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Voorwoord 

Voorwoord 

Dit rapport is een onderzoek in bet kader van mijn afstuderen aan de Technische Universiteit te 

Eindhoven. Binnen de faculteit Bouwkunde met afstudeerdifferentiatie Vastgoedbeheer heb ik dit 

onderzoek verricht. Aangezien ik bet van belang achtte om bet bedrijfsleven wat meer te ontdekken 

heb ik in januari 2001 besloten om mijn afstudeeronderzoek in opdracht van een bedrijf te 

verrichten. Samen met Hevo Bouwmanagement BV te 's Hertogenbosch ben ik uiteindelijk tot de 

keuze van bet onderwerp gekomen. In eerste instantie intensief ruimtegebruik. Door bet verder 

inventariseren van de problemen ontrent dit onderwerp, zowel binnen als buiten Hevo en de TUE is 

het onderwerp langzamerhand voor alle partijen interessant geworden. De problematiek betreffende 

intensief ruimtegebruik is momenteel erg actueel, maar er wordt ook zeer sceptisch tegen 

aangekeken. Ik hoop dat dit onderzoek een bijdrage kan leveren aan bet inzicht in 

intensiveringsprojecten en waar mogelijk een bijdrage kan leveren aan de realisatie van plannen. Zelf 

ben ik van mening dat bet onderzoek weldegelijk een bijdrage kan leveren als bet gaat om bet 

bespreekbaar maken van intensiveringsproblemen en bet verantwoorden van bepaalde keuzes die 

gemaakt moeten worden binnen bet intensiveringsproces. 

Het onderzoek is geschreven voor gei:nteresseerden in de problematiek van intensiveringsprojecten, 

met enige bouwkundige voorkennis en voor diegene die zich bezig houden met 

intensiveringsprojecten. 

Gedurende ruim een jaar heb ik mijn onderzoek met veel plezier verricht bij Hevo Bouwmanagement 

BV. Mijn dank gaat uit naar de divisie Wonen, waarbinnen ik een jaar lang een leuke tijd gehad heb, 

en speciaal naar mijn directe begeleidster Ingeborg Verheijen voor de begeleiding vanuit de praktijk. 

Vanuit de TUE wil ik dhr. Keeris en dhr. Maussen bedanken voor de professionele steun met name 

op theoretisch gebied. 

Tevens wil ik mijn ouders bedanken voor de steun op alle vlakken, niet alleen tijdens mijn 

afstuderen, maar tijdens mijn gehele studieperiode. Zonder deze steun was ik nooit gekomen waar ik 

nu ben! 

's Hertogenbosch, maart 2002 

Bram Baselmans 
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Samenvatting 

Inleiding 

Aangenomen kan worden dat met de S' nota ruimtelijke ordening het een en ander gaat veranderen. 

Grond wordt schaarser (door de intensiveringsdoctrine) en zal daardoor niet alleen duurder worden, 

maar zal ook intensiever gebruikt moeten worden. Locaties zullen door deze opgelegde schaarste 

optirnaal benut moeten worden. Tijd voor meervoudig gebruik! 

Partijen die betrokken zijn bij de indeling van ruimte ontbreekt het vooralsnog vaak aan kennis en 

expertise met betrekking tot de meervoudige mogelijkheden. 

Probleemstelling: 

Op welke manier kan de potentie van een project optimaal worden benut, gebruikmakend van 

intensivering door meervoudig gebruik, ten einde meerwaarde te creeren voor het totale project. 

Doelstelling: 

Het ontwerpen van een "beslissingsondersteunend instrument" om de potentie van een project 

optimaal te benutten, gebruikmakend van intensivering door meervoudig gebruik, ten einde 

meerwaarde te creeren voor het totale project. 

Afbakening: 

Er wordt uitgegaan van een "eerste" partij met een locatie. Op dat moment is er dus een situatie te 

scbetsen, vanuit deze situatie wordt getracbt bet project optimaal te benutten. 

Intensivering en meervoudig gebruik 

Intensief ruimtegebruik wordt gerealiseerd door de bescbikbare ruimte meervoudig te gebruiken. In 

dit onderzoek wordt meervoudig gebruik uitgelegd aan de hand van S dimensies: lengte, 

breedte, hoogte, tijd en functie. 

Lengte, breedte en boogte vormen de totale ruimte. Deze ruimte kan zo intensief mogelijk worden 

benut, dit noemen we meervoudig gebruik in ruimte. Het komt bier neer op meer functies (of meer 

bebouwing) op dezelfde locatie of het stapelen van functies. Vanuit dimensie 4 komen we bij 

meervoudig gebruik in tijd. Hiermee wordt bet volgtijdelijk gebruik van dezelfde ruimte door 

verscbillende partijen bedoeld. Vanuit dimensie S komen we bij meervoudig gebruik in functie. 

Hiermee wordt bet gelijktijdig gebruiken van dezelfde ruimte door meerdere partijen bedoeld. 

Voor het toepassen van meervoudig gebruik moeten er aan een aantal algemene randvoorwaarden 

worden voldaan: 

• De te ontwikkelen locatie moet het toelaten (stedebouwkundig); 

• De druk op de bescbikbare ruimte moet toenemen, waardoor er grondschaarste ontstaat 

• Er moet voldoende draagvlak bij de direct en indirect betrokkenen zijn. 

Meerwaarde 

lntensivering beeft in veel gevallen als consequentie dat er meerdere partijen in een gebouw 

gebuisvest worden. Partijen zullen de solobuisvesting boven een gei:ntegreerde buisvesting plaatsen, 

omdat dit eventuele relatieproblemen uitsluit. Om gei:ntegreerde situaties haalbaar te maken moeten 

er voor elke betrokken partij voordelen gecreeerd worden; er moet meerwaarde worden gecreeerd. 

Tevens is bet bespreekbaar maken en daadwerkelijk aan kunnen tonen van deze meerwaarde van 

wezenlijk belang voor het overtuigen van de participanten. 
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Sam en vatting 

De meerwaarde die gecreeerd moet worden om het intensief en meervoudig gebruik daadwerkelijk te 

realiseren kan worden verdeeld in economische meerwaarde en sociale meerwaarde. 

Er is gekomen tot de volgende indeling van verschillende vormen van meerwaarde: 

Economische meerwaarde 

Directe derde geldstroom door ontwikkeling 

Directe derde geldstroom door subsidie 

Indirecte derde geldstroom door huuropbrengsten 

Directe kostenbesparing door lagere stichtingskosten 

Indirecte kostenbesparing door lagere gebruikslasten 

Indirecte kostenbesparing door schaalvoordelen 

Indirecte extra opbrengsten door trekker 

Sociale meerwaarde 

Upgraden omgeving 

Besparing milieu 

Toelaten sociale functie 

Creeren werkgelegenheid 

Deze tabel gaat ervan uit dat het toevoegen van een tweede functie aan de eerste functie, op die 

betreffende locatie en in die betreffende situatie, een van de bovenstaande vormen van meerwaarde 

met zich mee kan brengen. De toe te voegen functie heeft een bepaalde spin-off die in die bepaalde 

situatie voordelen (en I of nadelen) kan opleveren. 

Het intensiveringsproces 

Om te komen tot een haalbare intensivering moet een intensiveringsproces worden doorlopen, dit 

intensiveringsproces is visueel gemaakt in de figuur op de volgende pagina. Dit proces is gebaseerd 

op het "algemene" proces (proces zonder intensivering en meervoudig gebruik). 

Vanuit de uitgangssituatie (de partij (met haar visie), de locatie en bijbehorende kader) worden 

alternatieven ontworpen die fysiek haalbaar zijn. Deze worden getoetst op financiele en sociale 

haalbaarheid. Mocht dit niet haalbaar zijn dan vindt er een terugkoppeling plaats die het kader moet 

bijstellen. In een doorsnee proces zal de ontwikkeling op een gegeven moment zijn doorgang 

kunnen vinden. 

Het intensiveringsproces kan vanuit twee uitgangspunten worden gestart. Ten eerste kan het kader 

niet verder worden bijgesteld en is er een probleem dat niet kan worden opgelost. Ten tweede kan er 

onderzoek worden gedaan naar het optimaal benutten van de potentie van het project door creeren 

van meerwaarde waardoor er "verder gekeken" gaat worden. 

In beide gevallen wordt het intensiveringsproces gestart bij "verder kijken". Er wordt dan onderzocht 

of dat het project voldoet aan de algemene voorwaarden voor intensivering (zoals beschreven). Is dit 

het geval dan kan er intensivering door meervoudig gebruik plaatsvinden. Er moet dan meerwaarde 

worden toegevoegd, meerwaarde is immers voorwaarde. Deze intensivering en het toevoegen van 

meerwaarde wordt gecreeerd door het toevoegen van een functie. Deze functie brengt een bepaalde 

spin-off met zich mee waardoor de meerwaarde ontstaat. Deze meerwaarde kan een compenserende 

factor zijn voor het op te lossen probleem en kan dus het kader bijstellen door voordelen toe te 

voegen waardoor eventuele nadelen gecompenseerd kunnen worden. 

Vervolgens zal deze functie in de uitgangssituatie moeten worden ingepast. Er worden alternatieven 

ontworpen die fysiek haalbaar zijn en deze worden weer getoetst op financiele en sociale 

haalbaarheid. Dit proces is een iteratief proces wat keer op keer doorlopen kan worden en waardoor 

er steeds weer nieuwe functies kunnen worden toegevoegd, mits zij een meerwaarde voor het project 

met zich mee kunnen brengen. 
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Beslissingsondersteunend instrument 

De besproken vormen van meerwaarde kunnen worden gerealiseerd door combinatie van een functie 

met een andere functie. Aangezien het niet haalbaar is iedere functie te behandelen, is er gekozen 

voor een clustering. Zie tabel op volgende pagina. Op basis van de Habiforum indeling en de CBS 

indeling is er gekomen tot een voor dit onderzoek relevante clustering. Verticaal staan de 
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uiteindelijke clusters in de derde kolom. Horizontaal staan de vormen van meerwaarde en de 

eventuele consequenties die de betreffende intensivering met zich mee kan brengen in de eerste rij. 

De plusjes geven de potentie van de clustering aan om een bepaalde vorm van meerwaarde te 

creeren. In de laatste drie kolommen staan de consequenties die de toegevoegde functies met zich 

mee kunnen brengen. 

r § • t t 1 .. g. ~ 
J r " l! i 1! 
g j ~ = f ] 

! ~ ~ 1 ! j ~ ~ ~ 
I t § ~ ·~ } E t 

t 
0 

~ i ~ ~ f ! • ~ 

1 1 ~ • I I .g ! .g ~ ·i ! ! ~ u 

Habiforum H1biforum en CBS Clustering EcooomiKhe mttrwaarde Soc. mttrWH rde Conwquen~ 

w~ wonen sodaal Gut1peld 0 + 0 ++ 0 0 + ++ 0 0 0 

Nlet gutapeld 0 + 0 ++ 0 0 + ++ 0 0 ++ 
Wonen commerclttl Gutapeld +++ 0 0 ++ 0 0 ++ ++ 0 0 0 

Nletgesllpeld +++ 0 0 ++ 0 0 ++ ++ 0 0 ++ 

Werb n Weri:en comm. Dlenstvfll. Kant~organlutle +++ 0 + ++ ++ ++ + ++ ++ 0 ++ 

Kantoom. org1nlsatle met ballefunctle +++ 0 + ++ ++ ++ ++ ++ ++ 0 ++ 

Werii:enJOC.Dtenstverl . (Overheids)bes turen, (oYtlheids )diemten 0 + + ++ ++ ++ + ++ ++ 0 ++ 

(Ov)besturen, (ov}diensten met ballefuncl 0 + + ++ ++ ++ + ++ ++ 0 ++ 

Polltle, braodweer 0 + 0 ++ ++ ++ 0 ++ +++ 0 ++ 

Werilenhoreca Hotel + 0 0 ++ + 0 + ++ + 0 + 

Ru tau rant + 0 0 ++ + 0 + ++ + 0 + 

l 
I 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

++ 

0 

0 

C1ife, disco, dancing ++ 0 +++ ++ + 0 ++ ++ + ++ ++ +++ 

C1ifeta ria, b ntine, ijualon + 0 0 ++ + 0 + ++ + 0 + 0 

Weft:en detailhandel Verkoop prodocten +++ 0 0 ++ + 0 +++ ++ ++ 0 ++ 0 

Vertoop dlemten (bpper e.d.) ++ 0 0 ++ + 0 +++ ++ + 0 ++ 0 

Werilen spec~ lnduslrie, bouwnljverheid, produktie + 0 0 ++ + 0 + ++ + 0 ++ +++ 

Voon:lenlng.n Onderwijs Buhonderwljs 0 + +++ ++ ++ + + ++ + 0 0 ++ 

Voortguet onderwlj1 0 + ++ ++ ++ + ++ ++ + 0 + ++ 

Hoger en unlveriiWr onderwijs 0 + ++ ++ ++ + +++ ++ ++ 0 ++ ++ 

Commerclele ~ingen 0 0 ++ ++ ++ + 0 ++ + 0 ++ 0 

Gezonclhelds- en w@U:ijnuorg Z16.tnhuls 0 + 0 ++ + ++ ++ ++ +++ 0 +++ 0 

Hulwruen, spedallsten, tandarU 0 + 0 ++ + ++ 0 ++ ++ 0 + 0 

Verpleeghuls, nathuls, beiaardencentra 0 + 0 ++ + ++ + ++ ++ 0 + 0 

Voonlenlngen maau. Opvanghulzen 0 + + ++ + 0 + ++ + +++ ++ 0 

M11Uch1ppelllke,polltieke organisatie1 0 + + ++ + 0 N ++ + 0 + 0 

Crematorium 0 + 0 ++ 0 0 N ++ + 0 ++ 0 

llellgieuzeorganlutle 0 + ++ ++ + 0 N ++ + 0 + 0 

Bibtlothee«,. opmbart rulmt!'n 0 + ++ ++ + 0 ++ ++ + 0 + 0 

Voonieningen sport SportNil (zaabport) 0 + +++ ++ + 0 + ++ + 0 ++ + 

Zwembad 0 + +++ ++ + 0 + ++ + 0 ++ + 

Sportveld (bui tensport) 0 + +++ ++ + 0 + ++ + 0 ++ + 

SportJchool (lidmaatschap, sportleuen) 0 0 +++ ++ + 0 + ++ + 0 ++ 0 

llecreatle Recreatle cultul'ffl Theate r, schouwburg, muziekzalen 0 + +++ ++ + 0 + ++ + 0 ++ ++ 

Parten, dlerentulnen 0 + 0 ++ 0 0 + ++ + 0 ++ ++ 

Musea,e11positie 0 + 0 ++ + 0 + ++ + 0 ++ 0 

Rec.reatle Evenementenhallen, concerten 0 + 0 ++ + 0 ++ ++ ++ 0 +++ +++ 
Re<:reatiecentra, amusementshallen + 0 0 ++ + 0 + ++ + + ++ + 

Casioo, bowling, biljart e.d . + 0 0 ++ + 0 + ++ + 0 ++ 0 

lnfrutructuur lnftastNCtuur openbare rulmte Groenvoorzieningen 0 + 0 ++ 0 0 0 ++ 0 0 0 0 

Speelvoorz ienlngen 0 + 0 ++ 0 0 0 ++ 0 + 0 0 

Bestratlng 0 + 0 ++ 0 0 0 ++ 0 0 0 0 

Plel~n 0 + 0 ++ 0 0 + ++ 0 0 0 0 

lnlrastructuurparteren Auto 's, parttftn 0 + 0 ++ 0 0 ++ ++ 0 ++ +++ 0 

lnfrastructuu r voonleningen Opeobaar vervoer voorzieningen 0 + 0 ++ 0 0 ++ ++ 0 ++ ++ + 

Het beslissingsondersteunend instrument 
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Gebruik van het instrument 

Via een zestal stappen wordt het gebruik van het instrument uitgelegd. 

Stap 1. Vanuit twee uitgangspunten te weten het oplossen van een ontwikkelingsprobleem en het 

benutten van kansen, wordt er onderzoek verricht welke vorm van meerwaarde men het beste kan 

toevoegen aan een intensiveringsproject. 

Stap 2. Uit het beslissingsondersteunend instrument kunnen dan functies worden gelnventariseerd 

die de potentie bezitten om de betreffende meerwaarde te creeren. 

Stap 3. De gelnventariseerde functies worden onderzocht. Er wordt onderzocht welke functie de 

meeste meerwaarde voor de uitgangssituatie creeert 

Stap 4. De gelnventariseerde functies worden in de huidige situatie, met haar randvoorwaarden, 

gepast. Er wordt onderzocht of dat de functies te combineren zijn met de uitgangsfunctie, de locatie 

en de omgeving. 

Stap S. Stap vijf is de selectie van de "beste" functie. Uit de inventarisatie wordt de functie die voor 

de uitgangssituatie de meeste voordelen (tegen de minste nadelen) oplevert uitgekozen. 

Stap 6. Stap zes is de terugkoppeling. De stappen kunnen nogmaals worden doorlopen om eventueel 

een tweede of derde functie te selecteren en toe te voegen. 

Conclusies 

Door het stappenplan wordt het intensiveringsproces inzichtelijk gemaakt en kunnen bepaalde 

keuzes worden onderbouwd. Er kan daadwerkelijk worden uitgelegd dat de gemaakte keuze de beste 

is. Zo kunnen intensiveringsprocessen stap voor stap warden doorlopen om uiteindelijk tot de 

optimale benutting van de potentie van het project te komen. 

Door gebruik van het instrument kunnen functies geselecteerd worden die de potentie bezitten om 

een bepaalde meerwaarde te creeren. Door toevoeging van de "beste" functie aan de uitgangssituatie 

kunnen bepaalde voordelen worden gecreeerd die problemen bij ontwikkelingsprojecten oplossen of 

bepaalde kansen benutten. 

Meerwaarde kan worden omschreven als: toevoeging van extra waarde aan een project door fysieke 

ingrepen, waardoor voordeel behaald wordt op het economische of sociale vlak. In deze context 

gecreeerd door meervoudig gebruik 

Aanbevelingen 

ln het instrument, om tot een inventarisatie van functies te komen, is geen weging meegenomen. 

Een aanbeveling voor vervolgonderzoek is om hier invulling aan te geven. 

Het kwantificeren van de meerwaarde is in veel gevallen noodzakelijk om de verschillende partijen te 

kunnen overtuigen. Voor veel vormen van financiele meerwaarde is door middel van een rekensom 

aan te geven wat de meerwaarde is, maar voor subjectievere vormen van meerwaarde is dit veel 

moeilijker. Verder onderzoek op dit gebied wordt aangeraden. 

Bram Baselmans, maart 2002 .s.s 
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Hoofdstuk 1 

1 lnleldlng 

1.1 Achtergrond 

Enkele voorbeelden uit de praktijk (artikelen uit vakbladen) die de relevantie van bet onderzoek 

aangeven worden bier beschreven. 

Het oude CIAM-principe 

Het oude CIAM-principe (Congres International de I' Architecture Moderne) dat in de jaren '20 en '30 

van de vorige eeuw werd gei:ntroduceerd door een aantal vooraanstaande stedenbouwkundigen en 

architecten (Le Corbusier, Van Eesteren, Gropius) en waarin scheiding van wonen, werken, recreatie 

en verkeer bet uitgangspunt was moeten we in de kast laten liggen en beschouwen als geschiedenis. 

Zeker in Nederland "mag" er eigenlijk niet meer monofunctioneel gedacht worden, en dit is lastig 

genoeg. Niet alleen brengt de multifunctionele gedachte problemen met zich mee wat betreft de 

invulling, maar er is ook te zien dat bet oude CIAM-principe nog diep geworteld is; kijk naar de 

inrichting van de Vinex-wijken. 

Er zal een nieuw principe moeten komen, een principe dat uitgaat van een complexer en intensiever 

ruimtegebruik. Dit principe zou minimaal uit de volgende drie zaken moeten bestaan: 

Geen enkel ruimtelijk ontwerp mag meer monofunctioneel ingericht zijn. Multifunctionaliteit en 

verweving van ruimtegebruik zijn essentieel, zeker als men gaat kijken naar de levendigheid van de 

buurt of wijk. 

Ruimtelijke ontwerpen zouden moeten streven naar een zo hoog mogelijke intensivering van bet 

gebruik. Deze intensivering hoeft niet altijd te worden gerealiseerd door een ruimtelijke 

functiemenging, maar kan ook organisatorisch van aard zijn, bijvoorbeeld bet langer openstellen van 

winkels. De ruimtelijke omgeving moet dat wel toelaten en niet belemmeren. 

Elk nieuw ontwerp zou moeten worden getoetst op de mogelijkheden die er zijn voor ruimtegebruik 

in de derde en vierde dimensie. Met de derde dimensie wordt bedoeld bet in de hoogte bouwen, dus 

functies boven elkaar. Met de vierde dimensie wordt bedoeld bet volgtijdelijk gebruik van dezelfde 

ruimte door meerdere functies, meervoudig gebruik in tijd. 

(Prof. dr. Van Leeuwen; Burgemeester Zoetermeer, speciaal hoogleraar KUB) 

Met deze reactie op bet CIAM probeerde Prof. Dr. Van Leeuwen een discussie op gang te krijgen 

tijdens bet ?' Nationale Vastgoeddebat. Natuurlijk zijn de drie uiteenzettingen in bet overdrevene 

getrokken. Zo zal lang niet ieder ontwerp multifunctioneel zijn, dit zou betekenen dat er geen 

vrijstaande woningen gebouwd mogen worden. En natuurlijk zal ook niet iedere functie bet toelaten 

om gecombineerd te worden met andere functies. Maar de essentie van bet verhaal gaat juist over die 

locaties en functies die bet we! toelaten om meervoudig gebruik toe te passen en waarvan bet in bet 

kader van de verdichting zonde zou zijn als dit niet zou gebeuren. 

Toets bestemmingsplan op effecten dagindeling 

Behalve op milieu- en financiele effecten zouden bestemmingsplannen ook getoetst moeten worden 

op de gevolgen voor de dagindeling van bewoners. Dat vindt staatssecretaris A.E. Verstand van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij pleit voor clustering van winkels, zorginstellingen en scholen 

in nieuwe wijken. 
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Door clustering kunnen gebouwen efficienter gebruikt worden. Scholen staan niet 's middags leeg, 

terwijl de kinderen elders in de wijk in overvolle kinderdagverblijven en opvanginstellingen 

vertoeven. De gestresste ouders hoeven dan bovendien niet heen en weer te pendelen tussen al die 

verschillende locaties, werk en huis. De clusters moeten volgens de staatssecretaris het liefst worden 

ondergebracht in multifunctionele gebouwen samen met winkels, zorgcentra en andere instellingen. 

Daardoor neemt plaatselijk de verkeersbelasting af. 

Staatssecretaris Verstand beseft dat haar ideeen vooral gerealiseerd kunnen worden in nieuwe (Vinex) 

wijken en wijken die grondig op de schop gaan. Zij pleit daarom binnen het kabinet voor een 

wijziging van de wet op ruimtelijke ordening, zodat provincies in het vervolg alle 

bestemmingsplannen op dit aspect moeten toetsen. 

(Cobouw, 21-11-2000) 

Het idee om bestemmingsplannen te toetsen op de dagindeling van personen is een nieuw idee. Het 

gaat de minister er niet zozeer om dat de bestemmingsplannen getoetst worden, maar dat er met de 

dagindeling van de mensen rekening wordt gehouden om deze efficienter in te delen door meerdere 

functies te combineren, waardoor de gebouwen efficienter warden gebruikt, de verkeersbelasting 

plaatselijk afneemt en mensen niet meer zoveel locaties hoeven aan te doen voor hetzelfde resultaat. 

Vee/ te vee/ dure ruimte stoat gewoon leeg voor het overgrote gedeelte van de tijd. 
Er zijn in Nederland maar weinig gebouwen die intensief worden gebruikt. Woningen behoren met 

een handjevol andere gebouwen tot de meest intensief gebruikte gebouwen. Nu is het natuurlijk 

gebruikelijk dat er 's nachts niet al te veel gebeurt, maar het is zonde om voor bepaalde functies 

gebouwen te ontwikkelen die ook best ruimte met andere functies zouden kunnen delen. 

Basisscholen bijvoorbeeld worden gemiddeld maar 8 uur per dag gebruikt en staan dus 16 uur per 

dag leeg. 's Avonds kan deze ruimte voor andere functies warden gebruikt. Zo is de leegstaande 

ruimte in basisscholen een van de vele voorbeelden met hetzelfde ruimteoverschot gedurende een 

groot gedeelte van de dag. Wat te denken van parkeerplaatsen bij grote bedrijven. Vierkante 

kilometers parkeerruimte wordt overdag gevuld om vervolgens 's avonds deze "dure" ruimte leeg te 

laten staan. Het zou op een of andere manier toch mogelijk moeten zijn om deze ruimte 's avond 

nog te gebruiken, als rangeerterrein voor bussen bijvoorbeeld of als drive-in bioscoop of 

buitenkartbaan. Alles in Nederland is netjes in hokjes geplaatst en wordt maar voor een paar uur per 

dag gebruikt. Tijd voor meervoudig gebruik! 

Ruimte is schaars 
Voor stedelijke gebieden in Nederland wordt de laatste jaren van overheidswege er op aangedrongen 

om zuinig met de beschikbare ruimte om te gaan. Hoewel de situaties onderling verschillen, kampen 

veel grote steden met het probleem dat de (stads-) grenzen bereikt zijn. De intensiveringdoctrine (5' 

nota) is dan ook deels uit (ruimtelijke) nood geboren. Toch speelt ook een ander motief dat 

verbonden is met de compacte stadsfilosofie een prominente rol. Dit heeft te maken met een 

positieve waardering van bet begrip stedelijkheid. Het schrikbeeld van de gemeente zijn de 

monofunctionele gebieden met een extensief ruimtegebruik waar hoogstens overdag de nodige 

levendigheid is waar te nemen. De toekomstwaarde en het verblijfsklimaat van deze gebieden zijn 

minimaal. 

Veel oude steden kennen in de stadskern een "natuurlijke levendigheid" die vooral is ontstaan door 

functiemenging en functiewisseling. 
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Maar hoe creeer je "natuurlijke levendigheid" in een nieuwbouwwijk? lets dat in tientallen jaren 

gegroeid is kun je niet zomaar met nieuwbouw nabootsen. Dan is er ook nog sprake van het creeren 

van woon-werk-combinaties door kantoorwijken I bedrijvenparken te combineren met 

wooneenheden. Wie wil er nu wonen midden in een bedrijvenpark of wie vestigt zijn bedrijf in een 

woonwijk? 

Tegenwoordig wordt er veel gesproken over dubbel grondgebruik. Er wordt gewaarschuwd dat 

intensivering en dubbel grondgebruik niet doelen op zich zouden moeten zijn, maar altijd in het 

teken van de toegevoegde waarde voor het project en omgeving dienen te staan. Concreet impliceert 

dit dat intensivering en dubbel grondgebruik samen moeten gaan met een hoogwaardige inrichting 

van het openbaar gebied en het beheer hiervan. Geconstateerd wordt dat dubbel grondgebruik de 

meeste kans van slagen heeft als bij het toevoegen van nieuwe functies sprake is van een meerwaarde 

voor de huidige functie. 

(Master class nr 1, 2001) 

5' nota Ruimtelijke Ordening 

In het beginsel wil het Rijk dat er geen extra ruimte komt voor verstedelijking. Hiertoe zijn 

maximale bebouwingscontouren voor ruimtebeslag voor woningbouw, werkgelegenheid en 

voorzieningen ingevoerd. Er worden zogenaamde rode contouren om steden heen gelegd en de 

huisvestingsvraagstukken moeten binnen deze contouren worden opgelost. Dit is feitelijk een 

uitbreiding van de stad voornamelijk door verdichting. Om de beschermde groengebieden (ca 20%) 

in Nederland worden groene contouren getrokken, waarbinnen niet gebouwd mag worden. De 

gebieden tussen de rode en de groene contouren noemt men balansgebieden, deze worden om de 5 

jaar herzien. 

Al het bebouwde gebied in Nederland wordt voorzien van een rode contour, in verstedelijkte en niet 

verstedelijkte gebieden. Binnen de rode contouren kunnen de functies wonen, winkelen, recreeren 

publieke voorzieningen en werken zich ten dele ontwikkelen. Binnen de rode contouren liggen dus 

de bestaande bebouwde gebieden, inclusief de historische binnensteden en dorpen en de benodigde 

uitbreiding op grond van nieuwe planvorming. De opgave is om binnen deze rode contouren te 

voorzien in de vraag naar woningen, bedrijfsruimten e.d., in de eerste plaats door voortdurende 

aanpassing (transformatie) van het bestaande bebouwde gebied. Uitbreiding van het gebied is pas 

mogelijk nadat is aangetoond dat de bouwopgave daarbinnen niet kan worden gerealiseerd. 

Het buitengebied is het gebied buiten de rode contouren. Het buitengebied kent uitsluitend 

verspreide bebouwing zoals boerderijen, lintbebouwing, zorginstellingen, kleine bedrijven en kassen. 

Uitgangspunt is dat de bestaande bebouwing in het buitengebied zoveel mogelijk wordt benut. 

Functieverandering van deze bebouwing is mogelijk als dat bijdraagt aan de specifieke 

gebiedskwaliteiten ter plaatse. Nieuwe verspreide bebouwing is niet mogelijk in het buitengebied. 

Complicaties door het sluiten van deze stadsgrenzen zijn de volgende: 

• Er zal een spanningsveld ontstaan tussen collectieve en individuele preferenties (voorkeuren); 

• De ontwikkelingen zullen gaan in de richting van intensief ruimtegebruik omdat alle 

bouwopgaven binnen de bebouwde kom plaats zullen vinden; 

• Daardoor zal er sprake zijn van een toenemende complexiteit van de bouwopgave; 

• Het zal steeds moeilijker worden om water- en groenstructuren in de steden te handhaven (laat 

staan uitbreiden). 

