit kritiek op de netwerkbenadering. De nadruk wordt bij deze 
benadering juist op de institutionele structuren en machtsverhoudingen gelegd. Een beleidsarrangement wordt 
gedefinieerd als de stabilisering van de inhoud en organisatie van een beleidsdomein op een specifiek niveau 
van beleidsvoering en in een bepaald tijdvak.35 In de benadering staan vier dimensies centraal, namelijk de 
coalities tussen de actoren, de machtsverhoudingen, de spelregels en de beleidsprogramma's.36 Naast de vier 
dimensies heeft ook de politieke context invloed op de aard van een arrangement. 

De analyse begint met het in kaart brengen van de relevante spelers en hun coalities. Vervolgens wordt er een 
machtsmeting gedaan in twee delen, namelijk door het identificeren van de belangrijkste hulpbronnen en door 
een reputatiemeting. In de derde stap warden de spelregels in kaart gebracht (wie bepaalt de agenda, wie doet 
er mee in het beleidsspel, etc.). Als laatste warden het beleidsprogramma in kaart gebracht (wat zijn leidende 
beleidsconcepten, welke uitgangspunten kent het beleid etc.). 

4.2.5 Configuratiebenadering37 

Het uitgangspunt van de configuratiebenadering is, dat een 
organisatie- of beleidsproces benaderd kan warden als een 
interactieproces dat zich afspeelt tussen actoren die zich (gezamenlijk) 
betrokken voelen bij een situatie of een probleem. De actoren hebben 
elk hun eigen werkelijkheidsdefinities. Het geheel van interacties 
tussen actoren wordt in deze benadering opgevat als een netwerk. De 
interactieprocessen, en daarmee de organiseer- of beleidsprocessen, 
kunnen geanalyseerd en gestuurd warden aan de hand van 
aangrijpingspunten die de configuratiebenadering biedt: de sociale 
('hoe' en 'wie') en cognitieve ('wat') dimensie van interactie. De sociale 
dimensie behelst de actoren die bij de interacties betrokken zijn en de 
cognitieve dimensie heeft betrekking op de inhoud van het 
interactieproces. In de configuratiebenadering hangen deze dimensies 
met elkaar samen en be'lnvloeden ze elkaar voortdurend. Op basis van 
een momentopname van die twee dimensies in de interactie - dit 

2 

Figuur 4.1 Voorbeeld van gekwantificeerde 
sociaal-cognitieve configuratie (A is actor) 

34 Baarda C.P.F.M. (1999) ; Politieke besluiten en boerenbeslissingen: het draagvlak van het mestbeleid tot 2000; Proefschrift 
Rijksuniversiteit Groningen 
35 Wijk, J.J. van , Engelen, R.F.J.M., Blom, W.F. (2001 ); Verkennen van methodieken ten behoeve van netwerkanalyses in 
transitieonderzoek; RIVM; Bilthoven 
36 Bosch, van de F.J.P., Balduk, C., Dam, van R.I ., Veeneklaas, F.R., Vreke , J. (2004); Speltheorie en complexe besluitvorming 
37 Klijn , E.H. (1996); Regels en sturing in netwerken; Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam 
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moment wordt een sociaal-cognitieve configuratie genoemd - kan bepaald warden in hoeverre het 
interactieproces zich in de 'gewenste richting' beweegt en waar aanpassingen gewenst zijn. Deze 
momentopname is zichtbaar in figuur 4.1. 

4.2.6 Besluitvormingsreconstructiemethode38 

Om de opbouw van de besluitvorming te kunnen achterhalen, moet het proces gereconstrueerd warden. 
Teisman (1992) doet dat door verschillende actoren te vragen naar hun inzichten in het proces en reconstrueert 
dit tot een redelijk compleet beeld. De besluitvormingsreconstructiemethode legt de nadruk op 
interactieprocessen. Het besluitvormingsonderzoek stelt niet de structuur en het functioneren van de 
projectorganisatie, maar het verloop van een of meer beslissingsprocessen centraal. Bij de reconstructie wordt 
een drie-stappen-schema doorlopen: 
Stap 1: Reconstructie van de besluitvorming in 
ronden en arena's. Dit geeft een globaal beeld 
van het proces, opgebouwd uit een lijst van 
beslismomenten. Deze eerste stap is 
weergegeven in figuur 4.2. 
Stap 2: Analyse van het strategisch gedrag van 
actoren. Per beleidsarena wordt de start- en 
eindsituatie vastgelegd en is aangegeven 
welke actoren er per arena actief zijn en hoe zij 
zich gedragen. 
Stap 3: Beoordeling van de besluitvorming. Er 
wordt gekeken in hoeverre het beleidsresultaat 
bevredigend is voor de betrokken actoren en in 
hoeverre het resultaat en de daaraan ten 

Procesverloop 

'"------------ii Tijdslijn 1------> 
A B c D E F 

A = lnitiatie van de besluitvorming 
8-E = Beslismomenten, waarop een beslissing valt 
F = Projectreal isatie (tussen- of eindproduct) 
1-5 = Besluitvormingsrondes, die zich voltrekken in een arena 
[Bron : Teisman 1992, p. 123] 

grondslag liggende besluitvorming als Figuur 4.2 Procesverloop ingedeeld in arena's 

adequaat te typeren zijn. 

4.3 Conclusie 
In de eerste paragraaf zijn de uitgangspunten besproken waar de op te stellen methodiek aan moet voldoen . Het 
proces moet inzichtelijk gemaakt warden door de verschillende actoren en de interacties te beschrijven . Dit houdt 
in dat er een methodiek opgesteld moet warden aan de hand waarvan processen gereconstrueerd kunnen 
warden . 

Om te komen tot handvatten voor de op te stellen methodiek zijn er vervolgens verschillende methodieken 
besproken, die processen inzichtelijk maken. Het valt op dat de methodieken veel overeenkomsten tonen. Het 
doel van alle methodieken is inzicht verkrijgen in processen. Het verschil zit hem dan ook in de wijze waarop het 
proces inzichtelijk gemaakt wordt. 

Twee methodieken passen een kwantitatieve benadering toe om het proces te analyseren. Dit zijn de 
configuratiebenadering en het formeel besluitvormingsmodel. Met de configuratiebenadering wordt er grafisch 

38 Teisman G.R. (1992); Complexe besluitvorming; Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam; 's-Gravenhage 
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weergegeven welke actoren dicht bij elkaar zitten, bijvoorbeeld ten aanzien van de positie in het netwerk. Het 
formeel besluitvormingsmodel levert een kwantitatieve weergave van het netwerk op. Dit door het netwerk op 
een mathematische wijze te benaderen. Dit is niet het doel van dit onderzoek waardoor deze twee methodieken 
verder niet gebruikt worden in dit onderzoek. 

Bij de machtsbalansanalyse wordt de analyse in twee delen opgesplitst. In de eerste stap worden de actoren en 
hun kenmerken in kaart gebracht en in de tweede stap wordt het proces geanalyseerd. Deze tweedeling wordt 
ook aangehouden voor de op te stellen methodiek. 

De eerste stap van de op te stellen onderzoeksmethodiek gaat in op de actoren . De machtsbalansanalyse, de 
netwerkanalyse en de beleidsarrangementenbenadering tonen zeer veel overeenkomsten . De methodieken gaan 
in op de actoren met hun hulpbronnen en belangen en door Burie worden daarbij uitgangspunten van de actoren 
aangehaald. Deze drie punten worden als basis gebruikt bij het in kaart brengen van de actoren en de indeling in 
hulpbronnen die door Burie is opgesteld, zal als uitgangspunt gebruikt worden voor dit onderzoek. 

De tweede stap heeft als doel het herstructureringsproces inzichtelijk te maken en dus het proces te 
reconstrueren . De methodieken, met uitzondering van de besluitvormingsreconstructiemethode, beschrijven de 
interacties tijdens het proces tekstueel. De besluitvormingsreconstructiemethode doet dit op een schematische 
wijze. In deze methode wordt het interactieproces opgesplitst in arena's, aan de hand van de beslismomenten, 
en plaatst deze in de tijd . De basis van de op te stellen methodiek wordt het opsplitsen van het interactieproces 
in arena's, die schematisch weer worden gegeven. Het schematiseren van het proces is niet voldoende en zal 
daarom tekstueel worden toegelicht. Belangrijke onderwerpen die aan bod moeten komen, volgen uit de 
verschillende bestaande methodieken. Er moet duidelijk worden welke arena's er zijn en dus welke actoren er 
actief waren in de arena's en welke hulpbronnen zij gebruikten om invloed uit te oefenen. Tevens moet 
achterhaald worden wat het onderwerp binnen de arena's was, welke regels er golden en waar de eventuele 
knelpunten lagen. 

Zoals in de vorige alinea gesteld wordt het proces gereconstrueerd om op die manier de interacties in kaart te 
brengen. De naam voor de methodiek wordt daarvan afgeleid en is dan ook de interactie-reconstructiemethode. 
In het volgende hoofdstuk worden de uitgangspunten en handvatten, die in dit hoofdstuk opgesteld zijn , gebruikt. 
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5 lnteractie-reconstructiemethode 
In dit hoofdstuk wordt de interactie-reconstructiemethode opgesteld en krijgt deze vorm. Dit gebeurt aan de hand 
van de uitgangspunten uit de vorige hoofdstukken en de handvatten afkomstig uit de bestaande methodieken. De 
methodiek bestaat uit twee delen, namelijk het beschrijven van de actoren en hun kenmerken en het in kaart 
brengen (reconstrueren) van de interacties. Paragraaf 5.1 gaat over het eerste deel en paragraaf 5.2 over het 
tweede deel. 

5.1 Beschrijven actoren 
In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op welke manier de betrokken actoren en de verschillen tussen deze 
actoren inzichtelijk gemaakt kunnen worden . Voor het beschrijven van de actoren wordt de machtsbalansanalyse 
als basis gebruikt. Burie39 gebruikt deze methode om nieuwbouwprocessen te analyseren. Hij stelt dat het 
procesverloop wordt bepaald door de aanwezige actoren, die verschillende belangen, uitgangspunten en 
hulpbronnen hebben (zie figuur 5.1 ). De hulpbronnen vormen een machtsbasis en macht neemt een belangrijke 
plaats in bij inter-organisationele processen. Het beschrijven van een proces kan zodoende alleen wanneer er 
bekend is welke soorten actoren betrokken zijn bij het proces, wat hun uitgangspunten en belangen zijn en welke 
hulpbronnen de actoren bezitten . De begrippen belangen, uitgangspunten, hulpbronnen en macht worden in de 
volgende paragrafen toegelicht. 

gspunten 

Figuur 5.1 Oorzaken van procesverloop [J .B. Burie en naar eigen inzicht] 

5.1.1 Belangen 
De belangen geven aan wat de actoren belangrijk vinden. Er kan onderscheid gemaakt worden in eigen belang 
en gezamenlijk belang. Waarbij eigen belang inhoudt dat de actor alleen kijkt naar de eigen situatie en dat daar 
naar gehandeld wordt, terwijl het gezamenlijk belang inhoudt dat er gekeken wordt naar de situatie van een 
groep actoren en dat daar naar gehandeld wordt. Het eigen belang van een eigenaar is bijvoorbeeld dat hij de 
kosten zo laag mogelijk wil houden om de winst te maximaliseren. Het gezamenlijk belang van alle eigenaren is 
dat het winkelcentrum goed moet draaien en dus veel consumenten moet aantrekken . Wanneer de eigenaar, die 

39 Burie, J.B. (1982); Het machtsspel van mensen: over organisaties en hoe die met elkaar omgaan; Van Loghum Slaterus bv; 
Deventer 
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uitgaat van zijn eigen belang, weigert om in te zien dat er ook een gezamenlijk belang is, is er sprake van een 
belangentegenstelling . Een andere manier om belangen te bekijken is of actoren uitgaan van een korte of lange 
termijn visie. Actoren die uitgaan van de gevolgen op korte termijn kijken vooral naar de kosten op korte termijn, 
terwijl actoren die uitgaan van de gevolgen op lange termijn vooral kijken naar de opbrengsten op de lange 
termijn. 

Door een grote verscheidenheid aan actoren, neemt ook het aantal verschillende belangen toe. Er kunnen grote 
verschillen zijn tussen de belangen van de gemeente, de eigenaren en de projectontwikkelaars, maar ook de 
eigenaren onderling kunnen heel verschillende belangen hebben. 

5.1 .2 Uitgangspunten 
Met uitgangspunten worden punten bedoeld waarmee de actoren de onderhandeling in zijn gegaan. 
Uitgangspunten kunnen voortkomen uit wensen en eisen die een actor heeft of voortkomen uit de belangen. Een 
wens van een eigenaar of een huurder zou kunnen zijn dat hij zijn pand wil uitbreiden of naar een andere locatie 
wil en kan deze wens inzetten als uitgangspunt. De projectontwikkelaar kan juist weer als uitgangspunt hebben 
dat hij alleen mee wil doen aan de herstructurering wanneer hij een bepaald rendement kan halen tegenover het 
risico dat hij loopt. Een gemeente kan als uitgangspunt hebben dat er een bepaald aantal woningen bijgebouwd 
moet worden in een bepaald segment. 

5.1.3 Hulpbronnen40 

De actoren beschikken over verschillende hulpbronnen. Onder hulpbronnen vallen alle attributen die een actor 
kunnen helpen om zijn doel te bereiken . Het zijn ten eerste eigenschappen die een actor bezit en ten tweede 
materiele als immateriele zaken waarover hij beschikking heeft. De hulpbronnen zijn noodzakelijk voor het 
kunnen bereiken van het doel. In paragraaf 4.2.1 werden vijf hulpbronnen genoemd, namelijk 
probleemoplossingen , benodigdheden, identiteit, relaties en informaties. 

Benodigdheden zijn duidelijk een hulpbron, maar ook de andere hulpbronnen kunnen de actoren helpen in het 
bereiken van hun doel, zoals relaties , identiteit en informaties. Relaties en dus eigenlijk contacten kunnen een 
actor bijvoorbeeld helpen om aan andere hulpbronnen te komen . Zo kan bepaalde informatie, verkregen van een 
relatie , erg handig zijn tijdens een onderhandeling. De kans is erg groot dat eigenaren, die panden naast elkaar 
bezitten , samen over de herstructurering praten, bijvoorbeeld over de verhuisvergoeding en er daardoor achter 
komen dat de projectontwikkelaar hun heel verschillende vergoedingen belooft. Dit kunnen zij tijdens de 
onderhandeling inzetten. De eigenaar weet dan dat hij sterk staat in de onderhandelingen. ldentiteit gaat er onder 
andere om welke vaardigheden een actor bezit. Een actor die bijvoorbeeld erg goed is in onderhandelen zal 
waarschijnlijk beter uit de onderhandelingen komen dan iemand die daar niet goed in is. Een bepaalde identiteit 
van een actor kan die actor ook verder helpen tijdens de herstructurering. Een actor die professioneel is of goed 
ligt bij de andere actoren krijgt meer voor elkaar dan een actor die zich onprofessioneel opstelt of niet geliefd is 
bij de andere actoren. 

•o Burie, J.B. (1982) Het machtsspel van mensen: over organisaties en hoe die met elkaar omgaan, Van Loghum Slaterus bv, 
Deventer 
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Door gebruik te maken van deze hulpbronnen, en dus hun macht, kunnen actoren hun kansen op het bereiken 
van een bepaald doel vergroten . Met de hulpbronnen kunnen de actoren de gedragsalternatieven van andere 
actoren beperken en zodoende zijn eigen kans op het bereiken van zijn doel vergroten . Voor een goed begrip 
van besluitvorming is het dan ook van belang te weten over welke hulpbronnen de verschillende actoren 
beschikken . 

In dit onderzoek warden de probleemoplossingen niet als zodanig opgenomen. De probleemoplossingen warden 
namelijk verkregen door onder andere de benodigdheden. Wanneer een actor over veel kapitaal (benodigdheid) 
beschikt , heeft die actor financiele probleemoplossingen tot zijn beschikking. Relaties en informaties warden in 
dit eerste deel van de methodiek niet opgenomen, aangezien relaties en informaties in het tweede deel op een 
andere wijze inzichtelijk gemaakt warden. Er wordt dus wel verder gekeken naar benodigdheden en identiteit. 
Deze hulpbronnen warden hier nader toegelicht. 

