
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Zonder wrijving, geen glans
succesfactoren voor grootschalige nieuwbouw

van Dalen, Tim; Scheijven, R.

Award date:
2003

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/80b3804c-3f66-489e-8377-94d552cd1464


-~· 1 ✓ , 

Zond,er wri~jv_ïng -g·ee-n ·gl,ans 

SUC'èes:ta,c.toren-~oor 
"' '.: 

grootschalfge· 
~ 

n'ièuwbou.w 

~, 

~J_.' ·_ · .. l ' 

J! 
\ , 

,~Ji 



307 t 

Zonder wrijving, geen glans 

Succesfactoren voor grootschalige nieuwbouw 

Tim van Dalen 
Ron Scheijven 

() e r· v or cl_. 2. ; / r / o :J 

Technische Universiteit Eindhoven 



Eindhoven, mei 2003 

Tim van Dalen, 483187 
Ron Scheijven, 485255 

Afstudeerrapport ter afronding van de doctoraalfase voor de studie Vastgoedbeheer aan de 
Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit Bouwkunde, Leerstoel Vastgoedbeheer. 

Afstudeerbegeleidingscommissie bestaande uit: 
Jos Smeets Universitair hoofddocent, faculteit Bouwkunde, leerstoel Vastgoedbeheer 
Leonie van de Ven Universitair docent, faculteit Bouwkunde, leerstoel Vastgoedbeheer 
John van der Plas Directeur Smidshoek vastgoed, commissaris William Properties 



Voorwoord 

Over VINEX-locaties heeft iedere Nederlander een mening. Bewoners, kopers, overheden, 
projectontwikkelaars, journalisten en anderen belangstellenden volgen de vorderingen van VINEX
locaties op de voet. Ook dit rapport is daar een voorbeeld van . Een kritische spiegel die de successen 
en tekortkomingen van grootschalige nieuwbouwlocaties toont. 

Dit rapport geeft een visie van drie partijen op de VINEX-opgave, zoals deze tot aan 2003 is 
uitgewerkt. In deze visie is vanaf de stoelen van de rijksoverheid, projectontwikkelingsmaatschappijen 
en woonconsumenten gekeken naar de resultaten van VINEX tot nu toe. De uitkomst van deze studie 
levert verwachte én onverwachte resultaten op. Van gemis in voorzieningen tot tevredenheid met de 
a rch itectu u r. 

Voor ons is het schrijven van dit rapport een leerzame ervaring geweest om inzicht te krijgen op welke 
wijze grootschalige nieuwbouw in de toekomst tot een groter succes kan worden gemaakt. 

Graag zouden wij alle mensen die ons geholpen hebben met het onderzoek via deze weg hartelijk 
willen bedanken. Grote dank gaat uit naar onze familie, vrienden en geliefden, die ons in het afgelopen 
jaar hebben gesteund, onze begeleiders Jos en Leonie voor hun vakinhoudelijke kennis en hun 
kritische kanttekeningen. John grote dank voor je oneindige enthousiasme, creativiteit en steun. 
Speciale dank gaat uit naar Walter, die ons zonder enig eigen belang heeft laten delen in zijn kennis 
over projectontwikkeling en het ruimtelijk beleid . Veel dank iedereen! 

Eindhoven, 15 mei 2003 

Tim van Dalen en Ron Scheijven. 
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Samenvatting 

Dit rapport omschrijft het onderzoek naar kritische succesfactoren voor toekomstige grootschalige 
nieuwbouw. Hierbij is onderzocht welke kwaliteiten van grootschalige nieuwbouwlocaties voor 
verschillende partijen van invloed zijn. 