Tevens verwacht men dat door het restrictieve beleid (5' nota) schaarste optreedt in het aanbod. Met 

als gevolg: 
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• Een stijging van de grondprijzen; 

• De zwakke functies verliezen bet van de sterkere (de gemeente moet biervoor waken); 

• Een nadelige werking op sociale woningbouw en groenvoorzieningen (de niet-commerciele 

sector zal bet afleggen tegen de commerciele sector). 

Voor een gedetailleerdere bescbrijving van de 5' nota zie bijlage 2. 

Concluderend 

Concluderend zien we dat er een aantal zaken gaan veranderen, of zouden moeten gaan veranderen. 

Alle stukken zijn gericht op intensivering of combineren van verschillende functies. Zo blijkt uit een 

analyse van de 5' nota met haar restrictieve dat beleid de grond steeds schaarser zal worden en dat dit 

in een sneller tempo zal plaatsvinden dan dat het de afgelopen tijd is gegaan. Tevens worden hieruit 

conclusies getrokken voor de grondprijs en nadelige werkingen op sociale functies. Een tweede 

conclusie die men kan trekken uit het schaarser en daarmee duurder worden van de grond is dat 

intensivering naar verhouding goedkoper zal worden en vaker nodig zal zijn. 

1.2 Probleem- en doelstelling 

Aangenomen kan worden dat met de 5' nota ruimtelijke ordening het een en ander gaat veranderen. 

Grond zal intensiever gebruikt moeten worden en zal daardoor duurder worden. Locaties zullen door 

deze opgelegde schaarste optimaal benut moeten worden. Tijd voor meervoudig gebruik. Vanuit drie 

oogpunten is het dus noodzakelijk om een onderzoek naar optimalisatie van gebruik te doen: 

1 De grond wordt schaarser en dus duurder (rode contouren vanuit de 5' nota); 

2 Waardoor men, binnen een gegeven, bebouwde stedelijke context, moet gaan intensiveren 

en combineren en daardoor wordt de grond van bepaalde locaties met (potentieel) meer 

kwaliteiten nog duurder; 

3 Wordt grond duurder, dan wordt vanuit financieel oogpunt gezien de huisvesting duurder 

en zal er geprobeerd moeten worden om de huisvestingskosten te reduceren. 

Steeds wordt er bij bouwprojecten of bouwopdrachten gekeken naar het programma van eisen van 

de te huisvesten partij. Als deze partij ingepast is in de nieuwe of gerenoveerde huisvesting is het 

probleem opgelost. Maar er wordt weinig verder gekeken; over de grenzen gekeken. Er wordt weinig 

naar optimalisatie van het project gekeken, uitgezonderd misschien enkele commerciele 

ontwikkelingen op binnenstedelijke locaties. Waarom worden projecten niet altijd getoetst op 

optimalisering van de potentie? In de toekomst zal dit, aangezien de grond intensiever gebruik moet 

gaan worden, vaker noodgedwongen voorkomen. 

Partijen die betrokken zijn bij de indeling van ruimte ontbreekt het nog aan kennis en expertise over 

de meervoudige mogelijkheden. Daarnaast kent de huidige praktijk van maatschappelijke patronen 

nog veel belemmeringen om meervoudig ruimtegebruik toe te passen. 

Het zou zonde zijn om bepaalde kansen te laten liggen. 
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Probleemstelling: 

Op welke manier kan de potentie van een project optimaal worden benut, gebruikmakend van 

intensivering door meervoudig gebruik, ten einde meerwaarde te creeren voor het totale project. 

Doelstelling: 

Het ontwerpen van een "beslissingsondersteunend instrument" om de potentie van een project 

optimaal te benutten, gebruikmakend van intensivering door meervoudig gebruik, ten einde 

meerwaarde te creeren voor het totale project. 

1.3 Afbakening 

Dit onderzoek speelt in op de "vernieuwde" situatie (zoals deze wordt geschetst in de vijfde nota) en 

vind daardoor ook plaats in de pre-initiatief- en initiatieffase of planontwikkelingsfase. Het gaat 

daarbij om de intensivering van het grondgebruik wat ook als uitgangspunt wordt gesteld. 

Aangezien dit onderzoek plaatsvindt bij Hevo Bouwmanagement (zie bijlage 1) en zij veelal in 

opdracht van een initiatiefnemer werken, wordt er van een aantal daaraan gerelateerde aspecten 

uitgegaan van een (opdrachtgevende) partij met een locatie waarop deze een plan wenst te 

ontwikkelen. 

1.4 Deelvragen 

Wat is intensivering en meervoudig gebruik? 

Hoe is meervoudig gebruik te creeren? 

Wat zijn de voor- en nadelen van meervoudig gebruik? 

Wat is meerwaarde? 

Hoe is meerwaarde te meten? 

Hoe is meerwaarde te creeren 

Hoe moet de initiatieffase voor intensiveringsprojecten worden ingericht? 

Hoe kunnen de partijen overtuigd worden van intensivering? 

Bram Baselmans, maart 2002 7 



1.5 Conceptueel model 

Hoofdstuk 1 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

' I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I ---------------------------------------------- ------------------------------------------------

figuur 1.1 Conceptueel model 

In een conceptueel model wordt aangegeven, welke onderdelen afhankelijk zijn van welke aspecten. 

In figuur 1.1 zien we hoe er vanuit het probleem uiteindelijk een besluit kan worden genomen tot 

intensivering en belangrijker nog, welke voorwaarden er gelden voor de te nemen stappen. 

Het probleem heeft te maken met intensivering, maar intensivering is van veel aspecten afhankelijk. 

Zoals in de figuur te zien is moeten er nog enkele andere zaken onderzocht worden die de 

voorwaarden creeren voor het intensiveren. Zo moet er onderzocht worden wat de algemene 

voorwaarden zijn voor intensivering, hoe verschillende gebruikers gecombineerd kunnen worden en 

of de intensivering meerwaarde voor deze partijen oplevert. 

Deze meerwaarde moet ook worden onderzocht en is in dit onderzoek gebaseerd op reeds 

gerealiseerde projecten. De onderzochte meerwaarde vormt dus input voor intensivering en 

meervoudig gebruik, maar via deze stap worden ook oplossingsrichtingen aangedragen die weer 

afhankelijk zijn van de vormen van meervoudig gebruik. Om deze oplossingsrichtingen te 

bewerkstelligen zullen daadwerkelijk gebruikers moeten worden gecombineerd. De keuze van de te 

combineren gebruikers heeft als input de oplossingsrichting en het combineren van gebruikers. 

Naast het onderzoek naar de meerwaarde wordt er ook onderzocht hoe deze meerwaarde kan worden 

gemeten. Dit is nodig om de verschillende partijen te overtuigen dat er daadwerkelijk meerwaarde is. 

Van de keuze van de te combineren partijen wordt de meerwaarde gekwantificeerd en er wordt 

gekeken of deze combinatie voor zowel de eigenaar als de gebruikers meerwaarde oplevert. 
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Op basis van een "normaal" ontwikkelingsproces worden deze zaken in een intensiveringsproces 

gegoten en worden de te ondernemen stappen duidelijk gemaakt. Om dit intensiveringsproces in de 

praktijk bruikbaar te maken zullen de leerpunten uit reeds gerealiseerd projecten worden onderzocht. 

Door dit intensiveringsproces en het overtuigen van de partijen wordt uiteindelijk het besluit 

genomen. 

1.6 Stappenplan 

figuur 1.2 Stappenplan 

Het stappenplan voor dit onderzoek is visueel gemaakt in figuur 1.2. De probleem- en doelstelling 

zijn reeds beschreven en uitgelegd. Om aan de probleem- en doelstelling te kunnen voldoen zullen 

een aantal aspecten moeten worden onderzocht. 

In hoofdstuk 2 zullen intensivering en meervoudig gebruik worden onderzocht en wordt er 

aangegeven waar de problemen liggen met de combinatie van verschillende partijen. In hoofdstuk 3 

zal meerwaarde worden onderzocht en het meten van meerwaarde komt in hoofdstuk 4 aan de orde. 

In hoofdstuk 5 wordt eerst het "algemene" ontwikkelingsproces (het proces zonder intensivering en 

meervoudig gebruik) beschreven. Uit het conceptuele model is te zien dat al deze aspecten van 

belang zijn om het intensiveringsproces in te vullen. In hoofdstuk 5 wordt dan ook op basis van het 

algemene proces een intensiveringsproces ontwikkeld. 

In hoofdstuk 6 wordt dan een beslissingsondersteunend instrument ontwikkeld dat gebruikt kan 

worden bij de keuze van de toe te voegen partij. In hoofdstuk 7 wordt dit instrument door twee 

casestudies onderzocht op bruikbaarheid en in hoofdstuk 8 volgen conclusies en aanbevelingen. 
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2 lntenslverlng en meervoudlg gebrulk 

2.1 lnleiding 

Twee begrippen uit hoofdstuk 1 zijn belangrijk: intensivering en meervoudig gebruik. Om aan de 

doelstelling van dit onderzoek te kunnen voldoen zullen deze termen eerst moeten worden 

beschreven in de context van dit onderzoek. Tevens worden de mogelijkheden van intensivering en 

meervoudig gebruik onderzocht en toegelicht, om er achter te komen welke manieren er zijn om te 

intensiveren en meervoudig gebruik toe te passen. Naast de mogelijkheden zullen ook de voor- en 

nadelen van meervoudig gebruik beschreven worden. 

2.2 lntensivering & meervoudig gebruik 

Met intensiveren wordt, in deze context, het intensiever gebruik maken van de locatie of gebouw bedoeld. 

Intensiveren kan door middel van meervoudig gebruik gerealiseerd worden. 

Meervoudig ruimtegebruik pretendeert meer te zijn dan intensiever gebruik van de ruimte. De winst is gelegen 

in een hogere kwaliteit van de ruimte door gebruik te maken van meerdere dimensies van die ruimte. 

In dit hoofdstuk wordt niet alleen over meervoudig ruimtegebruik gesproken, maar over meervoudig 

gebruik in zijn geheel. 

Om intensiveren, en dus ook meervoudig gebruik, haalbaar te maken moet er aan enkele algemene 

voorwaarden worden voldaan: 

• De te ontwikkelen locatie moet het toelaten (oppervlakte); 

• De druk op de beschikbare ruimte moet toenemen, waardoor het belang van intensief 

ruimtegebruik en verdichting toeneeint; 

• Er moet voldoende draagvlak bij de direct en indirect betrokkenen zijn; of beter gezegd geen 

(niet teveel) tegenwerking vanuit de huidige situatie. 

Als aan een of meerdere van deze voorwaarden niet wordt voldaan zal een intensivering 

hoogstwaarschijnlijk niet haalbaar zijn. 

2.3 5 dimensies 

Metals uitgangspunt intensiveren wordt de stap gezet naar meervoudig gebruik van locatie en/of het 

vastgoed. Meervoudig gebruik kan aan de hand van 5 dimensies worden uitgelegd. Er is wel eens 

gesproken over een 4' dimensie, tijd, op gebouwniveau, maar in dit onderzoek wordt bier nog een S' 

dimensie aan toegevoegd. 
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Dimensie 1: lengte } Dimensie 2: breedte ruimte 

Dimensie 3: hoogte 

Dimensie 4: tijd 

Dimensie 5: functie 

De eerste drie dimensies zijn bekend, zij vormen samen de totale ruimte. Een gebouw kan natuurlijk 

zo groot en zo hoog mogelijk (binnen de technische en andere relevante randvoorwaarden) gebouwd 

worden met zoveel mogelijk inhoud en vloeroppervlak. Maar men kan niet oneindig de hoogte of de 

grond in, er zal dus steeds vaker gezocht moeten warden naar alternatieve oplossingen, zeker als de 

grond nag schaarser gaat warden dan dat deze op dit moment al is. 

Een 4• dimensie zoals tijd is in sommige gevallen een uitkomst. Een pand huisvest dan verschillende 

functies in de tijd, na elkaar dus. Overdag biedt de ruimte bijvoorbeeld plaats aan auto's om te 

parkeren en 's avonds is het een rangeerterrein voor bussen en vrachtwagens. 

Ook een 5' dimensie in de vorm van meervoudig gebruik in functie kan een oplossing zijn. Het gaat 

er hier dan om dat verschillende functies gelijktijdig gebruik kunnen maken van dezelfde (locatie of) 

ruimte. Bijvoorbeeld een gezamenlijke wachtkamer voor patienten van een huisarts en tandarts. 

Verschillende partijen kunnen gezamenlijk gebruik maken van gemeenschappelijke ruimtes waar 

bepaalde ondersteunende activiteiten worden uitgevoerd, activiteiten die niet direct te maken 

hebben met de specifieke core business van een partij. 

2.4 Meervoudig gebruik in ruimte 

Met meervoudig gebruik in ruimte wordt het creeren van extra vierkante meters op dezelfde locatie bedoeld. 

Dus het creeren van extra meters onder de grand, of extra meters in de vonn van meerdere verdiepingen. 

Het onder het maaiveldniveau brengen van functies is duur en zeker duurder dan het realiseren van 

dezelfde functies op maaiveldniveau (gezien in stichtingskosten). De voordelen van het meervoudig 

gebruik in ruimte ligt in de wijze van benutting van de gecreeerde ruimte op maaiveldniveau. De 

economische voordelen die dat oplevert, kunnen de hogere kosten voor het ondergronds bouwen 

(geheel of gedeeltelijk) compenseren. 

Een gebouw zonder parkeervoorziening is minder waard, want parkeervoorzieningen zijn in veel 

gevallen noodzakelijk. Datgene wat het bovengronds extra oplevert, door daar commercieel te 

bouwen, kan (moet) gebruikt worden om de hoge kosten van de parkeerkelder te compenseren. 

Een mogelijkheid is om transport van personen en goederen, maar ook opslag van olie, gas, afval en 

andere stoffen ondergronds te brengen. Het wegnemen van deze "storende" functies op 

maaiveldniveau maakt dat daar meer kwaliteit en ruimte is voor wonen, werken en recreeren. 

Hetzelfde geldt voor de daarboven liggende extra vierkante meters. Maar het stapelen van functies 

heeft pas een grotere meerwaarde als de functies boven en onder het maaiveldniveau elkaar 

versterken en synergievoordelen opleveren, of op zijn minst elkaar niet in de weg staan. Dan is er 

sprake van een evenwichtige toepassing van meervoudig ruimtegebruik. 
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"Meervoudig ruimtegebruik moet de kwaliteitsverhogende oplossing zijn voor stedelijke verdichting. Maar dat 

kan alleen als de stapeling van functies evenwichtig en consequent is. De financiele haalbaarheid wordt 

bepaald door het meer economisch maken van de totale ruimte." 

Dit citaat geeft aan dat er alleen extra verdiepingen of extra vierkante meters ondergronds gebouwd 

kunnen worden als deze extra (stichtings-) kosten ook daadwerkelijk (financiele) voordelen oplevert 

op de extra beschikbaar gekomen ruimte op het maaiveldniveau. Er kan vanuit twee uitgangspunten 

worden geredeneerd. Ten eerste kan men "storende" functieonderdelen onder de grond of op een 

hogere verdieping plaatsen om zo meer ruimte op bet financieel aantrekkelijke maaiveldniveau te 

creeren. Ten tweede kan worden gedacht aan bet toevoegen van extra verdiepingen puur omdat deze 

toevoeging direct winstgevend is. Dat wil zeggen dat de stichtingskosten van een extra verdieping 

lager uitvallen dan de verkoopwaarde of beleggingswaarde van deze extra gerealiseerde ruimte. 

Alternatieven voor meervoudig ruimtegebruik kunnen beoordeeld worden aan de hand van een set 

van criteria. Zoals extra kosten, externe veiligheid, leefmilieu omwonenden, interne veiligheid, 

gebruikersaspecten, ruimtegebruik, invloed op het milieu en footprint in relatie tot de bouwhoogte. 

Met dit soort criteria zullen de voordelen afgezet worden tegen de nadelen, waardoor er gekeken kan 

worden of de betreffende vorm van meervoudig gebruik in ruimte daadwerkelijk haalbaar is. 

Voorbeeld Meervoudig gebruik in ruimte 

2.5 Meervoudig gebruik in tijd 

Meervoudig gebruik in tijd zegt het eigenlijk zelf al: 

Het in de tijd op elkaar volgend gebruik maken van een zelfde ruimte of locatie. 
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In de praktijk is dit al wel eens te zien. Voetbalstadions worden gebruikt voor concerten, 

scoutinghutten worden in bet weekend verhuurd e.d. Dit gebeurt sporadisch en meestal wordt er te 

weinig gebruik van gemaakt. In veel gevallen heeft men liever niet dat er "anderen" gebruik maken 

van bun ruimte. Maar er kan al in de planontwikkeling rekening gehouden worden met bet na elkaar 

gebruik maken van dezelfde ruimte, zodat de eventueel te verwachten problemen in de 

planontwikkeling al kunnen worden beperkt. De enige harde eis is dat de twee (of meer) partijen 

elkaar niet "in de weg lopen", dat de ruimte dus beschikbaar is op het moment dat de tweede partij 

deze conform bet tijdplan wil gaan gebruiken. 

Voorbeeld Meervoudig gebruik in tijd 

Een sporthal is een mooi voorbeeld, want deze hal zou men van 's ochtend tot 's avond vol kunnen 

plannen. Overdag kunnen er schoolklassen gymles krijgen en sportlessen worden gegeven voor 

mensen die dan vrij zijn of niet meer werken; na schooltijd kan er sportles worden gegeven aan 

schoolkinderen en 's avonds kunnen de werkende mensen er sporten of de zaal afhuren. Zo wordt 

dezelfde zaal bijna de gehele dag door verschillende partijen gebruikt. 

In een sporthal is meervoudig gebruik in tijd makkelijk te realiseren, wanneer gewerkt wordt met 

tijdroosters (hetgeen algemeen gebruikelijk is), omdat deze sporthal ook ontworpen is met als doel 

meervoudig gebruik van de huisvesting. Een ziekenhuis, woning of andere wel of niet permanente 

woonruimte is niet of zeer moeilijk meervoudig te gebruiken in de tijd. Ook sommige zeer specifieke 

ruimtes en locaties belemmeren dit, zoals fabrieken en andere industriehuisvesting. Als laatste kan 

ook de gevoelswaarde van de mens invloed hebben. Mensen vinden bet geen prettig idee dat bun 

kantoor, waar zij 8 uur per dag doorbrengen, op een ander tijdstip door andere mensen wordt 

gebruikt. Niet alleen privacyproblemen doen zich dan voor, maar ook bedrijfsproblemen als 

vertrouwelijkheid en bescherming van eigendommen. Dit is goed te vergelijken met een auto. Een 

auto heb je ook niet altijd nodig, maar mensen lenen hem niet (graag) aan wildvreemden uit op bet 

moment dat ze hem niet gebruiken. Het is persoonlijk, bet wordt beschouwd als een stukje 

eigendom en bet is een kostbaar goed. 
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Meervoudig gebruik in tijd heeft dus te maken met aspecten als: dagindeling, soort locatie of 

huisvesting, mate van prive -eisen, mate van functionele en indelingseisen, vertrouwelijkheid en 

bescherming van eigendommen. 

2.6 Meervoudig gebruik in functie 

Meervoudig gebruik in functie wil eigenlijk zeggen dat verschillende partijen, in een zelfde pand, 

hun overeenkomstige taken I "functieonderdelen" gaan combineren. Hiermee wordt bijvoorbeeld de 

centrale receptie, de garderobe of kantine bedoeld. Deze "functieonderdelen" behoren meestal niet 

tot de core-business van een partij, maar moeten wel aanwezig zijn voor een goed functioneren van 

de organisatie. 

Meervoudig gebruik in functie wordt in dit onderzoek beschreven als: 

Bepaalde delen van het pand of van de locatie samen met andere partijen tegelijkertijd gebruiken, om hierbij 

algemene (geen specifieke) functies gezamenlijk uit te voeren, daardoor schaalvoordelen te behalen en ruimte 

te besparen. 

Een voorbeeld is een medisch centrum waar verschillende (para) medische specialisten bij elkaar in 

een pand zijn ondergebracht. Huisartsen, tandartsen, fysiotherapeut e.d. kunnen gezamenlijk een 

wachtkamer en bijbehorende entree, receptie en toiletvoorzieningen gebruiken. 

Met deze invulling van locatie of huisvesting moet natuurlijk ook in de planontwikkeling rekening 

worden gehouden en er zal aan sommige onderdelen van de huisvesting extra aandacht moeten 

worden besteed. 

Voorbeeld meervoudig gebruik in functie 
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2.7 De problematiek van het inpassen van functies 

In de onderstaande figuur wordt visueel gemaakt hoe ingewikkeld het is om verschillende functies te 

combineren en in te passen binnen een bestaande situatie. Op basis van het schema van Verkoijen 

(1999) is in figuur 5.1 visueel gemaakt hoe complex een intensiveringsproject is . 

Gemeenschap Collectief Individu 

figuur 2.1 Het spanningsveld 

In dit figuur wordt duidelijk waar de moeilijkheden zitten. Normaal gesproken dient men rekening te 

houden met de bestaande omgeving, met het gemeentelijk beleid bier omtrent en het programma 

van eisen van de opdrachtgevende partij. In een gei:ntegreerde situatie is dat iets ingewikkelder. Niet 

alleen moet er met de bestaande omgeving (en het gemeentelijk beleid) rekening worden gehouden, 

maar ook moeten alle PvE's van alle partijen op elkaar worden afgestemd. Deze partijen samen 

vormen het collectieve concept (het complex). De gemeentelijke overheden (mede vanuit de 

omgeving en gemeenschap) hebben zelf een visie en stellen op basis daarvan eisen aan dit complex. 

Maar ook iedere afzonderlijke partij heeft een visie en stelt zo zijn eisen aan het complex. In figuur 

5.1 wordt met de pijlen duidelijk dat vele verschillende partijen, met ieder hun eigen visie, invulling 

willen geven aan het project. 

Aandachtsaspecten voor combinatie van partijen 

Aangezien het niet mogelijk is voor iedere vorm van meerwaarde specifiek te beschrijven welke 

functies er zouden moeten worden toegevoegd en er tevens vormen van meerwaarde zijn die door 

combinatie op zich al voordelen creeren, wordt in deze paragraaf (en bijlage 4) beschreven waar men 

extra rekening mee dient te houden wil men functies combineren. 

Naast de aspecten die extra aandacht verdienen moeten de randvoorwaarden van de locatie en de 

eerste functie naast de randvoorwaarden van de toekomstige functie worden gelegd en worden 

gecombineerd. Op basis van reeds gerealiseerde intensiveringsprojecten en gebruiks- en prestatie

eisen (bijlage 3) wordt in bijlage 4 voor de verschillende vormen van meervoudig gebruik beschreven 

waar specifiek rekening mee moet worden gehouden, wil men bepaalde gebruikers gaan combineren. 
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De aspecten die extra aandacht verdienen in een gei:ntegreerde situatie zijn geselecteerd uit gebruiks

en prestatie-eisen en problemen die uit reeds gerealiseerde intensiveringsprojecten naar voren zijn 

gekomen. De volgende aspecten worden verder uitgewerkt in bijlage 4: 

• Overlast; 

• Economische levensduur; 

• Prive-ruimten; 

• Kwaliteitseisen; 

• Beheersaspecten; 

• Prestatie-eisen . 

2.8 Conclusies 

Uit hoofdstuk 1 was al gebleken dat intensiveren en meervoudig gebruik in de toekomst nodig zal 

zijn door grondschaarste. Uit dit hoofdstuk blijkt dat er meerdere vormen van meervoudig gebruik 

zijn te onderscheiden om deze intensivering te realiseren: 

Meervoudig gebruik in ruimte; 

Meervoudig gebruik in tijd; 

Meervoudig gebruik in functie. 

Meervoudig gebruik in ruimte voegt meer ruimte (m2
) toe op de locatie of footprint van een gebouw 

door te stapelen of ondergronds te bouwen. Meervoudig gebruik in tijd wil zeggen dat er meerdere 

partijen na elkaar gebruik maken van dezelfde ruimte of locatie. En bij meervoudig gebruik in functie 

worden sommige ruimten van een huisvesting door meerdere partijen op hetzelfde tijdstip gebruikt. 

Aile drie de vormen kunnen ervoor zorgen dat de ruimte intensiever wordt benut. Bij optimale 

benutting van een (deel) project zal met alle drie de vormen rekening moeten worden gehouden en 

er zal moeten worden onderzocbt of een, twee of alle drie de vormen kunnen worden toegepast. 

Als functies met elkaar gecombineerd gaan worden moet men met een aantal aspecten extra 

rekening bouden zoals: 

• Overlast; 

• Economiscbe levensduur; 

• Prive ruimte; 

• Kwaliteitseisen; 

• Bebeersaspecten; 

• Prestatie-eisen . 

Deze aspecten vormen randvoorwaarden voor de keuze van de te combineren functies . 

Het inpassen van partijen in een intensiveringsproject is een ingewikkeld proces. Op basis van 

Verkoijen (figuur 2.1) is visueel gemaakt dat in dit soort situaties met vele partijen rekening 

gebouden dient te worden. Niet alleen moet er met de bestaande omgeving (en bet gemeentelijk 

beleid) rekening worden gebouden, maar ook moeten alle PvE's van alle partijen op elkaar worden 

afgestemd. Deze partijen samen vormen bet collectieve concept (het complex). De gemeentelijke 

overheden (mede vanuit de omgeving en gemeenscbap) bebben zelf een visie en eisen omtrent dit 

complex. Maar ook iedere afzonderlijke partij heeft een visie en stelt eisen aan bet complex. 
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3 Meerwaarde 

3.1 lnleiding 

In hoofdstuk 2 is meervoudig gebruik als gevolg van intensivering beschreven. Maar partijen zullen 

de solosituatie boven een situatie met meervoudig gebruik stellen, omdat dit eventuele 

relatieproblemen uitsluit. De overheid stuurt daarentegen aan op meervoudig gebruik (mede door de 

intensiveringsdoctrine van de 5' nota) en partijen zullen dus moeten worden overtuigd van ook de 

voordelen van meervoudig gebruik. De voordelen zullen in ieder geval op moeten wegen tegen de 

nadelen; er zal een bepaalde meerwaarde voor de partijen moeten worden gecreeerd in een situatie 

als in hoofdstuk 2 geschetst. 

In dit hoofdstuk wordt meerwaarde onderzocht. Er wordt uitleg gegeven aan wat meerwaarde 

inhoudt, hoe het te creeren is, welke vormen van meerwaarde er zijn en hoe meerwaarde te meten is. 

Dit alles is van belang voor intensivering en meervoudig gebruik, want uit dit hoofdstuk zal blijken 

dat: 

"Meerwaarde is de voorwaarde voor intensief en meervoudig ruimtegebruik." 

3.2 Wat is Meerwaarde 

Meerwaarde is een term die steeds populairder wordt. Maar wat houdt meerwaarde nu daadwerkelijk 

in? 

Meerwaarde is een zeer breed begrip wat op verschillende manieren gei:nterpreteerd kan worden. Zo 

kan men spreken over meerwaarde in een conceptplan. Maar heeft men het dan over meer-waarde 

voor een belegger of meer-waarde voor de omgeving? 

Meerwaarde moet uitgelegd worden in een context. Een Albert Heijn wordt beschouwd als "trekker" 

in een (buurt)winkelcentrum en die woordkeuze drukt de toegekende meerwaarde op zich al uit. 

Maar de Albert Heijn kan ook meerwaarde voor de exploitatieperiode van een nabij gelegen 

appartementencomplex opleveren (en andersom ook). Een Bijenkorf kan meerwaarde als "trekker" 

op stadsniveau opleveren, doordat zij veel bezoekers aan zal trekken voor een bepaald deel van het 

centrum, waarvan de daarin liggende kleinere ondernemers profiteren. Zonder een dergelijke context 

kan men er nooit zeker van zijn wat er met meerwaarde wordt bedoeld. Meerwaarde voor de een kan 

juist op de ander een negatief effect hebben. 

Meerwaarde wordt door Van Dale als volgt beschreven: 

• Overwaarde; 

• Het verschil tussen de waarde van de arbeid en het daarvoor betaalde loon. 

Deze uitleg is in de context van dit onderzoek te kort door de bocht. Meerwaarde in deze context 

wordt omschreven als: 
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"Toevoeging van extra waarde aan een project waardoor voordeel, in welke vorm dan ook, behaald kan 

warden. In deze context gecreeerd door meervoudig gebruik." 

Hier wordt niet de extra waarde voor de ontwikkelaar bedoeld, dit zou ordinaire winstvergroting zijn. 

In meerwaarde zit impliciet opgesloten dat het voor alle (of de meeste) betrokken partijen moet 

gelden en met name voor de gemeenschap, het is een win-win-situatie. 

Meerwaarde is het positieve verschil tussen de voordelen en de nadelen. Als de nadelen groter zijn 

dan de voordelen wordt er niet meer gesproken over meerwaarde. Meerwaarde is het effect overall, 

waarbij per actor sprake is van meerwaarde, waarbij deze winst voor elke partij op een of meerdere 

aspecten van het totale plan betrekking kan hebben. 

Meerwaarde is dus de resultante van de gecreeerde voordelen afgezet tegen de bijkomende nadelen. 

Vastgoed kan worden gezien als het middel om een bepaald "nut" te creeren. Dit nut is hetgeen dat 

er gevraagd wordt en indirect wordt het vastgoed (wat dit moet leveren) dus gevraagd. Bij 

optimalisatie gaat het er om, om voor de betreffende situatie een plan te ontwikkelen wat het meeste 

nut voor de betrokken partijen creeert. Voor het creeren van dit nut moet een "offer" gemaakt 

worden. In de bouwwereld is dit offer vaak een geldbedrag. 

Meerwaarde kan dus uitgedrukt worden in het creeren van extra nut voor de verschillende partijen. 

En optimalisatie van een plan betekent letterlijk zoeken naar de oplossing die het meeste nut creeert. 

3.3 Verschillende vormen van meerwaarde 

Het doel van deze paragraaf is het onderzoeken welke vormen van meerwaarde er onderscheiden 

kunnen worden om zo de term meerwaarde, in de context van dit onderzoek, beter te kunnen 

begrijpen en te onderzoeken. Om meer grip te krijgen op de verschillende te onderscheiden vormen 

van meerwaarde is er gekozen om op basis van de S-, E-, en F-factoren een indeling te maken. De 

totstandkoming en indeling van deze vormen van meerwaarde wordt in deze paragraaf beschreven. 