Benodigdheden 
De benodigdheden zijn alle materiele en immateriele zaken die door de actoren in het kader van een soort 
ruilspel noodzakelijkerwijs bijeengebracht moeten warden om het doel te verwezenlijken . In dit onderzoek 
warden de volgende benodigdheden gebruikt, namelijk bezit, kapitaal en bevoegdheden. Andere, door Burie 
genoemde benodigdheden als ontwerpen, bouwcapaciteit en arbeidskracht warden verder niet meegenomen, 
aangezien deze ingekocht kunnen warden en bijvoorbeeld bouwcapaciteit pas later in het proces ingezet zal 
warden. Eigendom is een van de benodigdheden die wel bekeken wordt. Hierbij wordt gekeken wat in eigendom 
is van de actoren , dat betrekking heeft op het herstructureringsproces. Bij herstructurering is eigendom van het 
bestaande vastgoed belangrijk. Eigenaren hebben bijvoorbeeld winkelpanden in eigendom en zijn daardoor 
belangrijke actoren in het proces. Het eigendom van een pand omvat meer dan dat. Het kan zijn dat een 
winkelpand op een locatie staat die voor het herstructureringsplan erg belangrijk is, omdat deze bijvoorbeeld 
gesloopt dient te warden om de routing te verbeteren . Wanneer de eigenaar niet mee wil werken kan dat een 
flink oponthoud als gevolg hebben en een eventuele wijziging in het ontwerp. De gemeente heeft vaak grand 
(openbare ruimte) bij winkelcentra in eigendom. Naast eigendom heeft ook kapitaal invloed op het proces. 
Actoren met een grater kapitaal kunnen makkelijker mee betalen aan de herstructurering dan actoren met een 
beperkt kapitaal. Ook kan een actor met veel kapitaal dit inzetten om andere actoren over te halen. Een 
projectontwikkelaar kan bijvoorbeeld vergoedingen aanbieden aan de eigenaren die moeten verhuizen en er zo 
voor zorgen dat die eigenaar wel meewerkt aan de herstructurering. Onder bevoegdheden valt onder andere het 
geven van goedkeuringen. De gemeente kan dit doen door middel van het verlenen van vergunningen. De 
eigenaren hebben de bevoegdheid om goedkeuring te geven (en dus toestemming) over mogelijke 
veranderingen aan het winkelcentrum en hun eigen winkelpand(en). Naast het verlenen van vergunningen heeft 
de gemeente een andere bevoegdheid , namelijk de mogelijkheid tot onteigening van winkelpanden. 

ldentiteit 
Actoren staan op een bepaalde manier bekend bij andere actoren. De andere actoren hebben dan een bepaald 
beeld van die actor en dat is zijn identiteit. Met behulp van zijn identiteit kan die actor het een en ander voor 
elkaar krijgen. De identiteit van een organisatie wordt bepaald door de werknemers die de organisatie 
vertegenwoordigen. De identiteit van de werknemer is dan ook de identiteit van de organisatie. Bij identiteit wordt 
er gekeken naar de mate van professionaliteit. De mate van professionaliteit wordt onder andere bepaald door 
de mate van kennis {deskundigheid) en kunde (vaardigheden) omtrent herstructurering. Bij kennis gaat het er om 
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hoeveel de actoren weten van herstructureren. Een projectontwikkelaar weet daar meer over dan een eigenaar
ondernemer. Voorbeelden van vaardigheden die een actor kan hebben zijn goede onderhandelingsvaardigheden 
of juist goed zijn in het opbouwen van relaties. Kennis en kunde worden op verschillende manieren verkregen. 
Een manier is het eerder meegemaakt hebben en dus in de praktijk ervaren hebben (ervaring). 
manier is door middel van studie. Een projectontwikkelaar kan 
opgeleid zijn voor het vak dat hij uitoefent en daarna in de 
praktijk ervaring opgedaan hebben. Een institutioneel belegger 
kan opgeleid zijn tot belegger en heeft ervaring opgedaan met 
herstructureren in de jaren dat hij werkt. Bij ervaring zal 
aangegeven worden of daar veel, weinig of geen sprake van is 
(hetzelfde geldt voor professionaliteit) . Bij vaardigheden 
kunnen bepaalde vaardigheden genoemd worden . Wanneer 
actoren de benodigde kennis en kunde niet in huis hebben, 
kunnen zij daarvoor adviseurs inhuren, die wel de benodigde 
kennis en kunde bezitten . Dit wordt echter niet verder 
onderzocht. Naast deze punten wordt er ook gekeken naar het 
imago van de verschillende actoren. Een eigenaar
ondernemer kan de projectontwikkelaar arrogant of 

Ervaring 
(praktijk) 

Stu die 
(theorie) 

Kennis en kunde 

Professionaliteit 

Een andere 

onbetrouwbaar vinden en dit heeft invloed op de wijze hoe de 
eigenaar-ondernemer zich opstelt tegenover de 
projectontwikkelaar. 

Figuur 5.2 Schematische toelichting professionaliteit 

5.1.4 Macht 
Eerder in dit hoofdstuk is het begrip "macht" aangehaald. In deze paragraaf wordt nader ingegaan op wat er 
onder macht verstaan wordt en hoe macht te maken heeft met het procesverloop. Macht wordt op verschillende 
manieren beschreven. Burie omschrijft macht als het vermogen van een actor om in overeenstemming met zijn 
doeleinden, de gedragsalternatieven van een andere actor te beperken. Hierbij ligt de nadruk echter op 
negatieve sancties. De gedragsalternatieven worden volgens deze definitie namelijk beperkt. Klijn41 geeft aan dat 
macht tevens het vermogen is om gedragsalternatieven van anderen te verruimen. Het verschaffen van 
subsidies moet dan bijvoorbeeld als macht worden beschouwd. 

Macht wordt veroorzaakt door de verschillende hulpbronnen en niet door de uitgangspunten en belangen. De 
uitgangspunten en belangen bepalen de denkwijze van de actor en de hulpbronnen kunnen ingezet worden om 
andere actoren te be"lnvloeden. Een actor met veel hulpbronnen kan meer voor elkaar krijgen dan een actor 
zonder hulpbronnen. Tijdens onder andere onderhandelingen kunnen de actoren hun hulpbronnen inzetten en zo 
het verloop van de onderhandelingen bepalen . Dit kan voorkomen wanneer een eigenaar een pand in het bezit 
heeft dat, om het herstructureringsplan te laten slagen , gesloopt moet worden. Deze eigenaar kan dit uitbuiten 
door alleen onder bepaalde voorwaarden te willen verhuizen . Een andere manier van het inzetten van de 
hulpbronnen is het stemmen tijdens een vergadering van eigenaars. De eigenaren hebben stemrecht, echter 
wordt de mate van het stemrecht bepaald door bijvoorbeeld het totaal aan oppervlak dat een eigenaar bezit. Een 

41 Klijn , E.H. (1996); Regels en sturing in netwerken; Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam 
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eigenaar met een groat oppervlak heeft veel invloed (en dus macht) op het verloop van het 
besluitvormingsproces. 

De actoren kunnen niet altijd terugvallen op dezelfde hulpbron. Dit kan gebeuren doordat de hulpbronnen niet op 
elke onderhandeling invloed hebben, maar ook door verschillende samenstellingen van actoren tijdens 
onderhandelingen. Als voorbeeld kan hierbij genoemd warden de locatie van het pand uit de vorige alinea. Dit 
kan invloed hebben op een onderhandeling tussen de projectontwikkelaar en die eigenaar, maar wanneer er 
gestemd moet warden tijdens een vergadering van eigenaars dan heeft de locatie geen invloed, maar wel het 
oppervlak. 

5.1.5 Matrix 
Het beschrijven van de kenmerken van de verschillende actoren gebeurt aan de hand van het invullen van een 
matrix met horizontaal de hulpbronnen, uitgangspunten en belangen en verticaal de verschillende actoren. In 
tabel 5.1 is de matrix afgebeeld. De actoren die in de matrix staan zijn de actoren , die de meeste invloed hebben 
op het proces. Er is een indeling gemaakt in verschillende soorten eigenaren, aangezien er verschillen op 
kunnen treden in het gedrag van de eigenaren tijdens het proces. 

Grootwinkelbedrijf 

lnstitutioneel belegger 

Particuliere belegger 

Particuliere eigenaar 

Eigenaar-ondernemer 

Gemeente 

Projectontwikkelaar 

Tabel 5.1 Matrix voor beschrijven van de kenmerken van de actoren 
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5.2 lnteracties tussen actoren 
Naast het in kaart brengen van de actoren, moeten ook de interacties tussen de betrokken actoren in 
kaart worden gebracht. Om tot overeenstemming te komen over een herstructurering, wordt er veel 
door de actoren gesproken en besproken. Deze interacties tussen de actoren vinden in wisselende 
samenstellingen plaats. Bij de verschillende interacties zijn dus steeds andere actoren aanwezig. 
Eigenaren en huurders zullen samen onderhandelen over de huurprijs van een pand en de gemeente 
zal daar niet bij aanwezig zijn . Voor het in kaart brengen van de interacties tussen de actoren wordt 
de besluitvormingsreconstructiemethode als basis gebruikt. 

5.2.1 Procesverloop in arena's 
De actoren vormen samen een netwerk. Een 
netwerk wordt door de Bruijn (2004)42 

omschreven als: "een aantal actoren met 
verschillende be/angen, die voor realisering 
van hun doe/stellingen van elkaar afhankelijk 
zijn." 

....._. lnteractie I relatie Arena 

De actoren die betrokken zijn bij een 
herstructurering hebben ook verschillende 
belangen, maar zijn wel van elkaar 
afhankelijk om de herstructurering door te 
laten gaan (doelstelling). Doordat de actoren 
onderling interacties aangaan binnen dit 
netwerk ontstaan er verschillende arena's 
(zie figuur 5.3) . Figuur 5.3 Fictieve weergave van netwerk en arena's binnen netwerk 

Een arena (ook wel beleidsarena) is volgens Teisman (1992)43 

"een tijde/ijk platform voor interacties, 
die zich richten op een bepaald project (onderwerp), 
waarbij de samenstelling en de interacties een zekere continui"teit kennen." 

Verandert de samenstelling van actoren van het geactiveerde netwerk, komen nieuwe agenda-punten aan de 
orde of wijzigt de aard van de interacties, dan ontstaat een nieuwe arena. Beslissingen komen tot stand in een 
reeks van arena's die naast elkaar en opeenvolgend bestaan en die varieren qua samenstelling , type interactie 
en onderwerpen.44 Met type interacties wordt bedoeld dat een interactie een onderhandeling kan zijn , maar ook 
uitwisseling van informatie of besluitvorming. 

42 Bruijn J.A. de, ten Heuvelhof, E.F. (2004) ; Management in netwerken; Uitgeverij Lemma bv; Utrecht 
43 Teisman G.R. (1992); Complexe besluitvorming; Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam; 's-Gravenhage 
44 Teisman G.R. (1992); Complexe besluitvorming; Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam; 's-Gravenhage 

TU/e - 42 - WPM E~ Groep 



Herstructureren in arena's Renate Griffioen 

In paragraaf 4.2.6 is de besluitvormingsreconstructiemethode van Teisman besproken en is het schema (figuur 
4.2) te zien dat gebruikt wordt voor het in kaart brengen van de interacties. Deze figuur wordt voor dit onderzoek 
aangepast. De aanpassingen worden in deze paragraaf behandeld en zijn afgebeeld in figuur 5.4. De eerste 
aanpassing houdt in dater meerdere arena's gelijktijdig actief kunnen zijn . In de figuur wordt dat duidelijk door 
onder elkaar meerdere pijlen en arena's weer te geven. De tweede aanpassing wordt gemaakt, aangezien niet 
alle arena's precies gelijktijdig actief zijn . Sommige arena's worden pas later in het proces actief dan andere 
arena's of houden eerder op te bestaan. De verschillende arena's kunnen invloed hebben op andere arena's. Zo 
kan het zijn dat een besluit genomen door arena 2a nodig is voordat arena 1 b over kan gaan tot het nemen van 
besluiten. Dit wordt aangegeven door middel van pijlen. 

Procesverloop 

A B c 

3a 

c::1}' Arena die invloed heeft op een andere arena 

D E F 

A-F 
1-3 
a-e 

= Beslismomenten 
=Arena's 
= Subarena's 

Figuur 5.4 Procesverloop in arena's, met verschillende start- en eindmomenten en elkaar be'lnvloedend 

De hoofdletter A geeft het initiatief aan en de hoofdletters B tot en met F geven de beslismomenten aan. Hiervoor 
kunnen belangrijke momenten gebruikt worden . Voorbeelden hiervan zijn het moment dat de intentie- en 
samenwerkingsovereenkomst gesloten worden . Dit zijn namelijk mijlpalen in het herstructureringsproces. Bij elk 
project kunnen dit weer verschillende beslismomenten zijn . De cijfers geven aan om welke arena het gaat, de 
zogenaamde hoofdarena. De arena's worden ingedeeld aan de hand van de actoren (dat is het vaste gegeven 
binnen een arena). Arena 1 zou bijvoorbeeld kunnen bestaan uit de projectontwikkelaar, de gemeente en de VvE 
en arena 2 uit de leden van de VvE. De kleine letters geven de arena's aan in de loop van de tijd en kunnen 
gezien worden als sub-arena's. Arena 1 a is de eerste keer dat de actoren samenkomen en 1 b volgt daarop, et 
cetera. Dit kunnen bijvoorbeeld de verschillende AL V's zijn van de VvE. 
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5.2.2 lnput-factoren van arena's 
De arena's worden gevormd door enkele input-factoren. 
De input-factoren voor elke arena zijn de actoren , een 
onderwerp, hulpbronnen (zie paragraaf 4.3) en 
spelregels.45 Deze factoren zijn al eerder aan bod geweest 
in dit onderzoek. Alleen de spelregels worden hier 
toegelicht. actoren 

Renate Griffioen 

onderwerp 

spelregels 

hulpbronnen 

De spelregels bepalen hoe de verschillende actoren zich 
binnen een arena dienen te gedragen. Dit kunnen de 
actoren afspreken, maar dat kan ook vanzelf zo gegroeid 
zijn . Voorbeelden van spelregels kunnen zijn dater tijdens 
een onderhandeling bepaalde hulpbronnen wel of niet 
ingezet mogen worden en dat er bepaalde actoren in een Figuur 5.5 lnput-factoren van een arena 

arena mogen participeren (een soort van toegangsregel voor de arena) . De laatstgenoemde spelregel geldt voor 
dit onderzoek, de actoren zijn een vast gegeven per arena, de zogenaamde hoofdarena. Dus wanneer de 
samenstelling van de actoren verandert, is er ook sprake van een andere (hoofd)arena. Binnen een hoofdarena 
(met zijn vaste actoren) kunnen dus wel het onderwerp, de spelregels en de ingezette hulpbronnen veranderen, 
waardoor er subarena's ontstaan. 

Er kan gesteld worden dat wanneer een van de input-factoren verandert, de andere factoren ook kunnen 
veranderen . Wanneer het onderwerp verandert, zullen ook andere hulpbronnen ingezet moeten worden en 
kunnen de regels anders zijn. De verschillende input-factoren vertonen wederzijdse samenhang. 

5.3 Conclusie 
Voor begonnen kon worden met het opstellen de onderzoeksmethodiek, zijn er uitgangspunten opgesteld. De 
uitgangspunten zijn dat de verschillende actoren moeten worden beschreven, namelijk de projectontwikkelaar, de 
gemeente, de VvE en de eigenaren. Daarnaast moet het procesverloop beschreven worden , waarbij uitgegaan 
wordt van de interacties tussen de actoren en het procesverloop in de beginfasen van de herstructurering. 

Om te komen tot de onderzoeksmethodiek zijn er verschillende bestaande methodieken behandeld . Hierbij werd 
gekeken of ze voldoen aan de uitgangspunten en of de methodieken geschikt waren voor het inzichtelijk maken 
van het verloop van het herstructureringsproces van winkelcentra met versnipperd eigendom. Uiteindelijk bleek 
dat er twee methodieken als basis konden worden gebruikt voor het opstellen van de interactie
reconstructiemethode. 

De interactie-reconstructiemethode bestaat uit twee delen, namelijk als eerste het beschrijven van de actoren en 
als tweede het inzichtelijk maken van de interacties tussen de actoren. De twee delen staan niet los van elkaar, 
aangezien de actoren (met hun uitgangspunten, belangen en hulpbronnen) het verloop van het 
herstructureringsproces bepalen. Daardoor kan gesteld worden dat het eerste dee!, de matrix deels de input 

45 Wijk, J.J. van , Engelen, R.F.J.M., Blom. W.F. (2001); Verkennen van methodieken ten behoeve van netwerkanalyses in 
transitieonderzoek; RIVM; Bilthoven 
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verzorgt voor de arena's. In de figuur 
hiernaast wordt dat afgebeeld . De 
belangen en uitgangspunten staan bij 
de "actoren", omdat deze punten het 
gedrag van de actoren zelf be·1nvloeden 
en de hulpbronnen door het inzetten van 
bepaalde hulpbronnen andere actoren 
kunnen be"lnvloeden en daardoor ook 
het verloop van het proces. 

Belangen 

Uitgangspunten 

Renate Griffioen 

Actoren Spelregels 

~----t.i Hulpbronnen 

Figuur 5.6 De input-factoren van een arena, waaronder de matrix 

In figuur 5.7 wordt verder gegaan met het samenvoegen van de twee deten. Hier zijn de verschillende arena's in 
de tijd uitgezet en in de arena's is het figuur met de input-factoren weergegeven. Dit om aan te geven dat elke 
arena weer eigen input-factoren heeft. 

Tijdslijn 

A B c D 

-~ 
_,__ 

~ 
_,__ ~ -

A it B c 

~ --~ -
I >---

Figuur 5.7 lnteractie-reconstructiemethode 

De methodiek is nu opgestetd, maar moet getoetst en gentustreerd worden. Dit zat gebeuren aan de hand van 
een casestudy en wet de herstructurering van Winketcentrum Woenset te Eindhoven. In het votgende hoofdstuk 
wordt toegeticht hoe die case behandeld gaat worden en hoe de onderzoeksmethodiek daar een rot in speelt. 
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6 Theorie naar praktijk 
Om de interactie-reconstructiemethode te kunnen toetsen en illustreren wordt een casestudy gedaan. In dit 
hoofdstuk wordt toegelicht wat een casestudy is en hoe deze uitgevoerd kan worden. Vervolgens wordt ingegaan 
op het interviewprotocol en de wijze waarop de verkregen informatie verwerkt zal worden. 