Het realiseren van grootschalige nieuwbouwlocaties vindt plaats op basis van overheidsbeleid. De 
overheid formuleert de doelstellingen voor het ruimtelijke beleid in nota's. Projectontwikkelaars geven 
invulling aan het ruimtelijk beleid, door het ontwikkelen van woningbouwlocaties op de daartoe 
aangewezen gebieden. De woonconsument is de uiteindelijke afnemer van het product. Voor deze drie 
partijen zijn criteria vastgesteld die gebruikt worden bij het uitwerken van casestudy's. De volgende 
onderzoeksvragen zijn hierbij van toepassing: 
Overheid: Hoe verhouden de gerealiseerde nieuwbouwlocaties zich tot het gestelde beleid? 
Projectontwikkelaar: Hoe verhouden de doelstellingen van de projectontwikkelaar zich tot het 

gestelde overheidsbeleid en het aan te bieden woonproduct? 
Woonconsument: Hoe verhouden de wensen van woonconsumenten zich tot het aangeboden 

woonproduct en het gestelde overheidsbeleid? 

Bij de overheid is specifiek gekeken naar de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra, omdat dit de 
meest recente nota is waarin grootschalige nieuwbouw is vastgelegd. De basis voor deze nota is de 
Vierde Nota Ruimtelijke Ordening. Hierin wordt gesteld dat ruimtelijke kwaliteit voorop staat. 
Nederland moet de specifieke voordelen van de overzichtelijke stedelijke structuren uitbuiten in de 
internationale concurrentie. Het economische kerngebied van de Randstad moet worden uitgebreid tot 
de steden in Noord-Brabant en Midden-Gelderland en er komen nieuwe woningbouwlocaties om aan 
de vraag naar woningen te voldoen. De Vierde Nota Extra gaat dieper in op deze nieuwe 
woningbouwlocaties. Hierin wordt aangegeven dat in de nabijheid van grote steden en infrastructuur 
nieuwe woonwijken worden gepland. Dit is onder meer het geval bij Utrecht (Leidsche Rijn), Den Haag 
(Ypenburg, Leidscheveen) en Zwolle (Stadshagen). In de criteria van de overheid is onderscheid 
gemaakt in stedelijk beleid en mobiliteitsbeleid. 

De projectontwikkelaar realiseert gebouwen voor een nog onbekende afnemer. Deze loopt daarbij 
ondernemersrisico als iedere andere ondernemer die niet in opdracht, maar op voorraad ("voor de 
markt") produceert. De projectontwikkelaar investeert op een moment dat de verkoop nog niet 
verzekerd is en loopt daarbij het risico de investering niet, of onvoldoende terug te verdienen. 
Daarnaast heeft de projectontwikkelaar te maken met een specifiek vastgoedrisico, dat het gevolg is 
van de lange voorbereidings- en bouwtijd die de realisatie van vastgoed kenmerkt. Tussen de eerste 
investeringen in een project en de uiteindelijke oplevering gaan in het algemeen enkele jaren voorbij. 
In die periode kunnen de marktomstandigheden drastisch gewijzigd zijn. Het gevolg kan zijn, dat het 
product niet meer voldoet aan hetgeen de markt vraagt en niet of slechts met grote moeite kan 
worden verhuurd of verkocht. 
Vanuit het ondernemerschap van de projectontwikkelaar kunnen primaire en secundaire doelstellingen 
worden samengevat. De primaire doelstelling van een ontwikkelaar is, net als van iedere ondernemer, 
het veiligstellen van de continuïteit en groei van de onderneming, het dekken van de algemene kosten 
en het genereren van winst. Niet minder belangrijk zijn de secundaire doelstellingen welke meer zijn 
toegespitst op de projectontwikkeling en de volgende punten omvatten, namelijk: naamsbekendheid, 
opdoen van ervaring met specifieke projecten en het opbouwen van een voortrekkersrol. 

Om de criteria voor de woonconsument te kunnen bepalen, is het noodzakelijk te weten wat de 
woonconsument belangrijk vindt aan de woning en de woonomgeving. Door leefstijlen te combineren 
met de functies van het wonen is een beeld geschetst aan welke functies van het wonen de meeste 
waarde wordt gehecht binnen een bepaalde leefstijl. De daadwerkelijke woonwensen zijn vervolgens 
toegeschreven naar de functies van het wonen . 
De woonconsument wenst onder andere dat; de woning voldoende ruimte biedt, de prijs in 
overeenstemming is met de kwaliteit van de woning en dat de architectuur een bepaald karakter biedt. 
In de woonomgeving wenst de woonconsument onder meer; hoge sociale veiligheid, voldoende 
parkeergelegenheid en een ruim aanbod van voorzieningen . 
De uiteindelijke criteria zijn weergegeven in tabel S2 en vormen de basis voor de daadwerkelijke toets 
in de casestudy's. 
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In de casestudy's zijn grootschalige nieuwbouwlocaties beschreven en getoetst. In de navolgende 
tabel is een overzicht gegeven van de geselecteerde locaties. 