3.3. 7 SEF Factoren 

Projecten en plannen kunnen worden onderverdeeld in aspecten. De onderverdeling bestaat uit drie 

onderdelen (Nota Stedelijke Vernieuwing & KEI-centrum; instrumentenwijzer): 

• Sociale aspecten; 

• Economische aspecten; 

• Fysieke aspecten. 

Deze aspecten, de S-, E-, en F-factoren, moeten in evenwicht met elkaar zijn. In de nota Stedelijke 

Vernieuwing wordt dit op stads- of wijkniveau uitgelegd en doorgetrokken naar het planniveau. Bij 

sociale aspecten kan gedacht worden aan beveiliging in het plangebied en dagelijks beheer ter 

voorkoming van verpaupering. Algemene economische aspecten zijn bijvoorbeeld het creeren van 

werkgelegenheid, of het geven van een economische impuls door middel van toevoeging van 

bijvoorbeeld winkels. Bij fysieke aspecten moet er gedacht worden aan het te bouwen vastgoed en de 

gebouwde omgeving, of een infrastructurele voorziening, zoals een aansluiting op een busdienst. 
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Deze aspecten moeten integraal worden benaderd in een planontwikkeling. "Fysiek kan een stad of 

wijk niet duurzaam bestaan zonder voldoende sociale cohesie en economisch draagvlak. Andersom is 

(vernieuwend) investeren in de stad of wijk in fysieke zin een structurele noodzaak om die als sociale 

en economische entiteit levend te houden" (Nota Stedelijke Vernieuwing). 

figuur 3.1 Sociale, fysieke en economische aspecten 

Deze drie aspecten kunnen als basis worden beschouwd voor een intensiveringsontwikkeling als in 

dit onderzoek bedoeld. Aangezien er in dit onderzoek op een lager niveau (locatie en omgeving) 

wordt gekeken naar de planontwikkeling moeten de aspecten iets anders worden benaderd. Het 

fysieke wordt nog steeds beschouwd als hetgeen dat er gebouwd of als voorziening ingebracht gaat 

worden. Het economische wordt op een lager niveau bekeken, namelijk op het niveau van 

(financiele en economische) haalbaarheid van het ontwerp. En bij de sociale aspecten wordt 

uitgegaan van de partij(en) of functie(s) die gehuisvest gaat worden, alsmede de gemeenschap, de 

omgeving en het milieu. 

Aan de hand van deze drie aspecten kan de (eventueel) te realiseren meerwaarde als volgt worden 

uitgelegd: 

"Toevoeging van extra waarde aan een project door fysieke ingrepen, waardoor voordeel behaald wordt op het 

economische of sociale vlak. In deze context gecreeerd door meervoudig gebruik." 

3.3.2 Verschillende vormen van meerwaarde 

In de fase van planontwikkeling kan meerwaarde op een aantal verschillende manieren worden 

gecreeerd. In deze paragraaf worden deze verschillende vormen van meerwaarde uitgelegd aan de 

hand van de S-, E- en F-factoren. De economische vormen van meerwaarde leveren financiele 

voordelen op. De sociale meerwaarde zijn subjectievere aspecten en leveren gemeenschappelijke 

voordelen op. Deze sociale voordelen kunnen ook indirect economische voordelen opleveren, maar 

die zijn veelal moeilijker te kwantificeren. Het upgraden van de omgeving bijvoorbeeld levert voor 
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de exploitatie van woningen in dat deel ook een meerwaarde op, wat zich uiteindelijk uitdrukt in 

bijvoorbeeld minder leegstand en dus meer inkomsten. 

Op basis van een interpretatie van reeds gerealiseerde projecten en de voordelen die combinaties van 

verschillende gebruikers daarbij hebben opgeleverd kunnen de volgende vormen van meerwaarde 

bepaald worden, onderverdeeld naar economische en sociale meerwaarde. 

Economische meerwaarde 

Economische meerwaarde wil in deze context zeggen dat de intensivering financiele voordelen voor 

de betrokken partijen oplevert. Deze financiele voordelen kunnen op verschillende vlakken worden 

gecreeerd. Zo kan een ontwerp een subsidie opleveren of door het slim combineren van verschillende 

partijen kunnen schaalvoordelen (inkoop en aanschaf) financiele voordelen opleveren. Door 

meervoudig gebruik in functie kunnen de m2 b.v.o. per partij minder worden, of door meervoudig 

gebruik in tijd kan men bepaalde extra huurinkomsten creeren. Door verkoop van gerealiseerde 

commerciele ruimtes kan een overwinst gecreeerd worden en door samenwerking van partijen 

kunnen de exploitatielasten gezamenlijk worden betaald en efficienter en goedkoper worden 

georganiseerd. Als laatste kan door toevoeging van een partij met trekkerfunctie een omzetverhoging 

worden gecreeerd (dit geldt in principe alleen voor winkels en kantoorhoudende organisaties met 

baliefunctie). Deze verschillende financiele voordelen zullen in de volgende stukken worden 

behandeld. 

Directe derde geldstroom door ontwikkeling 

Door het toevoegen van extra vastgoed op de locatie, of door uitbreiding van het vastgoed zelf 

(meervoudig gebruik in ruimte) kan er meerwaarde ontstaan op het economische vlak. Als de 

vastgoedmarkt zodanig is dat de extra gecreeerde ruimte meer oplevert dan de (bouw)kosten, kan 

deze overwaarde op dit deel van het te ontwikkelen vastgoed als derde geldstroom dienen. Deze extra 

financiele middelen kunnen op verschillende manieren worden gebruikt. Bijvoorbeeld door deze te 

gebruiken voor het creeren van een hoger ambitieniveau van de huisvesting van de eerste partij, of 

voor het upgraden van de omgeving. Deze extra geldstroom levert dus directe (financiele) voordelen 

op. 

Directe derde geldstroom door subsidie 

Overheden geven subsidies voor uiteenlopende bouwprojecten en clusteringen. Noodzakelijk is 

hiervan op de hoogte te zijn en te blijven. Een medisch centrum krijgt bijvoorbeeld subsidie als er 

wordt voldaan aan een aantal aanwezige functies, zoals bijvoorbeeld een maatschappelijk werker. De 

toevoeging van een maatschappelijk werken aan een te ontwikkelen medicentrum kan in 

bouwkosten of exploitatielasten een beperkte druk leggen op de uitgaven, maar misschien wel een 

groot financieel voordeel opleveren door de toegekende subsidie. Zo zijn er vele verschillende 

soorten subsidies te verkrijgen en zullen deze afgewogen moeten worden bij de planontwikkeling. 

Indirecte derde geldstroom door huuropbrengsten 

Een partij kan in de exploitatiefase een derde geldstroom creeren door zijn huisvesting te verhuren 

op tijden dat deze het zelf niet gebruikt. Een simpel voorbeeld is een basisschool die zijn lokalen in 

de namiddag en de avond verhuurt aan een muziekschool. Zo zijn er vele mogelijkheden te 

verzinnen. Meestal gaat het om functies die geen hoge eisen stellen aan de huisvesting en geen of 

nauwelijks consequenties hebben op privacygebied en de bescherming van de belangen van de 

onderneming of instelling. 
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Directe kostenbesparing door lagere sticbtingskosten 

In dit geval spreken we over een buisvesting waarin meerdere partijen zicb bevinden. Men kan zicb 

voorstellen dat een aantal partijen zicb samen onder een dak gaan buisvesten (meervoudig gebruik 

in ruimte), wat goedkoper is (kan zijn) dan dat men zicb elk afzonderlijk in een solosituatie buisvest. 

Als alle solosituaties worden opgeteld zal bet bouwvolume van bet gei:ntegreerde alternatief kleiner 

zijn en zal de oppervlakte van de scbil minder zijn, terwijl bet bescbikbare bruto vloer oppervlak 

voor de partijen afzonderlijk misscbien wel gelijk is, zij bet niet voor exclusief gebruik. Dit kan dus 

minder bouwkosten (sticbtingskosten) voor alle betrokkenen betekenen en dus meerwaarde 

opleveren. Veelal zal bet totale bruto vloeroppervlak minder zijn aangezien er gebruik zal worden 

gemaakt van gemeenscbappelijk te gebruiken ruimten (meervoudig gebruik in functie). Nb. dit zal 

lang niet voor iedere combinatie bet geval zijn. 

Indirecte kostenbesparing door Iagere gebruikslasten van de buisvesting 

Er wordt uitgegaan van intensivering en meervoudig gebruik; meerwaarde kan dan ook gerealiseerd 

worden doordat de exploitatielasten lager uitvallen. Hier wordt ook weer uitgegaan van meerdere 

partijen in een overallbuisvesting. Vanuit de eerste gedacbte zal er vanuit worden gegaan dat bet 

integreren van verscbillende partijen juist meer problemen en ook meer kosten met zicb mee zal 

brengen, maar dit gaat niet voor alle gevallen op. Wat tegenwoordig veel te zien is, is dat 

verscbillende kantoororganisaties bijvoorbeeld bij elkaar in een pand gebuisvest zijn en de taken of 

"functieonderdelen" die algemeen zijn en niets met bun core-business te maken bebben juist gaan 

combineren, of zelfs uitbesteden. Vaak ziet men een centrale entree met receptie en wacbtruimte en 

een gezamenlijke kantine, onderboudsdienst e.d. In dit opzicbt worden deze exploitatielasten 

verdeeld over de verscbillende bedrijven en zullen deze per partij goedkoper uitpakken. Ook kan er 

gedacbt worden aan een gezamenlijk scboonmaakbedrijf, bewaking, gezamenlijk onderboud e.d. 

Indirecte kostenbesparing door scbaalvoordelen bij bedrijfsvoering 

Verscbillende partijen in een pand zouden scbaalvoordelen kunnen opdoen door gezamenlijk bun 

inkoop te doen, of samen apparatuur aan te kopen en deze gezamenlijk te gebruiken en af te 

schrijven. De verscbillende organisaties in een kantoorverzamelgebouw kunnen bijvoorbeeld 

gezamenlijk een reproruimte met de inboedel financieren. 

Tevens sta je met meerdere partijen macbtiger t.o.v. derden, zeals de gemeente. 

Indirecte extra opbrengsten door trekker 

Het eerder genoemde voorbeeld van een Albert Heijn en de Bijenkorf kan in de exploitatiefase een 

meerwaarde als klantentrekker voor andere bedrijfjes en winkeltjes inbouden, welke daardoor beter 

kunnen concurreren met andere ondernemingen en een omzetverboging verwacbten. 

Sociale meerwaarde 

Sociale meerwaarde wil in deze context zeggen dat de intensivering voordelen oplevert voor de 

gemeenscbap. Hiermee wordt bijvoorbeeld bet upgraden van de omgeving bedoeld door deze veiliger 

of meer leefbaar te maken. Door de intensivering kan er ook werkgelegenbeid ontstaan doordat er 

arbeidsplaatsen in de wijk worden gebracbt of het ontwerp kan ruimte bieden voor de buisvesting 

van een sociale functie. Bij bepaalde combinaties is er zelfs voordeel voor het milieu te bebalen. Maar 

ook is er sprake van meerwaarde voor de omgeving bij een bogere arcbitectoniscbe kwaliteit van bet 

te bouwen gebouw. Bijvoorbeeld de nieuwbouw vervangt een vervallen bedrijfscomplex. 
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Upgraden omgeving 

De aanvulling van het aanbod door de toevoeging van de Bijenkorf (zie eerder voorbeeld) geeft het 

hele gebied een hoger kwaliteitsniveau en belevingswaarde (immaterieel). Doordat men bepaalde 

invulling van een gebied meervoudig oplost kan er een bepaalde meerwaarde voor de 

milieuomgeving ontstaan. Door meervoudig gebruik van de . ruimte kan er in de omgeving 

bijvoorbeeld meer groen blijven staan of kan de buurt levendiger of veiliger worden. 

Wat men in Amsterdam bij het project "Tussen de Bogen" (zie ook pagina 26) ziet, is dat men de 

onveilige ruimte onder het viaduct van de trein heeft dichtgebouwd met kantoorruimte en 

parkeervoorzieningen. Op deze manier heeft de buurt een veiligere uitstraling gekregen. 

Ook een project als Sijtwende (zie ook pagina 23) is een mooi voorbeeld. Hier is een gedeelte van de 

snelweg overkluisd, waardoor de overlast van deze snelweg wordt weggenomen en men dus voordeel 

behaalt voor de omgeving, terwijl anders die noodzakelijke verbinding er niet gekomen was. 

Het upgraden van de omgeving kan ook een bepaalde (minder goed te kwantificeren) meerwaarde 

opleveren voor partijen in de omgeving. Deze voordelen kunnen ook mee worden genomen, maar of 

er vervolgens een marktpartij of gemeente is die daarvoor financiele middelen ter beschikking wil 

stellen, is dan van veel meer factoren afhankelijk. 

Er kan wel worden gesteld dat de waarde van het vastgoed voor een groot deel bepaald wordt door de 

kwaliteit van de omgeving en dat de meerwaarde voor de omgeving dus indirect doorwerkt op de 

waarde van het vastgoed. 

Besparing milieu 

Ten eerste is een efficientere bouwwijze besparend voor het milieu. 

Ten tweede heeft meerwaarde voor het milieu veel met de exploitatiefase te maken. Een ijsbaan kan 

worden gecombineerd met een zwembad. De ijsbaan moet worden gekoeld en daarbij komt warmte 

vrij die gebruikt kan worden om het water van het zwembad op te warmen; deze combinatie levert 

voordeel voor het milieu op. Dit kan tevens resulteren in een vermindering van energiekosten en kan 

tevens nog subsidie opleveren. 

Toelaten sociale functie 

Een sociale functie beschikt vaak niet over voldoende financiele middelen om volledig aan het 

ambitieniveau van de belanghebbende te kunnen voldoen. Voor sociale functies is het vaak ook van 

belang dat zij op goede (veelal daardoor ook duurdere) Jocatie gehuisvest kunnen worden. Door 

meervoudig gebruik kunnen er oplossingen gevonden worden, waardoor dit ambitieniveau wel (min 

of meer) gerealiseerd kan worden. Door een derde geldstroom te creeren, het vastgoed meervoudig in 

tijd te (Jaten) gebruiken, kan dit ambitieniveau indirect worden gehaald. 

Creeren werkgelegenheid 

Doordat bedrijven gehuisvest gaan worden in het te ontwikkelen vastgoed komen er ook 

arbeidsplaatsen beschikbaar en dit kan een impuls geven aan de (lokale) werkgelegenheid. 
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Vormen van meerwaarde 

De vormen van meerwaarde die in dit onderzoek reeds behandeld zijn staan in deze paragraaf in een 

tabel. Naar deze tabel zal nog enkele keren in het verslag worden verwezen. 

Economische meerwaarde 

Directe derde geldstroom door ontwikkeling 

Directe derde geldstroom door subsidie 

lndirecte derde geldstroom door huuropbrengsten 

Directe kostenbesparing door lagere stichtingskosten 

lndirecte kostenbesparing door lagere gebruikslasten 

lndirecte kostenbesparing door schaalvoordelen 

lndirecte extra opbrengsten door trekker 

Tabel 3.1 De vormen van meerwaarde 

3.4 Spin-off 

Sociale meerwaarde 

Upgraden omgeving 

Besparing milieu 

Toelaten sociale functie 

Creeren werkgelegenheid 

Een investering in een object, locatie of buurt kan een bepaalde spin-off ten gevolge hebben. De 

positieve spin-off is bijvoorbeeld een vorm van meerwaarde zoals die beschreven zijn. Maar met spin

off wordt niet alleen de meerwaarde bedoeld, maar worden alle positieve en negatieve reacties 

bedoeld. Meerwaarde is dus een vorm van een spin-off. Maar zo kan een spin-off ook negatieve 

consequenties met zich meebrengen. Een Albert Heijn zal bijvoorbeeld parkeeroverlast voor de 

directe omgeving met zich mee kunnen brengen. 

Maar het plaatsen van een Albert Heijn in een winkelcentrum, omdat Albert Heijn denkt daar winst 

te kunnen maken, kan ook andere gevolgen hebben voor de omgeving. Het buurtwinkelcentrum zou 

bijvoorbeeld meer klanten kunnen trekken door de toevoeging van de Albert Heijn en dit is 

voordelig voor de andere winkeliers. Er zullen arbeidsplaatsen vrijkomen die door de mensen uit de 

buurt of wijk kunnen worden ingevuld. Doordat deze winkel tot 8 uur open is kan de buurt veiliger 

worden. Dit zijn allemaal voorbeelden van spin-off aspecten van een investering. Zo zal iedere 

investering op vele aspecten invloed hebben . Mocht deze invloed negatief zijn dan zal er sociale 

weerstand zijn, maar mocht deze invloed positief zijn zal men geen tegenstand krijgen, echter men 

zal de voordelige spin-off reacties ook niet uit kunnen buiten door hier bijvoorbeeld een extra 

bijdrage voor te vragen. Men kan de spin-off aspecten wel meenemen om verschillende partijen te 

overtuigen of vooraf sociale acceptatie te creeren. 

Compenserende factoren 

Doordat meerwaarde meer voordelen dan nadelen oplevert, kunnen er factoren zijn die de reeds 

aanwezige nadelen compenseren. Zeker in een situatie dat het plan vastgelopen is, doordat men niet 

om bepaalde nadelen heen kan is door meerwaarde een compenserende factor toe te voegen die er 

voor zorgt dat de nadelen voor lief worden genomen. De vorm van meerwaarde die dan gecreeerd is 

brengt dus een bepaalde spin-off met zich mee die een onoverkoombaar nadeel kan compenseren 

door een groter voordeel toe te voegen. 
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3.5 Benutting potentie(s) andere locatie(s) 

Door het project groter te maken dan het in eerste instantie is kan een project ook haalbaar gemaakt 

worden. Een sociale functie, die op een nieuwe locatie nieuwe huisvesting wil creeren, laat na 

verhuizing een oude locatie achter. Deze locatie kan op verschillende manieren worden benut. De 

locatie kan worden verkocht, geruild, of worden ontwikkeld. Ontwikkelen kan een derde geldstroom 

opleveren die naar andere delen van het project toe kan vloeien, zodat het totale project financieel 

haalbaar wordt. Tevens kan men met gemeentelijke overheden tot dit soort overeenkomsten komen, 

toegeven op het toevoegen van bepaalde partijen in mil voor een nieuwe locatie of participatie in 

een ander bouwproces. 

I II III 

• Partij 0 Complex 

figuur 3.2 Verschillende vormen gekoppeld projecten 

(,----·····-·-7"""'c .... , .. , 

................................... : .................... .. 
: 

IV \ .. _/ 

Financieel 
gekoppeld 

Figuur 3.2 maakt de verschillende alternatieven duidelijk. Er is bier een onderscheid gemaakt tussen 

de partij, het complex en de financiele koppeling. Project 1 is een normaal project waar een partij 

betrokken is bij een complex en dus ook financieel niet gekoppeld is aan een of meerdere andere 

partijen. Project 2 geeft twee partijen betrokken bij twee verschillende complexen aan, die financieel 

met elkaar verbonden zijn. Dit gebeurt op het moment dat een van de twee projecten financieel niet 

haalbaar is en het andere juist een overwinst oplevert, dan wel in verband met een ander substantieel 

belang, bijvoorbeeld politiek belang. Een gemeente gunt een ontwikkelaar bijvoorbeeld een locatie 

waarop koopwoningen gerealiseerd worden, met als tegenprestatie dat de ontwikkelaar een 

verliesgevend project op een andere locatie bouwt. 

Project 3 geeft twee partijen betrokken bij een complex weer, die financieel aan elkaar verbonden 

zijn. Er wordt bijvoorbeeld een locatie aan een commerciele partij beloofd, met als tegenprestatie dat 

deze partij er zorg voor draagt dat er ook een tweede (meestal financieel zwakkere) partij gehuisvest 

wordt en blijft in hetzelfde project. 

Het 4' project verbindt een partij financieel aan een partij in een ander complex. Dit kan ook op 

vergelijkbare wijze als hiervoor aangegeven verschillende redenen hebben, maar staat altijd in relatie 

tot de haalbaarheid van het eerste complex. 

Bram Baselmans, maart 2002 24 



Hoofdstuk 3 

3.6 Conclusies 

Aangezien meerwaarde het positieve verschil is tussen de voordelen en de nadelen en de actoren 

alleen meervoudig gebruik zullen accepteren als er daadwerkelijk meerwaarde is blijkt dat 

meerwaarde de voorwaarde is voor intensief en meervoudig gebruik. Dus dat intensivering en 

meervoudig gebruik alleen boven een solosituatie kan worden gesteld als dit ook daadwerkelijk 

voordelen oplevert. En misschien nog wel veel belangrijker is dat de opdrachtgever of andere 

actoren in de planontwikkeling overtuigd moeten worden dat de meerwaarde daadwerkelijk meer

waarde gaat opleveren. Gebruikers zijn veelal huiverig over het "delen" van huisvesting, zij zien de 

nadelen vaak eerder dan de voordelen. 

Uiteindelijk is er tot de volgende lijst van vonnen van meerwaarde gekomen. 

Economische meerwaarde 

Directe derde geldstroom door ontwikkeling 

Directe derde geldstroom door subsidie 

lndirecte derde geldstroom door huuropbrengsten 

Directe kostenbesparing door lagere stichtingskosten 

Indirecte kostenbesparing door lagere gebruikslasten 

lndirecte kostenbesparing door schaalvoordelen 

Indirecte extra opbrengsten door trekker 

Tabel 3.1 Vormen van meerwaarde 

Sociale meerwaarde 

Upgraden omgeving 

Besparing milieu 

Toelaten sociale functie 

Creeren werkgelegenheid 

Tevens bleek uit deze paragraaf dat verschillende projecten gekoppeld kunnen worden om zo op een 

andere plaats voordelen te creeren die het gehele project kunnen doen slagen. 
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4 Het meten van meerwaarde 

4.1 lnleiding 

Meerwaarde is niet altijd te meten . Zoals al uit de meerwaarde voor de omgeving blijkt is niet alles 

uit te drukken in geld, maar is het gerelateerd aan zaken die niet direct iets met geld te maken 

hebben. Zo kan men enerzijds meerwaarde in de vorm van minder stichtingskosten (per partij) of 

minder exploitatielasten (per partij) beoordelen aan de hand van een financieel plaatje. Maar hoe 

doet men dit anderzijds voor de meerwaarde in concurrentiekracht, meerwaarde door 

schaalvoordelen, of meerwaarde voor de omgeving, het milieu e.d. Deze hebben met andere, minder 

goed meetbare aspecten te maken. 

Uiteindelijk zullen de opdrachtgevers de afwegingen tussen de voor- en nadelen moeten maken; als 

zij in hun samenwerkingsverband als geheel meer voordelen zien dan nadelen kan het plan 

derdedoorgang vinden. En dat heeft vaak niet alleen met financien te maken, maar ook met 

subjectieve zaken als: vooroordelen, persoonlijke voorkeur, verwachtingen, populisme, e.d. Het zal 

dus niet alleen om creatieve oplossingen gaan, maar ook om de manier waarop men (vooraf) kan 

aantonen dat, en in hoeverre, meerwaarde aanwezig is. Het is dus zaak om de meerwaarde te kunnen 

beoordelen. 

"De meerwaarde is het positieve verschil tussen de voordelen en de nadelen volgens de meningen van het 

collectief aan actoren. Als deze in kaart kunnen warden gebracht kan oak de meerwaarde warden beoordeeld. 11 

4.2 Kwantificeerbare vormen van meerwaarde 

In deze paragraaf worden die vormen van meerwaarde beschreven die men op een eenvoudige 

manier kan kwantificeren. Vooraf kan de solosituatie en de situatie met meervoudig gebruik naast 

elkaar worden gelegd en kunnen de kosten worden vergeleken. Door middel van ervaring en 

marktonderzoek kan ongeveer berekend worden wat de kosten en opbrengsten van de ontwikkeling 

zullen zijn. 
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Directe derde geldstroom door ontwikkeling 

Een vorm van meerwaarde creeert men wanneer men extra vastgoed gaat toevoegen. Dit deel wordt 

voor de markt gebouwd en levert een overwinst op. Deze overwaarde kan men gebruiken om een 

ander (deel) project een financiele impuls te geven. Op deze manier worden er door toevoeging van 

commerciele functies derde geldstromen opgewekt die terugvloeien naar het gehele project, of een 

(ordinaire) overwinst creeren en op die manier een meerwaarde realiseren. Deze financiele 

meerwaarde is vooraf te kwantificeren. Door marktonderzoek kan de verkoop- of beleggingswaarde 

worden onderzocht. De bouwkosten zijn van tevoren ook te berekenen en de overwinst dus ook. 

Figuur 4.1 is gebaseerd op het project Sijtwende en is een voorbeeld van directe derde geldstroom 

door ontwikkeling. 

Voorbeeld Sijtwende 
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Figuur 4.1 Voorbeeld Sijtwende (op basis van Reurings; 2000) 
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Als een plan in aanmerking komt voor subsidie is de hoogte van de subsidie de financiele 

meerwaarde verminderd met de eventueel te maken extra kosten om deze subsidie te verkrijgen. Dit 

is makkelijk meetbaar aangezien de hoogte van de subsidie een gegeven is, daar staat wel tegenover 

dat de extra te leveren inspanningen vaak moeilijk van te voren zijn te ramen. 

Indirecte derde geldstroom door verhuur 

Doordat een partij zijn huisvesting verhuurt op het moment dat deze er zelf geen gebruik van maakt, 

wordt een financiele meerwaarde gerealiseerd die goed te meten is . De derde partijen (de partijen die 

het op de andere tijdstippen huren) zullen bekend zijn en zal er ook een huurprijs worden 

afgesproken. Zo is ook deze meerwaarde te meten. (NB. Er wordt gesproken over de 

projectontwikkelingfase, nien zal dit dus moeten ramen). 

Directe kostenbesparing door lagere stichtingskosten 

De meerwaarde die gecreeerd wordt doordat de stichtingskosten lager uitvallen zijn (makkelijk) uit te 

drukken in geld. Voor iedere verschillende partij kan de solosituatie en de situatie van meervoudig 

gebruik naast elkaar worden gelegd en kunnen de kosten worden vergeleken. 

Waar van tevoren goed rekening mee moet worden gehouden is de verdeelsleutel van de 

stichtingskosten. Vaak zie je dat een pand waar meerdere partijen in gehuisvest zijn van een eigenaar 

is, die dan een bepaalde huurprijs aan de verschillende partijen vraagt volgens een vaste 

omrekenfactor. Maar ook kan de gevraagde huur per huurder verschillen, afhankelijk van het 

resultaat van onderhandeling. 
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Een andere mogelijkheid is dat de verschillende partijen een vereniging of stichting opzetten om alle 

financiele zaken te regelen en onder een dak te brengen. In deze gevallen is de verdeelsleutel voor de 

te maken kosten heel erg belangrijk. Hier zullen van tevoren ook goede afspraken over moeten 

worden gemaakt. 

lndirecte kostenbesparing door lagere gebruikslasten 

Voor exploitatielasten geldt hetzelfde als voor stichtingskosten. De kosten in de gecombineerde 

situatie kunnen naast de kosten van een solosituatie worden gelegd en het (positieve) verschil is de 

meerwaarde die op deze manier wordt geleverd. Het financiele voordeel van minder exploitatielasten 

ligt meestal in zaken die ter ondersteuning dienen van de core business van een bedrijf. Zoals kosten 

aan de huisvesting, energie, receptie, portier, kantine, schoonmaak e.d. 

De aspecten uit deze opsomming kunnen allen financiele voordelen opleveren op het moment dat 

men kiest voor een gecombineerde huisvesting in plaats van een solosituatie. Als deze aspecten 

grootser worden aangepakt levert dit schaalvoordelen op ten opzichte van de solosituatie. 

4.3 Andere, minder goed te beoordelen, vormen van meerwaarde 

De moeilijkheid, in deze context, zit hem in de subjectieve keuzes die gemaakt moeten worden en in 

het feit dat er vaak geen concreet vergelijkingsmateriaal is. Overheden maken beslissingen, doen 

keuzes, over subsidies en de hoogte ervan. Zij beslissen hoeveel financiele middelen zij in een 

bepaald plan willen steken. Zij hebben een bepaald bedrag over voor bijvoorbeeld de verbetering van 

de veiligheid van een buurt. De hoogte van dit bedrag kan bei:nvloed worden door vele subjectieve 

zaken: zoals de aard en gedachtegang van de wethouder zelf (c.q. de gemeenteraad), de mate van 

vertrouwen in het project, de hoeveelheid geld wat nog in het subsidiepotje zit, e.d. Dit soort 

subjectieve zaken spelen ook mee bij verschillende andere partijen, die andere beslissingen moeten 

maken. Welke waarde hechten zij aan een bepaalde meerwaarde, beseffen zij de voordelen van de 

meerwaarde wel voldoende en beschouwen zij deze meerwaarde wel als meerwaarde? 

Iedere vorm van meerwaarde is (achteraf) in cijfers uit te drukken; alles is geld waard. Het toevoegen 

van meerwaarde voor de omgeving, bijvoorbeeld door deze levendiger of veiliger te maken, kost geld. 

De extra waarde die de omgeving dan krijgt moet dan wel op een of andere manier ten goede komen 

aan het project. De gemeente zou dit kunnen belonen door subsidies, of door zelf te participeren en 

te investeren in het project. De meerwaarde voor de omgeving wordt dus door de gemeente 

gefinancierd, zoals het project "Tussen de Bogen" in Amsterdam. Deze huisvesting is duurder 

uitgevallen doordat men onder een spoorviaduct moest bouwen, maar leverde een veiligere buurt op. 

De gemeente heeft de meerkosten van de ontwikkeling voor haar rekening genomen. De primaire 

meerwaarde in dit geval was dus een veiligere omgeving en dit had zoveel waarde voor de gemeente, 

dat zij bereid was hiervoor financieel bij te dragen aan het project, hetgeen secundaire meerwaarde 

opleverde. Deze politieke keuze is moeilijk te voorspellen; als er andere wethouders over moesten 

beslissen was het misschien nooit van de grond gekomen. 