6.1 Casestudy 
Een casestudy is een onderzoek waarbij de onderzoeker probeert om een diepgaand inzicht te krijgen in een of 
enkele tijdruimtelijk begrensde objecten of processen. Deze objecten of processen kunnen zijn een organisatie, 
een bedrijf, totstandkoming van een bepaalde wet, enzovoorts.48 In dit onderzoek gaat het om een proces en dan 
wel het verloop van het herstructureringsproces van winkelcentra met versnipperd eigendom. Een casestudy 
heeft de volgende kenmerken47

: 

1. een klein aantal onderzoekseenheden; 
2. een arbeidsintensieve benadering; 
3. meer breedte dan diepte; 
4. selectieve ofwel strategische steekproef; 
5. kwalitatieve gegevens en dito dataverzamelingsmethoden; 
6. een open waarneming op locatie. 

Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een enkelvoudige casestudy. Deze case wordt diepgaand 
bestudeerd . Zoals het vijfde kenmerk aangeeft wordt er gewerkt met kwalitatieve gegevens en de daarbij 
behorende dataverzamelingsmethoden. Het zal hierbij gaan om deskresearch en het doen van interviews. 

6.1.1 Deskresearch41 

Deskresearch houdt in dat er gezocht wordt naar bestaande gegevens en dat deze geanalyseerd worden . 
Bestaande gegevens zijn er in verschillende gedaantes. Ten eerste zijn er diverse documenten, zoals brieven, 
memo's, notulen van vergaderingen, besluitenlijstjes, beleidsnotities, onderzoeksverslagen, websites en artikelen 
·in kranten en tijdschriften . Ten tweede zijn er diverse soorten databestanden, namelijk databestanden van 
organisaties met betrekking tot leden en telefoon- en mailinglijsten. Ten derde is er audiovisueel materiaal , 
waaronder tekeningen , afbeeldingen, presentaties en foto's. Ten vierde zijn er fysieke objecten, zoals computers, 
printers, machines en kunstwerken. Deze laatste soort gegevens wordt in dit onderzoek niet meegenomen. De 
andere drie, de documenten (met name notulen van vergaderingen) , databestanden en audiovisueel materiaal 
worden daarentegen wel gebruikt. 

6.1.2 lntervieW49 

Interviews zijn er in verschillende vormen, bijvoorbeeld mondeling, schriftelijk of telefonisch. In dit onderzoek 
wordt gebruik gemaakt van mondelinge interviews, omdat de case diepgaand geanalyseerd gaat worden en er 

46 Verschuren , P. , Doorewaard, H. (2003; derde druk); Het ontwerpen van een onderzoek; Uitgeverij Lemma; Utrecht 
47 Verschuren , P. , Doorewaard , H. (2003; derde druk); Het ontwerpen van een onderzoek; Uitgeverij Lemma; Utrecht 
48 Brasier, J.F.A. (2000) ; De kern van casestudy's; Uitgeverij Van Gorcum & Comp; Assen 
49 Brasier, J.F.A. (2000); De kern van casestudy's; Uitgeverij Van Gorcum & Comp; Assen 
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zo doorgevraagd kan worden op bepaalde onderwerpen. Daarnaast kan er verschil worden gemaakt in gesloten 
en open interviews. Bij gesloten interviews wordt gebruik gemaakt van gestructureerde vragenlijsten waarin de 
meeste vragen al zijn voorzien van antwoordcategorieen, terwijl open interviews ongestructureerd zijn in de zin 
dat er gewerkt wordt met een lijst met globale vragen . Er kan echter ook een tussenvorm gebruikt worden . Oat 
zal in dit onderzoek gedaan worden. Gesteld kan worden dater in dit onderzoek gebruik zal worden gemaakt van 
mondelinge semi-gestructureerde diepte-interviews. 

Voor een casestudy is het van belang om goede informanten te vinden . Voor dit onderzoek is er gesproken met 
actoren, die openstonden voor de onderzoeker, ge"lnteresseerd waren in het onderzoek, tijd vrij konden maken 
en redelijk objectief konden oordelen over de gebeurtenissen. In onderstaande tabel staan de verschillende 
actoren met daarbij het aantal ge"lnterviewden. 

Actoren Aantal 
Projectontwikkelaar 2 
Gemeente 1 
CVvE-voorzitter 1 
Eiqenaren: . Grootwinkelbedriiven 2 . lnstitutioneel beleggers 1 . Particuliere beleaaers 1 
• Particuliere eiqenaren 1 . Eiqenaar-ondernemers 3 

Totaal 12 

Tabel 6.1 Aantal ge"interviewde actoren per type 

6.2 lnterviewprotocol 
Voor het onderzoeken van de case wordt een interviewprotocol opgesteld , waardoor de interviews op 
gestructureerde wijze kunnen worden uitgevoerd om zo de gewenste informatie te achterhalen . Voor het 
opstellen van de interviews wordt gebruik gemaakt van de opgestelde onderzoeksmethodiek. Deze wordt als 
basis gebruikt. Ten eerste moet aan de hand van het interview de matrix ingevuld worden en ten tweede moet er 
inzichtelijk gemaakt kunnen worden welke interacties, ingedeeld in de arena's, er plaats hebben gevonden. Het 
opgestelde protocol is te vinden in bijlage 1. 

Het interview wordt begonnen met een inleiding, waarin het doel van het onderzoek, de aanleiding en de 
onderzoeksmethodiek kort worden toegelicht. Tevens wordt dan verteld dat de resultaten anoniem verwerkt 
zullen worden, wat de ge"lnterviewde de mogelijkheid geeft om vrijuit te spreken. Na deze inleiding volgt het 
interview dat bestaat uit twee delen: 
1. Kenmerl<en van de actoren. Het doel van dit deel is informatie voor de matrix te verzamelen. Er wordt dus 

ingegaan op de verschillende hulpbronnen, de uitgangspunten en belangen van de actoren. De indeling van 
de hulpbronnen is als volgt: 
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Benodigdheden: Hierbij gaat het om eigendom, kapitaal en bevoegdheden. Hiervoor worden open 
vragen gesteld. Voorbeelden van vragen aan eigenaren zijn : Hoeveel panden heeft u in eigendom en 
wat is totale oppervlakte van de panden? Is er iets veranderd aan de panden door de herstructurering, 
bijvoorbeeld renovatie, uitbreiding, inkrimping en I of relocatie? Wat waren uw bevoegdheden gezien de 
herstructurering? Op welke wijze heeft u de herstructurering gefinancierd? 
ldentiteit: Om aan de hulpbron identiteit vorm te geven wordt er aan de verschillende actoren gevraagd 
wat ze van elkaar vinden, ender andere over de mate van professionaliteit, ervaring en kennis . Dit wordt 
gedaan door het gebruik van gesloten vragen. De mate van professionaliteit, ervaring en kennis wordt 
ingedeeld in een schaal van 1 tot en met 5 (zie onderstaande tabel) . Daarbij wordt van de 
ge'interviewden een toelichting gevraagd op het gegeven punt. 

Profess ion a I iteit Ervaren Mate van kennis 
1. Niet professioneel 1. Niet ervaren 1. Geen kennis 
2. Weinig professioneel 2. Weinig ervaren 2. Weinig kennis 
3. Redelijk professioneel 3. Redelijk ervaren 3. Redelijke kennis 
4. Professioneel 4. Ervaren 4. Kennis 
5. Zeer professioneel 5. Zeer ervaren 5. Veel kennis 

2. lnteracties tussen de actoren. Het tweede deel van het interview gaat in op de interacties tussen de actoren. 
De eerste vraag van dit deel is met welke actoren de ge'interviewde interacties had en in welke 
samenstellingen. Daarna wordt er per arena een checklist met onderwerpen doorlopen. De checklist bestaat 
uit de volgende onderwerpen : 
• Beslismomenten 

Onderwerp 
Spelregels 

• Hulpbronnen 
• lnvloed 

Knelpunten 
Terwijl de ge'interviewde vertelt over de arena's wordt gecheckt welke onderwerpen aan bod zijn geweest. 
Op deze manier kunnen de ge'interviewden vrijuit spreken over de verschillende arena's, waardoor het goed 
duidelijk wordt hoe zij de arena's beleefd hebben. 

6.3 lnformatieverwerking 
De informatie, die volgt uit de interviews en het deskresearch wordt verwerkt in de interactie
reconstructiemethode. In deze paragraafwordt behandeld hoe dat gedaan wordt. 

De matrix zal worden ingevuld met de verkregen informatie. Per interview zal een matrix ingevuld worden en 
deze worden met elkaar vergeleken en zullen samengevoegd worden. Op deze manier wordt de gehele matrix 
ingevuld . De uitgangspunten en belangen worden aan de hand van steekwoorden ingevuld. Bij eigendom wordt 
aangegeven of er veel of weinig panden dan wel vierkante meters in eigendom zijn . Het onderdeel kapitaal 
beschrijft op welke wijze de actoren aan het voor de herstructurering benodigde geld zijn gekomen, bijvoorbeeld 
door te sparen of door het bedrijfskapitaal aan te spreken . Bij bevoegdheden wordt besproken op welke manier 
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de actoren invloed hadden op het proces, bijvoorbeeld door stemrecht. Bij professionaliteit en ervaring wordt de 
mate ervan aangegeven in vijf stappen, bijvoorbeeld niet ervaren, weinig ervaren , redelijk ervaren , ervaren en 
zeer ervaren. Bij imago wordt beschreven hoe de andere actoren een bepaalde actor beoordeelden. 

Het in kaart brengen van de interacties gebeurt aan de hand van een schema waarin arena's in de tijd uitgezet 
warden met daarbij een toelichting . Om tot dit schema en de toelichting te komen warden er vier stappen 
doorlopen: 

Stap 1: lndelen in arena's 
Er wordt een indeling gemaakt in arena's. Bij elke arena wordt aangegeven welke actoren er in plaats 
hebben genomen. 
Stap 2: Aangeven van de (beslis)momenten 
Vervolgens warden belangrijke beslismomenten aangegeven en deze warden in de tijd uitgezet. 
Stap 3: Aangeven van de arena's in de tijd 
Door het uitvoeren van stap 1 en 2 ontstaat een raster waarin de verschillende subarena's geplaatst kunnen 
warden . De subarena's warden met een cijfer en letter aangeduid. Aangezien de arena's onderling met 
elkaar verbonden warden, warden er pijlen geplaatst van en naar de verschillende arena's. Deze pijlen 
warden in verschillende kleuren weergegeven en de kleur geeft aan wat de aard van de pijl is, namelijk 
adviserend (rood), informerend (geel) of beslissend (blauw). Bij informerend kan gedacht warden aan 
informatie over de renovatievoortgang die het bestuur van de CVvE geeft aan de leden tijdens een AL V. Ook 
kan het bestuur een advies geven ten aanzien van een besluit dat de AL V moet nemen. Beslissende pijlen 
warden geplaatst wanneer de ene arena, bijvoorbeeld de AL V van de CVvE, een besluit heeft genomen over 
de herstructurering waaraan een andere arena, bijvoorbeeld die met de projectontwikkelaar, de gemeente 
en het bestuur van de CVvE, zich dient te houden. Dus wanneer de AL V tegen een plan stemt, kan die 
andere arena niet doorgaan met dat plan en zullen er aanpassingen moeten warden gedaan. 
Stap 4: Toelichten van de arena 's 
In de methodiek kan warden aangegeven welke actoren er in welke arena zitten , wat de invloed van de 
bepaalde arena's op elkaar is en hoe dit alles in de tijd verloopt. De zaken die niet in de methodiek 
aangegeven kunnen warden, zullen tekstueel warden toegelicht. De toelichting bestaat uit twee delen, 
namelijk een beschrijving van de interacties en een reflectie . In de reflectie wordt aangegeven wat de invloed 
van de input-factoren (belangen, uitgangspunten, hulpbronnen en spelregels) en de verschillende arena's op 
elkaar is. 

Het doorlopen van deze stappen moet een compleet beeld opleveren van het verloop van het 
herstructureringsproces van winkelcentra met versnipperd eigendom en in dit geval de herstructurering van 
Winkelcentrum Woensel te Eindhoven. 

6.4 Resume 
In dit hoofdstuk is behandeld hoe, aan de hand van de interactie reconstructiemethode, de casestudy zal warden 
uitgevoerd. Het gaat hierbij om een enkelvoudige casestudy. De benodigde informatie wordt verkregen via 
deskresearch en het doen van mondelinge, semi-gestructureerde diepte-interviews. De interviews zijn opgesteld 
aan de hand van de opgestelde onderzoeks-methodiek en bestaat dan ook uit twee delen. Het eerste deel gaat 
in op de kenmerken van de actoren en het tweede deel gaat in op de interacties tussen de actoren. 
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De informatie verkregen uit de interviews en het deskresearch wordt gebruikt om de matrix in te vullen en de 
arena's schematisch en tekstueel uit te werken. In het volgende hoofdstuk wordt dit gedaan aan de hand van de 
case Winkelcentrum Woensel te Eindhoven. 
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7 Case: Winkelcentrum Woensel te Eindhoven 
In dit hoofdstuk wordt de interactie-reconstructiemethode getoetst en ge"illustreerd aan de hand van de case 
Winkelcentrum Woensel 0NCW) te Eindhoven. Er is gekozen voor de herstructurering van Winkelcentrum 
Woensel, aangezien deze een herstructurering achter de rug heeft, er een groot aantal zeer verschillende 
eigenaren bij betrokken waren en de contacten met de betrokken actoren via WPM WE-Management goed te 
achterhalen waren . Eerst wordt er een beschrijving gegeven van het winkelcentrum, waarna de uitkomsten van 
de casestudy in twee delen aan bod komen . 

7.1 Beschrijving Winkelcentrum Woensel 
In het noorden van Eindhoven ligt het stadsdeelcentrum 
Winkelcentrum Woensel. Dit winkelcentrum bestaat voor ongeveer 
80% uit non-foodwinkels en voor 20% uit food-winkels , waaronder 

WOENSX~~ 
vier supermarkten. Het winkelcentrum is door MBO (voormalig ING WINKELCENTRUM WOENSEL EINDHOVEN 

Real Estate) gerealiseerd in verschillende fasen, waarvan de eerste fase in 1969 werd opgeleverd . Ondernemers 
konden de panden kopen of leasen. Het leasecontract had een duur van 20 jaar en na die 20 jaar konden de 
ondernemers het pand kopen. Door de verkoop en lease aan de ondernemers ontstond een winkelcentrum met 
versnipperd eigendom. Het aantal eigenaren ligt rond de honderd. De verschillende eigenaren zijn verenigd in 
een Coop eratieve VvE. Naast de CVvE zijn er enkele VvE's aanwezig in WCW. De leden (eigenaren van 
winkelpanden) van deze VvE's zijn ook lid van de CVvE. De beheerder van WCW was MBO en deze werd later 
opgevolgd door WPM Vastgoedmanagement. 

Door de jaren heen zijn er veel veranderingen geweest ten aanzien van de soorten eigenaren. In de jaren '70 en 
'80 was MBO nog voor een groot deel eigenaar van het winkelcentrum in combinatie met vooral eigenaar
ondernemers. Na het aflopen van de leasecontracten, begin jaren '90, nam het aantal eigenaar-ondernemers 
flink toe, maar ook het aantal professionele eigenaren, onder andere de grootwinkelbedrijven. Wanneer de 
situatie van toen en de situatie van nu bekeken worden, heeft er wederom een verandering plaatsgevonden. De 
uitbreiding van het winkelcentrum is voor een groot deel verkocht aan een institutioneel belegger en het aantal 
eigenaar-ondernemers is afgenomen. Een deel van de eigenaar-ondernemers is nu particulier eigenaar en 
verhuurt het pand en een ander deel heeft het pand verkocht. 

De afgelopen jaren heeft een herstructurering plaatsgevonden in het winkelcentrum. Vernieuwing van het 
winkelcentrum was noodzakelijk, aangezien het winkelcentrum, gemeten naar de geldende maatstaven voor 
winkelcentra, versleten en verouderd was50

. Zowel de CVvE als de gemeente Eindhoven gaven dit aan. In 2003 
is gestart met de uitvoering van de renovatie en de uitbreiding en begin 2007 wordt het winkelcentrum officieel 
heropend. De herstructurering heeft de CVvE in samenwerking gedaan met de gemeente Eindhoven en ING 
Real Estate. De herstructurering bestond uit het volgende (zie figuur 7 .1): 
• Renovatie bestaande winkels (24.000 m\ 
• Uitbreiding winkelmeters (17.500 m\ 
• Vervangende nieuwbouw van circa 3.800 m2

; 

50 www.winkelcentrumwoensel.nl 
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• Herinrichting van het parkeerterrein en de overige openbare ruimte; 
• Nieuwbouw van 180 appartementen verdeeld over 3 torens en parkeerplaatsen voor bewoners. 