Net als dit voorbeeld van een politieke keuze, is bijvoorbeeld de meerwaarde voor de kleine 

ondernemer naast een Bijenkorf ook moeilijk uit te drukken in geld. De taxatieleer gaat in zo'n geval 

uit van omzet- of winstverwachtingen, maar in het geval van een planontwikkeling kan deze omzet 

alleen nog maar worden geschat. De toekomstige gebruiker zal dit ook doen. Daarnaast moet er ook 

nog "berekend" worden of dit voordeel opweegt tegen de eventuele extra kosten (nadelen). 
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Zo zijn veel keuzes subjectief, vooral de keuzes op het sociale vlak en met name de politieke keuzes. 

Maar uiteindelijk wordt overal een prijskaartje aangehangen. Er zijn (te) veel onberekenbare factoren 

die invloed hebben op de vormen van deze prijs. 

Hoe deze vormen van meerwaarde kwantificeerbaar gemaakt kunnen worden is visueel weergegeven 

in figuur 4.2. Dit is het voorbeeld van het project "Tussen de Bogen" in Amsterdam. Een deel van de 

bijkomende kosten ten gevolge van het bouwen onder het spoorwegviaduct wordt gedekt door de 

overwinst van de commerciele ruimtes, maar een groot gedeelte ook niet. Deze laatste kosten zijn 

bekend en dit zijn dus de kosten welke toegerekend kunnen worden aan de gecreeerde veiligheid. 

Maar of dit ook de werkelijke waarde is van deze extra veiligheid is nog maar de vraag en daarom is 

de veiligheid (in figuur 4.2) ook aangegeven met een stippellijn. Voor de gemeente Amsterdam was 

het dit in ieder geval wel waard. 

Voorbeeld Tussen de Bogen 
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figuur 4.2 
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Hoofdstuk 4 

Deze vorm van meerwaarde kan zeer uiteenlopend zijn. Schaalvoordelen door gezamenlijke inkoop 

van kopieerpapier zal de kosten maar weinig drukken. Dat zal bijvoorbeeld wel het geval zijn bij twee 

tandartsen, die samen in een pand gehuisvest zijn en daardoor niet beide zeer gespecialiseerde 

apparatuur behoeven aan te schaffen, die ze maar sporadisch gebruiken. Door de apparatuur 

gezamenlijk aan te schaffen kan in grote mate schaalvoordeel worden opgedaan. Vanuit de partijen 

zal moeten worden bekeken wat voor schaalvoordelen er eventueel op te doen zijn en daar kan dan 

een schatting van worden gemaakt. Dit is afhankelijk van mate van eventuele samenwerking tussen 

de verschillende partijen en de overeenkomsten in bedrijfsvoering. 

Indirecte extra opbrengsten door trekker 

Deze meerwaarde zal vanuit de taxatieleer moeten worden benaderd. De meerwaarde voor de 

bedrijfsvoering van een winkel, of kantoor met baliefunctie, is de extra omzet die behaald kan 

worden door de toevoeging van een trekker. Vanuit de taxatieleer wordt een winkel getaxeerd op 

basis van de locatiekwaliteiten en de mogelijkheid om omzet te genereren. Bij een ontwikkeling 

moet dit dus worden geschat. In dit geval zullen dus twee schattingen moeten worden gemaakt: een 

met en een zonder de trekker. Het verschil is de meerwaarde uitgedrukt in geld. 
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Upgraden omgeving 

Het upgraden van de omgeving is vanuit de opbrengstenkant nooit goed te bepalen. Het verbeteren 

van de omgeving heeft namelijk op vele zaken invloed. Bijvoorbeeld de prijzen en huurprijzen van 

de woningen in die omgeving. Maar deze prijsstijgingen kunnen vrijwel nooit aan het project 

warden toegevoegd, tenzij bijvoorbeeld een belegger met veel huurwoningen in die omgeving mee 

wil participeren. Verder zijn zaken als veiligheid en leefbaarheid niet te kwantificeren en zijn alleen 

sommige effecten hiervan te meten. Een meetbaar effect is bijvoorbeeld de grondwaardestijging door 

deze toevoeging van meerwaarde. 

Bij deze vorm van meerwaarde zal de gemeente moeten warden aangesproken om eventueel (extra) 

geld beschikbaar te stellen; zij is immers eigenaar van de openbare ruimte en men kan van tevoren 

grate partijen die voordeel gaan behalen uit de ontwikkeling vragen om te participeren en te 

investeren. Tevens kan de gemeente bijdrage verrekenen via een bouwexploitatieverordening en I of 

baatbelasting. Daarnaast kan erkenning van meerwaarde goed gebruikt warden om de omgeving te 

overtuigen (maatschappelijke acceptatie) van de meerwaarde. 

Besparing milieu 

Het kwantificeren wat de waarde is van de besparing van het milieu is niet te doen. Het milieu zelf is 

al niet te kwantificeren. Maar men kan deze meerwaarde wel bij de overheid neerleggen met de 

aanvraag voor subsidie, zo zal deze vorm van meerwaarde indirect geld op brengen. 

Toelaten van sociale functie 

De meerwaarde van het toelaten van een sociale functie in een ontwikkeling kan de sociale 

acceptatie vergroten of de gemeente over de streep trekken. Dit moet eigenlijk warden gezien als een 

middel om plannen doorgang te laten vinden, tenzij deze sociale functie extra (huur)opbrengsten 

oplevert. In het laatste geval is deze meerwaarde te meten, in de andere gevallen kan deze 

meerwaarde van onschatbare waarde zijn voor de haalbaarheid van het project en daarmee voor de 

lokale gemeenschap. 

Creeren werkgelegenheid 

Het creeren van werkgelegenheid is voor de gemeente een belangrijk aspect. Dit kan dus gebruikt 

warden om de gemeentelijke overheid over de streep te trekken, maar is voor de andere eventueel 

betrokken partijen niet uit te drukken in een bepaalde waarde en zal voor deze partijen ook geen 

enkele meerwaarde hebben 

4.4 Conclusies 

Uit dit hoofdstuk is gebleken dat het meten van de meerwaarde zeer moeilijk is aangezien een (te) 

groat scala aan subjectieve aspecten hier een rol spelen. Iedere actor in dit soort processen zal andere 

voor- en nadelen zien en zal hier ook een ander belang aan hechten. Mede doordat de verschillende 

actoren voor- en nadelen anders waarderen is de meerwaarde, en vooral het subjectieve gedeelte 

hiervan, moeilijk te kwantificeren. 
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5 Planontwikkelingsfase 

5.1 lnleiding 

De potentie van een project optimaal benutten door meervoudig gebruik begint bij de 

planontwikkeling. Vanaf de eerste stappen moet men deze intensivering meenemen. Daarom is het 

voor dit onderzoek noodzakelijk dat er inzicht verkregen wordt in het planontwikkelingsproces; de 

zogenaamde pre-initiatief- en initiatieffase. ln dit hoofdstuk wordt niet alleen beschreven hoe deze 

fase bij een "algemene ontwikkeling verloopt, maar wordt op basis van dit "algemeen" proces het 

intensiveringsproces ingevuld. Met algemeen wordt, in deze context, een situatie bedoeld waar geen 

sprake is van intensivering of meervoudig gebruik, bijvoorbeeld de bouw van een woonhuis. 

Alle informatie uit de voorgaande hoofdstukken worden in dit proces geplaatst. In dit visuele 

"stappenplan" wordt aangegeven wanneer men welke stap moet zetten om tot een optimale 

benutting van het project te komen. 

5.2 Het algemene proces 

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk benadrukt wordt is het voor dit onderzoek noodzakelijk om 

inzicht te krijgen in het planontwikkelingsproces. Deze paragraaf beschrijft dit ontwerp proces van 

het begin tot het definitieve ontwerp (zie figuur 5.1). 

5.2.1 Partij (uitgangssituatie) 

5.2.2 

In dit onderzoek wordt als een van de uitgangspunten een partij genomen. Vanuit deze wordt het 

proces van planontwikkeling gestart. 

Locatie (uitgangssituatie) 
Naast de partij wordt ook de locatie als gegeven beschouwd in dit onderzoek. Vanuit de partij en de 

locatie wordt dus het proces van planontwikkeling gestart. 

5.2.3 Visie en ambitie partij 
De visie en ambitie van de partij is door deze partij zelf gecreeerd. Dit zijn de ideeen en gedachtes 

van de opdrachtgever in relatie tot de locatie en zijn eigen organisatie. De opdrachtgever heeft altijd 

ideeen en uitgangspunten hoe hij zijn toekomstige huisvesting zou willen zien. Dit vormt de eerste 

fase van het proces tot ontwikkeling. 

5.2.4 Functie-eisen 
Gebruikers spreken in termen van gebruikseisen of functie-eisen (welke functies moet de organisatie 

in het gebouw kunnen uitvoeren). Functie-eisen vormen de basis voor het Programma van Eisen. Het 

opstellen van het PYE start met de formulering van de functies die in de huisvesting vanuit het 

beoogde gebruik moeten kunnen worden verricht. Per functieonderdeel worden de (bijbehorende) 

functie-eisen vastgesteld. Deze functie-eisen komen voort uit een inventarisatie van de huidige 

organisatie. 
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figuur 5.1 Algemene proces 

Randvoorwaarden; Het Kader 

Zie figuur 5.2 (Stichting Bouwresearch; PvE; 1996) 

Externe eisen en randvoorwaarden 

Hoofdstuk 5 

Onder deze voorwaarden worden de randvoorwaarden aan het gebouw zelf verstaan. Bij het bouwen 

moet natuurlijk rekening worden gehouden met overspanningen van constructies, veiligheid, 

bouwfysische randvoorwaarden e.d. Deze technische voorwaarden kunnen een belemmering vormen 

voor de planontwikkeling. Bijvoorbeeld woningen boven een andere functie bouwen op een geheel 

ander raster van constructie zal waarschijnlijk veel extra kosten in de aanpassing van de constructie 

met zich meebrengen, maar is uit technische overwegingen nodig. 
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Wijk en buurt (gemeenschap) 

Hoofdstuk 5 
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De gemeente heeft een bepaald beleid voor wijken en buurten, waar rekening mee gehouden moet 

worden. Tevens moet er naar de marktvraag van vastgoed worden gekeken. Er zal moeten worden 

onderzocht of er vraag is naar bepaalde ruimte. 

Omgeving, betrokken partijen en locatie 

Door de gemeentelijke overheden (gecontroleerd door provinciale overheden en het rijk) worden 

randvoorwaarden voorgeschreven ten aanzien van de invulling van de locatie en omgeving. Het gaat 

bier met name om bestemmingsplannen en de kwaliteit van de omgeving. Tevens stelt de 

goedkeuringsprocedure de nodige eisen aan het ontwerp van gebouwen en andere bouwwerken, 

zoals de maximale bebouwingshoogte en vorm. Ook moet men bij deze randvoorwaarden rekening 

houden met de overlast die bezorgd wordt voor de omgeving. 

Partij(en) 

Opdrachtgevers en gebruikers zullen tevreden zijn als is voldaan aan hun huisvestingsbehoeften en 

de daaruit volgende eisen, wensen en verwachtingen. Met andere woorden: zij zullen tevreden zijn 

wanneer kwaliteit geleverd wordt . 

Kwaliteit leveren is leveren wat wordt gevraagd en wordt verwacht. Er wordt kwaliteit geleverd als 

het gebouw voldoet aan wat vooraf met de opdrachtgever of gebruiker is overeengekomen en dit ook 

voldoet aan diens verwachtingen. Om die kwaliteit te kunnen leveren, moeten de partners in het 

bouwproces de vraag van de opdrachtgever of gebruiker heel goed kennen. Het aangewezen middel 

om die vraag over te brengen is het Programma van Eisen (PvE). 
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5.2.7 

5.2.8 

5.2.9 

Hoofdstuk 5 

Het PvE is een van de belangrijkste documenten in bet bouwproces. Een programma van eisen 

wordt gemaakt van functie-eisen die worden omgeschreven naar prestatie-eisen en de 

beeldverwachting van de opdrachtgever. Voor verdere uitleg over een PvE zie bijlage 3. 

ontwerpen alternatieven (fysiek haa/baar) 

Na de inventarisatie van de randvoorwaarden worden er alternatieven ontworpen die fysiek haalbaar 

zijn. Een architect ontwerp op basis van de randvoorwaarden, programrna van eisen en andere 

uitgangspunten een aantal alternatieven. 

financieel en sociaa/ haa/baar 

Deze alternatieven zullen moeten worden getoetst op zowel de financiele als de sociale haalbaarheid. 

Als geen van de alternatieven haalbaar blijkt te zijn zal bet kader moeten worden bijgesteld. Mochten 

er een of meerdere alternatieven haalbaar zijn, dan worden deze op acceptatie getoetst. 

kader bijstel/en 

Als de fysieke alternatieven financieel of sociaal niet haalbaar blijken te zijn moet het kader worden 

bijgesteld. Het gaat bier dan om de onderdelen van het kader die bijgesteld kunnen worden, zoals de 

eisen van de opdrachtgever. Als bet kader is bijgesteld worden er nieuwe alternatieven ontworpen en 

deze worden weer getoetst op de financiele en sociale haalbaarheid. Deze stappen worden net zo lang 

doorlopen totdat de alternatieven zowel financieel als sociaal haalbaar blijken te zijn, waarna men 

doorgaat naar de acceptatie van deze alternatieven. 

acceptatie alternatieven 

In deze stap wordt gekeken welke van de alternatieven eventueel geaccepteerd kunnen warden door 

de opdrachtgever, gemeente, omgeving en andere betrokkenen. 

5.2. 7 0 keuze 

In deze stap wordt er een keuze gemaakt uit de verschillende resterende alternatieven. Deze keuze 

kan op verschillende waarden en normen worden gebaseerd en zal door de opdrachtgever worden 

bepaald. Vaak hangt de keuze met name van subjectieve zaken af en is bet minder een "kwestie van 

geld" of politiek. 

5.2. 7 7 uitwerken ontwerp 

Als de keuze is gemaakt kan bet ontwerp worden uitgewerkt. Hier worden alle plannen vastgelegd in 

tekeningen en documenten. 

5.3 Uitgangspunten voor het intensiveringsproces 

Het algemene proces is in paragraaf 5.2 beschreven. In deze context is inzicht in dit proces 

noodzakelijk om er bet te ontwikkeien intensiveringsproces op te baseren. In de 

planontwikkelingsfase is het de vraag waar en hoe de intensivering gaat plaatsvinden, welke vorm 

(en) van meerwaarde er gecreeerd wordt en welke functies gecombineerd gaan warden. 

Dit proces heeft zijn begin, zoals al eerder in dit verslag is aangegeven, op twee momenten. Ten 

eerste kan bij bet bijstellen van bet kader (paragraaf 5.2.8) geen oplossing gevonden warden. Op dat 

moment is er dus een probleem ontstaan dat niet op de normale manier opgeiost kan worden. 
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Het tweede uitgangspunt is die van het creeren van kansen, het optimaal benutten van de potentie 

van het project. Op het moment dat de alternatieven financieel en sociaal haalbaar zijn (paragraaf 

5.2.7) is het project geheel haalbaar. Op dit moment kan er gekeken worden naar het creeren van 

kansen en wordt het intensiveringsproces gestart 

5.4 Het intensiveringsproces 

Figuur 5.3 is gebaseerd op figuur 5.2 en is uitgebreid voor intensiveringsprocessen. Via figuur 5.3 

worden de verschillende te nemen stappen visueel gemaakt. Vanuit de twee uitgangspunten, 

beschreven in paragraaf 5.3, wordt het intensiveringsproces gestart. In deze paragraaf worden de 

stappen van het proces stuk voor stuk beschreven. 

De opdrachtgever wenst niet meer toe te geven dan al gedaan is en het kader kan niet verder 

bijgesteld worden binnen de huidige randvoorwaarden. Op dat moment is het project vastgelopen 

en zal er naar creatieve oplossingen gezocht moeten worden. Een partij , die de opiossing moet 

bieden, springt op zo'n moment in met creativiteit, kennis en ervaring. Zij gaat met het vastgelopen 

project het intensiveringsproces in en gaat op zoek naar oplossingen (in figuur "verder kijken"). Ook 

van een project wat niet is vastgelopen kan er verder gekeken worden; het benutten van de potentie 

van het project (in de figuur via "meerwaarde creeren). 

In eerste instantie zal er onderzocht worden of het project voldoet aan de algemene voorwaarden 

voor intensivering. Deze voorwaarden zijn beschreven in paragraaf 2.2. Het gaat voornamelijk om de 

vraag of er vraag is vanuit de markt voor toevoeging van extra vastgoed op de betreffende locatie en 

of er geen weerstand is vanuit de gemeenschap. Als het voldoet aan deze algemene voorwaarden kan 

het intensiveringsproces zijn doorgang vinden. 

Op het moment dat het niet voldoet zal er opnieuw verder gekeken moeten worden. Ais er geen 

marktvraag naar de voor de hand liggende functie is zal men naar andere functies moeten zoeken. 

Als het risico voor een ontwikkeling voor de markt te groot is zal men vooraf een contract met een 

tweede partij moeten sluiten om dit risico te onderdrukken. In het geval van weerstand vanuit de 

gemeenschap of de gemeentelijke overheden zaI er gekeken moeten worden of deze weerstand 

verholpen kan worden door voor deze "betrokkenen" compenserende factoren toe te voegen. Als er 

echt niet voldaan kan worden aan de intensiveringsvoorwaarden moet men terug en zal 

intensivering geen mogelijkheid zijn. 

Als er wel voldaan kan worden aan de algemene voorwaarden voor intensivering kan er een 

intensivering door meervoudig gebruik gerealiseerd worden. Er wordt dan meerwaarde toegevoegd. 

Meerwaarde is immers voorwaarde. Op basis van de verschillende vormen van meerwaarde (tabel 

3.1) moet de beste vorm gekozen worden. Dit wordt in hoofdstuk 5 nader uitgewerkt. Door het 

benutten van de potentie van andere locaties kan ook meerwaarde worden toegevoegd. 

De vorm van meerwaarde kan compenserende factoren met zich meebrengen die eventuele 

aanwezige nadelen kan compenseren en dus het kader kan bijstellen. Deze compenserende factoren 

worden, net als de meerwaarde, gecreeerd door een toe te voegen functie. Deze functie moet 

vervolgens in de situatie worden ingepast en deze nieuwe functie heeft ook zijn eigen 

randvoorwaarden. Nu kunnen er ontwerpen gemaakt worden die fysieke haalbaar zijn en deze 

moeten, net als in figuur 5.2, getoetst worden op financiele en sociale haalbaarheid. Hierna volgt het 

proces zijn verdere uitwerking volgens het "algemene proces" (figuur 5.2) weer. 
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Figuur 5.3 Het intensiveringsproces 
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5.5 Succesfactoren in het proces 

Nu dat er inzicht is verkregen in de invulling van het intensiveringsproces is het nog van belang dat 

men weet hoe dit proces in de praktijk werkt. Vanuit reeds gerealiseerde projecten (en Beginnen en 

Bezinnen; 2001) wordt er aangegeven waarop men moet letten bij intensiveringsprojecten en 

processen, welke problemen men kan verwachten en hoe deze eventueel kunnen worden 

voorkomen. 

In dit hoofdstuk wordt aandacht gegeven aan de kennis omtrent het proces waarbinnen een project 

tot stand komt met als resultaat intensief en meervoudig gebruik. Naast inzicht in het proces (de 

invulling van het proces; hoofdstuk 5) is het tevens van belang om te weten op welke manier een 

actor intensief en meervoudig gebruik kan stimuleren en sturen. 

W anneer een actor weet hoe hij het proces om tot intensief en meervoudig gebruik te komen moet invullen en 

stimuleren zullen de kansen voor intensivering aanzienlijk stijgen (B.B.B. Wouda). 

Tevens kan er natuurlijk veel worden geleerd uit reeds gerealiseerde projecten. De leerpunten en 

succesfactoren komen in dit hoofdstuk aan bod. Het doel van dit hoofdstuk is het bruikbaar maken 

van het instrument. Waar liggen de knelpunten in een intensiveringsproces en hoe kunnen deze zo 

snel en efficient mogelijk worden opgelost of worden voorkomen. 

5.5. 7 Overtuigen van gebruiker en eigenaar 
Het overtuigen van de verschillende betrokken partijen is van groot belang voor de daadwerkelijke 

realisatie van vastgoed met meervoudig gebruik. Een initiatiefnemer kan zelf wel overtuigd zijn van 

de te creeren meerwaarde, maar de andere direct of indirect betrokken partijen zullen dit ook moeten 

zijn wil men deze partijen zover krijgen dat zij participeren. 

Er is een verschil tussen de gebruiker en de eigenaar van het vastgoed, zeker met betrekking tot 

meerwaarde. De gebruiker "gebruikt" de meerwaarde die is gecreeerd, hij beoordeelt deze meerwaarde 

voor zijn eigen bedrijfsvoering en maakt voor zichzelf een analyse of deze meerwaarde ook 

daadwerkelijk meer-waarde voor hem oplevert. Het vastgoed, het gebouwde, moet deze meerwaarde 

leveren. Deze meerwaarde is onlosmakelijk verbonden aan de functionaliteit die dit vastgoed levert. 

De eigenaar, aanbieder van het vastgoed en de daaraan gekoppelde meerwaarde, heeft extra moeite 

en/of extra geld gei:nvesteerd om deze meerwaarde te creeren en verwacht dan ook een meerwaarde 

in zijn huurinkomsten of verkoopopbrengst. De gebruikers zullen dus meer moeten betalen voor de 

"extra" waarde. 

Er zullen dus twee partijen overtuigd moeten worden van de extra waarde van de te creeren 

meerwaarde; de eigenaar (anders wordt het niet bekostigd) en het collectief van gebruikers (anders 

zullen deze de hogere huur niet willen betalen). 
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figuur 5.4 Meerwaarde tussen eigenaar en gebruiker 

Het is van wezenlijk belang voor intensiveringsprojecten dat de verschillende partijen overtuigd 

worden van de meerwaarde van de intensivering, want zij beslissen immers of het project zijn 

doorgang zal vinden. 

Door het instrument wordt het intensiveringsproces inzichtelijker gemaakt en kunnen bepaalde 

keuzes worden onderbouwd. Op het moment dat een gebruiker of investeerder moet worden 

overtuigd, dat de aangedragen oplossing de beste oplossing is, kan dit ook daadwerkelijk worden 

uitgelegd. Door het kwantificeren van de meerwaarde is het mogelijk de verschillende partijen te 

tonen wat het voordeel van de intensivering is. 

Aandachtspunten 
lntensiveringsprojecten zijn ingewikkelder dan normale processen. Er zijn meerdere partijen die allen 

hun eigen doelstellingen hebben en deze zullen lang niet altijd met elkaar in overeenstemming zijn, 

ze kunnen zelfs conflicterend zijn. Het op de juiste manier combineren van de eisen en wensen van 

deze verschillende partijen is een van de moeilijkheden van dit soort projecten, maar juist hier liggen 

de uitdagingen en de kansen. 

Maar dit is niet de enige moeilijkheid. Zoals al werd beschreven kan de juiste manier van invulling 

en stimulatie van het proces de kans van slagen van intensiveringsprojecten doen stijgen. In deze 

paragraaf komen aspecten naar voren die dit proces bei:nvloeden en met name van invloed zijn op 

het soepel verlopen van deze meestal langdurige processen. Uit reeds gerealiseerde 

intensiveringsprojecten (en De gelaagde Stad;1997 & Beginnen en bezinnen; 2001) zijn een aantal 

aspecten naar voren gekomen waar men lering uit moet trekken; leerpunten en succesfactoren. Op 

basis van deze leerpunten en succesfactoren kunnen bepaalde problemen worden voorkomen, of 

vroegtijdig worden opgelost. 

Marktanalyse en haalbaarheid 

Een duidelijk nationaal ruimtelijk kader is noodzakelijk. Haalbaarheid van intensiveringslocaties kan 

op regionaal en lokaal niveau worden verbeterd door andere uitbreidingslocaties op slot te gooien, 

om zo schaarste op de markt te creeren Dit aspect kan door overheden worden bei:nvloed 

Marktpartijen moeten, bij initiatief tot een intensiveringsproces, met dit punt rekening houden. Een 
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investeerder zal niet investeren in een duurder project op het moment dat er andere goedkopere 

projecten hetzelfde rendement bieden. Er zal schaarste moeten zijn; schaarste moet als succesfactor 

worden gezien. 

Het moge duidelijk zijn dat er veel bijzondere projecten te bedenken zijn, waarin de potenties voor 

programmatische verdichting optimaal worden benut. De regelgeving, bestemmingsplannen en het 

grondprijsbeleid vormen echter vaak een belemmering voor het realiseren van meervoudig gebruik. 

Er is een tendens zichtbaar waarin het beleid flexibeler wordt, maar het realiseren van een project 

gaat nog wel gepaard met een grote inspanning en een langdurig proces. Belangrijk is dat 

meervoudig gebruik "gewoon" wordt. Dit wil zeggen dat ook diegenen, die verleid worden tot bet 

kiezen voor een "gemakkelijke" locatie durven te kiezen voor een vestiging in een compacte stad. 

Zolang deze gemakkelijke alternatieven in de perifere gebieden er nog zijn, zal dat heel lastig worden. 

Integrale aanpak 

(Mede Nota ruimtelijk economisch beleid; 1999) 

Alle partijen dienen vanaf de startfase bij het proces te worden betrokken. Het liefst zouden deze 

participanten in een organisatie met een gemeenschappelijk streven moeten worden ondergebracbt. 

Dan staan alle neuzen in ieder geval dezelfde kant op. Het gevaar van intensiveringsprojecten is altijd 

dan partijen veelal verschillende doelen hebben, vandaar dat ook inzicht en begrip van deze 

verschillende doelen bij alle partijen aanwezig zou moeten zijn. Er zal een gezamenlijke visie 

moeten worden opgesteld. 

Een moeilijkheid is de verschillen in cultuur van verschillende partijen en de gelijkwaardigheid 

waarmee ook de kleinere partijen behandeld wensen te worden. 

Verder is de houding, betrokkenheid en het vertrouwen in elkaar van de participerende partijen van 

belang. 

Hou ding: 

Partijen moeten openstaan voor intensivering en deze houding omzetten in de wil tot 

samenwerking. 

Gemeenten moeten het initiatief tot intensivering dragen. Het gaat hier om een psychologisch effect 

waarbij de marktpartijen verondersteld worden door een actieve gemeentelijke sturing een garantie 

te hebben op haalbaarheid en kwaliteit. Tevens zijn enthousiasmerende sleutelpersonen zeer 

belangrijk voor het slagen van intensiveringsprojecten. 

Betrokkenheid actoren: 

Een gemeente die de te ontwikkelen grond in handen heeft, of de partij die de ontwikkeling initieert 

kan de partijen selecteren die bet beste bij de opgave passen. 

Met betrokkenheid van actoren worden ook niet-direct betrokkenen bedoeld; voor de sociale 

acceptatie is het noodzakelijk dat men ook rekening houdt met de indirect betrokken partijen. 

Tevens is vroegtijdig overleg met bijvoorbeeld wegbeheerders, brandweer en bouwtoezicht 

noodzakelijk bij intensivering, omdat met name de eisen van dergelijke instanties sterk bepalend 

kunnen zijn voor het ontwerp en uitvoering; 

Vertrouwen 

Publieke voorinvesteringen met een hoog ambitieniveau geven blijk van vertrouwen in een locatie 

en trekken andere investeerders aan. 
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Bij intensiveringsprojecten kan het van belang zijn om publieke en private beheerorganisaties aan 

elkaar te koppelen, om op deze manier locaties goed te kunnen beheren en de kwaliteit in de hand te 

houden en het vertrouwen te vergroten. 

Communicatie 

(Mede Congres binnenstedelijke herstructurering; 2000) . 

Belanghebbenden en bevolking betrekken bij de plannen levert meer sociale acceptatie, maar teveel 

participanten bij het proces betrekken is ook niet goed voor de voortgang. Het tijdstip van bet 

betrekken van verschillende partijen bij het proces is dan ook van belang. In het verleden werden 

partijen vaak zo lang mogelijk buiten bet proces gehouden om conflicten te voorkomen, maar het is 

gebleken dat men betrokkenen ook niet te laat moet inlicbten, omdat er dan problemen kunnen 

ontstaan die niet meer op te Iossen zijn, of onnodig veel tijd kosten. 

Verder is communicatie in het gemeentelijk apparaat van belang; dit gaat meestal traag en door de 

vele verscbillende onderdelen moeizaam. Ook communicatie tussen gemeenten en marktpartijen is 

van groat belang. Doordat iedereen op de hoogte is van elkaars situatie, doelstelling en risico zullen 

de plannen sneller ontwikkeld kunnen warden. 

Financiering 

Meervoudig gebruik gaat in veel gevallen gepaard met hogere bouw- en beheerkosten. Dit hoeft geen 

belemmering te zijn, wanneer hier ook hoge opbrengsten tegenover staan. Voortdurend moeten de 

plannen warden getoetst op financiele haalbaarheid, om er zorg voor te dragen dat alle partijen 

inzicbt houden in de financiele situatie en er tijdig gereageerd kan worden op 

budgetoverschrijdingen Koppeling van andere projecten is een mogelijkheid om een plan financieel 

haalbaar te maken. 

Het ontwerp en uitvoering 

Bij het ontwerpen van het plan moet rekening warden gehouden met het draagvlak. Het plan moet 

zorgvuldig worden ingepast in de bestaande situatie van stedenbouw en architectuur. Veelal bebben 

intensiveringsprojecten een grote invloed op de directe omgeving of een nog groter gebied. 

Grote projecten eisen een goede logistieke planning, zeker als dit soort projecten in een intensief 

bebouwd gebied gerealiseerd moeten worden. 

Beheer 

Meervoudig gebruik vraagt om een goed geregeld beheer. Belangrijk is hierbij dat alle partijen vanaf 

de startfase weten waar ze aan toe zijn, zowel wat betreft hun verantwoordelijkheden als wat betreft 

de kosten voor beheer. Vroegtijdig overleg met beheerders is noodzakelijk voor het voorkomen van 

problemen. Zij moeten in de initiatieffase al worden betrokken. Voor de openbare delen of sociale 

functies zullen publieke en private beheerorganisaties aan elkaar gekoppeld moeten worden. 

Vanuit de beschrijving van deze leerpunten is op te merken dat deze vanuit het oogpunt van de 

overheid zijn opgesteld. Men gaat namelijk sterk uit van een regisserende rol van de overbeid. 

Marktpartijen moeten dan wel vertrouwen in de overheid hebben en dat is vaak nog niet het geval, 

vandaar dat publieke voorinvesteringen belangrijk zijn om het vertrouwen te wekken van de 

marktpartijen. 
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5.6 Conclusies 

Door het inzichtelijk maken van het intensiveringsproces ontstaat er een "stappenplan" dat als 

leidraad kan worden gebruikt bij vastgelopen projecten en/of intensiveringsprojecten. Door het 

steeds doorlopen van dit proces heeft men enig houvast in de vaak moeilijke en ingewikkelde 

projecten en processen. Tevens biedt dit instrument een soort checklist voor deze projecten. 

Het "stappenplan" is een iteratief proces dat doorlopen wordt bij intensiveringsprojecten, om tot een 

optimale benutting te komen van de invulling van het project. Het is een stappenplan om 

oplossingen te vinden en kansen te benutten. Er wordt niet aangegeven wat de oplossing is of zou 

moeten zijn, maar er wordt aangegeven hoe men deze oplossingen moet zoeken. Aangezien iedere 

locatie, iedere partij en ieder project anders is, is het niet mogelijk een algemene oplossing te geven. 

Waar in het verleden door brainstorm en bij wijze van toeval bepaalde intensiveringsprojecten 

ontwikkeld werden en bepaalde partijen gecombineerd werden, kan door middel van dit 

"stappenplan" gezocht worden naar optimalisatie door het volgen van stappen. Op de juiste 

momenten wordt de creativiteit geprikkeld en zal tot oplossingen gekomen kunnen worden die 

normaal gesproken misschien over het hoofd waren gezien. 

Concluderend uit dit hoofdstuk kan er tevens gezegd worden dat communicatie en openheid tussen 

de (vele) verschillende partijen van wezenlijk belang is. Als de partijen van elkaars moeilijkheden, 

risico's, eisen en wensen op de hoogte zijn kunnen zij allen de gehele situatie beter begrijpen. En dit 

zal de snelheid van de totstandkoming van de plannen ook bevorderen. 
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6 Het Instrument 

6.1 lnleiding 

Uit hoofdstuk 3 bleek dat meerwaarde de voorwaarde is voor meervoudig gebruik en dus ook voor 

intensivering. De meerwaarde wordt gecreeerd door meervoudig gebruik en dit wordt bewerkstelligd 

door combineren van functies op dezelfde locatie of in hetzelfde vastgoedobject. 

Er zijn functies die combinatie met andere toelaten en hier zelfs hun voordeel uit kunnen trekken. In 

dit hoofdstuk wordt beschreven hoe bepaalde functies gekozen warden om een combinatie aan te 

gaan om zo meerwaarde te creeren. 

De functies zullen geclusterd warden aangezien het voor dit onderzoek niet haalbaar is iedere functie 

in zijn volledigheid te beschrijven en te toetsen op combinatie met de uitgangssituatie. 

6.2 Clustering 

6.2.1 lnleiding 

De vraag van het creeren van meerwaarde is altijd of de voordelen opwegen tegen de nadelen. Deze 

eventueel ontstane voor- en nadelen zijn reeds beschreven. Deze voordelen warden gecreeerd door 

combinatie van een functie met een andere functie. Aangezien het niet haalbaar is iedere functie te 

behandelen, is er gekozen voor een globale clustering, gebaseerd op de vijf hoofdaspecten zoals 

Habiforum ze gebruikt en de CBS standaard bedrijfsindeling. Deze indeling is toegespitst, aangepast 

en aangevuld voor dit onderzoek. Zo is de CBS-indeling gebaseerd op bedrijven en wordt er in dit 

onderzoek uitgegaan van vastgoedobjecten en ruimtelijke indeling van de omgeving. De indeling 

moet dus worden aangevuld met woningen en infrastructuur. De indeling is op een dusdanige 

manier aangepast, dat de verschillende soorten vastgoed voor de relevante functies worden 

gescheiden. Daarom zijn verschillende bedrijfstakken, zoals visserij en bosbouw, weggelaten en zijn 

specifieke vormen van arbeid gezamenlijk onder een kopje gebracht, aangezien deze voor dit 

onderzoek niet relevant zijn. 

6.2.2 De clustering 

De indeling, tabel 6.1, staat op de volgende pagina. 

Op basis van deze indeling is het mogelijk aan te geven welke clusters te combineren zijn en met 

welke clusters een bepaalde meerwaarde te realiseren is. Hiermee kan dan een keuze gemaakt worden 

welke functies men in het ontwerp wil combineren. 
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Gestaoe!d 
Wonen sociaal 

Niet 11:estaoeld 
Wonen 

Gestaoeld 
rwonen commercieel 

Niet 11:estaoeld 

Kantoorhoudende or11:anisatie 
Werken comm. dienstverl. 

Kantoorh. orsrnnisatie met baliefunctie 

l(Overheids)besturen (overheids)diensten 

Mr erken soc. dienstverl. ICOv)besturen (ov)diensten met baliefunctie 

Poli tie brandweer 

Hotel 
Werken 

M'erken horeca 
Restaurant 

Cafe disco dancin11: 

Cafetaria kantine iissalon 

Werken detailhandel 
Verkooo oroducten 

Verkooo diensten (kaooer e.d.) 

Mlerken soecifiek Industrie bouwniiverheid oroductie 

Basisonderwiis 

Onderwijs 
Voort11:ezet onderwiis 

Hoger en universitair onderwiis 

Commerciele ooleidingen 

Ziekenhuis 

Gezondheids- en welzijnszorg Huisartsen soecialisten tan darts 

Veroleeghuis rusthuis beiaardencentra 

Voorzieningen 
Oovanghuizen dal!:Verbliiven 

Maatschaooeliike oolitieke organisaties 

Voorzieningen maatsch . Crematorium 

Reli11:ieuze or11:anisatie 

Bibliotheek ooenbare ruimten 

Snorthal (zaa!soort) 

Zwembad 
Voorzieningen sport 

Soortveld (buitensoort) 

Snortschool (Jidmaatschao. soortlessen) 

Theater schouwbur11: muziekzalen 

Recreatie cultureel Par ken dierentuinen 

Musea 
Recreatie 

Evenementenhallen concerten 

Recreatie Recreatiecentra amusementshallen 

Casino bowling. biliart e.d. 

Groenvoorzieningen 

Infrastructuur openbare ruimte 
Soeelvoorzieningen 

Bestrating 
Infrastructuur 

Pleinen 

lnfrastructuur oarkeren Auto's 

lnfrastructuur voorzieningen Ooenbaar vervoer voorzieningen 

Tabel 6.1 De clustering 
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Hoofdstuk 6 

Spin-off-reacties 

In tabel 6.2 is aangegeven welke functies welke spin-off reactie zouden kunnen realiseren. Hierbij 

moet wel worden aangegeven dat hier wordt uitgegaan van een "mogelijkheid", gebaseerd op 

literatuur of aangenomen causale verbanden. 

Verticaal staan de clusters zoals die beschreven zijn en horizontaal staan de verschillende vormen 

van meerwaarde. In de laatste kolommen staan eventuele consequenties. 
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Hablforum Hablforum en CBS Clwtering Economlscheipln-off Soc. Spin-off ,_....\let 
Wonen Wonen sociaal Gestapeld 0 + 0 ++ 0 0 + ++ 0 0 0 

Nietgestapeld 0 + 0 ++ 0 0 + ++ 0 0 ++ 
Wonen commercleel Gestlpeld +++ 0 0 ++ 0 0 ++ ++ 0 0 0 

Nietgestapekl +++ 0 0 ++ 0 0 ++ ++ 0 0 ++ 
Werilen Werkencomm.Dienstverl. kantoorhoudende o rganisatie +++ 0 + ++ ++ ++ + ++ ++ 0 ++ 

Kantoorh. organisatie met baliefunctie +++ 0 + ++ ++ ++ ++ ++ ++ 0 ++ 
Werilensoc.Dienstverl. (Overhelds)bestu~. (overf'letds)diensten 0 + + ++ ++ ++ + ++ ++ 0 ++ 

(Ov)besturen, (OY)diensten met twillefunct 0 + + ++ ++ ++ + ++ ++ 0 ++ 

Politle,brandwe« 0 + 0 ++ ++ ++ 0 ++ +++ 0 ++ 

Weritenhoreca Hotel + 0 0 ++ + 0 + ++ + 0 + 

Restaurant + 0 0 ++ + 0 + ++ + 0 + 

i 
i 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

++ 
0 

0 

Cafe, disco, dancing ++ 0 +++ ++ + 0 ++ ++ + ++ ++ +++ 

Cafetaria,kantlne, ljualon + 0 0 ++ + 0 + ++ + 0 + 0 

WeritendetaHhandel Vertcoop producten +++ 0 0 ++ + 0 +++ ++ ++ 0 ++ 0 

Vertoop diensten (kapper e.d.) ++ 0 0 ++ + 0 +++ ++ + 0 ++ 0 

Werkenspeclfletl lndustrle, bouwnljvetheld, produktle + 0 0 ++ + 0 + ++ + 0 ++ +++ 
Voorzleningen Onderwijs Baslsonderwlls 0 + +++ ++ ++ + + ++ + 0 0 ++ 

Voortgezet onderwijs 0 + ++ ++ ++ + ++ ++ + 0 + ++ 
Hoger en unlversitalr onderwijs 0 + ++ ++ ++ + +++ ++ ++ 0 ++ ++ 
Commerclele opleldingen 0 0 ++ +t ++ + 0 ++ + 0 ++ O! 

Gezondheids· en welzljnuorg Zlekenhuls 0 + 0 ++ + ++ ++ ++ +++ 0 +.+! 'o 
Hulsartsen, speclalbten, tandarts 0 + 0 ++ + ++ 0 ++ ++ 0 + ... o 
Verplttghub, rusthuis, bejaardencentra 0 + 0 ++ + ++ + ++ ++ 0 + 0 

Voonienlngen maats. Opvanghuizen 0 + + ++ + 0 + ++ + #+ ++ 0 

Mutschappelijke,politiekeorganlsaties 0 + + ++ + 0 N ++ + Q .+ 0 

Crematorium 0 + 0 ++ 0 0 N ++ + 0 ++ 0 

Religieuzeorganisatie 0 + ++ ++ + 0 N ++ + Q f 0 

Bibliotheek, openbare rulmten 0 + ++ ++ + 0 ++ ++ + Q + 0 

Voorzieningen sport Sporthal(zaabport} 0 + +++ ++ + 0 + ++ + 0 ++ + 
Zwembad 0 + +++ ++ + 0 + ++ + 0 ++ + 
Sportveld (buitensport) 0 + +++ ++ + 0 + ++ + 0 ++ + 
Sport.school (lldmaatschap, JPOrtlenen) 0 0 +++ ++ + 0 + ++ + 0 ++ 0 

Recreatle Recreatlecultureel Theater, schouwburg, muzlekzalen 0 + +++ ++ + 0 + ++ + 0 ++ ++ 
Parlten, dlerentulnen 0 + 0 ++ 0 0 + ++ + 0 ++ ++ 
Musea,exposltle 0 + 0 ++ + 0 + ++ + 0 ++ 0 

Recreatle Evenementenhallen, coocerten 0 + 0 ++ + 0 ++ ++ ++ 0 +++ +++ 
Recrealiecentra, amusementshalleo + 0 0 ++ + 0 + ++ + + ++ + 
Casino, bowling, biljart e.d. + 0 0 ++ + 0 + ++ + 0 ++ 0 

lnfrastructuur lofrastructuur open bare rulmte Groenvoorzlenlngen 0 + 0 ++ 0 0 0 ++ 0 0 0 0 

Speelvoorzlenlngen 0 + 0 ++ 0 0 0 ++ 0 + 0 0 

BestraUng 0 + 0 ++ 0 0 0 ++ 0 0 0 0 

Plelnen 0 + 0 ++ 0 0 + ++ 0 0 0 0 

lnlrastructuur parltem\ Auto's, parlteren 0 + 0 ++ 0 0 ++ ++ 0 ++ +++ 0 

lnfrutructuur voonlenlngen Openbaar vervoer voorzlenlngen 0 + 0 ++ 0 0 ++ ++ 0 ++ ++ + 

Tabel 6.2 Het beslissingsondersteunend instrument 
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Uitleg bij tabel 6.2 

De tabel is opgesteld met het doel om aan te geven welke voor- of nadelen men kan verwachten als 

men de betreffende functie gaat toevoegen aan een bepaald ontwerp of idee. Er wordt aangegeven 

wat de spin-off reacties zouden kunnen zijn als men een functie gaat toevoegen. 

Hierbij moet duidelijk zijn dat deze op basis van interpretaties en aannames zijn gebaseerd. Tevens 

zijn er altijd uiteenlopende partijen binnen een cluster te vinden die de ingevulde waarden kunnen 

doen tegenspreken. Dit schema moet dan ook meer als handvat worden gezien dan als gegeven 

waarheid. Per project, met haar eigen specifieke locatie, betrokken partijen en daarbij horende 

doelstellingen, zal dit schema naar eigen inzicht moeten worden ingevuld om het te gebruiken. 

In de tabel is te zien dat er drie vormen van meerwaarde ontbreken. Deze zijn bewust weggelaten 

omdat zij niets toevoegen aan de tabel. 

"Toelaten sociale functie" is weggelaten omdat dit indirect wordt gecreeerd door "derde geldstroom 

door ontwikkeling" of "derde geldstroom door huuropbrengsten". Het toelaten van een sociale 

functie, omdat deze in de betreffende situatie geen recht van bestaan heeft, wordt via een van deze 

twee vormen van meerwaarde gecreeerd en hoeft dus niet apart te worden verklaard in de tabel. Ook 

staat meerwaarde voor het milieu er niet tussen, omdat hier maar sporadisch bij zeer specifieke 

combinaties sprake van is, zoals het voorbeeld van de combinatie van de schaatshal met het 

zwembad. 

Voor de andere vormen van meerwaarde wordt in de tabel aangegeven welke clusters de meeste 

potentie hebben om de betreffende meerwaarde te creeren 

Als voorbeeld wordt de derde geldstroom door ontwikkeling hier uitgelegd, de andere vormen van 

meerwaarde worden in bijlage 5 uitgelegd. 

Derde geldstroom door ontwikkeling: 

Deze vorm wordt vanuit marktwaarde bekeken. Er wordt aangegeven welke functies een bepaalde 

overwinst kunnen creeren. Dit hangt sterk af van marktvraag en locatie-aspecten. Een kantoorpand 

op een stationslocatie Jevert bijvoorbeeld een overwinst, maar ook woningen op een goede locatie. 

0 Niet van toepassing. 

+ In zeer beperkte mate potentieel. 

++ In beperkte mate potentieel. 

+++ Potentieel voor derde geldstroom. 

Nogmaals: Het gaat hier om mogelijkheden. Dit betekent niet dat voor iedere specifieke combinatie ook 

daadwerkelijk de waardering zal kloppen. 

6.2.4 Veto 

Op het moment dat een partij teveel overlast of problemen heeft met de toevoeging van een 

betreffende functie wordt er een "veto" uitgesproken voor toevoeging van deze functie. Er is dan 

geen andere mogelijkheid dan het niet toelaten van de functie, omdat de nadelen niet 

gecompenseerd kunnen worden. De toevoeging van deze functie is dus geen optie. Een vorm van 

veto is bijvoorbeeld het afkeuren door een gemeente op basis van bepaalde wetgevingen, zoals 

geluidhinder of veiligheid. 
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6.3 Gebruik van het instrument 

In deze paragraaf worden stappen beschreven die doorlopen moeten worden om uiteindelijk een 

functie toe te voegen aan de uitgangssituatie die een bepaalde meerwaarde met zich mee brengt. 

Stap 1 

Metals uitgangspunt een (eerste) partij en een locatie moet er worden onderzocht welke vormen van 

meerwaarde er eventueel toegevoegd kunnen worden. Tabel 3.1 geeft aan welke vormen van 

meerwaarde er te creeren zijn door meervoudig gebruik in het kader van dit onderzoek. Deze tabel is 

gebaseerd op onderzoek uit hoofdstuk 3. 

Economische meerwaarde 

Directe derde geldstroom door ontwikkeling 

Directe derde geldstroom door subsidie 

Indirecte derde geldstroom door huuropbrengsten 

Directe kostenbesparing door lagere stichtingskosten 

Indirecte kostenbesparing door lagere gebruikslasten 

Indirecte kostenbesparing door schaalvoordelen 

lndirecte extra opbrengsten door trekker 

Sociale meerwaarde 

Upgraden omgeving 

Besparing milieu 

Toelaten sociale functie 

Creeren werkgelegenheid 

Tabel 3.1 Verschillende vormen van meerwaarde 

Twee uitgangspunten voor een intensieve ontwikkeling kunnen worden genoemd. 

Ten eerste kan men meerwaarde creeren met als doel een oplossing te vinden voor een 

ontwikkelingsprobleem. Er kan dan gedacht worden aan een financieel tekort zodat het gewenste 

ambitieniveau niet gehaald kan worden. Of de gemeente is bijvoorbeeld van mening dat er teveel 

groen verloren gaat, of misschien is er wel teveel geluidsoverlast van een nabij gelegen verkeersroute. 

Vanuit een probleem, dat opgelost dient te worden, kan de te creeren meerwaarde worden bepaald. 

Een toe te voegen nieuwe partij kan voordelen met zich meebrengen zodat de aanwezige nadelen 

gecompenseerd kunnen worden. 

Een tweede uitgangspunt komt vanuit het creeren van kansen. Bij dit uitgangspunt zijn er geen (of 

niet onoverkoombare) problemen op te lossen, maar wordt er "verder" gekeken naar eventueel toe te 

voegen mee,rwaarde. Deze stap maakt het een stukje moeilijker, omdat bier niet aan te geven is welke 

nadelen moeten worden gecompenseerd, waardoor men "moet" gaan zoeken naar voordelen voor de 

te huisvesten partij, andere betrokkenen of de omgeving. Vaak zijn er voordelen te vinden, maar 

aangezien dit onderzoek zich richt op de optimale benutting moeten er voordelen gecreeerd warden 

die de grootste meerwaarde met zich meebrengen. Dit hangt van een aantal aspecten af: 

• De opdrachtgever; 

• De eerste partij; 

• De locatie; 

• De omgeving; 

• Het gemeentelijk beleid; 

• Subsidies . 

Deze aspecten zijn geselecteerd uit het totaal van randvoorwaarden waarmee een 

intensiveringsontwikkeling te maken heeft en welke van invloed (kunnen) zijn op de te maken 

keuzes. 
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Er kunnen dan een aantal vragen gesteld worden die na beantwoording meer inzicht kunnen geven 

in de keuze van de toe te voegen meerwaarde. 

• Wat is het doel van de opdrachtgever? 

• Wat kan de eerste partij voor een meerwaarde gebruiken? 

• Wat kan de eerste partij voor meerwaarde leveren voor de eventueel te combineren nieuwe 

partijen? 

• Wat heeft de locatie te bieden voor eventueel te combineren nieuwe partijen? 

• Wat heeft de omgeving te bieden voor eventueel te combineren nieuwe partijen? 

• Wat kan de omgeving voor een meerwaarde gebruiken? 

• Welke meerwaarde voor het gemeentelijk beleid kan er worden gecreeerd? 

• Welke functies kunnen worden gecombineerd om in aanmerking te komen voor subsidies? 

De antwoorden op deze vragen moeten door middel van een (markt)onderzoek of vanuit de 

prestatie-eisen en locatie-eisen van een partij worden beantwoord. Op het moment dat er geen 

uitgangssituatie (zoals het oplossen van een bestaand probleem) is, kan door het beantwoorden van 

dit soort vragen een bepaalde meerwaarde worden gezocht. 

Vervolgens moet er een afweging worden gemaakt welke vorm(en) van de te creeren meerwaarde de 

beste optie is voor de situatie. 

Stap 2 

Na de keuze van de toe te voegen meerwaarde is de tweede stap dus vanuit tabel 6.2 de potentievolle 

functies voor combinatie en intensivering te inventariseren. Uit het beslissingsondersteunend 

instrument worden dan de functies geselecteerd die de meeste potentie bezitten om de te creeren 

meerwaarde te realiseren (te zien aan het aantal plusjes). 

Stap 3 

Na deze inventarisatie moet er onderzoek worden gedaan naar de ge1nventariseerde functies. Het 

uitgangspunt, de toe te voegen meerwaarde, moet dan aangehouden worden als leidraad. Dit 

onderzoek richt zich op het afwegen van de alternatieven door deze functies allen te toetsen aan dit 

uitgangspunt. De functie die de beoogde meerwaarde het beste kan creeren staat boven aan. 

Stap4 

Stap vier is het inpassen van de functies in de bestaande situatie. De functies worden getoetst aan de 

relevante aspecten van de omgeving, de locatie en de reeds aanwezige partijen. De voor- en nadelen 

van ieder alternatief worden onderzocht. Hierbij moet dan worden gedacht aan het beantwoorden 

van de volgende vragen: 

• Welke functies komen door de "veto-zeef"? 

• Welke functie is het beste met de eerste partij te combineren? 

• Welke functie is het beste met de locatie en de omgeving te combineren? 

• Welke functie levert de minste overlast? 

Stap 5 

Stap vijf is de selectie van de functie. Uiteindelijk zal er uit de inventarisatie een functie worden 

geselecteerd die uit de voorgaande stappen het beste alternatief is gebleken. 
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Stap 6 

Vervolgens kunnen deze stappen nogmaals worden doorlopen om een tweede of eventueel derde 

functie te selecteren; de terugkoppeling. 

6.4 Conclusies 

Meerwaarde bleek de voorwaarde voor meervoudig gebruik en dus ook voor intensivering. De 

meerwaarde wordt gecreeerd door meervoudig gebruik en dit wordt bewerkstelligd door het 

combineren van bepaalde functies met elkaar. Op basis van een clustering kan er onderzocht worden 

welke functies in aanmerking komen voor combinatie om de meerwaarde te realiseren. Deze 

meerwaarde vormt het uitgangspunt en dus hiervan uitgaande worden functies geselecteerd die 

kunnen worden gecombineerd. 

Door het gebruik van het instrument kunnen functies worden geselecteerd die de potentie bezitten 

om een bepaalde meerwaarde te creeren Door toevoeging van de juiste partij aan de uitgangssituatie 

kunnen bepaalde voordelen worden gecreeerd die problemen bij ontwikkelingsprojecten oplossen of 

bepaalde kansen benutten. 

Vanuit problemen of te benutten kansen zijn gemakkelijk bepaalde functies te selecteren die de 

potentie hebben bepaalde vormen van meerwaarde te creeren om deze problemen op te lossen of 

deze kansen te benutten. 

Men wordt gedwongen om keuzes te onderbouwen zodat ze ook verklaard kunnen worden en zodat 

de voordelen van een intensivering ook bespreekbaar worden. Dit is van wezenlijk belang om 

partijen, die meestal sceptisch tegenover intensief ruimtegebruik staan, te overtuigen. 

Een nadeel is de subjectieve insteek van de beslissingsondersteunende tabel. Vanuit een eigen 

interpretatie van reeds gerealiseerde intensiveringsprojecten en literatuur is de tabel tot stand 

gekomen en is dus niet 100% betrouwbaar. 

Een ander nadeel van het instrument is dat er geen weging kan worden toegepast waardoor men niet 

kan zien welke functie nu daadwerkelijk de beste uit de inventarisaties is. Doordat geen enkele 

situatie, locatie of ontwikkeling hetzelfde is en vele aspecten hier invloed op hebben is het 

ontwikkelen van een weging niet mogelijk geweest. 
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7 Casestudles 

Casestudie 1 

Mill Hill te Roosendaal 

Casestudie 2 

Multifunctioneel centrum Drielanden te Harderwijk 

Inleidend 

ln dit hoofdstuk worden twee verschillende casestudies beschreven. Door middel van het 

ontwikkelde instrument wordt er stap voor stap onderzocht wat voor de betreffende situatie de beste 

oplossing is. 

De eerste casestudie betreft een risicovolle ontwikkeling met een financieel probleem. Er moet een 

parkeergarage gerealiseerd worden wat een financieel tekort met zich mee brengt. De verdere 

ontwikkeling moet dit tekort compenseren. 

De tweede casestudie betreft een sociaal wijkcentrum in een multifunctioneel centrum. Dit 

wijkcentrum moet een kloppend hart voor de wijk worden door hier verschillende activiteiten te 

laten plaatsvinden op een betrekkelijk kleine locatie. 

Aan het eind van iedere casestudie worden er conclusies getrokken. 
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1 De projectbeschrijving 

1.1 Inleiding 

Het Mill Hill plein stond al Jang op het lijstje van de gemeente voor herindeling. Aangezien Hevo 

Bouwmanagement een aantal jaren geleden ook het belastingkantoor op dit plein realiseerde zijn zij 

door de gemeente benaderd voor het herstructureren van de rest van het plein. Naast de gemeente 

(welke het grootste gronddeel van het plein in handen heeft) heeft ook ING een grondpositie op het 

plein. Verder zijn er op het plein een achttal woningen gesitueerd. De gemeente en ING verkopen 

hun grondposities aan Hevo en de gemeente zal later de grond voor openbaar gebruik terug kopen. 

Figuur 1 Luchtfoto 

1.2 Situatie van bet project 

Het Mill Hill plein is gelegen aan de centrumring van Roosendaal en nabij het (kernwinkelapparaat) 

winkelcentrum "De Roselaar". 

Het bevindt zich in een vierkant dat omsloten wordt door de Laan van Belgie, de Laan van Limburg, 

de Laan van Brabant en de Vrouwemadestraat. In de jaren 1995/1996 is op dit plein, eveneens onder 

verantwoordelijkheid van Hevo, een kantoorgebouw geplaatst in opdracht van de 

Rijksgebouwendienst dit gebouw is thans in gebruik bij de Belastingdienst. 

Langs de Laan van Belgie staan een aantal eengezinswoningen met aan de achtertuinen garages die 

alle in het begin van de 70-er jaren zijn gebouwd. De Vrouwemadestraat kenmerkt zich door 

kleinschalige geschakelde woningen uit het begin van de 20· eeuw. 

Oorspronkelijk is het Mill Hill terrein een locatie geweest waar de "paters van Mill Hill" gehuisvest 

waren en zij naast hun huisvesting een tuinderij met boomgaard onderhielden. Na de oorlog is het 

patershuis verplaatst, met het doel het gebied stedelijk tot ontwikkeling te laten komen. Op de hoek 
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Laan van Belgie en Laan van Limburg is in de 60-er jaren een kantoorpand gerealiseerd voor gebruik 

bij de douane en daarna de arbeidsvoorziening. Inmiddels is dit gebouw gesloopt. 

Aan de hand van de, door de gemeente geformuleerde, stedenbouwkundige en welstandstechnische 

randvoorwaarden is door Hevo een plan ontwikkeld in samenwerking met INBO Architecten te 

Eindhoven. 

N 

\J,, 
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./ 
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Figuur 2 Nieuwe situatie 

1.3 Projectbeschrijving 

Ter plaatse van het huidige parkeerterrein op het Mill Hill-plein is door Hevo de ontwikkeling in het 

voorjaar van 2000 tot uitvoer gebracht, waarbij een oplevering in de 2• helft van 2001 te verwachten 

is. 

Het plan bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Een ondergrondse openbare parkeerkelder voor de gemeente, die plaats biedt aan circa 102 auto's. 

De parkeerkelder wordt via de Vrouwemadestraat aan de zijde van de Laan van Brabant ontsloten. 

Hiervoor zal de huidige oprit van de kelder onder het Belastingkantoor dienst doen. Zijdelings 

aan deze inrit is een personenuitgang gesitueerd. 

• Boven op de parkeerkelder is in een laag commerciele ruimten voorzien. Deze is opdeelbaar in 

een viertal separate units en heeft in totaal een oppervlakte van 965 m2 verhuurbaar 
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vloeroppervlak. De bevoorrading vindt aan de achterzijde van het pand plaats. De belasting op 

het dek van de ondergrondse parkeerkelder is beperkt tot ca. 10 tons (drie assige) vrachtwagens. 

• Vanaf de 1' verdieping tot de 9' verdieping zijn een 50-tal appartementen gesitueerd. Deze zijn 

primair via de voorzijde (Mill Hill-zijde) ontsloten. Aan de achterzijde treft men de bergingen van 

de appartementen, de garages/bergingen en de parkeerplaatsen voor de appartementen. Het 

achterterrein wordt eigendom van de Vereniging van Eigenaars van de appartementen en 

commerciele ruimten en zal middels een toegangscontrolesysteem beheerbaar zijn voor 

bevoegden. 

• Op de hoek van de Laan van Belgie en de Laan van Limburg is een kantoorpand opgetrokken 

waarin op de begane grond de ING Bank wordt gehuisvest. Deze vindt tevens een onderkomen 

van 420 m2 op de verdieping. Aan de zijde van de Laan van Belgie is in een separate entree 

voorzien, waarmee het restant van de 1 ' verdieping (125 m2) en de 2' verdieping (348 m2) kan 

worden ontsloten. 

• Tussen het kantoor van de ING Bank en de commerciele ruimten wordt een apart kantoor 

gesitueerd dat een overgang dient te vormen tussen de hoogbouw en een eerder genoemd 

kantoorpand. Dit pand zal om deze reden een afwijkende uitstraling krijgen: de 1' verdieping 122 

m2 en de 2' verdieping 138 m2 • 

• Langs de Vrouwemadestaat worden een 11-tal "stadswoningen" van gemiddeld 570 m3 inhoud 

gebouwd. Deze grote woningen zijn door hun indeling met een ruime "werk/praktijkruimte" op 

de begane grond en een mogelijkheid van een aparte entree uiterrnate geschikt voor "aan-huis

gebonden-beroepen" of gezinnen die veel behoefte hebben aan secundaire ruimte. Aan de 

achterzijde is op de 1' verdieping, aangrenzend aan de woonkamer, in een buitenterras voorzien 

van ca. 47 m2 . Alleen bij de kopwoning aan de zijde van de Laan van Belgie zal een terras van ca. 