Renovatie van de bestaande winkels houdt in dat deze winkels aan de buitenzijde geschilderd zijn , voorzien zijn 
van een nieuwe luifel en voor enkele winkels hield dit tevens een verplaatsing van de ingang van de voorzijde 
naar de achterzijde in. In het winkelcentrum stonden verscheidene kiosken, deze zijn gesloopt. Er was sprake 
van zowel fysieke aanpassing als functionele versterking (nieuwe winkelformules zijn toegevoegd, waaronder 
H&M). 

Figuur 7.1 Plattegronden van Winkelcentrum Woensel voor en na de herstructurering. 

Vanaf het moment dat de CVvE aan de bel trok dat WCW opgeknapt moest worden tot het moment van gereed 
zijn van de herstructurering is ongeveer 20 jaar voorbij gegaan. Met name de eerste fasen, de initiatief-, definitie
en ontwerpfase, hebben lang geduurd. In het vervolg van dit hoofdstuk worden de beginfasen dan ook uitgebreid 
geanalyseerd door middel van interactie-reconstructiemethode. 

7.2 Beschrijving van de actoren 
Na deze korte situatieschets van WCW wordt nu het verloop van het herstructureringsproces inzichtelijk gemaakt 
door het toepassen van de interactie-reconstructiemethode. In deze paragraaf wordt ingegaan op de actoren aan 
de hand van de opgestelde matrix (zie matrix 7.1 aan het eind van deze paragraaf) . De actoren die besproken 
worden in deze paragraaf zijn de gemeente Eindhoven, de projectontwikkelaar ING Real Estate, de CVvE en de 
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verschillende typen eigenaren. Dit gebeurt aan de hand van de in de matrix benoemde kenmerken. Hier volgt 
een toelichting op de matrix. 

7.2.1 Belangen 

GWB IB PB PE EO Gemeente ING 
• Gezamenlijk • Gezamenlijk • Gezamenlijk • Eigen belang • Eigen belang • Gezamenlijk • Gezamenlijk 

belang belang belang belang belang 
(algemeen 
belang) 

•Lange •Lange •Lange • Korte termijn • Korte termijn •Lange •Lange 
termi'n termi'n termi'n termi·n termi·n 

Er is een verschil tussen gezamenlijk en eigen belang waargenomen bij de actoren. Gesteld kan worden dat alle 
actoren uitgaan van hun eigen belang, maar dat sommige het gezamenlijk belang kunnen zien als hun eigen 
belang. In de bovenstaande tabel is dit afgebeeld. Vooral de particuliere eigenaren en de eigenaar-ondernemers 
hebben veel moeite om het gezamenlijk belang als hun eigen belang te zien. De andere actoren gaan wel uit van 
het gezamenlijk belang. Het verschil in belang tussen de actoren wordt veroorzaakt door de invalshoek van 
waaruit de actoren betrokken zijn bij het winkelcentrum. Voor de projectontwikkelaar en de grote beleggers is 
WCW een van de projecten die zij in Nederland hebben, waardoor zij op afstand van WCW staan. Het is 
belangrijk voor hen om voldoende rendement te halen uit WCW. Voor de gemeente is WCW een onderdeel van 
de gemeente Eindhoven. Zij dienen ook een maatschappelijk belang en kijken zodoende ook naar andere 
winkelcentra en de woonwijken rondom WCW. De CVvE is er juist weer voor het winkelcentrum. Het is de taak 
van de CVvE om het belang van het winkelcentrum als geheel te dienen. Dit houdt in dat het voor de CVvE van 
belang is dat het onroerend goed in stand moet worden gehouden en dat het winkelcentrum goed draait. 

De eigenaar-ondernemers en een groot deel van de particuliere beleggers kijken tegen de herstructurering aan 
vanuit hun eigen pand en daardoor ook vanuit hun eigen belang. Daarnaast is er een verschil waargenomen 
tussen het denken in lange en korte termijn. De eigenaar-ondernemers en de particuliere eigenaren zien vooral 
de kosten die op korte termijn gemaakt worden en niet de opbrengsten die er op lange termijn zijn door de 
herstructurering. De andere actoren denken juist meer aan de lange termijn en de opbrengsten en dus 
rendementen die uiteindelijk zullen volgen uit de herstructurering. 

Er hebben zich gedurende het b~staan van WCW verschuivingen voorgedaan, zo zijn er eigenaar-ondernemers 
die particulier eigenaar zijn geworden en particuliere eigenaren die op hun beurt door meer panden aan te kopen 
particulier belegger zijn geworden. Bij deze verschuiving is duidelijk een verandering waar te nemen in belangen. 
De eigenaar-ondernemer is gericht op eigen belang en korte termijn . De particuliere belegger ziet meer het 
gezamenlijke belang als zijn eigen belang en ziet de opbrengsten op de lange termijn. De particulier eigenaar zit 
er tussenin. 
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7.2.2 Uitgangspunten 

IB PB PE EO Gemeente ING 
• Upgraden • Upgraden • Upgraden • Upgraden • Upgraden • Upgraden • Upgraden 

pand(en) en pand(en) en pand(en) en pand(en) en pand(en) en kwaliteit WCW kwaliteit 
wcw wcw wcw wcw wcw wcw 

• Uitbreiden • Uitbreiden • Uitbreiden • Uitbreiden win- • Uitbreiden 
kels, woningen 

•Weinig •Weinig • Budgetneutraal • Rendement 
kosten kosten uitkomen behalen 

rand ri"s 

De uitgangspunten komen voor een deel voort uit de belangen, maar ook uit wensen van de actoren . Duidelijk 
werd dat alle actoren het eens waren over het feit dat het noodzakelijk was dat het winkelcentrum ge-upgrade 
moest worden. Alleen waren de actoren het niet altijd eens over de manier waarop dat moest gebeuren. Naast 
het upgraden van de kwaliteit van het winkelcentrum hadden de eigenaren onderling verschillende 
uitgangspunten. De meeste grootwinkelbedrijven, de institutionele beleggers en de particuliere beleggers wilden 
graag op grote schaal hun eigendom uitbreiden, zowel gezien het aantal panden als de oppervlakte van de 
panden. Een deel van de particuliere eigenaren en de eigenaar-ondernemers wilden ook zelf uitbreiden. Echter 
een groot deel van de eigenaar-ondernemers zag de uitbreiding van het aantal panden (en dus winkels) als 
concurrentie. Gezien het feit dat de CVvE en haar leden niet voldoende financiele middelen bezaten om de 
gehele renovatie te betalen, moest uitbreiding tot de uitgangspunten behoren van de CVvE. De gemeente stelde 
dater wat betreft de winkels uitgebreid mocht worden en dater minimaal 150 woningen bij moesten komen . Het 
openbaar gebied moest hoogwaardig worden ingericht en de gemeente ging er vanuit dat het minimaal 
budgetneutraal uit moest komen gezien de opbrengsten (grondprijs) en de gemaakte kosten (bouwrijp maken 
van de grond en het inrichten van de openbare ruimte) . De projectontwikkelaar had als uitgangspunten dat hij 
door het realiseren van de nieuwbouw en de renovatie een bepaalde winst en rendement moest halen. Het 
realiseren van de nieuwbouw en de renovatie werden dan ook allebei als uitgangspunt gezien. 
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7.2.3 Benodigdheden 
Vervolgens worden de verschillende benodigdheden besproken die de verschillende actoren bezitten. Sommige 
van deze benodigdheden geven de actoren een soort machtspositie tijdens de onderhandelingen. 

IB PB PE EO Gemeente ING 
• Meerdere, • Meerdere • Enkele •Elm of • Een pand • Grond • Enkele 

grote panden panden enkele panden 
anden and en 

• Bedrijfs- • Bedrijfs- • Bedrijfs- • Eigen of • Eigen of • lnkomsten • Bedrijfs-
kapitaal kapitaal kapitaal geleend geleend door verkoop kapitaal 

ka itaal ka itaal rond 
• Stemrecht • Stemrecht • Stemrecht • Stemrecht • Stemrecht 
• Zeggen- • Zeggen- • Zeggen- • Zeggen- • Zeggen- • Zeggen-

schap schap schap schap pand schap grond schap 
pand(en) pand(en) pand(en) panden 

• Goedkeuring 
verlenen (ver-

unnin en 

De benodigdheden zijn : 
Eigendom: De eigenaar-ondernemers hadden over het algemeen een pand in eigendom en de particuliere 
eigenaren hadden over het algemeen een of enkele panden in eigendom. De eigenaar-ondernemers 
gebruikten het pand dan ook voor het exploiteren van hun eigen winkel. De particuliere eigenaren hadden 
het pand in eigendom dat ze eerst zelf gebruikten als ondernemer en zijn gaan verhuren. De overige 
eigenaren hadden meestal meerdere panden in eigendom dan wel panden met een groot oppervlak 
(bijvoorbeeld Hema Vastgoed had een pand van 2.000 m\ Een enkeling had een pand in eigendom, wat 
cruciaal was voor de herstructurering voor ender andere mogelijke doorbraken om de routing te maken. 
Kapitaal : Er is een groot verschil in de hoeveelheden kapitaal die de verschillende actoren bezitten . De grote 
actoren, zeals ING, grootwinkelbedrijven, institutioneel beleggers en de particuliere beleggers kunnen het 
bedrijfskapitaal aanspreken om een herstructurering te financieren . De institutioneel beleggers en de 
grootwinkelbedrijven gaven aan dat dit voor hen geen enkel probleem is. De particuliere eigenaren en de 
eigenaar-ondernemers moeten hun persoonlijke (gespaarde) kapitaal aanspreken of een lening (hypotheek) 
nemen. Bij deze eigenaren is het heel duidelijk dat zij de herstructurering uit hun eigen portemonnee moeten 
betalen. De gemeente wil budgetneutraal uitkomen, wat inhoudt dat de inkomsten uit de grondopbrengst de 
kosten moeten dekken. Het kapitaal dat de CVvE bezit is ingelegd door de leden van de CVvE. Het 
ingelegde geld zit in een renovatiefonds. 
Bevoegdheden: De CVvE, de gemeente en ING krijgen tijdens het proces bevoegdheden ten opzichte van 
elkaar (bevoegdheden als zijnde verantwoordelijkheden). Voor de verschillende eigenaren gelden dezelfde 
bevoegdheden, namelijk stemrecht en zij moeten toestemming geven aan bepaalde veranderingen aan hun 
pand. Het verschil in stemrecht wordt bepaald door het aantal vierkante meters dat zij in eigendom hebben. 
De eigenaren met het grootste aantal vierkante meters hebben het meeste stemrecht. De kleine eigenaren 
voelden zich hierdoor machteloos en kregen het idee dat de grote eigenaren het daardoor voor het zeggen 
hadden tijdens de AL V's. De eigenaren konden hun bevoegdheden uitbreiden door bijvoorbeeld in het 
bestuur van de CVvE plaats te nemen, aangezien het stemrecht daar gelijk verdeeld is. Doordat de 
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gemeente de openbare ruimte in eigendom heeft, heeft het hierdoor invloed op de herstructurering. Op het 
moment dat er een uitbreiding van WCW komt, moet er grond gekocht worden van de gemeente. Om te 
kunnen slopen en bouwen moet de gemeente toestemming geven door het verlenen van vergunningen . 

7.2.4 ldentiteit 
De identiteit van de actoren wordt bepaald aan de hand van drie factoren, namelijk de mate van professionaliteit, 
ervaring en het imago. Dit is bepaald door de actoren te vragen om de andere actoren in het proces te 
beoordelen. 

GWB 18 PB PE EO Gemeente ING 
• Professioneel • Professioneel • Redelijk •Weinig • Niet • Redelijk I • Professioneel 

weini 
• Ervaren • Ervaren • Redeli"k • Niet • Niet • Redeli"k • Zeer 
• Bedreigend • Actief • Passief • Passief • Onbetrouw- • Bedreigend 
• Onge"inte- • Onzeker tov • Onzeker tov baar • Betrouwbaar 

resseerd ING ING • Onduidelijke • Volhardend 
• Actief • Emotioneel • Emotioneel organisatie 

• Machteloos 
• Lokale kennis 

Het gaat om professionaliteit en ervaring ten aanzien van de herstructurering. Gesteld kan worden dat de actoren 
die veel ervaring hebben met herstructurering van winkelcentra met versnipperd eigendom zich professioneler 
gedragen tijdens het proces. De actoren voor wie dit geldt, zijn de projectontwikkelaar, de grootwinkelbedrijven 
en de institutionele beleggers. Deze actoren hebben kennis van zaken en waren rationeel ingesteld. Over het 
grootwinkelbedrijf en de institutionele beleggers werd dan ook gezegd dat zij goed weten waar hun belangen 
liggen en hoe zij deze belangen konden behartigen. De eigenaar-ondernemers en de particuliere eigenaren 
hebben geen ervaring met herstructurering van winkelcentra. Dit is logisch, aangezien zij meestal maar een 
winkelpand bezitten en zeker voor de eigenaar-ondernemers geldt dat hun core-business ergens anders ligt. 
Deze actoren waren zodoende ten aanzien van de herstructurering niet professioneel, sommige zelfs emotioneel. 
Wei moet gezegd worden dat de eigenaar-ondernemers de plaatselijke situatie erg goed kennen, zowel de 
consumenten als de andere (eigenaar-)ondernemers. 

Het bestuur van de CVvE bestaat uit verschillende eigenaren. Dit was ook te merken wanneer er gesproken werd 
over bijvoorbeeld de professionaliteit van het bestuur. Een deel van het bestuur werd wel als professioneel 
gezien (o.a. de voorzitter en de grootwinkelbedrijven) en een ander deel als niet professioneel. Het bestuur trad 
wel redelijk professioneel naar buiten (was vooral de voorzitter). 

De gemeente wordt gezien als een redelijk tot weinig professionele actor. De gemeente kwam over als een actor 
met een slechte projectorganisatie, het welbekende veelkoppige monster. Daarnaast waren zij niet reeel ten 
aanzien van de uitbreidingsmogelijkheden van het winkelcentrum en vonden de actoren de grondprijs die de 
gemeente vroeg veel te hoog. Wei wordt de gemeente gezien als redelijk ervaren. Daarbij wordt de 
herstructurering van de binnenstad en de ontwikkeling van de Heuvelgalerie genoemd. 
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Sommige actoren die minder kennis en ervaring bezaten over de herstructurering schakelden daarvoor adviseurs 
in . Dit had een wisselend resultaat. Enkele eigenaren schakelden accountants in, die echter geen kennis hadden 
van rekenen met vastgoed, waardoor er geen voordeel kon worden gehaald uit de ingeschakelde adviseurs. De 
CVvE heeft zich laten bijstaan door WPM Planontwikkeling . Dit is wel een adviseur met kennis van vastgoed en 
herstructurering van winkelcentra, waardoor dit wel voordeel had voor het procesverloop. Een van de actoren gaf 
ook aan dat de CVvE professioneel was, maar dat dat voor een groot deel werd bepaald door de aanwezigheid 
van WPM als adviseur. 

De professionele actoren staan erom bekend dat zij de zaken voor elkaar hebben en tevens meewerkend zijn in 
het herstructureringsproces. Vooral de eigenaar-ondernemers werken eerder de herstructurering tegen dan mee. 
Zij zijn tijdens ALV's veel te horen en dit wordt door sommige actoren gezien als stemmingmakerij . Wanneer het 
aankwam op stemmen hadden de grote eigenaren het over het algemeen voor het zeggen, doordat zij het 
grootste aandeel stemmen bezaten . Dit was voor sommige kleine eigenaren frustrerend, aangezien zij zeer 
betrokken zijn bij het winkelcentrum en zo goed als altijd aanwezig waren bij de AL V's. De grootwinkelbedrijven 
en de institutioneel beleggers waren dat niet en daardoor werden zij gezien als minder ge·interesseerd en toch 
hadden zij het voor het zeggen . De grotere eigenaren waren tijdens het proces actief aanwezig richting de 
projectontwikkelaar. Zij zochten contact met de projectontwikkelaar om de zaken vroegtijdig geregeld te hebben. 
De eigenaar-ondernemers en particuliere eigenaren wachtten meer at tot de projectontwikkelaar contact met hun 
zocht (passieve houding). 

Over de gemeente werd niet erg positief geoordeeld . Zij wordt veelal gezien als de vertragende factor van dit 
herstructureringsproces en onder andere daardoor als een onbetrouwbare actor. De gemeente kwam beloften 
niet na en stelde eisen aan de herstructurering die door de andere actoren niet altijd logisch gevonden werden. 

7.2.5 Resume 
Het totale overzicht van de kenmerken van de actoren zijn weergegeven in de matrix op de volgende pagina. De 
kenmerken van de actoren vertonen zowel verschillen als overeenkomsten . Kijkende naar de belangen is er een 
verschil tussen eigen en gezamenlijk belang . Elke actor gaat uit van zijn eigen belang en sommigen zien het 
gezamenlijk belang ook als hun eigen belang (gemeente, ING, grote eigenaren) . Een ander verschil in belangen 
is het denken in korte en lange termijn . De kleine eigenaren denken met name op de korte termijn. 

De hulpbronnen zijn verdeeld over de verschillende actoren. De gemeente en de eigenaren hebben eigendom in 
het winkelcentrum en ING heeft voldoende kapitaal om een dergelijke herstructurering voor een deel te 
financieren, waardoor de actoren elkaar nodig hebben. De grote eigenaren en ING zijn actoren die professioneel 
zijn en ervaring hebben met soortgelijke situaties. De kleine eigenaren en de gemeente worden gezien als 
onervaren en minder professioneel. Dit komt ook terug in hun imago. De eigenaar-ondernemers worden 
bijvoorbeeld beschreven als emotionele actoren . De professionele actoren hebben een actieve houding, terwijl 
de onprofessionele actoren afwachtend en dus passief te werk gaan. 

In de volgende paragraaf wordt het proces beschreven en wordt gekeken in hoeverre de kenmerken invloed 
hebben gehad op het proces. 
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• Gezamenlijk belang • Upgraden pand(en) • Meerdere, grote • Bedrijfskapitaal • Stemrecht • Professioneel • Ervaren • Bedreigend (veel 
• Lange termijn visie en winkelcentrum panden • Zeggenschap panden stemmen) 

GWB • Uitbreiden (oppervlak • Onge"interesseerd 
en aantal panden) • Actief richting PO 

• Gezamenlijk belang • Upgraden pand(en) • Meerdere panden • Bedrijfskapitaal • Stemrecht • Professioneel • Ervaren • Actief richting PO 
• Lange termijn vio>ie enWCW • Zeggenschap panden 

IB • Uitbreiden (oppervlak 
en aantal panden) 

• Gezamenlijk belang • Upgraden pand(en) • Enkele panden • Bedrijfskapitaal • Stemrecht • Redelijk • Redelijk 

PB 
• Lange termijn visie enWCW • Zeggenschap panden professioneel ervaren 

• Uitbreiden 

• Eigenbelang • Upgraden • Elm of enkele • Eigen of geleend • Stemrecht • Weinig • Geen ervaring • Passief 

PE • Korte termijn visie • Weinig kosten kleine panden kapitaal • Zeggenschap panden professioneel • Onzeker t.o.v. PO 
• Emotioneel 

• Eigenbelang • Upgraden • Een pand • Eigen of geleend • Stemrecht • Niet professioneel • Geen ervaring • Passief 
• Korte termijn visie • Weinig kosten kapitaal • Zeggenschap panden • Machteloos 

EO • Onzeker t.o.v. PO 
• Emotioneel 
• Stemmingmakers 

• Gezamenlijk belang • Upgraden kwaliteit • Grond: • lnkomsten door • Zeggenschap grond • Redelijk/weinig • Redelijk • Onbetrouwbaar 
(algemeen belang) van het winkelcentrum parkeerterrein en verkoop van grond • Goedkeuring verlenen professioneel ervaren • Onduidelijke 

Gem 
• Lange termijn visie • Uitbreiden winkels en overig openbaar (vergunningen) organisatie 

woningen gebied 
• Budgetneutraal 

uitkomen 

• Gezamenlijk belang • Upgraden kwaliteit • Enkele panden • Bedrijfskapitaal • Stemrecht • Professioneel • Zeer ervaren • Bedreigend 
• Lange termijn van het winkelcentrum • Zeggenschap panden • Betrouwbaar 

PO • Uitbreiden • Volhardend 
• Winst/rendement 

behalen 

Matrix 7.1 De actoren en hun kenmerken 
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7.3 De interacties gereconstrueerd 
Om middels de methodiek de interacties in kaart te brengen moeten er verschillende stappen doorlopen worden . 
De eerste stap bij het reconstrueren is het indelen van de arena's. De tweede stap is het in kaart brengen van de 
belangrijke (beslis)momenten. Dit zijn momenten die invloed hebben gehad op het verloop van het 
herstructureringsproces. In de derde stap worden de arena's uitgezet in de tijd en wordt aangegeven welke 
arena's invloed op elkaar hebben gehad. Daarna kan stap vier doorlopen worden , namelijk het tekstueel 
toelichten van de arena's. 

7.3.1 Stap 1: lndelen van de arena's 
Om de arena's te kunnen bepalen, wordt er gekeken welke actoren contact met elkaar hadden. De volgorde in 
arena's, zoals deze in onderstaande tabel is afgebeeld , is willekeurig. 

CVvE, Gemeente, Pro·ectontwikkelaar 
2 
3 CVvE AL 
4 CVvE bestuur 
5 CVvE, Gemeente 
6 Pro·ectontwikkelaar, Gemeente 
7 Pro·ectontwikkelaar, ei enaren 
8 Gemeente 

Tabel 7.1 lndeling in arena's 

Over de indeling moeten de volgende punten in aanmerking genomen worden: 
Wanneer gesproken wordt over de CVvE in een arena met andere actoren, dan bestaat de CVvE uit het 
bestuur. Het bestuur is namelijk de vertegenwoordiger van de leden ten opzichte van externe partijen, zoals 
de gemeente en de projectontwikkelaar. 
Er is een verschil in arena's gemaakt tussen de AL V van de CVvE en het bestuur van de CVvE. Dit omdat er 
zowel binnen de AL V als het bestuur interacties plaatsvinden en besluiten worden genomen met betrekking 
tot de herstructurering. 
ING Real Estate is einde 1995 ontstaan uit een fusie van Nationale Nederlanden Vastgoed en MBO n.v. In 
de arena's wordt de naam ING aangehouden. 
De gemeente is als aparte arena aangegeven, aangezien deze bestaat uit de ambtelijke en politieke 
organisatie, die allebei ook weer uit verschillende onderdelen bestaan. 

7.3.2 Stap 2: (Beslis)momenten 
In 1985 heeft de CVvE, tijdens een ALV, het besluit genomen om de statuten te wijzigen in verband met de 
mogelijkheden tot renoveren. In 1986 geeft de CVvE opdracht tot het uitvoeren van een onderzoek met 
betrekking tot de mogelijkheden van uitbreiding van WCW. Enkele jaren daarna, in 1987 geeft de CVvE (nog 
voor een groot deel bestaande uit de eigenaar MBO) de opdracht tot het onderzoeken van de mogelijkheden van 
een renovatie van het winkelcentrum. De CVvE onderzoekt samen met een architect wat de mogelijkheden zijn. 
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Ook de gemeente geeft in dat jaar aan dat er een noodzaak is tot renoveren van WCW in het detailhandelsbeleid 
van 198751

. In 1988 legt de CVvE de opgestelde plannen voor aan de gemeente. Deze komen niet tot 
overeenstemming , waardoor de plannen stopgezet worden . 

De tweede keer dat initiatief werd genomen voor de herstructurering in 1991 , werd MBO Vastgoedontwikkeling 
erbij betrokken. De gemeente, MBO en de CVvE onderhandelen opnieuw over de mogelijkheden van een 
herstructurering. In maart 1995 tekenen de drie actoren een intentieovereenkomst, wat inhoudt dat zij 
gezamenlijk de financiele en maatschappelijke haalbaarheid gaan onderzoeken van de renovatie en uitbreiding 
van het winkelcentrum. Mocht dit haalbaar blijken, dan gaan de drie actoren verder met het uitwerken van de 
plannen voor de herstructurering. In 1996 worden enkele ontwerpvarianten gepresenteerd en beslist de ALV om 
variant F verder uit te werken. Na het verder uitwerken en deels aanpassen van deze variant, wordt in 1999 
model F' gepresenteerd en stemt de AL V ermee in om dit model te gebruiken als uitgangspunt voor het 
uiteindelijk uit te voeren plan en voor de te voeren onderhandelingen met de verschillende eigenaren. De 
gemeente en ING komen in 2000 tot overeenstemming over de grondprijs en verdere verplichtingen. In januari 
2003 geeft de gemeente de bouwvergunningen af en wordt dan ook gestart met de uitvoering. Komend jaar 
wordt Winkelcentrum Woensel officieel heropend. 

1987/1988 1991 1995 1999/2000 2003 2007 
Wijzig ing Onderzoek naar moge- MBO Sluiten intentie- Sluiten samenwer- Bouwvergunning Opening 
statuten lijkheden renovatie krijgt overeenkomst kingsovereenkomst Start bouw 
CVvE Vastgelopen in 1988 opdracht 

t 1 1 1 1 1 1 1 t 
Figuur 7.2 Tijdbalk van de herstructurering van Winkelcentrum Woensel 

7.3.3 Stap 3: Aangeven van de verschillende arena's in de tijd 
Vervolgens worden de arena's in het schema uitgezet in de tijd en worden pijlen gezet van en naar de 
verschillende arena's om aan te geven welke arena's invloed op elkaar hebben. De pijlen hebben verschillende 
kleuren: 

Blauwe pijlen geven besluiten aan. Een besluit dat genomen is in de ene arena heeft dan invloed op een 
andere arena. 

• Rode pijlen geven adviezen aan . Een advies dat opgesteld is in de ene arena heeft dan invloed op een 
andere arena. 
Gele pijlen geven informatie aan. De informatie gaat van en naar de verschillende arena's en dit kan de 
ontvangende arena be"invloeden. 

Het schema waarin de arena's weergegeven zijn, is te zien in schema 7.1 aan het einde van deze paragraaf. 

51 Gemeente Eindhoven (1987) ; Het detailhandelsbeleid voor de komende jaren; Gemeente Eindhoven 
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7.3.4 Stap 4: Toelichting op de arena's 
De toelichting op de arena's bestaat uit twee delen. Ten eerste wordt het verloop van de interacties beschreven. 
Per arena wordt aangegeven wat het onderwerp was dat besproken werd. Ten tweede volgt er een reflectie op 
de arena's. De reflectie bestaat uit een beschrijving van de invloed van de input-factoren (belangen en 
uitgangspunten, hulpbronnen en spelregels) op het proces en uit de invloed van de andere arena's. De input
factoren worden per arena afgebeeld in een figuur. 

Arena 1: CVvE. ING en Gemeente 
Beschrijving 
De communicatie tussen de drie actoren bestaat vooral uit mondeling overleg . Het bestuur van de CVvE, ING en 
de gemeente komen voor het eerst samen in 1988. Dit overleg (1a) gaat over de plannen, die ontwikkeld zijn in 
opdracht van de CVvE. Besluiten worden er niet genomen. Vervolgens komen de actoren bijeen om te 
onderhandelen over de grondprijs (1 b), echter zonder overeenstemming te bereiken. De gemeente is eigenaar 
van de grond en bepaalt de grondprijs. De andere actoren hebben de grond n odig om uit te kunnen breiden. De 
gemeente werd vertegenwoordigd door werknemers uit de ambtelijke organisatie. Opnieuw gaan ze in 
onderhandeling over de grondprijs en dit keer is de Wethouder van EZ erbij aanwezig (1c). De gemeente houdt 
echter vast aan een hoge grondprijs waardoor de partijen er niet uitkomen. Tijdens de laatste bijeenkomst van de 
drie actoren (1 d) zegt de gemeente toe de plannen nogmaals te bekijken. Dan volgt er nog een onderhandeling 
(1e) over de grondprijs, maar de actoren komen niet tot overeenstemming. Doordat er geen overeenstemming 
komt over de grondprijs komen de onderhandelingen stil te liggen. De actoren komen vervolgens enkele jaren 
niet in deze samenstelling bij elkaar. 

Eind 1992 komen de drie actoren opnieuw bij elkaar (1f) . Dit keer om geheel nieuwe plannen op te zetten. Het 
!MK-rapport (in opdracht van de gemeente) over de mogelijke uitbreidingen van WCW wordt besproken. Verder 
wordt er een eerste aanzet gedaan tot het opzetten van de samenwerking (regels betreffende de samenwerking). 
ING wordt daarbij aangewezen als uitvoerend orgaan. Een maand later zitten de actoren wederom bij elkaar aan 
tafel (1g) en daarbij wordt de voortgang (waaronder het !MK-rapport) besproken. Tijdens dit overleg gaan de 
vertegenwoordigers van Vendex (de voorzitter van CVvE) en Ahold met elkaar in discussie over de mogelijke 
uitbreidingen van hun supermarkten (onderlinge concurrentie) . In het volgende drie-partijen-overleg (1 h) 
stemmen de actoren in met het IMK rapport en wordt besloten dat WCW niet geheel overkapt gaat worden . In 
oktober van 1993 (1 i) komen de actoren bij elkaar om te spreken over het op te stellen programma van eisen. De 
discussie tussen de twee grootwinkelbedrijven over de uitbreidingen wordt tijdens deze vergadering wederom 
gevoerd. De verantwoordelijkheden van de verschillende actoren worden tijdens een volgende afspraak (1j) 
besproken en vastgesteld . Van hieruit wordt er in de volgende vergadering (1 k) gesproken over de op te stellen 
intentieovereenkomst met betrekking tot de herstructurering. In de intentieovereenkomst (IOK) worden de 
spelregels vastgelegd. De IOK wordt uiteindelijk in maart 1995 getekend (11). 

Nadat de IOK ondertekend was, verliepen de overleggen (1 m tot en met 1 p) tussen de drie actoren moeizaam, 
het was een kwestie van geven en nemen. Alleen over de grondprijs konden ze het niet eens worden. De 
gemeente hield vast aan een bepaalde grondprijs en de CVvE en ING wilden een lagere grondprijs betalen. 
Doordat de drie actoren er niet uit kwamen is besloten (1q) dat de gemeente en ING verder de onderhandelingen 
voeren ten aanzien van de grondprijs. Bij een verdere invulling werd de CVvE weer betrokken. In 1998 (1 r) 
komen de drie actoren weer samen om te overleggen over plan F, aangezien deze verder uitgewerkt moet 
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worden, voordat de leden van de CVvE ermee instemmen. Na de goedkeuring van model F' door de AL V, kon 
het drie-partijen-overleg verder met invulling geven aan het plan en overleggen over deze plannen (1s). Eind 
1999 wordt tijdens een overleg (1t) besloten om de visie voor te leggen aan de gemeenteraad, zodat deze 
goedgekeurd kan worden en er vanuit deze visie verder gewerkt kan worden . De visie wordt goedgekeurd, 
waardoor de overleggen (1 u en 1 v) verder konden gaan over de daadwerkelijke invulling van het plan. Na het 
goedkeuren van de gemeente en de AL V van de plannen, waaronder de overeenstemming over de grondprijs, 
komen de drie actoren bijeen om de stand van zaken door te spreken en de planontwikkeling steeds verder uit te 
werken . In het schema staan enkele arena's (1w tot en met 1z). De onderhandelingen over de hoofdafspraken 
zijn daarvoor al gevoerd. 

Reflectie 
Belangen en uitgangspunten 
De drie actoren gaan uit van het gezamenlijk belang en kijken dan ook naar het winkelcentrum als geheel. 
Tevens gaan zij uit van de lange termijn. In de uitgangspunten zijn ook overeenkomsten, zeals het upgraden en 
uitbreiden van het winkelcentrum. Het verschil 
dat negatieve invloed had op het proces, was 
financieel van aard. Het bestuur van de CVvE wil 
het winkelcentrum tegen zo laag mogelijke 
kosten renoveren . ING wil rendement behalen uit 
de herstructurering, waarbij de kosten in de gaten 
worden gehouden. De gemeente wil 
budgetneutraal uitkomen met de verkoop van de 
grond en heeft op basis van die berekening een 
grondprijs vastgesteld. Hierdoor komt de 
gemeente zeer moeilijk tot overeenstemming met 
de CVvE en ING, wat veel vertraging oplevert. 

Binnen het bestuur was toch sprake van eigen 
belang. De eigenaren van de supermarkten 
gingen namelijk met elkaar in discussie over de 
verdeling van de vierkante meters uitbreiding 
voor de supermarkten. 

Hulpbronnen 

CVvE, Gem, ING 

Samenwerking, plan
ontwikkeling, grondprijs 

.___.,.cvvE: eigendom panden via 
leden (zeggenschap); redelijk 
professioneel/ervaren bestuur 
Gem: eigendom grond; goed
keuring middels vergunningen 
ING: kennis/ervaring; 
financiele middelen 

Figuur 7.3 lnput-factoren van arena 1 

Regels volgens 
IOKen SOK 

De CVvE en de gemeente waren door de hulpbronnen eigendom en bevoegdheden zeker van deelname aan het 
herstructureringsproces. De CVvE behartigt namelijk de belangen van de eigenaren en heeft via de eigenaren 
het winkelcentrum in eigendom, waardoor de CVvE zeggenschap heeft over WCW. De gemeente heeft de grond 
in het openbare gebied in eigendom en moet goedkeuring verlenen aan de plannen. ING is als 
projectontwikkelaar bij WCW betrokken geraakt doordat zij voldoende financiele middelen heeft om een dergelijk 
proces te doorlopen en doordat ING veel kennis en ervaring heeft met herstructurering van winkelcentra met 
versnipperd eigendom. 
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De hulpbron eigendom heeft veel invloed gehad op het proces en vooral eigendom van de grand. Voor 
uitbreiding van het winkelcentrum moest er grand gekocht warden van de gemeente. De gemeente bepaalde een 
grondprijs en bleef vasthouden aan die grondprijs, terwijl de CVvE en ING deze prijs te hoog vonden . Zo 
ontstond er veel vertraging. Het eerste plan in de jaren '80 liep hier zelfs op stuk. Op het moment dat de 
gemeente de grondprijs liet zakken, verliep het proces beter. De gemeente heeft in ruil voor een lagere grondprijs 
het recht om betaald parkeren in te voeren en realiseert de parkeergarage niet, die eerst wel door de gemeente 
gerealiseerd zou warden . 