20 m2 geleverd worden. 
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2 Onderzoek naar de potentie van het project 

2.1 Inleiding 

Zoals in hoofdstuk 1 beschreven is zijn er plannen vanuit de gemeente om het Mill-Hill plein op te 

knappen en te ontwikkelen. Aangezien het parkeerplein plaats ging maken voor bebouwing is er 

door de gemeente een eis van 100 parkeerplaatsen gesteld die terug moeten komen. Samen met de 

overeenkomst dat grootschalige food vermeden zou worden zijn dit naast het bestemmingsplan de 

enige eisen vanuit de gemeentelijke overheid. Het bestemmingsplan geeft ruimte aan voor 

woningen, kantoren of winkels. 

Verder moet er rekening worden gehouden met de situatie zoals deze beschreven is in het eerste 

hoofdstuk. Aangezien er vanuit welstand een negatieve reactie kwam over parkeren op 

maaiveldniveau is er gekozen voor een parkeerkelder. 

2.2 Onderzoek naar de toe te voegen functie(s) 

Het doel van de ontwikkeling is voor eigen risico vastgoed te ontwikkelen en hierop binnen de 

randvoorwaarden zoveel mogelijk winst te behalen. Aangezien de parkeerkelder een verliesgevende 

ontwikkeling zal gaan worden en het doel van de ontwikkeling een tijdelijke investering is om winst 

te maken wordt er naar financiele meerwaarde gezocht. Dit wordt gedaan door winstgevende 

functies te ontwikkelen die een derde geldstroom kunnen creeren 

Stap 1 Selecteren van de vorm(en) van meerwaarde 

Ten eerste moet er dan een bepaalde vorm (of vormen) van meerwaarde worden geselecteerd. 

De vormen van meerwaarde die een derde geldstroom kunnen creeren zijn: 

• Derde geldstroom door ontwikkeling; 

• Derde geldstroom door subsidie; 

• Derde geldstroom door huuropbrengsten. 

Als deze drie vormen van meerwaarde naast elkaar worden gezet in de Mill-Hill-situatie dan is er 

maar een interessante keuze en dat is de derde geldstroom door ontwikkeling. De andere twee 

vormen creeren ook wel een derde geldstroom, maar veelal met een andere uitgangspunt. Deze 

vormen van meerwaarde worden vaak gebruik om extra geld te creeren voor het realiseren van een 

functie die niet winstgevend is (meestal in het sociale vlak) en meestal een beperkt budget heeft. 

Door middel van een derde geldstroom door huuropbrengsten of subsidies kan er dan een hoger 

ambitieniveau bereikt worden. 

De echte overwinst die in de Mill-Hill-context wordt bedoeld is puur winst maken op een 

on twikkeling. 

De geselecteerde meerwaarde is dus: 

Derde geldstroom door ontwikkeling. 

Stap 2 lnventariseren van de functie(s) 

De tweede stap is het inventariseren van de clusters met de meeste potentie om deze meerwaarde te 

creeren 

Deze functies betreffen (tabel 4.3): 

• Commerciele woningbouw ; 
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• Commerciele dienstverlening; 

• Horeca; 

• Detailhandel; 

• Vastgoedontwikkeling voor specifiek werk; 

• Recreatie. 

Stap 3 Onderzoek naar de functie(s) 

De derde stap is het onderzoeken ofdat deze functies binnen het bestemmingsplan vallen en 

onderzoek verrichten naar de marktvraag naar deze functies. 

Grootschalige horeca is uitgesloten, wel kan gedacht worden aan een soort lunchroom of luxe 

broodjeszaak voor het werkende publiek uit de direct omgeving, er moet dan wel geconcurreerd 

kunnen worden met soortgelijke horecavestigingen in het winkelcentrum. Een vastgoedontwikkeling 

voor specifieke vormen van werk wordt niet toegelaten en ook een vastgoedontwikkeling voor een 

vorm van recreatie wordt niet toegelaten. 

Marktonderzoek woningen 

Recent is door een makelaar een overzicht gegeven van de marktpositie van de stadswoningen en de 

appartementen in het plan Mill Hill plein te Roosendaal. Hierbij is aandacht gegeven aan de 

concurrentiepositie, de afzetsnelheid en de verkoopprijs . 

Concurrentie positie 

Er is, zeker de laatste twee a drie jaar een inhaalvraag geweest in Roosendaal ten aanzien van de 

koopappartementen. Hierbij heeft het accent voornamelijk gelegen in de kleinschalige goedkope 

woningen. 

Ten aanzien van het aangeboden product in Mill Hill kan gesteld worden dat de locatiekracht en het 

onderscheidt van het product naar grotere oppervlakten zich voldoende van zijn concurrenten en 

voorgangers onderscheidt. 

Afzetsnelheid 

Aan de hand van referentieprojecten in het centrum kan gesteld worden dat de verwachting is dat 

circa 4 woningen per maand te verkopen kunnen zijn. Uiteraard zullen de verkopen de eerste 

maanden wat grotere aantallen dienen te behalen. 

Verkoopprijs 

Thans wordt voor de appartementen de volgende gemiddelde verkoopprijzen gehanteerd: 

De huidige prijzen varieren (afhankelijk van de differentiatie) tussen def 2.995,00 en def 2.775,00 

per m2 vloeroppervlak inclusief BTW. 

Voor de woningen op de eerste verdieping wordt in de prijsstelling rekening gehouden met de 

aanwezigheid van de terrassen. 

De recente referenties geven bedragen tussen def 2.700,00 en f 2.600,00 per m2 • Deze prijzen zijn 

wel genoteerd in het laatste kwartaal van 1999 in het project Boerhave langs de snelweg Al?. Dit ligt 

beduidend verder van het centrum dan Mill Hill. 
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De verkoopprijzen van Stadswoningen. 

Aan de hand van eigen onderzoek naar referentieobjecten kan gesteld worden dat de m3 prijs voor 

vergelijkbare woningen zich bevindt tussen de f 850,00 en f 900,00 per m3 met uitschieters naar 

boven def 1.000,00 per m3 • 

Brancheringsonderzoek: 

Roosendaal heeft een teveel aan winkelruimte. Er bevinden zich 10-15% meer winkels in Roosendaal 

dan het landelijk niveau voor vergelijkbare steden. Roosendaal heeft wel een sterke regionale functie 

wat betreft winkelvoorzieningen. Het Mill-Hill-plein valt ook nog eens net buiten dit centrale 

winkelgebied en de gemeente geeft geen toestemming voor uitbreiding van dit winkelgebied. Wei is 

het plein een bronfunctie voor parkeren van het winkelende publiek. 

Aangezien het plein zich aan de ringweg rond het centrum van Roosendaal bevind wordt het 

gepasseerd door een groot aantal bezoekers per auto en zal dus zeker opvallen. De passantenstroom 

van voetgangers zal veel minder zijn aangezien de genoemde verkeersader het plein van het 

kernwinkelapparaat scheidt, tevens heeft het plein geen hoogwaardige verblijfsfunctie, maar kan er 

wel een luxueuze en veilige omgeving gecreeerd worden. De omvang, ligging en aansluiting geeft 

onvoldoende waarborg voor de levensvatbaarheid van winkels. Een mogelijkheid is om hier 

specifieke commerciele functies onder te brengen die niet primair afhankelijk zijn van het 

winkelgebied. De bebouwing van de commerciele ruimten op het Mill-Hill-plein zal dus autonoom 

moeten functioneren voor doelgerichte bezoekers. Zoals bijvoorbeeld bedrijven in dienstverlenende 

branches. 

Hieronder vallen dan commerciele ruimten met: 

Doelgroepgericht karakter; 

In het midden en hoge segment opererend; 

Met een hoge specialisatiegraad; 

Rustige uitstraling. 

Deze eisen en wensen komen tot de volgende uitgangspunten voor de commerciele ruimten 

Efficient winkelgedrag; 

Schoon en veilig; 

Gemak en comfortabel; 

Zichtbaar en herkenbaar; 

Compact en korte loopafstanden; 

Goede bereikbaarheid; 

Parkeren dichtbij winkels. 

Huurprijzen 

Huurprijzen die gevraagd zouden kunnen worden zijn opgesteld door middel van vergelijking met 

soortgelijke winkelruimten in andere soortgelijke steden en soortgelijke locatieaspecten. 

75-200 m2 300-350 gulden 

200-400 m2 250-300 gulden 

> 40Q m2 200-225 gulden 
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Bedrijfshuisvestingsonderzoek 

Voor wat betreft de verhuurbaarheid van kantoorruimte worden geen problemen voorzien. Er is niet 

of nauwelijks aanbod van nieuwbouw kantoren. De locatie en de parkeergelegenheden lenen zich 

uitermate goed voor een kantoorfunctie. 

Er moet dan gedacht worden aan een prijs van 240-250 gulden per m2. 

Stap 4 Inpassen van de functie(s) in het project 

De reeds aanwezige bebouwing op het Mill Hill plein en de bebouwing aan de straten grenzend aan 

het plein geven de uitgangssituatie. Zo heeft het belastingkantoor de kantoorfunctie. De woningen 

op het plein aan de laan van Belgie zijn met de achterkant naar het plein gesitueerd. De laan van 

Limburg is een drukke doorgaande weg en aan de vrouwemadestraat aan de overzijde van het plein 

zijn woningen gesitueerd die uitkijken op het plein. 

Door de aanwezigheid van het belastingkantoor en bet gegeven dat ING voor de komende 15 jaar 

een kantoorpand wil betrekken aan het plein zal bet plein een veilig en schoon karakter met een 

degelijke uitstraling moeten krijgen. Eventuele detailhandel moet hier op worden aangepast, vanuit 

het brancheringsonderzoek wordt hier ook al op aangestuurd. 

Stap 5 Selectie van de functie(s) 

Vanuit marktonderzoek is gebleken dat twee verschillende commerciele functies een bepaalde 

overwinst kunnen bebalen. De winkelruimte levert de meeste overwinst. De appartementenbouw 

levert daarnaast meer op dan de ontwikkeling van kantoorruimte en stadswoningen. De 

ontwikkeling van de laatste twee kunnen ongeveer gerealiseerd worden tegen het winst/risico 

percentage wat aangebouden wordt en leveren dus geen overwinst wat naar de parkeergarage kan 

toevloeien. Deze twee ontwikkelingen zijn daarentegen wel verplicht. ING heeft een prijs 

afgesproken in ruil voor de grond, waardoor deze ontwikkeling geen overwinst oplevert En aan de 

zuidzijde van het plein moesten volgens gemeentelijk eisen stadswoningen gerealiseerd worden. 

Deze stadswoningen mochten niet te groot worden omdat er aan de overzijde kleine woningen zijn 

gesitueerd. Met de uiteindelijke verkoopwaarde van deze stadswoningen wordt er ook geen overwinst 

gecreeerd voor de ontwikkeling van de parkeergarage. 

Met verschil tussen stichtingskosten (inclusief winst/risico percentage) en opbrengstenniveau is 

berekend dat de volgende opbrengsten per vierkante meter gerealiseerd kunnen worden: 

• Winkels: fl. 1372,-

• Appartementen: fl. 147,-

• Woningen: fl . 0,-

• Kantoren: fl . 0,-

Hieruit is dus op te maken dat de winkelruimte veel meer overwinst creeert dan appartementen. 

Stap 6 Terugkoppeling I eind 

De uitgangssituatie zou dus zo moeten zijn dat het maximum aan commerciele winkelruimte 

gecreeerd gaat worden. Aangezien commerciele ruimte alleen op het maaiveldniveau gerealiseerd kan 

worden zitten er beperkingen aan het aantal te ontwikkelen vierkante meters. Het aantal vierkante 

meter wat ontwikkeld kan worden is ongeveer 1000 m2 en levert te weinig overwinst op om de 

parkeerkelder volledig te bekostigen. 

Het gebele proces moet nog een keer doorlopen worden (in ieder geval stap 2 t/m 6) en zo komt men 

bij de appartementenbouw uit. Deze leveren ook een bepaalde overwinst. Aangezien appartementen 

wel de boogte in gebouwd kunnen worden heeft men bier alleen te maken met gemeentelijke 
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randvoorwaarden met betrekking tot bouwhoogtes. Er kan nu berekend worden waar het break-even

point van deze gehele ontwikkeling ligt. Hieruit kan dan worden onderzocht ofdat er tot deze hoogte 

gebouwd mag worden. Is dit niet het geval, dan zal de ontwikkeling niet winstgevend zijn. Het 

uitgangspunt moet natuurlijk zo zijn dat men zoveel mogelijk vierkante meters appartementen gaat 

bouwen om zoveel mogelijk winst te genereren. 

2.3 Conclusies 

Volgens de te doorlopen stappen die in dit onderzoek uitgewerkt zijn is het project optimaal 

benaderd. Misschien dat er in de ontwikkeling van het plan meer commerciele ruimte gecreeerd had 

kunnen worden dan dat er nu gerealiseerd is, maar van de andere kan gezien heeft Roosendaal al een 
11 overschot11 aan winkels waardoor het risico van zo'n ontwikkeling natuurlijk de nodige afzetrisico's 

met zich meebrengt. 

Vanuit de gemeente bekeken is een 11 lelijke11 parkeerplaats geruild voor een (relatief) goedkope 

parkeergarage en is de omgeving hoogwaardig ontwikkeld met een mooi plein en bebouwing die 

perfect is ingepast in de situatie. In figuur 3 wordt visueel gemaakt hoe de appartementen en de 

commerciele ruimte de financiele tekorten van parkeergarage compenseren. 

Figuur 3 

Verkoopwaarde 
kantoren 

Verkoopwaarde 
woningen 

Verkoopwaarde 
appartementen 

Verkoopwaarde 
comrnerciele ruimte 

Verkoopwaarde 
parkeergarage 
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appartementen 
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Casestudie 2 

Multifunctioneel Centrum Drielanden 

gemeente harderwijk 
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1 Project Multifunctioneel Centrum Drielanden 

1.1 Inleiding 

Het multifunctioneel centrum (MFC) Drielanden is onderdeel van een geheel nieuw stadsdeel in 

Harderwijk. De structuur en opbouw van het stadsdeel is vastgelegd in de structuurvisie en de daaruit 

voortvloeiende bestemmingsplannen Drielanden. Het MFC Drielanden is gesitueerd als een 

onderdeel van het centrum van de nieuwe woonwijk met in de directe omgeving een park, winkels 

en een medisch centrum. 

De maatschappelijke functie van het project, geeft primair aanleiding om een sober en doelmatig 

project op te zetten. Echter de ligging en de insteek, gericht op een nieuw en aantrekkelijk 

woongebied, verantwoordt een zekere mate van uitstraling die past voor deze locatie en de 

omgeving. 

Het MFC bestaat uit een gemeentelijk deel en een wozoco-deel waar een woningbouwvereniging 

opdrachtgever en eigenaar van wordt. In opdracht van de gemeente Harderwijk heeft Hevo 

Bouwmanagement de opdracht gekregen voor het gemeentelijke deel; een basisschool, een sporthal 

en een wijkcentrum. Voor de basisschool is de insteek van de "brede school gedachte" ingezet en dit 

is als uitgangspunt meegenoinen in de opdracht. De zogenoemde "Brede School" is de plek in de 

wijk waar de maatschappelijke vraag en het aanbod van voorzieningen samenkomen, met het kind 

als belangrijkste element. Hierbij staat het creeren van ontwikkelingskansen voor jeugdigen voorop 

en wordt invulling gegeven aan de mogelijkheid voor buitenschoolse ontwikkeling van kinderen. 

Deze nieuwe opzet van een brede school is een organisatievorm waarin de basisschool samenwerkt 

met vele andere organisaties, zoals jeugdvoorzieningen en jeugdorganisaties, jeugdhulpverlening, 

muziekschool, sportvereniging, buitenschoolse opvang en internetservice. 

1.2 Visie 

Visie 

Het gemeentelijk deel van het project bestaat vanuit de drie hoofdfuncties: de 

basisschool/BuitenSchoolse Opvang, de sporthal en het wijkcentrum. In het wijkcentrum vinden ook 

activiteiten plaats voor het woon-/zorgcomplex, waardoor er een meerwaarde voor het gehele 

project moet ontstaan. 

De opzet van het Multifunctionele centrum Drielanden: "een levend hart van de wijk waarin jong en 

oud een actief, sociaal en maatschappelijk centraal punt hebben, uitnodigend voor ontmoetingen; de 

huiskamer van de wijk". 

Bet functioneren 

Een ontmoeting moet je stimuleren en mogelijk maken binnen een groter geheel zoals een MFC. Elk 

onderdeel en elke functie moet op zichzelf kunnen functioneren. Het MFC benut zijn waarde als er 

activiteiten gezamenlijk worden georganiseerd dan wel een ruimte voor meerdere activiteiten 

inzetbaar is. Dit geeft voordelen in kosten, gebruik en bezetting, gemak van organiseren en 

veiligheid. 

Het wijkcentrum, opgenomen en gei:ntegreerd in het MFC Drielanden, zal als een scharnier moeten 

gaan functioneren. Een scharnier voor de aspecten organisatie en beheer van het gebouw maar ook 

als het centrale punt van waaruit de andere functies zullen worden benaderd. Het wijkcentrum zal 
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alle ruimten die voor gezamenlijk gebruik worden ingezet onder haar beheer krijgen, naast de "vrij 

verhuurbare" beschikbare ruimten voor maatschappelijke, culturele en eventueel commerciele 

invulling. 

Bij elke functie behoren activiteiten welke primair zijn. 

functies 

1- Wonen 

2- Zorg 

3- Welzijn 

4- School 

5- Sport 

6- Kinderopvang 

7- BSO 

activiteiten primair 

won en 

zorgfuncties 

culturele wijk activiteiten 

basisonderwijs 

verenigingen/schoolgymnastiek 

kinderopvang 

BSO 

De functies wonen en zorg hebben ruimte nodig die op geen enkele manier gedeeld kan worden met 

andere functies. De rest van de functies hebben ruimtes nodig die ze eventueel met elkaar kunnen 

delen. Hiermee wordt meervoudig gebruik in tijd bedoeld. 
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2 Onderzoek naar de potentie van het project 

2.1 Inleiding 

In het nieuwe stadsdeel Drielanden is een Iocatie met beperkte grootte gereserveerd voor een 

multifunctioneel centrum met daarin een wijkcentrum, sporthal en een brede school en hieraan 

gekoppeld een woonzorgcomplex. De gemeente wil van dit MFC een kloppend hart voor de buurt 

maken waar jong en oud een actief, sociaal en maatschappelijk centraal punt hebben; de huiskamer 

van de wijk. 

Het woonzorggedeelte wordt eigendom van een woningbouwvereniging die dat dee! ook zal betalen. 

Het gemeentelijk deel heeft een beperkt budget meegekregen en een maximaal vloeroppervlak van 

3467 m2. 

Visie op het gemeentelijk deel van het MFC: 

Het MFC moet een rijke omgeving voor kinderen worden, zij moeten er na schooltijd terecht 

kunnen voor ontmoeting, ontspanning en creativiteitsactiviteiten. Ook de buitenruimte wordt 

ingericht als speel- en ontmoetingsruimte voor kinderen. Het activiteiten aanbod moet betaalbaar 

zijn en aansluiten bij de wensen van de kinderen. 

Het MFC moet ook voor de andere bewoners van de wijk een ontmoetingsplaats worden met ruimte 

voor vergaderingen en andere activiteiten. 

2.2 Onderzoek naar de toe te voegen functie(s) 

Het doe! van deze ontwikkeling is invulling geven aan de gemeentelijke visie. Een aantal 

participanten vormen de uitgangssituatie: de "brede" school (met kinderopvang), de sporthal en het 

wijkcentrum. De beperkte Iocatiegrootte vormt een belangrijk ander uitgangspunt. 

Stap 1 Selecteren van de vorm(en) van meerwaarde 

Aangezien er in dit project geen probleem is bij de ontwikkeling gaat er gezocht worden naar kansen 

voor het project. Er kunnen dan een aantal vragen gesteld worden om er achter te komen waar er 

eventueel een bepaalde vorm van meerwaarde gebruikt kan worden. 

Vragen: 

• Wat is het doel van de opdrachtgever? 

De gemeente wil een "kloppend hart" in het centrum van de nieuwe woonwijk. Het gaat vooral om 

sociale functies waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen ontplooien. 

• Wat voor een meerwaarde kan de eerste partij gebruiken (in dit geval partijen)? 

Voor wat betreft de drie hoofdpartijen is er geen tekort in het budget, maar we! een tekort aan ruimte 

{locatie). De drie partijen moeten zoeken naar het gezamenlijk gebruik van ruimte door deze in tijd 

na elkaar te gebruiken. Aangezien het MFC een kloppend hart moet worden is het van belang dat er 

altijd wat te doen is en dat de ruimtes optimaal benut worden door de verschillende partijen. 

• Wat voor een meerwaarde kunnen de eerste partijen Ieveren? 

De eerste partijen hebben een soort trekkerfunctie voor de bewoners in de wijk. Het MFC vormt een 

centraal punt in de wijk waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen 

ontplooien. Voor kleinere, minder draagkrachtige (sociale) functies kan dit MFC een meerwaarde 

bieden door deze trekkerfunctie. 

• Wat voor een meerwaarde heeft de omgeving te bieden? 

Het centrum van de nieuwe wijk heeft een trekkende functie op de bewoners van de wijk. Mensen 

kunnen elkaar hier ontmoeten en hun kinderen kunnen hier de hele dag bezig gehouden worden. 

Bram Baselrnans, maart 2002 64 



Hoofdstuk 7 

• Wat voor een meerwaarde kan de omgeving gebruiken? 

Het MFC zorgt voor een gedeelte voor de trekkende functie voor dit centrum en kan ervoor zorgen 

dat de levendigheid in dit centrum tot in de avonduren blijft bestaan. 

• Kan er meerwaarde voor het gemeentelijk beleid worden gecreeerd 

Voor het gemeentelijk beleid kan worden gezegd dat het MFC een bepaalde sociale controle uitoefent 

voor het centrum doordat dit MFC een groot aantal uren per dag open zal zijn. 

• Kan men door toevoeging van functies in aanmerking komen voor subsidiegelden? 

Aangezien het centrum voor 100% wordt bekostigd met gemeentegeld 

Vanuit het beantwoorden van deze vragen is op te maken dat er niet naar financiele meerwaarde 

gezocht hoeft te worden, maar dat er juist door een veelheid van sociale activiteiten naar 

levendigheid moet worden gezocht. De locatie biedt niet de ruimte om alles groots op te zetten en 

vele functies hun eigen ruimtes te geven. Het programma van eisen van de drie hoofdfuncties is in 

eerste instantie al bijna 3000 vierkante meter teveel voor de locatie. Er zal dus gezocht moeten 

worden naar gezamenlijk gebruik. 

Om het centrum levendig te houden is het noodzakelijk dat het MFC ook drukbezocht gaat worden 

en het liefst de hele dag lang. De ruimtes die 's avond niet gebruikt worden kunnen dus worden 

verhuurd. Er zal dus gezocht gaan worden naar meerwaarde door huuropbrengsten, in dit geval niet 

vanuit financieel uitgangspunt maar vanuit het creeren van levendigheid. Het zal dus ook om (de 

kleinere) sociale functies gaan die bepaalde activiteiten ontplooien. 

Om de levendigheid te waarborgen en de ruimtes van het MFC optimaal te benutten moet er dus 

worden gezocht naar continue verhuur van de (voor dat tijdstip) beschikbare ruimtes. Het hele plan 

valt of staat met een goed georganiseerd beheer. 

Stap 2 Inventariseren van de toe te voegen functie(s) 

Er wordt gekeken naar "meerwaarde door extra huuropbrengsten". Hieruit komen de volgende 

functies: 

• Cafe disco, dancing; 

• Basisonderwijs; 

• Voorgezet onderwijs; 

• Hoger onderwijs; 

• Commerciele opleidingen; 

• Maatschappelijke, politieke organisaties; 

• Religieuze organisaties; 

• Bibliotheek, openbare ruimtes; 

• Sporthal; 

• Zwembad; 

• Sportveld; 

• Sportschool; 

• Theater, schouwburg; 

• Musea, expositie; 

• Recreatie, amusementshallen. 

Stap 3 Onderzoek naar de functie(s) 

Een aantal functies kan bij voorbaat al worden weggestreept: 

• Basisonderwijs, deze vormt al een partij . 
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• Voortgezet onderwijs, hier is geen ruirnte voor en geen vraag naar. 

• Hoger en universitair onderwijs, hier is geen ruirnte voor en geen vraag naar. 

• Sporthal, deze vormt al een partij. 

• Zwembad, hier is geen ruirnte voor. 

• Sportveld, hier is geen ruirnte voor. 

• Evenementenhallen, concerten, hier is geen ruirnte voor en geen vraag naar. 

Dan blijft nog over: 

• Cafe disco, dancing: 

In de vorm van een barruimte voor bijvoorbeeld de sporters en mensen die andere ruirntes huren of 

gehuurd hebben. Deze plek kan tevens dienst doen als broodjesbar of iets dergelijks. Of als 

internetcafe. 

• Commerciele opleidingen: 

Ruirntes die in de avonduren vrij zijn zouden verhuurd kunnen worden voor het geven van 

cursussen of avondopleidingen. Dit hoeven in dit geval geen commerciele opleidingen te zijn. 

• Maatschappelijke, politieke organisaties: 

Ruimtes verhuren aan orgai:iisaties die vergaderingen beleggen en zelf geen vaste (kantoor) ruirnte 

hebben. 

• Religieuze organisatie: 

Ruimtes verhuren aan organisaties die bijeenkomsten beleggen. 

• Bibliotheek, openbare ruirnte: 

Ruirntes inrichten of verhuren voor documentatie of brochure materiaal ter kennisgeving van 

activiteiten of andere relevante zaken die de bewoners van de wijk aangaan. Een boekuitleenpunt 

van de bibliotheek is ook mogelijk. 

• Sportschool: 

De sporthal kan tevens worden gebruikt voor het geven van sportlessen. 

• Theater, schouwburg, muziekzalen: 

Grotere ruirntes verhuren of beschikbaar stellen voor theater of muziek. 

• Musea, expositie: 

Ruirntes verhuren of beschikbaar stellen voor musea of exposities. 

• Recreatiecentra, amusementshallen: 

Ruirntes verhuren of beschikbaar stellen voor recreatieactiviteiten zoals bijvoorbeeld: Bridge of 

bingoavonden voor oudere. 

Stap 4 Inpassen van de functie(s) in het project 

De functies uit stap 3 zouden ingepast kunnen worden, mits zij de eerste functies niet in de weg 

staan. Er zal in de planontwikkeling in mindere mate met deze functies rekening worden gehouden, 

omdat zij vrijwel geen specifieke eisen aan ruirntes stellen en vaak tevreden zijn met wat er is. Er zou 

vooraf rekening kunnen worden gehouden met aparte bergruirntes voor bepaalde functies die na 

elkaar dezelfde ruimte gebruiken. 

Verder gaat het vooral om algemene indeling van ruimtes. 

Vooral het beheer moet goed geregeld worden en is misschien nog wel belangrijker dan de 

bouwkundige eisen die de toe te voegen partijen stellen aan de ruirntes. 
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St.ap 5 Selectie van de functie(s) 

De eerste drie functies worden in de locatie ingepast en maken al gebruik van elkaars ruimtes door 

verschillende ruimtes in elkaar te schuiven en ze meervoudig in tijd te gebruiken. Deze drie 

hoofdfuncties hebben namelijk maar ruimte voor 3467 vierkante meter en hebben afzonderlijk bij 

elkaar opgeteld een programma van eisen wat daar ver bovenuit komt. 

Aangezien de school een basisschool is kan men deze klaslokalen niet zomaar voor vergaderingen 

gebruiken om dat hier nogal klein meubilair staat en deze klaslokalen (zeker die van de onderbouw) 

nogal persoonlijk worden ingericht, denk bijvoorbeeld aan het ophangen van tekeningen. Wei kan 

bijvoorbeeld het handenarbeidlokaal worden gebruikt voor buitenschoolse opvang om daar 

activiteiten te ontplooien. De aula wordt bijvoorbeeld gedeeld met het wijkcentrum of kan in de 

avonduren worden verdeeld in verschillende ruimtes door het plaatsen van wandjes. 

Ook de toiletgroep kan worden gedeeld. Verder kan de sporthal (met een goede vloer) ook voor 

andere activiteiten worden gebruikt dan alleen sport, muziekvoorstellingen feesten. 

Aangezien het een gemeentelijke voorziening is kan in principe iedereen er gebruik van maken en 

verschillende ruimtes afhuren. Er hoeft naast de drie hoofdfuncties niet echt naar meerdere functies 

te worden gezocht, er kan beter worden gekeken hoe het pand zo flexibel mogelijk kan worden 

ingedeeld zodat zoveel mogelijk verschillende partijen er op de beschikbare uren gebruik van kunnen 

maken. 

St.ap 6 Terugkoppeling / eind 

Deze stap is niet meer van toepassing. 

2.3 Conclusies 

Vanaf het begin af aan heeft de gemeente een gemeentelijke visie gedeponeerd zonder echt verder 

naar de partijen te kijken. Sociale functies (partijen) die reageerde op de plannen van de gemeente of 

huisvesting nodig hadden zijn op een hoop gegooid. De basisschool en sporthal stonden als 

participerende partijen vast. Daarnaast zijn er een aantal partijen bij elkaar geraapt en is er jarenlang 

aangemodderd. Vooral in het begin is gebrek aan regie vanuit de gemeente de hoofdoorzaak geweest 

van niet van de grond komen van het Multifunctionele centrum. De partijen hadden geen 

gezamenlijke visie waardoor de neuzen niet dezelfde kant op stonden. 