De identiteit van de verschillende actoren heeft een rol gespeeld in deze arena. Het bestuur van de CVvE, ING 
en de gemeente zijn drie sterke actoren. Ze gaven weinig op elkaar toe. De gemeente bleef lange tijd 
vasthouden aan de grondprijs en de andere twee weigerden daarmee in te stemmen. Het bestuur van de CVvE 
heeft standvastig opgetreden in het proces. Onder ander door ING en de gemeente duidelijk te maken dat ze een 
even grate stem wilde hebben in beslissingen over de uitbreiding. ING heeft veel ervaring met vergelijkbare 
situaties, waardoor zij goed (en tijdig) in kon schatten hoe er met bepaalde situaties omgegaan moest warden . 

Spelregels 
De "toegang" tot de arena is voor de gemeente en de CVvE gegarandeerd door de hulpbron eigendom. ING 
heeft deze garantie pas op het moment dat er een intentieovereenkomst wordt gesloten. Dit geeft ING meer 
zekerheid . De belangrijkste spelregel vanuit de IOK is dat deze drie actoren gezamenlijk trachten een haalbaar 
plan op te stellen. De drie actoren zijn vanaf dat moment gelijkwaardig aan elkaar. De verantwoordelijkheden van 
de drie actoren zijn ook opgenomen in de IOK. Dit houdt in dat de gemeente verantwoordelijk is voor de 
publiekrechtelijke gang van zaken en het openbare gebied. De CVvE is financieel en organisatorisch 
verantwoordelijk voor de renovatie van WCW en ING voor de nieuwbouw. 

In de IOK staat dat wanneer een haalbaar plan opgesteld wordt, de drie actoren deze gezamenlijk uitwerken. Dit 
was gelukt, waardoor een samenwerkingsovereenkomst werd opgesteld, waarin de regels gedetailleerder 
werden afgesproken . 

lnvloed van andere arena 's 
De arena werd ook be·1nvloed door andere arena's. De vertegenwoordigers van de CVvE en de gemeente 
moesten namelijk terugkoppelen naar de "achterban". Voor de vertegenwoordigers van de CVvE zijn dat de 
bestuursleden en de leden (eigenaren) en voor de gemeente zijn dat de gemeenteraad, burgemeester en 
wethouders en de verschillende diensten. De leden van de CVvE moeten instemmen met de plannen die in het 
drie-partijen-overleg gemaakt zijn , voordat dit overleg verder kan met de uitwerking van de plannen. Hetzelfde 
geldt voor de gemeente. Dit had vooral invloed op momenten dat er belangrijke besluiten genomen moesten 
worden, zoals de intentie- en samenwerkingsovereenkomst, vaststellen van de grondprijs en het goedkeuren van 
de plannen. 

Arena 2: CVvE en ING 
Beschrijving 
ING (MBO Renovatie Winkelcentra) is begin 1987 gevraagd om, in opdracht van het bestuur van de CVvE, een 
notitie te schrijven over de renovatie en uitbreiding. Eind 1988 (2a) komen CVvE en ING bij elkaar om te 
bespreken hoe ze om moeten gaan met de grondprijskwestie. Ze zijn het met elkaar eens dat de gemeente de 
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prijs moet laten zakken. De volgende keer (2b) dat de twee actoren bij elkaar komen , warden de plannen door de 
ingeschakelde architect gepresenteerd. In februari 1989 (2c) komen ze wederom bij elkaar om te praten over de 
grondprijs, aangezien de plannen met die hoge grondprijs niet haalbaar bleken te zijn. Om uit deze impasse te 
geraken nemen ze zich voor om met de burgemeester van Eindhoven aan tafel te gaan zitten. Een jaar later, na 
veel overleggen in de andere arena's met betrekking tot de grondprijs, komen het bestuur en ING weer bij elkaar 
(2d) . De conclusie die daar getrokken wordt is dat de plannen niet haalbaar zijn en dat de renovatie van de baan 
is. 

Mei 1991 treffen de CVvE en ING elkaar weer om over de herstructurering te praten (2e). ING biedt aan om op 
eigen kosten een onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een herstructurering. Het bestuur stemt 
daarmee in. Een half jaar later overleggen de actoren over te maken afspraken (2f) . Er warden echter geen 
afspraken gemaakt, omdat er eerst meer duidelijkheid moet zijn over de financiele mogelijkheden. In de maand 
juli van het jaar 1992 geeft de CVvE tijdens het overleg (2g) aan dat er op korte termijn afspraken gemaakt 
moeten warden, omdat zij anders op zoek gaan naar een andere projectontwikkelaar. Er is wel degelijk de wens 
vanuit de CVvE om met ING te werken . Na dit overleg duurde het ruim twee jaar voordat de actoren weer met 
zijn tweeen in overleg (2h) gingen. Dit keer werden het programma van eisen (pve) van de CVvE en het pve van 
ING besproken. Nadat het bestuur heeft besloten dat er een gezamenlijk pve kon warden opgezet, wordt dit 
begin 1995 in een overleg (2i) verteld en gaan de actoren uit van dat gezamenlijke pve. In april 1996 (2j) laat de 
CVvE aan ING weten dat er planaanpassingen gedaan moeten warden, om zo de renovatiebijdrage van de 
CVvE naar beneden te krijgen. Enkele jaren later volgt er een felle discussie (2k) waarin het gaat over het wel of 
niet door laten gaan van de herstructurering. ING wil zekerheid hebben van de ALV, door van hen te weten of ze 
voor of tegen de plannen zijn . Het bestuur wordt door ING gevraagd om een advies te geven aan de ALV om 
voor de herstructureringsplannen (model F') te stemmen. Vervolgens kunnen de onderhandelingen tussen de 
twee actoren doorgaan, aangezien er voor model F' gestemd is en daarmee ook voor de samenwerking met ING. 

ING en het bestuur van de CVvE komen nog enkele keren samen om te spreken over de zogenaamde 
"probleemgevallen". Wanneer bleek dat een eigenaar niet mee wilde werken met de projectontwikkelaar, dan 
werd dat teruggekoppeld naar het bestuur van de CVvE. Dan was het aan het bestuur om contact te zoeken met 
de eigenaren om zo te bemiddelen tussen de eigenaar en de CVvE. 

Reflectie 
Belangen en uitgangspunten 
De CVvE had als uitgangspunt om tegen lage kosten de herstructurering te doen en ING wilde een bepaald 
rendement behalen. De CVvE moest ING betalen voor de renovatie. Voor ING is het dan van belang dat de 
CVvE zoveel betaalt dat ING dat bepaalde rendement kan halen , terwijl de CVvE zijn best doet om zo min 
mogelijk te hoeven betalen . Dit leverde strubbelingen op in de interacties. 

Hulpbronnen 
Doordat de CVvE zeggenschap heeft over het winkelcentrum had zij een sterke positie in de onderhandelingen. 
De CVvE heeft aangegeven aan ING dat ze ook voor een andere projectontwikkelaar konden kiezen . ING kreeg 
die sterke positie pas later (tekenen van de IOK). Niet alleen de zeggenschap zorgde voor de sterke positie, ook 
de identiteit van het bestuur van de CVvE heeft hieraan bijgedragen . Door de ervaring, professionaliteit en 
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standvastigheid van de voorzitter van het bestuur, 
heeft het bestuur ervoor gezorgd dat de renovatie voor 
risico van ING gerealiseerd werd. De CVvE bleef 
daarbij wel opdrachtgever. 

Spelregels 
In het begin waren er geen vastgestelde regels. De 
CVvE en ING gingen gelijkwaardig met elkaar om. Pas 
na het tekenen van de IOK zijn er officiele regels en 
zitten de actoren aan elkaar vast. 

Door de gemeente is gesteld dat de CVvE en ING 
ervoor moeten zorgen dat de renovatie en de 
uitbreiding een geheel vormen. Daardoor moeten zij er 
samen uitkomen hoe dat gebeurt. 

In de samenwerkingsovereenkomst zijn deze regels 
verder gedetailleerd. 

Renate Griffioen 

CVvE, ING 

Samenwerking, planontwikkeling, 
hoe opstellen tov andere actoren 

CVvE: eigendom panden via 
leden (zeggenschap); redelijk 
professioneel/ervaren bestuur 
ING: professionaliteit/kennis/ 
ervaring; financiele middelen 

Figuur 7.4 lnput-factoren van arena 2 

Regels volgens 
IOKen SOK 

Later in het proces (na 2000) moet ING bij het bestuur van de CVvE aangeven, wanneer er problemen waren in 
onderhandelingen met de eigenaren. 

lnvloed van andere arena's 
De vertegenwoordigers (voorzitter en vice-voorzitter) van de CVvE kunnen niet altijd zelf de besluiten nemen, 
waardoor arena 3 en 4 invloed hebben op deze arena. In sommige gevallen moest er teruggekoppeld warden 
naar het bestuur (kleinere beslissingen) en in andere gevallen moest een beslissing voorgelegd warden aan de 
ALV. 

Arena 3: CVvE (ALY) 
Beschrijving 
Tijdens de ALV van 1985 (3a) werd besloten om de statuten te wijzigen. Door de wijziging werd renovatie van het 
winkelcentrum een van de doelen van de CVvE. Tijdens de ALV van 1987 (3b) wordt de noodzaak van een 
renovatie aan de leden voorgelegd. Een jaar later geeft de architect een presentatie voor de AL V (3c). Er wordt 
besloten dat er doorgegaan kan warden met de programmafase, waarbij ING de haalbaarheid van het plan 
onderzoekt. In maart 1989 (3d) krijgen de leden van de ALV te horen dat de gemeente, ING en de CVvE er niet 
uitkomen. Toch wil het bestuur nog gaan proberen om eruit te komen. Een jaar later (3e) moet het bestuur 
vertellen dat het plan niet door kan gaan. 

In 1991 wordt tijdens de ALV (3f) een inkomende brief van de winkeliersvereniging besproken. Daarin geeft de 
winkeliersvereniging aan dat de renovatie weer opgepakt moet warden en het bestuur geeft aan daaraan gehoor 
te willen geven. Een aantal maanden na deze ALV stuurt het bestuur een brief (3g) naar de leden, waarin staat 
dat ING (voor eigen kosten) een plan op gaat stellen in opdracht van het bestuur. In de ALV van 1992 (3h) wordt 
de voortgang besproken. Er zijn plannen voor renovatie en uitbreiding en in de ALV van 1993 (3i) wordt door de 
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AL V uitgesproken dat zij vinden dat de renovatie de prioriteit heeft. Doordat de planvorming vertraging heeft 
opgelopen , wordt er een brief (3j) gestuurd naar de leden om de ALV van dat jaar later te houden en wel in 
november. Tijdens die AL V (3k) besluit de AL V het bestuur mandaat52 te verlenen om de intentieovereenkomst 
verder op te stellen en te tekenen . De ALV van 1995 (31) heeft als belangrijkste uitkomst dat de renovatie onder 
verantwoording van het bestuur valt. In april 1996 worden de plannen gepresenteerd aan de ALV (3m). Er wordt 
echter geen besluit genomen over de plannen, aangezien deze verder uitgewerkt moeten worden en dan vooral 
financieel. Om toch snel verder te kunnen wordt een maand later de volgende ALV (3n) gehouden. Tijdens deze 
ALV wordt een keuze gemaakt voor variant Fen wordt besloten dat deze variant verder uitgewerkt kan worden . 
In 1997 (3o) worden er tijdens de ALV geen besluiten genomen, maar wordt de voortgang besproken. Er wordt 
commentaar geleverd op het trage verloop. Hetzelfde geldt voor de ALV van november 1997 (3p). In april 1998 
komt de ALV bijeen (3q). Een belangrijk onderwerp van de ALV was het ontwikkelde model F. De bedoeling was 
dat er gestemd zou worden over dit plan. Oat gebeurde ook, alleen was een deel van de eigenaren tegen het 
plan, waardoor er geen besluit werd genomen om dit plan als basis te kunnen gebruiken. Het besluit dat wel 
werd genomen was dat het model verder ontwikkeld moest worden . Een jaar later werd model F' door de leden 
goedgekeurd tijdens de ALV (3r) . In 2000 wordt tijdens de ALV (3s) verteld dat de voortgang vertraging oploopt, 
waarop de eigenaren een motie indienen waarin de AL V haar diepe teleurstelling uitspreekt over de trage gang 
van zaken. De presentatie van het verder uitgewerkte plan F' wordt gehouden tijdens de ALV van 2001 (3t) . De 
volgende AL V's gaan met name over de voortgang . 

Reflectie 
Belangen en uitgangspunten 
In deze arena zijn veel verschillende eigenaren 
met weer verschillende belangen aanwezig . Het 
verschil in belangen is met name groot tussen de 
grote en kleine eigenaren. De grote eigenaren 
hebben een lange termijnvisie en zien het 
gezamenlijk belang als hun eigen belang. Voor 
de kleine eigenaren geldt het tegenovergestelde. 
Dit verschil wordt zichtbaar tijdens AL V's doordat 
de kleine eigenaren opkomen voor hun eigen 
zaak. Gedurende het proces moesten de kleine 
eigenaren overtuigd worden van het 
gezamenlijke belang en van het zien van de 
herstructurering op de lange termijn. Bij sommige 
is dit gelukt. Voor veel grote eigenaren is 
Winkelcentrum Woensel een van de vele 
projecten, waardoor zij niet altijd aanwezig zijn 
genomen. 

CVvE (ALV): 
Leden: GWB, 
IB, PB, PE, EO 
Bestuur 

Overleg, besluitvorming tav plan
ontwikkel ing en samenwerking 

~---Eigenaren: stemrecht; 
kennis/ervaring 
Bestuur: kennis/ervaring/ 
professionaliteit 

Figuur 7.5 lnput-factoren van arena 3 

Regels uit statuten 
en huishoudelijk 
reglement, bv stem
recht nav eigendom 

bij ALV's. Dit wordt hen door de kleine eigenaren kwalijk 

52 Mandaat: Tijdelijke volmacht, machtig ing (Van Dale Woordenboek) 
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Hulpbronnen 
De hulpbron die gebruikt wordt door de leden van de CVvE is eigendom van de panden en daardoor 
zeggenschap in de ALV. Door dit eigendom hebben zij stemrecht tijdens de ALV. Des te meer eigendom, des te 
meer stemrecht. Een deel van de eigenaren, die zich machteloos voelden door het geringe stemrecht, wilden op 
een andere manier invloed uitoefenen op de besluitvorming en wel door zich te laten horen tijdens de ALV 
(stemmingmakerij) . De grote eigenaren hielden zich meestal op de achtergrond en lieten hun stem horen tijdens 
het stemmen. De meeste grote eigenaren hebben ervaring met vergelijkbare herstructureringen, waardoor zij hun 
kennis konden delen met de "onervaren" eigenaren. Dit had positieve invloed op het proces. 

Spelregels 
Gewoonlijk worden de AL V's van de CVvE Woensel een keer per jaar gehouden in het voorjaar. Tijdens de 
AL V's werd gesproken over de herstructurering en waar nodig werd er gestemd over onder andere de plannen 
ten aanzien van de herstructurering en de samenwerking tussen de CVvE, ING en de gemeente. De spelregels 
van de AL V zijn opgenomen in de statuten en het huishoudelijk reglement van de CVvE en kunnen waar nodig 
gewijzigd worden met instemming van de AL V. Daarin staat dat de eigenaren in het winkelcentrum verplicht lid 
zijn van de CVvE en dat de leden toestemming hebben tot de AL V en mogen stem men. Het aantal stemmen is 
afhankelijk van het eigendom (oppervlakte) . Met betrekking tot de renovatie werden de stemmen voor een deel 
bepaald door het eigendom en voor een deel hoofdelijk. Ook externen kunnen aanwezig zijn bij de AL V, mits ze 
uitgenodigd zijn , maar zij hebben geen stemrecht. ledereen mag het woord voeren tijdens een ALV. 

lnvloed van andere arena's 
Arena 3 is met name be"invloed door het bestuur (arena 4). Zij bereidden de AL V's voor en daarnaast nam het 
bestuur, waar mogelijk beslissingen zonder de ALV te raadplegen. Dit heeft voor strubbelingen gezorgd tussen 
een deel van de leden en het bestuur, zoals de keuze voor ING en het versmallen van de luifel. Die leden 
hadden het idee dat ING aan hen opgedrongen werd. De informatie die de ALV voorgelegd kreeg , was vaak 
eerst in het bestuur behandeld . Op deze manier konden zij de informatie filteren en dus bepalen water wel en 
niet verteld werd aan de AL V. 

Arena 4: CVvE (bestuur) 
Beschrijving 
Nadat de statuten gewijzigd waren, is er in 1985 (4a) tijdens een bestuursvergadering (BV) een aanzet gedaan 
tot de renovatie door een werkgroep op te stellen . In de BV van februari 1986 (4b) staan de eigenaren van twee 
supermarkten tegenover elkaar met betrekking tot de mogelijke uitbreidingen. Een jaar later (4c) geeft ING (als 
eigenaar) aan een notitie te willen schrijven over de renovatie en het bestuur stemt daarmee in. Twee maanden 
later wordt tijdens de BV (4d) bepaald dat er een extra ALV belegd moet worden om de noodzaak van de 
renovatie aan de leden uit te leggen. Een half jaar later wordt tijdens de BV (4e) besloten dat drie architecten een 
visie mogen geven op de renovatie. De visies worden in januari 1988 gegeven door de architecten aan de 
bestuursleden. De BV (4f) besluit dat een van de architecten zijn visie aan de ALV mag voorleggen. In januari 
1990 (4g) wordt besproken dat het plan van de architect niet doorgaat en wordt besloten dat ING een alternatief 
plan opstelt. 
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Na ruim een jaar niet over de renovatie gesproken te hebben, wordt in de BV (4h) van februari 1991 een 
ingekomen brief van de winkeliersvereniging besproken, waarin staat dat zij graag zien dat de renovatie weer 
opgepakt wordt. Het bestuur besluit dit in de ALV te bespreken. In januari 1992 (4i) heeft het bestuur de plannen 
gezien van ING, maar het bestuur vindt de presentatie niet goed genoeg en ze besluiten dater op korte termijn 
afspraken met ING gemaakt moeten worden . Tijdens de BV van juni 1992 (4j) wordt gesteld dat een signaal aan 
ING moet worden gegeven dat wanneer ze niet opschieten met het maken van de plannen een tweede 
projectontwikkelaar aangeschreven wordt. Begin 1993 wordt tijdens de BV (4k) het !MK-rapport besproken en 
ook goedgekeurd. Enkele maanden later (41) wordt door de voorzitter verteld dat er in het drie-partijen-overleg 
een goede steer heerst en wordt besloten dat ING de projectontwikkelaar voor de herstructurering is. In 
december 1994 (4m) besluit het bestuur akkoord te gaan met de concepttekst van de intentieovereenkomst. 
Enkele maanden later (4n) wordt besloten dat samen met ING een programma van eisen wordt opgesteld. In juni 
van 1995 (4o) worden de ontwerpen van de architect besproken en gesteld dat deze ontwerpen eerst verder 
uitgewerkt moeten worden alvorens ze op de ALV gepresenteerd worden. 
Enkele jaren later in 1999 (4p) wordt besloten om tijdens de komende ALV een positief advies te geven ten 
aanzien van model F' . 

Reflectie 
Belangen en uitgangspunten 
In het bestuur zaten verschillende eigenaren. De 
meningen van de bestuursleden konden dan 
ook uiteenlopen. De meesten in het bestuur 
zagen wel het gezamenlijk belang als hun eigen 
belang . De vice-voorzitter van het bestuur is 
vertegenwoordiger van de winkeliersvereniging 
en deze vereniging heeft andere belangen dan 
de CVvE. Niet alleen de verschillende eigenaren 
waren oorzaak van de strubbelingen, maar ook 
twee dezelfde typen eigenaren . De eigenaren 
van de supermarkten stonden namelijk lijnrecht 
tegenover elkaar met betrekking tot de 
uitbreidingen die beiden mochten doen. 

Hulpbronnen 

CVvE Bestuur 
(eigenaren) 

Grondprijs, planontwikkeling, 
samenwerking met actoren 

Eigenaren: zeggenschap 

Figuur 7.6 lnput-factoren van arena 4 

Regels uit statuten 
en huishoudelijk 
reolement 

De benodigdheden hebben geen directe invloed op het verloop van het proces, maar de identiteit wel. Een deel 
van het bestuur heeft ervaring met soortgelijke situaties, waardoor zij de anderen (tijdig) kunnen wijzen op 
bepaalde zaken. Dit heeft een positieve uitwerking op het procesverloop. 
Zitting in het bestuur betekent voor sommige eigenaren dat ze invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming 
binnen het bestuur. Dit was voor enkele eigenaren de reden om plaats te nemen in het bestuur. 

Spelregels 
De bestuursleden worden gekozen door de leden. Het bestuur kan besluiten nemen, waarvoor zij later voor de 
ALV verantwoording afleggen. Bij het stemmen binnen het bestuur hebben de bestuursleden evenveel 
stemrecht. 
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Arena 5: Gemeente en CVvE 
Beschrijving 

Renate Griffioen 

In september 1987 (5a) reageert de CVvE op de detailhandelsvisie, die door de gemeente geschreven is. Een 
jaar later vinden de eerste twee onderhandelingen (5b en 5c) tussen de gemeente en de CVvE plaats over de 
grondprijs. Seide actoren houden hun poot stijf, waardoor er geen overeenstemming wordt bereikt. In december 
1989 stuurt de CVvE een brief (5d) naar de gemeente om aan te geven dat er een onoverbrugbare kloof 
(grondprijs) is tussen hen, waardoor de onderhandelingen stoppen. 

Maart 1991 (5e) wordt er weer overlegd door de CVvE en de gemeente. Dit keer gaat het over nieuw op te 
stellen plannen en dat de gemeente aanvragen voor uitbreidingen door de individuele eigenaren niet moet 
honoreren. Een half jaar later (5f) wordt er gesproken over de voortgang van de plannen. In februari 1992 (5g) 
worden de plannen, die opgesteld zijn door ING, besproken, maar worden er geen besluiten genomen. 

Eind 1995 hebben de twee actoren een overleg (5h) voorafgaand aan het drie-partijen-overleg. De gemeente en 
de CVvE zijn beide van mening dat de totale prijs van de herstructurering omlaag moet en zij bepalen hoe zij om 
moeten gaan met deze situatie. 

Reflectie 
Belangen en uitgangspunten 
De twee actoren hebben over het algemeen 
dezelfde belangen, hoewel de gemeente niet 
alleen met WCW bezig is, maar ook met andere 
centra en functies in Eindhoven. Vooral de 
binnenstad leek voor te gaan op WCW. 

Hulpbronnen 
In deze arena is de hulpbron grond wederom 
nadrukkelijk aanwezig geweest. De 
onderhandelingen in de jaren '80 zijn hierdoor stuk 
gelopen. Als reden voor het niet doorgaan van die 
plannen geeft de gemeente aan dat het plan 
financieel niet haalbaar was. De CVvE gaf juist aan 

CVvE , Gem 

Grondprijs, planontwikkeling 

CVvE: eigendom panden via 
leden (zeggenschap); redelijk 
professioneel/ervaren bestuur 
Gem: eigendom grond; 

Regels volgens 
IOK 

dat de gemeente de grondprijs niet wilde laten . 
zakken, waardoor de plannen financieel niet F1guur 7.7 lnput-factoren van arena 5 
haalbaar waren. De gemeente heeft door het eigendom van de grond veel invloed gehad op het proces. De 
CVvE ziet de gemeente als vertragende factor, terwijl de gemeente aangeeft dat het versnipperd eigendom de 
vertragende factor was. 

Spelrege/s 
De gemeente en de CVvE zijn afhankelijk van elkaar, omdat zij elkaar nodig hebben door de verdeling van de 
hulpbronnen. De gemeente heeft zeggenschap over de openbare ruimte en de grond(prijs) en de CVvE over de 
panden. Daardoor zijn de actoren gelijkwaardig . Toch heeft een hulpbron een grote rol gespeeld in deze arena, 
namelijk eigendom van de grond. 
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In de jaren '90 waren er weinig interacties tussen alleen de gemeente en de CVvE, waardoor er weinig sub
arena's zijn. Dit komt doordat ING in de jaren '90 betrokken was bij de herstructurering, waardoor de 
onderhandelingen in arena 1 plaatsvonden en ING heeft een groot deel van de grondprijsonderhandelingen 
gedaan met de gemeente, zonder aanwezigheid van de CVvE. 

Arena 6: Gemeente en ING 
Beschrijving 
Na overleg tussen ING en de CVvE wordt besloten dat ING met de gemeente om de tafel moet om te overleggen 
over de plannen. Er wordt tijdens het overleg in 1991 (6a) tussen ING en de gemeente geen besluit genomen. 
Veel overleggen hebben vervolgens plaatsgevonden in arena 1. In die arena is besloten dat de gemeente en ING 
samen gaan onderhandelen over de grondprijs, zonder aanwezigheid van de CVvE, waardoor deze arena weer 
actief is. Deze onderhandelingen startten in 1997 (6b). In februari 1998 is er een overleg (6c) tussen de 
gemeente en ING over de plannen. Uit dat overleg volgt dat ING geen parkeergarage mag realiseren, waar de 
gemeente tegenover zet dat zij nog eens de grondprijs gaat bekijken . 
In januari 1999 (6d) dringt de gemeente er bij ING op aan om er met de CVvE uit te komen , aangezien het tang 
genoeg duurt. ING is het daarmee eens en zal er bij het bestuur van de CVvE op aandringen een keuze te 
maken. In november 1999 vindt er een overleg (6e) plaats tussen de gemeente (Commissie voor sociale en 
economische zaken) en ING over model F' en een financieel voorstel. De commissie is positief over beide 
onderwerpen. Vervolgens gaan de gemeente en ING wederom verder met de grondprijsonderhandelingen (6f) . In 
2000 wordt overeenstemming (6g) bereikt over de grondprijs, waardoor de samenwerkingsovereenkomst tussen 
de twee actoren gesloten kan worden (6h). Een van de voorwaarden dat de grondprijs omlaag ging, was dat in 
de toekomst betaald parkeren wordt ingevoerd bij WCW en er een doorkijk werd gemaakt naar 2025 voor WCW. 

Reflectie 
Belangen en uitgangspunten 
De gemeente en ING hadden een gezamenlijk belang en 
vergelijkbare uitgangspunten, zoals het upgraden en 
uitbreiden van het winkelcentrum. Daarnaast wit de 
gemeente ook het aantal woningen uitbreiden. Dit is voor 
ING interessant, aangezien dat opbrengsten genereert 
en dat is positief voor het behalen van het rendement. 

Hulpbronnen 

Grondprijs, planontwikkeling, 
samenwerking 

L:, "°''"'"'""'' •~oci•" ~'.i:: ;~i"'' 
m1ddelen 
Gem: eigendom grond; goed
keuring middels vergunningen 

De twee actoren hebben veel interacties gewijd aan de 
grondprijs. De grond was weer een van de meest 
bepalende hulpbronnen. Seide actoren wilden niet 
toegeven. Daarnaast heeft de gemeente invloed gehad 
op de plannen doordat zij toestemming moest geven. De 
actoren hebben uiteindelijk overeenstemming bereikt 
doordat zij toch op bepaalde punten hebben moeten 

Figuur 7.8 lnput-factoren van arena 6 
toegeven. De gemeente heeft de grondprijs laten zakken 
en de plannen goedgekeurd. ING moest in ruil daarvoor de parkeergarage realiseren. 
Spelregels 
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Zoals eerder vermeld , was de gemeente gegarandeerd van deelname aan de herstructurering door het 
eigendom van de grand. Voor ING kwam deze zekerheid na het tekenen van de IOK en de SOK. De regels en 
verantwoordelijkheden werden in deze overeenkomsten gezet. Deze werden in de SOK gedetailleerder 
weergegeven dan in de IOK. 

lnvloed van andere arena's 
De gemeente en de CVvE komen bij elkaar op momenten dat er in arena 1 bepaalde onderwerpen (grondprijs, 
planontwikkeling) besproken warden. De gemeente en de CVvE bepalen samen hoe zij om moeten gaan met 
ING. 

Arena 7: Eigenaren. ING 
Beschrijving 
Deze arena bestaat eigenlijk uit ongeveer 100 arena's, aangezien er 100 verschillende eigenaren waren in WCW 
en ING toestemming moest hebben van alle eigenaren om hun pand te veranderen. In 1995 (7a) heeft ING 
(beheerder) een brief gestuurd naar de eigenaren met de vraag wat de wensen waren met betrekking tot de 
herstructurering (uitbreiden, inkrimpen, reloceren, interne of externe verbouwing) . De onderhandelingen (7x+1) 
tussen de eigenaren en ING startten na 2000, toen er overeenstemming was met de gemeente en de CVvE. De 
onderhandelingen gingen over de wijzigingen die moesten gebeuren aan de panden als gevolg van de gemaakte 
plannen en over de vergoedingen die de eigenaren konden ontvangen voor deze wijzigingen. De wijzigingen 
waren zeer divers. De ene eigenaar kreeg een nieuwe pui, terwijl een andere eigenaar moest verhuizen of zijn 
pand ingrijpend moest verbouwen om te voldoen aan het opgestelde plan. Deze onderhandelingen zijn dan ook 
zeer wisselend verlopen. 

Reflectie 
Belangen en uitgangspunten 
Het heeft ING veel moeite gekost om overeenstemming 
te bereiken met de kleine eigenaren, die uitgaan van het 
eigen belang en de gevolgen op korte termijn. Deze 
eigenaren waren lastig over de streep te trekken . Dit 
hield de onderhandelingen flink op. De grate eigenaren , 
die wel het gezamenlijk belang als hun eigen belang 
zien en naar de lange termijn kijken, werkten 
makkelijker mee met ING. 

Hulpbronnen 
De hulpbronnen eigendom en kapitaal waren van 
invloed op deze arena. De eigenaren zetten hun 

ING, eigs 

Mogelijke veranderingen 
door herstructurerinQ 

ING: kennis/ervaring ; financiele 
middelen 
Eigs: eigendom pand(en) 

Zeggenschap 
panden bij 
eigenaren 

eigendom in om sterk te staan tegenover ING in de Figuur 7.9 lnput-factoren van arena 7 
onderhandelingen. Zij eisten veel geld van ING als 
vergoeding, voordat zij instemden met de veranderingen. Sommige eigenaren, die panden op cruciale posities 
hadden in het winkelcentrum en bijvoorbeeld moesten verhuizen , probeerden dit zoveel mogelijk uit te nutten. 
Enkele eigenaren hadden uiteindelijk zichzelf ermee. Dit kwam bijvoorbeeld voor bij eigenaren die moesten 
verhuizen. Een eerste aanbieding van ING was een verhuizing naar een zeer goede locatie in het winkelcentrum, 
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maar doordat de eigenaren meer verhuisvergoeding wilden krijgen, duurden de onderhandelingen voort. 
Daardoor had ING de panden op zeer goede locaties al aan andere eigenaren verkocht en gingen ze aan de 
neus voorbij van de eigenaren, die niet ingingen op die eerste aanbieding. Dit kwam met name voor bij de kleine 
eigenaren. De fase waarin de eigenaren zich bevinden heeft invloed op het wel of niet meewerken met de 
herstructurering. Startende ondernemers en oudere eigenaren, die vastgoed in eigendom hebben als 
pensioenvoorziening, waren moeilijk mee te krijgen, omdat ze het niet konden of wilden betalen . 

Het verschil tussen de grote en kleine eigenaren betrof ook de identiteit. De kleine eigenaren hebben geen tot 
weinig ervaring met herstructurering en zijn niet professioneel, eerder emotioneel. Enkele eigenaar-ondernemers 
wilden niet meewerken om "emotionele" redenen . De onderhandelingen met de grote eigenaren verliepen vrij 
soepel. Zij handelden actief ten opzichte van de projectontwikkelaar en zorgden tijdig dat er goede afspraken 
waren gemaakt met ING en wisten ook wat reele afspraken waren. De kleine eigenaren stelden zich echter 
passief en dus afwachtend op. ING moest bij hun aankloppen. Zij voelden zich vaak onzeker ten opzichte van 
ING. In het begin van het proces vond een deel van de eigenaren dater zonder hun inbreng gekozen was voor 
ING en dat zij daardoor vastzaten aan ING. Dit heeft in het begin voor strubbelingen gezorgd. 

Spelregels 
De eigenaren hebben zeggenschap over hun eigen pand. Het kan zijn dat ze ingestemd hebben met het plan, 
maar moeten dan nog toestemming geven aan ING om 
wijzigingen aan te brengen aan hun pand. Een afspraak, 
gemaakt tussen ING en de CVvE was dat de eigenaren 
een vergoeding konden ontvangen wanneer zij moesten .......... . 
verhuizen of hun pand werd veranderd door de plannen =~:::...:=.::::~ 
van de herstructurering. ING en de eigenaren moesten 
onderling afspraken maken over de hoogte van die 
vergoeding . 

Wanneer ING er niet uitkwam met een eigenaar, werd het 
bestuur van de CVvE ingeschakeld om te bemiddelen . De 
eigenaren spraken onderling over de hoogtes van de 
vergoedingen die toegezegd waren door ING, waardoor 
bepaalde eigenaren vonden dat ze te weinig kregen in 
vergelijking met anderen. ING is er uiteindelijk niet met 
iedereen uitgekomen en daardoor is het resultaat anders 
dan was gepland. Voorbeelden van knelpunten zijn de 
omdraaiwinkels, de kiosken op het centrale plein en aan 

. ....... _. 

de zuidzijde van het winkelcentrum en de "emotionele" Figuur 7.1 O Knelpunten aangegeven met rode cirkels 
eigenaren (zie de rode cirkels in nevenstaande figuur). 
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Arena 8: Gemeente 
Beschrijving 

Renate Griffioen 

Doordat de gemeente bestaat uit verschillende organisaties en diensten wordt deze als een aparte arena 
behandeld . In 1988 (8a)stelde de gemeente (Grondzaken) de grondprijs vast. De gemeente geeft in 1991 (8b) 
aan dat zij positief staat ten aanzien van een renovatie . In januari 1993 (8c) nam de gemeenteraad het besluit dat 
er geen subsidies beschikbaar zouden worden gesteld voor WCW. Een jaar later (8d) stelde de Raad de 
uitgangspunten vast voor de herstructurering. In 1995 ging de gemeenteraad en het college van B&W akkoord 
met de IOK (8e). Enkele jaren later, in 1998 (8f) , stemde de projectgroep van de gemeente in met het inhoudelijk 
plan van model F' . Door een positief advies van de projectgroep en ING, heeft de raad in 1999 (8g) besloten in te 
stemmen met de visie voor de herstructurering van WCW. Vervolgens stemt in mei 2000 (8h) het college van 
B&W in met de inhoudelijke en financiele plannen, wat inhoudt dat zij ook instemt met een lagere grondprijs. Een 
maand later zijn de plannen ook door de raad goedgekeurd. 