Pas toen Hevo en Spectrum ingeschakeld werden was er sprake van enig onderling overleg tussen de 

partijen en is men gaan spreken over samenwerking. Op dit moment is men bezig met het opstellen 

van een programma van eisen voor het multifunctionele centrum. De participerende partijen op dit 

moment zijn: de sporthal, basisschool, kinderopvang en buitenschoolse opvang. Voor de functie van 

wijkcentrum is nog steeds geen partij gevonden terwijl deze partij juist het scharnier zou moeten zijn 

binnen het MFC. Het project valt of staat namelijk met een goede organisatie en beheer. Doordat 

men bepaalde ruimtes in de tijd na elkaar willen gaan gebruiken moet het centrum levendig gaan 

worden. Op dit moment zijn er echter nog niet genoeg partijen bekend die dit voor elkaar moeten 

gaan krijgen. De gemeente wil een levendig centrum van vroeg tot laat waar de wijkbewoners elkaar 

kunnen ontmoeten, maar op dit moment worden de ruimtes niet optimaal gebruikt en zijn er nog 

geen partijen die in de avonduren of weekenden de ruimtes willen gaan gebruiken. 

Vanuit het instrument uit dit onderzoek zijn veel meer functies naar voren gekomen waar bij de 

totstandkoming van dit MFC nooit aan gedacht is en worden er volgens dit onderzoek kansen nooit 

onder de loep zijn genomen. Door de flexibele indeling van het centrum is het achteraf natuurlijk 

toch te gebruiken door vele verschillende partijen, maar waarschijnlijk niet optimaal. 
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Uit een gesprek met mevrouw Wijsmuller van Spectrum is ook gebleken dat vooral de moeilijke 

procesgang een grote rol heeft gespeeld bij de combinatie van de functies. Veel functies zijn 

afgehaakt na jaren zonder resultaat te hebben gewacht. 
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8 Conclusles en aanbevellngen 

In dit onderzoek is vanuit de problematiek omtrent intensiveringsprojecten en de toenemende 

noodzaak van intensivering een instrument ontwikkeld dat een bijdrage levert aan de selectie van 

partijen die een bepaalde meerwaarde met zicb mee kunnen brengen om zo een intensivering 

baalbaar te maken. 

Conclusies 

• Door bet gecreeerde stappenplan kunnen intensiveringsprocessen stap voor stap worden 

doorlopen om zo uiteindelijk tot de optimale benutting van de potentie van bet project te 

komen. 

• Door gebruik van bet instrument kunnen functies geselecteerd worden die de potentie bezitten 

om een bepaalde meerwaarde te creeren. Door toevoeging van de juiste partij aan de 

uitgangssituatie kunnen bepaalde voordelen worden gecreeerd die problemen bij 

ontwikkelingsprojecten oplossen of bepaalde kansen benutten. 

• Door bet stappenplan wordt bet intensiveringsproces inzicbtelijker gemaakt en kunnen bepaalde 

keuzes worden onderbouwd. Er kan daadwerkelijk worden uitgelegd dat de gemaakte keuze de 

beste is. (Ergens niet voor kiezen is ook kiezen). 

• Aangezien partijen een solosituatie boven een gei:ntegreerde situatie verkiezen, doordat dit 

eventuele problemen uitsluit, is bet noodzakelijk dat voor iedere partij een bepaalde meerwaarde 

gecreeerd wordt. En misscbien nog wel belangrijker is dat deze partijen ook van deze 

meerwaarde overtuigd dienen te worden. 

• Door de Se nota ruimtelijke ordening zal grond intensiever gebruikt moeten gaan worden 

doordat deze scbaarser en daardoor ook duurder zal worden. Nu is bet moment om de optimale 

benutting van de potentie van projecten op te pakken. 

• Scbaarste van grond is noodzakelijk voor bet slagen van intensive projecten, omdat partijen 

anders voor een goedkoper en makkelijker alternatief zullen kiezen. 

• Vanuit literatuur en praktijk voorbeelden zijn er verscbillende vormen van meerwaarde te 

onderscbeiden: 

Economiscbe meerwaarde 

Directe derde geldstroom door ontwikkeling 

Directe derde geldstroom door subsidie 

lndirecte derde geldstroom door buuropbrengsten 

Directe kostenbesparing door lagere sticbtingskosten 

lndirecte kostenbesparing door lagere gebruikslasten 

lndirecte kostenbesparing door schaalvoordelen 

Indirecte extra opbrengsten door trekker 
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Sociale meerwaarde 

Upgraden omgeving 

Besparing milieu 

Toelaten sociale functie 

Creeren werkgelegenbeid 
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• lntensivering gebeurt door locatie en ruirnte meervoudig te gebruiken. Hierin zijn drie vorrnen 

te onderscheiden: meervoudig gebruik in ruimte, meervoudig gebruik in tijd en meervoudig 

gebruik in functie. 

• Wanneer een actor weet hoe hij het intensiveringsproces moet invullen en stimuleren zullen 

kansen voor intensivering aanzienlijk stijgen (B.B.B. Wouda). 

• Communicatie en vertrouwen tussen de participerende partijen is van wezenlijk belang om 

intensiveringsprojecten haalbaar te maken. 

Aanbevelingen 

• In het instrument om tot een inventarisatie van functies te komen is geen weging 

meegenomen. Een aanbeveling voor vervolgonderzoek is om hier invulling aan te geven. 

• Het kwantificeren van de meerwaarde is in veel gevallen noodzakelijk om de verschillende 

partijen te kunnen overtuigen. Dit kwantificeren is in dit onderzoek enigszins summier aan de 

orde gekomen. Voor veel vormen van financiele meerwaarde is door middel van een rekensom 

aan te geven wat de meerwaarde is, maar voor subjectievere vormen van meerwaarde is dit veel 

moeilijker. Verder onderzoek op dit gebied wordt aangeraden. 

Slotbeschouwing 

Intensiveren zal steeds vaker gezien gaan warden als een noodzaak in plaats van een optie of 

toevalligheid. Doordat grond steeds duurder zal warden door de toenemende schaarste is het 

optimaal benutten van deze grond vaak noodzakelijk om huisvesting van bepaalde functies op deze 

grand haalbaar te maken. 

Ik denk dat hetgeen dat in dit verslag is onderzocht zeker een nuttige bijdrage zal kunnen leveren 

aan het inzicht omtrent intensiveringsprojecten en de processen van de totstandkoming van deze 

projecten. Zeker voor de snelheid en duidelijkheid bij de inventarisatie van functies en partijen die 

gecombineerd kunnen gaan warden in een intensivering zal dit onderzoek een bijdrage kunnen 

bieden. 
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Verklarende woordenlijst 

• Beeldverwachtingen: verwachtingen met betrekking tot de cultuurwaarde, identiteit en 

belevingswaarde van het gebouw. 

• Commerciele waarde: een algemene term waarmee de marktwaarde van een vastgoedobject wordt 

aangeduid. 

• Cultuur: het geheel van normen en waarden, verwachtingen, doeleinden, attitudes en 

betekenisvolle symbolen, welke door mensen zijn gecreeerd ten einde het menselijk gedrag en de 

voortbrengselen van dat gedrag te vormen. 

• Deelproject: een onderdeel van het gehele project wat als afzonderlijk deel kan worden 

beschouwd, maar wat financieel gekoppeld is aan meerdere deelprojecten en zo het gehele project 

vormt. 

• Economische waarde: de prijs welke van de meest biedende gegadigde zou kunnen worden 

verkregen in geval van het op de markt te koop aanbieden van een vastgoedobject, na de beste 

voorbereiding en op de meest geschikte wijze van marketing. 

• E-factoren: factoren die betrekking hebben op economische aspecten. 

• Emotionele waarde: de aan een vastgoedobject toe te kennen waarde ten gevolge van aspecten, 

welke het object een uniek karakter geven en daarbij een wezenlijke invloed hebben op de waarde 

ervan, zoals de historie, het monument zijn, de situering, e.d. 

• Entiteit: een entiteit is bijvoorbeeld: activiteit, proces, product, organisatie, persoon of systeem. 

• Externe voorwaarden: beperkende voorwaarden die, van buitenaf, aan (ontwerp)oplossingen voor 

de huisvesting worden gesteld. 

• F-factoren: factoren die betrekking hebben op het te creeren vastgoed en fysieke omgeving ervan. 

• Functie: Activiteit (proces) van de organisatie waaraan de huisvesting onderdak moet bieden, 

inclusief de voor die activiteit benodigde middelen. 

• Functie-eisen: eisen aan en wensen omtrent de huisvesting of onderdelen daarvan om functies te 

kunnen realiseren die voortvloeien uit het beoogde gebruik. 

• Functieonderdeel: onderdeel van het functioneren van een organisatie. 

• Instrument: Een hulpmiddel, in deze context om tot optimalisatie van het project te komen. 

• Intensiveren: realisatie van zowel een hogere dichtheid van functies alsook op een doelmatiger 

gebruik van de ruimte als geheel. (Frank Metsemakers mei 2001) 

• Interne voorwaarden: beperkende voorwaarden, van de te huisvesten organisatie, die aan 

(ontwerp)oplossingen voor de huisvesting worden gesteld. 

• Kwaliteit: het geheel van kenmerken van een entiteit dat betrekking heeft op het vermogen van 

die entiteit om kenbaar gemaakte en vanzelfsprekende behoefte te bevredigen. 

• Leefbaarheid: een begrip waarmee de mate wordt aangeduid waarin een persoon in staat is om 

binnen zijn woonomgeving naar eigen tevredenheid vorm te geven aan zijn dagelijkse 

leefsituatie, waarbij dit gebied gebruikt wordt overeenkomstig de doelstellingen van de betrokken 

actoren en beleefd kan worden zonder (extreme) overlast, criminaliteit, vandalisme of 

verpaupering te ervaren en zonder confrontatie met (al te) grote tegenstellingen in leef- en 

woonstijlen, alsmede maatschappelijke en sociale verschillen. 

• Meervoudig gebruik in functie: intensiever gebruik maken van ruimte (in de vorm van locatie of 

vloeroppervlak van een vastgoedobject) door de ruimte (of delen ervan) door meerdere functies of 

partijen tegelijk te laten gebruiken. 

• Meervoudig gebruik in ruimte: intensiever gebruik maken van de ruimte (in de vorm van een 

Jocatie) door op deze locatie meer ruimte te creeren in de vorm van extra verdiepingen en/of 

ondergronds bouwen. 
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• Meervoudig gebruik in tijd: intensiever gebruik maken van ruimte (in de vorm van een locatie of 

vloeroppervlak van een vastgoedobject) door deze ruimte in de tijd meer (vaker) te gebruiken. 

• Meervoudig gebruik: intensiever gebruik door het toevoegen van meer ruimte, door de ruimte in 

de tijd langer te gebruiken of door dezelfde ruimte in dezelfde tijd door meerdere partijen te laten 

gebruiken. 

• Meerwaarde: Hiermee wordt letterlijk meer waarde of extra waarde bedoeld, dit voor het project 

of aspecten in relatie tot het project. De resultante van het positieve verschil tussen de voordelen 

en de nadelen van het plan of ontwerp. 

• Partij: een op zichzelf functionerende organisatie. 

• Potentie: Met potentie wordt het maximaal haalbare bedoeld, dit hoeft niet altijd in financieel 

opzicht te zijn. 

• Prestatie-eisen: oplossingsongebonden, gekwantificeerde eisen waaraan de omgeving, het 

gebouw, ruimten en I of elementen moeten voldoen om de functies van de te huisvesten 

organisatie te faciliteren. 

• Prestatieniveau: het integrale kwaliteitsniveau van de te onderscheiden elementen en systemen 

van het betreffende vastgoedobject, geplaatst in zijn ruimtelijke context. 

• Project: Hiermee wordt het gehele project bedoeld, of wel alle deelprojecten die op een of andere 

manier in contact staan met elkaar. 

• Residuele grondwaarde: het bedrag dat resteert ten behoeve van de dekking van de grondkosten, 

nadat van de beleggingswaarde van een te acquireren vastgoedobject, op basis waarvan dat object 

in portefeuille genomen zou kunnen warden, de met de realisatie gemoeide totale 

stichtingskosten worden afgetrokken. 

• S-factoren: factoren die betrekking hebben op sociale aspecten. 

• Taxatiewaarde: de bestenswaarde bepaling in een open markt van een vastgoedobject door een 

taxateur, op basis van aangegeven veronderstellingen en geleverde onderbouwing. 

• Waarde: het minimum aantal guldens welke moet worden uitgegeven voor het verkrijgen of 

fabriceren van een product of dienst om de passende gebruikfactoren en factoren van het uiterlijk 

aanzien te bereiken. 
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Bijlage 1 Hevo Bouwmanagement B.V. in beeld 

Hevo Bouwmanagement B.V. is een bouwmanagementorganisatie met circa 100 werknemers dat 

uitsluitend in Nederland opereert. Hevo is werkzaam in de bouwsector sinds 1973. De 

werkzaamheden van Hevo kunnen in 2 takken worden gesplitst. Enerzijds houdt Hevo zich bezig 

met het integraal oplossen van huisvestingsvraagstukken. Dit wil zeggen dat Hevo zich in een zo 

vroeg mogelijk stadium inlaat met de opdrachtgever, zodat samen met de opdrachtgever het hele 

proces van haalbaarheidsonderzoek tot instandhouding kan worden doorlopen. Op deze manier 

worden er in een vroeg stadium kansen benut en worden risico's inzichtelijk gemaakt en afgedekt. 

Anderzijds ontwikkelt Hevo Bouwmanagement voor eigen risico projecten . 

Hevo Bouwmanagement maakt deel uit van de Hevo groep, samen met bouwgroep van der Linden. 

Deze bedrijven opereren volledig zelfstandig, echter waar nodig wordt samengewerkt. Ook kan men 

gebruik maken van elkaars kennis, deskundigheid en ervaring. 

Hevo heeft in het hele land zo'n 385 miljoen euro aan bouwvolume lopen. Volume en omzet voeren 

echter niet de boventoon; kwaliteit en kennis zijn van bovengeschikt belang. De projecten die Hevo 

aanneemt varieren van scholen tot ziekenhuizen, van zwembaden tot sporthallen en van woningen 

tot kantoren en in toenemende mate combinatieprojecten. Omdat al deze projecten specifieke 

kennis vereisen zijn binnen Hevo aparte divisies opgericht. Zie tabel. 

Divisie Onderwijs Schoolgebouwen voor basisonderwijs tot wetenschappelijk 

onderwijs, opleidingscentra 

Divisie Gezondheidszorg Algemene ziekenhuizen, verzorgingshuizen 

Divisie Kantoren Kantoren voor commerciele instellingen, kantoren voor de 

overheid 

Divisie bedrijfsgebouwen Fabrieken, brandweerkazernes 

Divisie Sport & voorzieningenclusters Sporthallen, zwembaden, schouwburgen 

Divisie wonen Appartementen, woningen 

Hevo Bouwmanagement heeft als doelstelling het leveren van een kwalitatief hoogstaand 

totaalproduct, waarbij de kracht ligt in het uitsluiten van risico's voor de opdrachtgever. Deze manier 

van aanpak wordt risicodragend bouwmanagement genoemd en houdt in dat Hevo de 

verantwoording op zich neemt vanaf het moment van opdrachtgeving tot en met de nazorg van het 

bouwproject. Dit risicodragend bouwmanagement verlegt de verantwoordelijkheid voor het 

projectresultaat en de bier bijhorende risico's op het gebied van prijs, planning en kwaliteit van de 

opdrachtgever naar Hevo. 
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Bijlage 2 De Vljfde Nota Ruimtelijk Ordening 

"De vijfde nota is een discussiestuk waarvan nog niets is vastgelegd" 

Nederland wordt geconfronteerd met een veelheid van belangen die met elkaar strijden om de 

schaarse ruimte. Dit vormt de reden om het ruimtelijk beleid opnieuw te formuleren. De 

probleemstelling van de Vijfde Nota is tweeledig: 

enerzijds is er vraag naar ruimte voor wonen, werken, recreeren, natuur, water en landbouw. 

Anderzijds is er behoefte om een einde te maken aan de versnippering en verrommeling van het 

landschap en om te bestrijden dat Nederland langzaam dichtslibt. 

Ook al wordt er met enige regelmaat geroepen dat de overheid continu achter de feiten aanwandelt 

en dat de 5• nota wederom een beschrijving van het verleden is en het ontbreekt aan een 

toekomstvisie, toch moet er rekening warden gehouden met deze eerste visie van het Rijk. Deze visie 

is tot stand gekomen via een lange periode met veel voorstudies, intensief overleg en inspraak. De 

nieuwe concepten die ontwikkeld gaan warden, zullen weldegenlijk getoetst warden aan de door de 

overheid gestelde eisen en randvoorwaarden van de 5• nota. Vandaar dat het nuttig is om te weten 

waarop nieuwe ontwikkelingen zullen worden getoetst. 

De overheid 

De manier van werken van de overheid in de toekomst wordt beschreven aan de hand van de 

volgende uitspraak; "Centraal wat centraal moet, decentraal wat decentraal kan" . Het rijk zal zich 

vooral toeleggen op (programmatisch) kaderstelling en gebruik maken van het wettelijk kader van de 

WRO, naast stimulerend en faciliterend beleid. 

Vanuit de nota blijkt dat de lagere overheden meer en meer zelf mogen beslissen over de 

gemeentelijke gronden en dat zij zich alleen aan de randvoorwaarden van de Staat hoeven te 

houden, zij weten immers meer over de lokale situatie. 

Tevens zijn er twee nieuwe benaderingen gekozen om de visie, die in de 5• nota is neergelegd, uit te 

voeren: 

Programmasturing in plaats van plansturing; het rijk schrijft niet de uitvoering van bepaalde 

plannen en projecten voor, maar geeft leiding aan een programma dat samen met de andere 

overheden worden uitgevoerd. 

Meer sturen op kwaliteit en ontwikkeling. Bij de sturing gaat het niet alleen om het verbieden van 

wat ongewenst is, maar vooral om het stimuleren van gewenste ontwikkelingen van hoge kwaliteit. 

Deze nieuwe benaderingen zullen ook warden gefaciliteerd door de herziening van de Wet op de 

Ruimtelijk Ordening. 

Contouren 

In 2005 moet om alle steden en dorpen op de kaart een grens getrokken zijn; een rode contour om 

het gebied dat in de toekomst bebouwd zou kunnen worden. Binnen die contouren ligt de ruimte 

voor woonwijken (met verschillende woonmilieus), bedrijventerreinen, recreatie- en sportterreinen, 

(zorg)voorzieningen en dergelijke waaraan in de komende periode in de afzonderlijke landsdelen 

behoefte is. De provincies houden er toezicht op dat deze contouren niet te ruim zijn getrokken en 

het Rijk toetst of deze streekplannen voldoen aan het Rijksbeleid. In 2005 begrenzen de provincies 

tevens de natuurgebieden met een groene contour waarbinnen de bebouwing niet mag toenemen, 

dit geldt tevens voor wegen en spoorlijnen. 
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De gebieden waar geen rode of groene contour om heen wordt getrokken (meer dan de helft van 

Nederland) worden balansgebieden genoemd. Hier wordt steeds gezocht naar een evenwicht tussen 

behoud van landschappelijke kwaliteit en ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. 

Stedelijke netwerken 

De rijksoverheid stimuleert de samenwerking van gemeenten binnen stedelijke netwerken waardoor 

in die gebieden zuiniger met ruimte wordt omgesprongen. Indien de samenwerking concreet gestalte 

krijgt kan deze financieel worden ondersteund. Er kan daardoor bijvoorbeeld een einde komen aan 

de wedloop tussen gemeenten om bedrijventerreinen (veelal versnipperd) aan te leggen. 

Wanneer gemeenten een stedelijk netwerk vormen, maken zij met elkaar afspraken over de locatie 

van grote nieuwe woonwijken, bedrijventerreinen en recreatiegebieden. De ruimtebehoefte van de 

ene gemeente in het stedelijk netwerk kan worden opgevangen in een andere. Betere benutting van 

bestaand bebouwd gebied geniet de voorkeur boven uitbreidingen. Eventuele uitbreidingen komen 

bij voorkeur vlak bij centra die goed zijn aangesloten op knooppunten van openbaar vervoer en 

wegen. Gebieden waar bebouwing de waterhuishouding ernstig zou verstoren, zijn uitgesloten. 

De basis voor de stedelijke netwerken zijn vrijwillige afspraken tussen de gemeenten, maar de 

provincies zien erop toe dat de gemeenten de afspraken ook nakomen en kunnen zonodig knopen 

doorhakken. Het rijk draagt bij aan de ontwikkeling van de netwerken door financiele steun te geven 

aan zowel nationale als regionale netwerken (1 miljard). 

Enkele netwerken zijn grensoverschrijdend met Duitsland en Belgie. De buitenlandse 

buurgemeenten worden in de samenwerkingsafspraken betrokken. 

In de stedelijke netwerken worden sterke centra ontwikkeld rond de stations en op andere 

knooppunten. Daar wordt de ruimte intensief benut voor wonen, werken en voorzieningen (winkels, 

ziekenhuizen, scholen) . Hoog en ondergronds bouwen wordt gestimuleerd. Het rijk stimuleert en is 

betrokken bij het ontwikkelen van de knooppunten rond de stations van de hoge snelheidstreinen: 

Amsterdam-Zuid, Rotterdam CS, Den Haag CS, Utrecht CS, Arnhem en Breda. De nationale stedelijke 

netwerken moeten expliciet de verbindingen met de regionale stedelijke netwerken in hun 

ontwikkelingsvisie betrekken. Er wordt onderzocht wat de beste manier is om de openbaar 

vervoerverbinding tussen de vier grote steden sterk te verbeteren, als onderdeel van het stedelijk 

netwerk Deltametropool. Een mogelijkheid is het bestaande spoorwegnet tussen de vier steden te 

verbeteren (overal vier sporen) wat gecombineerd wordt met het openbaar vervoer over korte 

afstanden. Een alternatief is om een nieuw vervoerssysteem aan te leggen aan de binnenflank van de 

randstadring. 

Bouwlocaties 

De Vijfde Nota doet geen uitspraken over concrete bouwlocaties. Dat is de competentie van andere 

overheden. Wel worden richtingen gegeven voor de verdere ontwikkeling: 

Plaatsen voor nieuwe bedrijven en voorzieningen 

Het beleid voor vestigen van bedrijven en voorzieningen wordt herzien. Tot nu toe hanteerde het 

Rijk vooral normen voor de parkeervoorzieningen en openbaar vervoer. In het nieuwe beleid is het 

de taak van de provincies en gemeenten een afweging te maken tussen economie, bereikbaarheid en 

leefbaarheid en zo de beste plaats voor het bedrijf te bepalen. Dit beleid wordt vastgelegd in streek

en bestemmingsplannen. Intensief ruimtegebruik is hierbij uitgangspunt; op dezelfde 

grondoppervlakte kunnen veel meer nuttige meters beschikbaar komen door hoog en ondergronds te 
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bouwen. Bij bedrijventerreinen moet meer aandacht aan architectuur, de inpassing in de omgeving 

en de openbare ruimte worden gegeven. Waar dat mogelijk en verantwoord is zullen bedrijven, 

voorzieningen en woningen met elkaar worden gecombineerd. Voorwaarde is dat het mengen geen 

risico's oplevert voor de veiligheid, in de gezondheid en leefbaarheid van de mensen die er wonen. 

De 7 kwaliteitscriteria 

Ruimtelijke ordening is meer dan het op elkaar afstemmen van kwantitatieve ruimtebehoefte. Het 

gaat ook om het bewaren en vergroten van de kwaliteit van die ruimte. Kwaliteit is moeilijker te 

definieren en te meten dan kwantiteit. Kwaliteit is subjectiever. 

De behoefte aan en het streven naar een mooie en functionele leefomgeving is hieronder samengevat 

in een zevental dimensies of criteria van ruimtelijke kwaliteit. Het zijn deze zeven criteria voor 

ruimtelijke kwaliteit, die richting geven aan de ruimtelijke inrichting van Nederland de komende 

dertig jaar (5' nota RO). Aan de hand van deze 7 kwaliteitscriteria zullen nieuwe ontwikkelingen 

worden beoordeeld. 

Ruimtelijke diversiteit 

Verschillen tussen stad en land moeten worden geaccentueerd. Uiteenlopende stedelijke milieus en 

landschappen moeten hun eigen karakter kunnen behouden en versterken. Daarvoor zijn onder 

meer van belang: 

Groene gebieden tussen steden; 

Grote open ruimten zoals (delen van) het Groene Hart en het rivierengebied; 

Karakteristieke landschappen van Noordwest-Europese betekenis (duinen, getijdengebieden, 

veenweidegebieden, droogmakerijen, zeekleipolders, riviergebieden, wetlands); 

Afwisseling tussen open en stedelijk landschap langs infrastructuur; 

Afwisseling tussen gebieden met hoge en lage intensiteit van geluid en licht; 

Bundeling van bebouwing in steden en dorpen. 

Economische en maatschappelijke functionaliteit 

Functies als wonen, werken, mobiliteit en ontspanning mogen elkaar niet verdringen, maar moeten 

goed op elkaar aansluiten, zodat ze elkaar versterken. Daardoor verbetert het vestigingsklimaat en 

wordt verspilling tegengegaan. Belangrijke gebiedskwaliteiten zijn hierbij : 

Bereikbaarheid van en verbinding tussen economische kerngebieden in Nederland en aangrenzende 

regio's; 

Aansluiting van bedrijventerreinen op hoofdinfrastructuurnetwerken; 

Bundeling van ruimte voor bedrijventerreinen. 

Culturele diversiteit 

Mensen en groepen moeten zich op hun eigen manier kunnen ontplooien. Er moet ruimte zijn voor 

een verscheidenheid aan culturele, recreatieve en bewegingsactiviteiten. De historie moet naast de 

technologische vernieuwingen zichtbaar blijven en waar mogelijk als inspiratiebron dienen. 

Het gaat om behoud of versterking van: 

Gebieden met hoge cultuurhistorische waarde; 

Karakteristieke landschappen van nationale of regionale betekenis; 

Cultureel erfgoed en diversiteit in architectuur; 

Multiculturele woon-, werk- en recreatiemilieus in de steden. 
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Sociale rechtvaardigheid 

Zowel tussen sociale groepen als tussen regio's bestaat ongelijkheid. Deze ongelijkheid moet worden 

tegengegaan. We moeten ervoor zorgen dat ook lagere inkomensgroepen toegang hebben tot wonen, 

werken, recreatie en mobiliteit. En we moeten voorkomen dat er een rijk landelijk gebied ontstaat in 

contrast met arme steden. De ruimtelijke omstandigheden moeten iedereen kansen bieden op een 

gezond bestaan. Kenmerkend zijn gebiedskwaliteiten als: 

Bereikbaarheid van lokale en regionale voorzieningen; 

Toegankelijkheid van gebieden voor dag- en verblijfsrecreatie; 

Voldoende ruimtelijke spreiding van het openbaar vervoer; 

Ruimtelijk evenwicht in de woningmarkt (geen segregatie); 

Goede mix tussen wonen werken; 

Goede afstemming van zorgvoorzieningen op woon- en werklocaties. 

Duurzaamheid 

Ecologisch waardevolle systemen moeten in stand blijven of worden hersteld. Ook het ruimtelijk 

systeem van steden en platteland moet duurzaam zijn, wil het vitaal blijven in economische en 

sociaal-culturele zin. De ruimtelijke ordening moet bijdragen aan de bestrijding van 

milieuproblemen en aan de zorg voor een veilige omgeving. 

Deze bijdrage komt onder andere tot uiting in: 

Aandacht voor gebieden en verbindingszones die behoren tot de ecologische hoofdstructuur; 

Zonering als bescherming tegen geluidshinder en ontmenging van woningen en bedrijven in 

verband met veiligheidsrisico's en luchtvervuiling; 

Aanwijzen van stiltegebieden en van aandachtsgebieden voor integrale verbetering van de kwaliteit 

van het grondwater en de bodem. 

Aantrekkelijkheid 

Behoud van landschaps- en stedenschoon is een cultuuropgave. Er is meer aandacht nodig voor 

ontwerp en inrichting (niet alleen van stad en landschap, maar ook van de inpassing van 

infrastructuur). Denk hierbij aan: 

De (visuele) uitstraling van verstedelijking of landelijk gebied; 

Zones langs infrastructuur; 

Open ruimten, bufferzones, natuurgebieden (maatregelen als verdiepte ligging, ondergrondse aanleg, 

geen afslagen, minimale barrierewerking); 

Mooie steden. 

Menselijke maat 

De inrichting van de ruimte moet passen bij de behoefte en de belevingswereld van de burgers. Zij 

mogen niet worden overweldigd door gebouwen en infrastructuur. Waar de maatvoering groot is, 

moet extra aandacht worden besteed aan de inrichting van de openbare ruimte. Kenmerkende 

gebiedskwaliteiten zijn: 

Voldoende mooie openbare ruimten in de stedelijke centra; 

Overzichtelijke knooppunten van infrastructuur. 

Dit zijn de randvoorwaarden vanuit de s• nota ruimtelijke ordening waar men in de toekomst 

rekening mee zal moeten houden. 

Bram Baselmans, maart 2002 79 



Bna e2 

Vervolg 

De plannen en visies van de Vijfde Nota worden vastgelegd in het daarbij behorende deel 1 van de 

Planologische Kernbeslissing Nationaal Ruimtelijk Beleid. Hierin staan enkele concrete 

beleidsbeslissingen (o.m. over nationale landschappen) en indicatieve uitspraken waarmee andere 

overheden rekening dienen te houden bij het opstellen van streek- en bestemmingsplannen. 

In de loop van 2001 kunnen burgers op dit concept inspreken en wordt bestuurlijk overleg gevoerd 

met provincies en gemeenten, waarin ook op een aantal punten nadere afspraken worden gemaakt. 

Deze inspraakronde wordt gebundeld in deel 2. Mede op grond van deze reacties neemt de regering 

medio 2001 een standpunt In (deel 3) waarover de Tweede Kamer zich vervolgens moet uitspreken. 

Tenslotte wordt de definitieve Planologische Kernbeslissing Nationaal Ruimtelijk Beleid vastgelegd in 

deel 4. 

Ministerie van VROM, 10/01/2001 
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Bljlage 3 Programma van Eisen 

Inleiding 

De opdrachtgever en de gebruikers kunnen door middel van het PvE vooraf duidelijk maken wat zij 

precies willen, ofwel welke prestaties zij van hun huisvesting vragen. Het probleem is dat maar 

weinig opdrachtgevers en gebruikers in staat zijn om precies te formuleren aan welke eisen de 

huisvesting moet voldoen. Vaak gaat het om kwaliteit die zij zich wel bewust zijn, maar die zij 

moeilijk expliciet kunnen maken. Dat is volstrekt logisch, omdat de meesten onbekend zijn met 

huisvesten en bouwen. Opdrachtgevers en gebruikers laten zich daarom meestal adviseren bij het 

opstellen van een PvE. Soms treedt een architect op als adviseur, maar het kan ook een 

organisatieadviseur, een huisvestingsadviseur of een combinatie van adviseurs zijn. Het samenstellen 

van een PvE is een kwestie van goede samenwerking en communicatie tussen opdrachtgever en 

gebruikers enerzijds en hun adviseurs anderzijds. Met behulp van de in dit hoofdstuk beschreven 

stappen kunnen opdrachtgevers, gebruikers, ontwerpers en adviseurs in het PvE het gewenste 

kwaliteitsniveau expliciet maken en in de diverse stadia van het ontwerp toetsen. 

Opbouw PvE 

Gebruikseisen en functie-eisen 

Gebruikers spreken veelal in termen van gebruikseisen of functie-eisen (welke functies moet de 

organisatie in het gebouw kunnen uitvoeren). Functie-eisen vormen de basis voor het Programma 

van Eisen. 

Het opstellen van het PvE start met de formulering van de functies die in de huisvesting vanuit het 

beoogde gebruik moeten kunnen warden verricht. Per functie warden de (bijbehorende) functie

eisen vastgesteld. 

Prestatie-eisen 

Een opsomming van functie-eisen is nog niet voldoende om een bouwproces goed te sturen. Zij 

moeten warden vertaald in prestaties die het gebouw moet leveren, zodat de organisatie of het 

huishouden er optimaal in kan functioneren. Prestatie-eisen zijn oplossingsongebonden, wat wil 

zeggen dat er in principe nog verschillende technische oplossingen mogelijk zijn om aan de 

prestatie-eisen te voldoen. Prestatie-eisen zijn eisen aan het gebouw en zijn direct afgeleid van de 

doelstellingen van de organisatie, het gebruiksdoel van de huisvesting en het welzijn van de mensen 

die er gebruik van maken. 

De prestatie-eisen warden opgenomen in het PvE. Het spreekt vanzelf dat de daarvoor in aanmerking 

komende prestaties ten minste moeten voldoen aan minimumeisen die de overheid via wet- en 

regelgeving aan gebouwen en woningen stelt. 

Een kenmerk van prestatie-eisen is dat ze in meetbare, controleerbare eenheden moeten warden 

uitgedrukt. De ruimtebehoefte is bijvoorbeeld uit te drukken in vierkante meters. 

De functie-eisen warden gekwalificeerd en gekwantificeerd, dat wil zeggen vertaald in prestatie-eisen. 

De huisvesting moet functioneel zijn: het gebouw of de woning moet geschikt zijn voor het doel 

waarvoor ze gebouwd is. Ze moeten bereikbaar en toegankelijk zijn, er moet voldoende ruimte zijn 

en de indeling moet efficient zijn; het gebouw moet maatwerk zijn, zonodig op de groei gemaakt. 
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De buisvesting moet comfort bieden: de ruimtecondities (tbermiscb comfort, lucbt, licbt, geluid e.d.) 

moeten zijn afgestemd op de activiteiten van de personen in de organisatie of bet buisbouden. 

De buisvesting moet veilig zijn: voor mensen en processen, zowel binnen als buiten de organisatie of 

bet buisbouden. 

lo zijn alle eisen vanuit bet gebruik terug te voeren op functionaliteit, comfort, en veiligheid. De 

laatste twee aspecten zijn te beschouwen als verbijzonderingen van het aspect functionaliteit. Bij bet 

formuleren van prestatie-eisen moet rekening worden gebouden met de eisen die de overbeid en 

andere officiele instanties stellen aan bouwwerken. De prestatie-eisen moeten minimaal aan deze 

externe eisen voldoen. 

Beeldverwachtigen 

Er zijn ook eisen die onmogelijk in cijfers kunnen worden vertaald. Het bekendste voorbeeld vormen 

eisen, wensen en verwachtingen met betrekking tot de arcbitectuur. De beoordeling daarvan is in 

hoge mate subjectief en daardoor vaak moeilijk bespreekbaar. Toch zal een opdracbtgever of 

gebruiker bepaalde "beeldverwacbtingen" hebben van zijn "nieuwe" buisvesting. Die kunnen te 

maken bebben met de identiteit of het karakter dat een organisatie naar de buitenwereld wil 

uitstalen. 

De mate waarin aan de beeldverwacbtingen wordt voldaan bepaald mede ofdat de gebruiker de 

buisvesting uiteindelijk geslaagd vindt. Voor de ontwerpende partijen is bet daarom belangrijk de 

beeldverwachtingen te kennen. le horen derbalve tbuis in het PvE, ook wanneer het niet mogelijk is 

ze in meetbare eenbeden uit te drukken. Opdracbtgevers, gebruikers en ontwerpers zullen dan op 

basis van bet PvE ten minste over de aanleidingen tot vormgeving van gedacbten kunnen wisselen. 

De beeldverwachtingen zijn onderverdeeld in drie categorieen De corresponderen met de drie 

invalshoeken van waaruit een te huisvesten organisatie of doelgroep is te beschrijven: 

Maatschappij/omgeving: de buisvesting als cultuurproduct verwacbtingen met betrekking tot de 

cultuurwaarde, die onder andere voortkomen uit: maatscbappelijke voorkeuren en 

verantwoordelijkbeden, culturele voorkeuren en de karakteristieken van de locatie. Dit levert 

informatie voor sociaal/culturele en stedenbouwkundige aspecten. 

Organisatie/buisbouden: de huisvesting als bedrijfs- of verblijfsmiddel: verwacbtingen met 

betrekking tot de identiteit, die onder andere voortkomen uit de structuur van de organisatie of 

doelgroep en de bedrijfs- of wooncultuur. Dit levert informatie (aanleidingen voor de ontwerper) 

voor berkenbaarheid en representativiteit. 

Individu: de buisvesting als werk-, verblijf-, woonplek: verwacbtingen met betrekking tot 

belevingswaarde, die onder andere voortkomt uit: sociaal/psycbologische voorkeuren van gebruikers 

of bewoners en bewonerspatronen. Dit levert informatie (aanleidingen voor de ontwerper) voor 

aspecten die een rol spelen bij ordening, steer en diversiteit. 

Inteme voorwaarden 

De opdracbtgever, gebruiker of bewoner vraagt prestaties, maar stelt ook beperkende voorwaarden. 

lo kan hij of zij een harde limiet stellen aan de investeringskosten of de huurprijs. Andere 

voorbeelden van zogenaamde interne voorwaarden zijn eisen met betrekking tot de 

exploitatiekosten, de onderhoudsvriendelijkheid, het energieverbruik en beperking van de milieulast. 

Alie interne voorwaarden worden opgenomen in bet PvE. Voorbeelden zijn: 
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Kosten (financiele voorwaarden): de investerings- en exploitatiekosten mogen niet boven een vooraf 

vastgesteld maximum uitkomen. Voor de ontwerpende partners betekent dit onder meer dat zij, 

vanaf de eerste streep, consequent aan kostenbeheersing moeten doen. 

Tijd (voorwaarden met betrekking tot de tijdsplanning): een opdrachtgever, gebruiker of bewoner 

kan eisen stellen aan de totale doorlooptijd van het project (onder andere op basis van de datum van 

ingebruikneming) 

Specifieke voorwaarden opdrachtgever: voorbeeld zij: milieu, arbeidsomstandigheden en overige 

voorwaarden die een specifieke opdrachtgever van belang acht. 

Exteme voorwaarden 

Beperkende voorwaarden kunnen ook van buitenaf worden opgelegd, bijvoorbeeld door de overheid. 

Dergelijke externe eisen en voorwaarden komen meestal voort uit wet- en regelgeving. Voorbeelden 

zijn: bestemmingsplannen, mogelijkheden en beperkingen van de locatie, (lokale) milieuwetgeving, 

brandweereisen, bouwbesluit en voorschriften van nutsbedrijven. Het is verstandig om in het PvE te 

wijzen op het bestaan van specifieke externe eisen en voorwaarden, zonder ze in extenso te 

omschrijven. 

De tussentijdse resultaten van het ontwerpproces moeten telkens aan de interne voorwaarden en 

externe eisen worden getoetst. 

De externe eisen en voorwaarden zijn beperkende voorwaarden die van buitenaf worden gesteld aan 

het bouwwerk. Voorbeelden van externe eisen en randvoorwaarden zijn: 

Eisen die voortkomen uit wet- en regelgeving, zoals het bouwbesluit, de arbowet, NMP en 

brandweereisen. 

Technische voorwaarden, zoals voorschriften van nutsbedrijven, bestemmingsplan, eisen van 

welstand, beschermd stadsgezicht en/of belangen van omwonenden en locale overheden (sociale en 

politieke voorwaarden). 

Eisen die voortkomen uit procedures, zoals bodemonderzoek en een wijziging van het 

bestemmingsplan. 

Financiele voorwaarden, zoals financieringsvoorwaarden en subsidievoorwaarden. 

Zie voor meer externe randvoorwaarden bijlage XXX algemene randvoorwaarden 

Vertaling van {unctie-eisen 

De vertaling van de te huisvesten functies in prestatie-eisen, voorwaarden en beeldverwachtingen 

gebeurt stapsgewijs via gebruikseisen of functie-eisen. Het is voor een opdrachtgever of gebruiker niet 

moeilijk om functies en functie-eisen te formuleren, zeker niet als daarvoor een goede checklist 

beschikbaar is. 

Op basis van een analyse kunnen functie-eisen worden geformuleerd, die vervolgens kunnen worden 

vertaald naar presentatie-eisen waaraan de huisvesting moet voldoen. 

Een organisatie kan vanuit drie invalshoeken worden geanalyseerd en beschreven: 

Het maatschappelijk functioneren (de organisatie in relatie tot de omgeving) 

De organisatie zelf 

De individuen in de organisatie 

Als de eindgebruikers nog niet bekend zijn zullen de opdrachtgever en de ontwerpende partijen zich 

toch een beeld moeten vormen van die eindgebruikers. Oat kan bijvoorbeeld op basis van gericht 

marktonderzoek. 
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De beschrijvingen vanuit de verschillende invalshoeken kunnen leiden tot verschillende soorten 

eisen en wensen. Deze kunnen met elkaar in conflict zijn. Condities ten behoeve van 

bedrijfsprocessen hoeven bijvoorbeeld niet dezelfde te zijn als de condities die mensen vragen. 

Hetzelfde geldt voor de beeldverwachtingen: verwachtingen met betrekking tot het gebouw als 

cultuurproduct kunnen in conflict zijn met verwachtingen omtrent het gebouw als bedrijfsmiddel. 

Het is aan samenstellers van het PvE en de ontwerpers om voor dergelijke conflicten de juiste 

oplossing te zoeken. 

Het schema in figuur XXX (figuur 3) laat de verhoudingen tussen de verschillende delen van het PYE 

zien. De prestatie-eisen die zijn geformuleerd vanuit het functioneren van een organisatie, kunnen 

niet los worden gezien van de interne voorwaarden, de externe eisen en voorwaarden en de 

beeldverwachtingen. Van meet af aan moeten al deze zaken met elkaar in evenwicht worden 

gebracht. De tussentijdse resultaten van het bouwproces moeten telkens worden getoetst aan de 

interne voorwaarden en externe eisen en randvoorwaarden. 

De interne voorwaarden vormen (in de figuur letterlijk) het kader voor de gevraagde prestatie-eisen 

en het geheel is geplaatst in de maatschappelijk-culturele context. De externe eisen en voorwaarden 

maken dee! uit van die context. 

~ •logistick 

comfort 

•Thcrmiscb •Calamheitcn 
comfort 

•tucblkwalit.cit 
•gcbruiks
vr:iendclijkhcid 

•verandttbubcid / •visuccl comfort ·~ialc. 
flcxibilitcit •akoc:stiscb vcllighcid 

comfort •bcdrijfs-

•lrillingeo zeka-hcid 
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Bijlage 4 Aandachtsaspecten voor combinaties 

De randvoorwaarden van de locatie en de eerste functie naast de randvoorwaarden van de 

toekomstige functie worden gelegd en worden gecombineerd. Op basis van reeds gerealiseerde 

intensiveringsprojecten en gebruiks- en prestatie-eisen (bijlage 4) wordt in deze bijlage voor de 

verschillende vormen van meervoudig gebruik beschreven waar specifiek rekening mee moet worden 

gehouden, wil men bepaalde gebruikers gaan combineren. 

De aspecten die behandeld worden zijn: 

• Overlast; 

• Economische levensduur; 

• Prive-ruimten; 

• Kwaliteitseisen; 

• Beheersaspecten; 

• Prestatie-eisen. 

Meervoudig gebruik in ruimte 

Zoals al eerder aangegeven wordt met meervoudig gebruik in ruimte niets anders bedoeld dan 

stapelen van functies. Een aantal aspecten zijn dan van belang. Er moet extra aandacht worden 

geschonken aan: 

• Overlast; 

• Economische levensduur; 

• Kwaliteitseisen; 

• Beheersaspecten; 

• Prestatie-eisen. 

Onder dit laatste aspect worden de eisen verstaan die een bepaalde functie stelt aan zijn huisvesting. 

Een bepaalde functie heeft bijvoorbeeld de begane grond nodig voor haar core business, zoals 

winkels met showrooms. 

Over last 

Zeker bij het combineren van verschillende partijen in hetzelfde pand moet rekening worden 

gehouden met overlast. Bepaalde functies zijn op voorhand al niet te combineren, andere 

combinaties hebben bouwkundige oplossingen nodig, weer andere hebben geheel geen last van 

elkaar of kunnen elkaar aanvullen en versterken. Sommige nadelen in de vorm van overlast kunnen 

voor lief worden genomen op het moment dat de voordelen op andere aspecten zwaarder wegen dan 

dit nadeel. Een doveninstituut is bijvoorbeeld beter met een muziekschool te combineren dat een 

rusthuis. Per project zullen de afwegingen tussen de potentiele voor- en nadelen in de vorm van 

overlast moeten worden afgewogen, maar in vele gevallen kan de overlast al als randvoorwaarde 

worden aangegeven. 

Economische levensduur 

Als er verschillende functies of partijen in een pand worden gehuisvest, in welke vorm dan ook, 

moet men met de levensduur rekening houden. Het gaat om de economische levensduur van de 

huisvesting. Voor verschillende functies, met verschillende eisen, is de levensduur van de huisvesting 

anders. Commerciele functies (kantoororganisatie bijvoorbeeld) stellen hoge eisen aan de kwaliteit 

van de huisvesting, omdat zij klanten moeten ontvangen en een zo optimaal mogelijk werkklimaat 
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voor hun personeel vragen. Voor een muziekscbool liggen de kwaliteitseisen van de huisvesting niet 

alleen op andere aspecten, maar deze functie zal ook minder hoge eisen stellen. Dit verschil in eisen 

zal ook een andere cyclus met zicb meebrengen. Een kantoororganisatie zal zijn huisvesting na 10 of 

15 jaar willen upgraden, terwijl een muziekscbool dan nog geen geld in een renovatie of upgrading 

kan steken. Het is dus van belang dat in de planontwikkeling rekening wordt gehouden met de 

levenscycli van de huisvestingseisen van de verschillende partijen. 

Op het moment dat men in de planontwikkeling gaat nadenken over bet combineren van functies, 

zal men voor de exploitatie tevens na moeten denken over de huurcontracten van de verschillende 

partijen. Te specifieke huisvesting voor een bepaalde partij is moeilijk te verhuren op het moment 

dat deze partij vertrekt. Als deze huisvesting dan onderdeel is van een groter geheel, is het niet 

mogelijk het pand te slopen en een nieuwe ontwikkeling in te zetten. 

Kwaliteitseisen 

Ook wat betreft het kwaliteitsniveau van de huisvesting moet rekening worden gehouden met 

combineren van partijen. Met name de uitstraling van het pand zal een grote rol spelen. Niet alle 

partijen zijn bereid om evenveel te betalen voor de uitstraling en het niveau van afwerking van bet 

pand. Op voorband kan vaak al gezegd worden dat sommige functies niet met elkaar te combineren 

zijn, omdat hun niveau van kwaliteit veel te ver uit elkaar ligt. Niet alle partijen zullen willen 

meebetalen aan de kwaliteitseisen van de partij met de hoogste eisen. ln sommige gevallen kunnen 

de eisen die aan de kwaliteit worden gesteld dus al als randvoorwaarden worden aangegeven. Dit kan 

ook beperkt worden tot delen van bet gebouw. 

Beheersaspecten 

In elke vorm van meervoudig gebruik is het opzetten van een goede beheerstructuur van groot 

belang. Beheer is niet los te zien van de ruimtelijke opbouw van het gebouw. Afhankelijk van de 

mate van functionele integratie zal voor delen van het gebouw of het gebele gebouw het 

gemeenscbappelijk beheer geregeld moeten worden. 

Beheer is een breed begrip dat verschillende onderdelen omvat: gas, water en licht, 

schoonmaakonderhoud, inrichting, telefoon, EHBO, beveiliging, klein onderhoud, ICT-netwerk, 

diverse vaste lasten, overige gezamenlijke dienstverlening zoals catering, repro en receptie, enz. 

Bij beheer draait het om de verhouding van de kosten en de kwaliteit van het organiseren van de 

uitvoering en het toezicht op de uitvoering. Bij bet gezamenlijk gebruik van gebouwen draait bet 

daarnaast om de verdeling van kosten en de afstemming van de kwaliteitseisen van de verschillende 

gebruikers. Om afstemmingsproblemen te voorkomen is het van belang het beheer goed te regelen 

voordat het gebouw in gebruik wordt genomen of, beter nog, al in de fase van planontwikkeling. 

Voor de organisatie van het beheer zijn een aantal opties: 

Elke gebruiker regelt zijn eigen bebeer en er worden afspraken gemaakt over de kosten voor bet 

gezamenlijke deel van bet gebouw; 

De gebruikers richten een gezamenlijke bebeersorganisatie op; 

Het beheer wordt uitbesteed aan een professionele beheerder. 

De eigenaar van het gebouw biedt (delen van) het beheer tegen een bepaalde prijs aan met (deels) 

verplicbte afname ervan door de betrokken gebruikers. 

Bram Baselmans, maart 2002 86 



Bi"la e4 

Prestatie-eisen 

Gebruikseisen zijn barde eisen die een bepaalde partij stelt aan een buisvesting om zijn core business 

goed uit te kunnen voeren. In geval van combinatie van verscbillende partijen in een 

overallbuisvesting zullen deze gebruikseisen dus gecombineerd moeten kunnen worden met die van 

andere gebruikers. Zeker als men over meervoudig gebruik in tijd van dezelfde ruimte praat geldt dit. 

Maar ook in de vorm van meervoudig gebruik in functie moet men rekening bouden met 

verscbillende gebruikseisen. De bezetting van de baliefunctie van een bank bijvoorbeeld zal geen 

"portier" willen spelen voor de gebruiker(s) van de kantoorruimte welke in de bovenliggende 

verdiepingen gebuisvest is (zijn). De gebruikseisen moeten worden gecombineerd en vervolgens 

omgezet worden naar prestatie-eisen bescbreven in een Programma van Eisen. 

Meervoudig gebruik in tijd 

Bij meervoudig gebruik in tijd gaat bet om andere aspecten waar men rekening mee moet bouden. Er 

moet rekening worden gebouden met: 

• Overlast; 

• Mate van prive -ruimte; 

• Kwaliteitseisen; 

• Bebeersaspecten; 

• Prestatie-eisen. 

zie ook meervoudig gebruik in ruimte. 

Meervoudig gebruik in de tijd betekent letterlijk bet volgtijdelijk gebruik van buisvesting door 

meerdere functies of partijen. De eerste eis of randvoorwaarde die dan gesteld kan worden is dat de 

noodzakelijk te gebruiken ruimten vrij zijn op bet moment dat de "tweede" partij in bet pand wil 

gaan functioneren. Dit kan dezelfde dag zijn, de ene partij beeft bijvoorbeeld normale kantooruren 

en de tweede partij komt 's avonds. Tevens kan er worden gedacbt aan bet verscbil tussen week en 

weekend. De eisen van tweede partij die op bet andere tijdstip bet pand komt bezetten moeten 

(redelijk) overeen komen met betgeen bet pand biedt. 

Prive ruimte 

Sommige functies bebben als eis dat er bepaalde prive-ruimtes zijn. Werknemers van een 

kantoororganisatie geven er de voorkeur aan dat zij een prive-werkplek bebben waar zij bun eigen 

spulletjes kunnen plaatsen en een eigen sfeer kunnen scbeppen. Er is sprake van een 

territoriumgevoel. Zij vinden bet niet prettig dat er op een ander tijdstip andere mensen acbter bun 

bureau zitten en bun computer gebruiken (meervoudig gebruik in tijd). Andere functies zullen prive

ruimte niet als eis stellen. De kleedkamer van een voetbalclub kan makkelijk gebruik worden door 

andere partijen, als deze maar weer netjes wordt acbtergelaten. Voor parkeerplaatsen geldt betzelfde. 

Ook kan er gedacbt worden aan prive-bergingen waar mensen bun prive-spullen kunnen opbergen 

op het moment dat zij niet aanwezig zijn. De afweging zal dus steeds gemaakt moeten worden of er 

bepaalde ruimtes noodzakelijk zijn met een exclusieve bestemming, waar anderen gebruikers van bet 

totale bouwplan niet mogen komen. Dit alles is gebaseerd op meervoudig gebruik in tijd. 

Meervoudig gebruik in functie 

Meervoudig gebruik in functie komt vaak voor op bet moment dat ook meervoudig gebruik in 

ruimte voorkomt. Voor de specifieke ruimte die dan meervoudig in functie wordt gebruikt zijn een 

aantal aspecten van belang: 
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• Overlast; 

• Economische levensduur; 

• Kwaliteitseisen; 

• Beheersaspecten; 

• Prestatie-eisen. 

zie ook meervoudig gebruik in ruimte en meervoudig gebruik in tijd. 

Een pand wordt ontworpen voor huisvesting van een bepaalde functie . Meervoudig gebruik in 

functie wil zeggen dat een ruimte twee of meer functies tegelijkertijd kan huisvesten. Dit kan 

natuurlijk lang niet voor alle functies. Op vele fronten moeten de functies gelijke eisen en 

randvoorwaarden hebben (of in ieder geval moet het pand of delen ervan voldoen aan de eisen van 

de functie die de hoogste eisen stelt), zoals uitstraling van het pand en gebruikseisen. Tevens mogen 

de functies elkaar niet in de weg staan, de combinatie van een psychiater in dezelfde ruimte als 

zaalvoetballende kinderen is niet mogelijk. 

Aangezien de verschillende functies samen gehuisvest worden, mogen zij elkaar geen overlast 

veroorzaken. Beter zouden zij kunnen streven naar synergie; zoals bijvoorbeeld een overdekt 

winkelcentrum, waardoor de binnenruimte meervoudig in functie gebruikt wordt. 
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Bijlage 5 De ultleg blj tabel 6.2 

In hoofdstuk 6 staat tabel 6.2. In deze tabel worden de potenties van de verschillende clusters voor 

het creeren van meerwaarde aangegeven. In deze bijlage wordt de invulling van deze tabel verklaard. 

Derde geldstroom door ontwikkeling: 

Deze vorm wordt vanuit marktwaarde bekeken. Er wordt aangegeven welke functies een bepaalde 

overwinst kunnen creeren Dit hangt sterk af van marktvraag en locatie-aspecten. 

0 Niet van toepassing. 

+ In zeer beperkte mate potentieel. 

++ In beperkte mate potentieel. 

+++ Potentieel voor derde geldstroom. 

Derde geldstroom door subsidie: 

De toevoeging van deze betreffende functie zou eventueel subsidie op kunnen leveren. Dit hangt 

sterk af van het overheidsbeleid en de gemeentelijke plannen voor de desbetreffende locatie of wijk. 

0 Niet van toepassing; komt niet in aanmerking. 

+ Kan in beperkte mate in aanmerking voor subsidie komen. 

++ Kan in aanmerking voor subsidie komen. 

+++ Potentieel voor subsidie; kan in sterke mate in aanmerking voor subsidie komen. 

Derde geldstroom door huuropbrengsten: 

Door toevoeging van deze functie zou men extra huuropbrengsten kunnen genereren door bepaalde 

delen van het vastgoed meervoudig in tijd te verhuren door partijen na elkaar gebruik te laten 

maken van dezelfde ruimte. 

0 Niet van toepassing; komt niet in aanmerking. 

+ Kan in beperkte mate in aanmerking komen voor extra huuropbrengsten. 

++ De mogelijkheid bestaat om extra huuropbrengsten te genereren. 

+++ Komt in grote mate in aanmerking om extra huuropbrengsten te genereren. 

Kostenbesparing door lagere gebruikslasten: 

Er wordt hier vanuit gegaan dat het combineren van bepaalde functies in een complex minder 

gebruikslasten met zich mee zal brengen dan de som van alle solosituaties afzonderlijk. Dit doordat 

het onderhoud en beheer (inclusief sommige ondersteunende faciliteiten) gezamenlijk en daardoor 

efficienter kunnen worden geregeld. 

Dit is sterk afhankelijk van de desbetreffende functies die gecombineerd gaan worden en in hoeverre 

de faciliteiten van de verschillende bedrijfsvoeringen op elkaar kunnen worden afgestemd en de 

bereidwilligheid van de verschillende partijen. 

0 Niet van toepassing. 

+ In beperkte mate van toepassing, enige kostenbesparingen zijn mogelijk. 

++ Van toepassing; kostenbesparingen zijn mogelijk. 

+++ Potentieel; de mogelijkheid voor kostenbesparing is nadrukkelijk aanwezig. 
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Kostenbesparingen door schaalvoordelen: 

Hier wordt uitgegaan van de mogelijkheid om bepaalde producten, die in de bedrijfsvoering van de 

betreffende partijen gebruikt worden, gezamenlijk aan te schaffen en eventueel gezamenlijk te 

gebruiken en af te schrijven (roerende goederen). 

De mate van het gebruik van deze vorm van meerwaarde hangt sterk af van bereidwilligheid en de 

mate van overeenkomstig productgebruik van partijen om bepaalde producten gezamenlijk te 

gebruiken. Hierbij moet vooral worden gedacht aan bijvoorbeeld dure medische apparatuur die niet 

erg intensief zullen worden gebruikt. 

0 Niet van toepassing. 

+ De mogelijkheid is in beperkte mate aanwezig. 

++ De mogelijkheid is aanwezig. 

+++ De mogelijkheid kan in sterke mate worden benut. 

Trekker: 

De toevoeging van deze functie kan als trekker dienen voor andere functies om bijvoorbeeld klanten 

te bereiken of een bepaalde doelgroep te "lokken". 

0 Niet van toepassing. 

+ Het functioneren als trekker is in beperkte mate aanwezig. 

++ Het functioneren als trekker is aanwezig. 

+++ Het functioneren als trekker is in sterke mate aanwezig. 

Kostenbesparing door lagere stichtingskosten: 

Door een combinatie van functies op zich bestaat de mogelijkheid dat er economische voordelen 

gerealiseerd kunnen worden. Dit heeft in grote mate te maken met de fysieke invulling van het plan. 

Overal staan twee plusjes omdat hier geen onderscheid kan worden gemaakt, iedere combinatie heeft 

potentie om deze meerwaarde te creeren. 

Upgraden omgeving: 

Door een ontwikkeling op zich kan de omgeving voordeel verkrijgen door een goede inpassing van 

de functie(s) in de bestaande situatie. In dit geval staan er overal twee plusjes omdat deze vorm van 

meerwaarde niet wordt gecreeerd door een specifieke combinatie maar door de fysieke inpassing van 

het plan in de situatie. 

Creeren werkgelegenheid: 

De toevoeging van de betreffende functie kan een bepaalde werkgelegenheid met zich meebrengen, 

wat bijvoorbeeld een gemeente of een wijk als voordeel kan zien. Als maatstaf wordt het aantal 

werknemers per gebouwde vierkante meter genomen. 

0 Niet van toepassing. 

+ Zeer weinig personeel per vierkante meter. 

++ Gemiddeld aantal personeel per vierkante meter. 

+++ Veel personeel per vierkante meter. 
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Overlast veiligheidsgevoel: 

De vraag is hier in welke mate de toe te voegen functie overlast van personen voor de direct 

betrokkenen en de omgeving zou kunnen veroorzaken en daardoor het veiligheidsgevoel afneemt. 

0 Overlast is niet aanwezig. 

+ De kans dat het veiligheidsgevoel afneemt is minimaal. 

++ De kans dat het veiligheidsgevoel afneemt is aanwezig. 

+++ De kans dat het veiligheidsgevoel afneemt is in grote mate aanwezig. 

Overlast verkeer: 

De toevoeging van een bepaalde functie kan een hogere verkeersintensiteit (wat als overlast kan 

worden gezien) met zich meebrengen, evenals overlast door geparkeerde auto's. 

0 Niet van toepassing; geen overlast te verwachten. 

+ In beperkte mate overlast te verwachten. 

++ De kans op overlast door verkeer is aanwezig. 

+++ De kans op overlast door verkeer is in grote mate aanwezig. 

Overlast geluid: 

Hier wordt geluidsoverlast door specifieke bedrijfsvoering en geluidsoverlast door personen bedoeld. 

0 Niet van toepassing; geen overlast te verwachten. 

+ In beperkte mate overlast te verwachten. 

++ De kans op geluidsoverlast is aanwezig. 

+++ De kans op geluidsoverlast is in grote mate aanwezig. 

Nogmaals: Het gaat hier om mogelijkheden. Dit betekent niet dat voor iedere specifieke combinatie oak 

daadwerkelijk de waardering zal kloppen. 
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