Reflectie 
Belangen, uitgangspunten en hu/pbronnen 
De gemeente wordt gezien als een aparte arena, 
aangezien zij besluiten nemen die van invloed 
zijn op het proces. Tijdens is dit onderzoek is niet 
gekeken naar de verschillen tussen de 
hulpbronnen, belangen en uitgangspunten van 
de verschillende diensten en organisaties. 
Daarover wordt dan ook geen uitspraak gedaan. 

Spelregels 
De gemeenteraad en B&W zijn de organen die 
op grote lijnen besluiten nemen over de 
herstructurering en moeten dus goedkeuring 
verlenen voor de uitvoering. 

7.4 Resume 

Organisaties, 
diensten, directies 

Grondprijs, planontwik
keling, goedkeuringen 

Figuur 7.11 lnput-factoren van arena 8 

Raad en B&W 
moeten goed
keuring geven 

Door het versnipperde eigendom in WCW vonden veel interacties plaats, wat resulteerde in acht arena's, die elk 
weer opgedeeld zijn in sub-arena's. Het verloop van de interacties wordt bepaald door de input-factoren, namelijk 
de actoren (en hun belangen en uitgangspunten) , de hulpbronnen, het onderwerp en de spelregels. Daarnaast 
hadden ook de verschillende arena's invloed op elkaar en daardoor op het procesverloop. De conclusies ten 
aanzien van de casestudy en de interactie-reconstructiemethode zijn in hoofdstuk 8 vermeld. 
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8 Conclusies en aanbevelingen 
Ter afronding van dit onderzoek worden er conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. Eerst wordt de 
doelstelling herhaald die opgesteld is bij de aanvang van dit onderzoek. 

Aan deze doelstelling is in dit onderzoek voldaan . In paragraaf 8.1 worden de conclusies opgedeeld in conclusies 
ten aanzien van de casestudy en ten aanzien van de methodiek. Paragraaf 8.2 toont enkele aanbevelingen ten 
aanzien van vervolgonderzoeken en paragraaf 8.3 behelst de slotbeschouwing. 

8.1 Conclusies 
Herstructurering van winkelcentra met versnipperd eigendom is een zeer onoverzichtelijk en langdurig proces. Er 
zijn veel actoren aanwezig, met verschillende belangen, wensen, eisen, mogelijkheden en meningen. Tussen 
deze actoren vinden veel interacties plaats. Om dit proces beheersbaar te maken moet het inzichtelijk gemaakt 
worden. Voor het inzichtelijk maken van het proces is de interactie-reconstructiemethode opgesteld. In het eerste 
deel van de methodiek worden de kenmerken van de actoren in kaart gebracht en wel aan hand van de volgende 
punten: belangen, uitgangspunten, benodigdheden (eigendom, kapitaal, bevoegdheden), en identiteit 
(professionaliteit, ervaring, imago) . Het tweede deel van de methodiek bestaat uit een schematische weergave 
van de interacties door de tijd heen en een toelichting daarbij, aan de hand van de belangen en uitgangspunten, 
hulpbronnen, spelregels en invloed van andere arena's. De interactie-reconstructiemethode is getoetst door het 
uitvoeren van een casestudy en wel de herstructurering van Winkelcentrum Woensel te Eindhoven. In deze 
paragraaf worden de conclusies ten aanzien van de casestudy en ten aanzien van de methodiek behandeld. 

8.1.1 Conclusies ten aanzien van de casestudy Winkelcentrum Woensel 
De belangen van de particuliere eigenaren en de eigenaar-ondernemers hadden negatieve invloed op het 
procesverloop. Deze eigenaren gingen uit van hun eigen belang en zagen vooral de kosten die op korte 
termijn gemaakt worden. Ze vonden dat herstructureren van het winkelcentrum noodzakelijk was, maar 
wilden er zo weinig mogelijk voor betalen , aangezien zij daarvoor hun eigen of geleend kapitaal moest 
aanspreken. Het heeft veel tijd gekost om deze eigenaren in te laten stemmen met de nodige aanpassingen 
aan hun pand en het winkelcentrum. De andere actoren zagen het gezamenlijk belang wel als hun eigen 
belang en gingen uit van de inkomsten die op de lange tijd gegenereerd worden door de herstructurering. 
Net als de particuliere eigenaren en eigenaar-ondernemers vonden zij de herstructurering noodzakelijk. Zij 
waren dan ook eerder geneigd in te stemmen met de herstructurering. Ook omdat zij voldoende 
bedrijfskapitaal tot hun beschikking hadden voor de herstructurering. De actoren waren het alleen niet eens 
over de wijze waarop de upgrading bereikt moet worden (wel of niet overkappen, mate van vervangende 
nieuwbouw, etc.). Dit kwam binnen de CVvE voor, wat vooral tot uitdrukking kwam tijdens de ALV's en 
tijdens de bestuursvergaderingen. Tevens kwam dit voor tijdens overleg tussen de gemeente, ING en het 
bestuur van de CVvE. 
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De bestuursleden hadden twee petten op. Zij zijn bestuurslid en eigenaar. Dit werd duidelijk toen de 
vertegenwoordigers van twee grootwinkelbedrijven met elkaar in discussie gingen over de mogelijke 
uitbreidingen van hun winkelpanden . Dit geeft ook aan dat alle partijen hun eigen belangen hebben. De 
meeste actoren zien het gezamenlijk belang ook als hun eigen belang. 
De gemeente heeft de hulpbron eigendom van en het daarbij horende zeggenschap over de grond ingezet in 
het proces. Deze zorgde voor zekerheid van deelname aan de herstructurering en was voor de gemeente en 
machtsmiddel. De andere actoren hadden de grond nodig voor de uitbreiding van het winkelcentrum. De 
gemeente wilde de grondprijs niet verlagen en de CVvE en ING wilden een lagere grondprijs en daardoor 
werd het proces vertraagd. 
Het bestuur van de CVvE was zeker van deelname aan het proces door het eigendom van de winkelpanden 
(via de leden) en had veel invloed op het procesverloop. Het bestuur was aanwezig in veel arena's, zowel 
binnen de CVvE als met andere actoren zeals de gemeente en ING. In de arena's hebben zij zich 
professioneel opgesteld, wat ervoor zorgde dat het bestuur sterk stond in de onderhandelingen met de 
gemeente en de projectontwikkelaar (waar ook de risico's voor de renovatie kwamen te liggen). Tijdens 
AL V's had het bestuur invloed , ender andere omdat zij bepaalde water besproken werd en het bestuur waar 
nodig standvastig handelde. 

• ING, als projectontwikkelaar, had invloed op het proces, doordat zij de hulpbronnen identiteit (professioneel 
en ervaren) en financiele middelen bezat. De gemeente en de CVvE hadden een projectontwikkelaar nodig 
voor die hulpbronnen. ING was zeker van deelname aan het proces na het tekenen van de intentie- en 
samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomsten geven de spelregels aan, waaraan de actoren zich 
moeten houden. 
De eigenaren waren zeker van deelname aan het herstructureringsproces, door het eigendom van de 
panden. Zij hadden zeggenschap over hun pand(en) en hadden stemrecht binnen de ALV (afhankelijk van 
het aantal panden en oppervlakte van die panden). Binnen de arena, waarin de ALV zich bevindt, zijn de 
spelregels (waaronder stemrecht) vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van de CVvE. De 
eigenaren gebruikten het eigendom van de panden als machtsmiddel in onderhandelingen met de 
projectontwikkelaar om het proces te vertragen of om er zelf (financieel) beter van te worden. 
De arena's hadden op verschillende manieren invloed op elkaar. Een arena neemt een besluit dat invloed 
heeft op een andere arena. Toen de ALV (arena 3) besloot in te stemmen met het ontwerp F' kon er in arena 
1 (CVvE, gemeente en ING) verder worden gegaan met de uitwerking daarvan. Dit kan ook gelden voor 
informatie of adviezen die van de ene naar de andere arena gaat. Veel informatie kwam van arena 1 via 
arena 4 (bestuur) terecht bij de ALV, waardoor de ALV daarop zijn besluiten kon baseren. 
De invloed tussen de arena's werd ook veroorzaakt doordat sommige actoren (gemeente en de 
vertegenwoordigers van de CVvE) terug moeten koppelen naar de "achterban". Bij de gemeente moet 
bijvoorbeeld de gemeenteraad goedkeuring geven voordat er verder kan worden gegaan met de 
planontwikkeling. De vertegenwoordigers van de CVvE koppelen meestal eerst terug binnen het bestuur, 
waarna de leden op de hoogte gesteld worden . Hierdoor (en dus door het versnipperd eigendom) nam het 
aantal arena's in het proces toe. 
De mate van invloed van de hulpbronnen verschilt per arena. De invloed van een eigenaar binnen de AL V 
wordt bepaald aan de hand van het eigendom, veel eigendom betekent meer invloed. Wanneer een kleine 
eigenaar met de projectontwikkelaar onderhandelt kan hij door het eigendom van het pand meer invloed 
uitoefenen op het verloop van de interactie dan tijdens een AL V. 
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8.1.2 Conclusies ten aanzien van de methodiek 
De interactie-reconstructiemethode is goed te gebruiken bij het inzichtelijk maken van complexe 
herstructureringsprocessen. De methodiek voldoet daarbij aan de opgestelde uitgangspunten. 
De methodiek is geschikt om herstructureringsprocessen op een structurele manier inzichtelijk te maken. 
Het is een methodiek waarin veel informatie verwerkt kan worden en een case zodoende diepgaand 
geanalyseerd kan worden. Dit houdt in dat deze informatie ook verzameld dient te worden , wat de methodiek 
echter tijdrovend maakt. 
De hulpbronnen professionaliteit en ervaring vertoonden veel overeenkomsten gezien de uitkomsten. Een 
actor die professioneel is, is tevens ervaren . Een niet professionele actor heeft ook geen ervaring . 
Tijdens het toepassen van de methodiek zijn er enkele aanpassingen gedaan. Ten eerste geven de arena's 
niet aan hoe lang zij duurden (de hokjes zijn even groot), aangezien het interessanter was om in het schema 
te zien hoe vaak de actoren bij elkaar kwamen. Ten tweede zijn de pijlen tussen de arena's voorzien van 
verschillende kleuren in plaats van allemaal dezelfde kleur, aangezien de arena's elkaar op verschillende 
manieren be"invloedden (besluit, informatie of advies) en dat wordt op deze manier duidelijk. 

8.2 Aanbevelingen 
In deze paragraaf worden aanbevelingen ten aanzien van vervolgonderzoeken. 

Als gevolg van de vergelijkbare uitkomsten van de hulpbronnen professionaliteit en ervaring kunnen deze 
samengevoegd worden . 
De methodiek is geschikt gebleken voor het inzichtelijk maken van het herstructureringsproces van 
winkelcentra met versnipperd eigendom. Well icht kunnen andere complexe processen ook inzichtelijk 
gemaakt worden met deze methodiek. 
De methodiek is getoetst door het uitvoeren van een casestudy en over die case zijn conclusies getrokken. 
Om algemene uitspraken te kunnen doen over herstructureren met versnipperd eigendom is het 
noodzakelijk om de methodiek toe te passen op meerdere gelijkvormige cases. Daarbij kan tevens getoetst 
worden of de interactie-reconstructiemethode geschikt is om verschillende cases te vergelijken. 
Het doel van de methodiek is het inzichtelijk maken van het proces. Er is geen manier ontwikkeld waarop 
verbeterpunten aangedragen kunnen worden voor het herstructureringsproces van winkelcentra met 
versnipperd eigendom. Dit stap kan gemaakt worden met een volgend onderzoek. 

8.3 Slotbeschouwing 
Het herstructureringsproces van Winkelcentrum Woensel heeft ongeveer 20 jaar geduurd. Mocht dit voor de 
komende herstructurering ook zo lang duren, dan is het aan te raden om nu al na te denken over de volgende 
herstructurering. Wellicht dat door de komst van de professionele eigenaar Rodamco, die een groot deel van de 
uitbreiding heeft gekocht, het proces in de toekomst sneller verloopt. 

Als gevolg van het grote aantal arena's bij een herstructurering met versnipperd eigendom, verloopt het proces 
trager. Het verminderen van het aantal arena's bij toekomstige herstructureringen kan dit tegengaan. Een 
mogelijkheid om het aantal arena's te verminderen is dat het bestuur van de VvE mandaat krijgt voor het nemen 
van besluiten ten aanzien van de herstructurering. Daarnaast heeft de professionaliteit van het bestuur invloed 
op het procesverloop. Onderhandelingen tussen een professioneel bestuur, dat kennis van zaken heeft, en 
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bijvoorbeeld een projectontwikkelaar lopen soepeler dan onderhandelingen met een niet professioneel bestuur. 
Een bestuur kan om meer kennis en ervaring te verkrijgen een partij inhuren, die wel die kennis en ervaring bezit. 
Niet alleen tegenover een projectontwikkelaar kan een professioneel bestuur daadkrachtiger optreden, ook 
tijdens ALV's kan dit versnellend werken . Het bestuur geeft namelijk informatie en advies aan de ALV, waardoor 
de AL V be'invloed wordt. Daarom is het voor een projectontwikkelaar belangrijk om op goede voet te staan met 
het bestuur van een VvE. 

Tijdens het herstructureringsproces van Winkelcentrum Woensel hadden de bestuursleden van de CVvE twee 
petten op, zowel die van bestuurslid als eigenaar van winkelpanden. Onder de leden leefde hierdoor het idee dat 
vooral de grootwinkelbedrijven werden vertegenwoordigd, aangezien de voorzitter afkomstig was van Vendex 
Foodgroup. Het is vanuit die invalshoek raadzaam om een voorzitter te hebben die geen eigenaar is in het 
winkelcentrum en zo niet bevooroordeeld is. 
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Bijlage 
Bijlage 1 lnterviewprotocol 

lnleiding 
Voorstellen 

Renate Griffioen 

Doel van het onderzoek en dus ook van het interview: inzichtelijk maken van het verloop van het 
herstructureringsproces van winkelcentra met versnipperd eigendom. 
Aanleiding van onderwerp 

Komende jaren toenemend aantal herstructureringen van winkelcentra, ook met versnipperd eigendom 
Projecten met versnipperd eigendom maken het nog complexer; 
Veel actoren, veel belangen, eisen, wensen, mogelijkheden, meningen etc; 
Vertraging I stuklopen I projectontwikkelaars beginnen er niet aan; 
Onbekend en onoverzichtelijk, dus inzichtelijk maken; 

Bevindingen tot nu toe: geen theorie beschikbaar hoe proces inzichtelijk maken. Nieuwe methode opgesteld. 
Bestaat uit 2 onderdelen: actoren (matrix) en interacties tussen de actoren (ingedeeld in arena's). Interview 
bestaat ook uit twee delen. 
Verschillende betrokken actoren herstructurering interviewen 
Beschikbare tijd 

• Vertrouwelijk, anonieme verwerking resultaten 
• Toestemming gebruik dictafoon 

Interview (eigenaren) 

Deel 1: Matrix 

Benodigdheden 
1. Hoeveel panden heeft u in eigendom? 
2. Wat is het totale oppervlakte van de panden? 
3. Sinds wanneer bent u eigenaar? 
4. Op welke locaties in het winkelcentrum bezit u panden? 
5. Is er iets veranderd aan de panden door de herstructurering? (renovatie, uitbreiding, inkrimping, relocatie) 
6. Had u financieel gezien rekening gehouden met de mogelijkheid van een herstructurering? 
7. Wat waren uw bevoegdheden gezien de herstructurering? (stemrecht, toestemming geven, vergunningen 

verlenen) 

ldentiteit (op een schaal van 1 tot en met 5) 
1. Hoe professioneel waren de andere actoren ten aanzien van de herstructurering en waaruit bleek dat? 
2. Hoe professioneel was u ten aanzien van de herstructurering en waaruit bleek dat? 
3. Hoe ervaren waren de andere actoren ten aanzien van de herstructurering en waaruit bleek dat? 
4. Hoe ervaren was u ten aanzien van de herstructurering en waaruit bleek dat? 
5. Hoe zijn de andere actoren op u overgekomen tijdens het proces? 
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6. Hoe denkt u dat u over bent gekomen op de andere actoren (imago)? 

Belangen 
1. Wat waren uw belangen? 
2. Is dat tijdens het proces veranderd? 
3. Zoja, waardoor zijn deze veranderd? 

Uitgangspunten 
1. Wat waren uw uitgangspunten aan het begin van de herstructurering? 
2. Zijn uw uitgangspunten tijdens het proces veranderd? 
3. Zoja, waardoor zijn deze veranderd? 

Deel 2: lnteracties 

lndelen in arena's: 
1. Met welke actoren had u interacties (indelen in arena's)? 
2. Wat waren de belangrijke beslismomenten (indelen in subarena's)? 

Per sub-arena: 
Onderwerp 
Spelregels 
Hulpbronnen 
lnvloed 
Knelpunten 
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