Leidsche Rijn, Utrecht 

Brandevoort, Helmond 

Grootste en bekendste VINEX-locatie, circa 30.000 woningen, aanvang 
1995 

Algemeen gezien als een succesvolle VINEX-locatie, circa 6.000 woningen, 
aanvang 1998 

Oosterheem, Zoetermeer Recente VINEX-locatie, circa 8.350 woningen, aanvang 1997, Zoetermeer 
heeft ervaring met grootschalige nieuwbouw 

Chassé Park, Breda Binnenstedelijke VINEX-locatie, circa 650 woningen, aanvang 1996 

Tabel S1: Geselecteerde locaties 

Uit de casestudy's volgt een conclusie die de succes- en faalfactoren van de locaties weergeven. Door 
de diversiteit in casestudy's is het mogelijk de kritische succesfactoren op te stellen. In de 
onderstaande tabel zijn de resultaten van de casestudy's weergegeven. 

;èartif?ëïitèrfa -:§fl]f(-3,~{! ,_~i: '!ID [ijêii,çffi]ijjn 1 
-Pra.iilru;oott : ; Oolitêrheem; [çJfi~"'rE! 

Criteria litedeliik beleid 
IntensiverinQ ruimteqebruik 0 0 0 + 

u Oovullen van ooen oaten nvt nvt nvt + 
ëü Vestiqinq en herschlkkinq reqionale voorzieninqen 0 nvt + -E 
Q) Criteria mobiliteitsbeleid > 
0 

Realisering verkeers- en vervoersvoorzieningen 0 + ++ 
Stimüleren restrictief parkeerbeleid + + + + 
Bereikbaarheid voorzieningen + 0 + + 
Criteria vanuit orimaire doelstellinqen 
Financiële risico's ++ - 0 + 

~ 

0 0 "' Investerinq + + "' ai Afzettiid woonoroduct 0 + 0 0 -"' -"' 
Ë Doorlooptiid project - 0 - -
C Priis-oroductcombinatie 0 + + -{l 

Criteria vanuit secundaire doellitellinqen Q) .e' 
Naamsbekendheid + + + + c.. 

Voortrekkersrol nvt + + + 
Oodoen van ervarinq nvt 0 + + 
Criteria woning 
Woninqqrootte ++ + + -
Prijs / kwaliteit - 0 0 0 
Architectuur / Uitstralinq 0 ++ + + 

~ Privacv 0 0 0 + C 
Q) 

Woninotvpoloq ie 0 + 0 + E 
:::, 

Eioendomsverhoudina + 0 0 Vl + C 
0 Criteria woonomqevinq u 
C 
0 Sociale veiliaheid 0 + + -0 
3: Stedeliike en reqionale winkelvoorzieninqen + 0 + ++ 

Parkeergelegenheid - 0 0 
, Berèikbaarheid 0 + ++ 

AähWezigheid voorzieningen - - 0 ++ 
)' BeboÛwinqsdichtheid + + + + 

Tabel S2: Overzicht resultaten casestudy's 

Op basis van deze resultaten kunnen de onderzoeksvragen worden beantwoord. 

Het onderzoek naar de overheid beperkt zich tot de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra, waarin het 
beleid voor grootschalige woningbouw zich met name richt op stedelijk beleid en mobiliteitsbeleid . In 
de casestudy's komt tot uitdrukking dat de invulling van het beleid op het gebied van voorzieningen en 
openbaar vervoer onvoldoende is ten opzichte van het gestelde beleid . De overige beleidsaspecten, 
zoals inbreiding in bestaand stedelijk gebeid, zijn daarentegen wel in voldoende mate ingevuld. 
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De projectontwikkelaar kan als ondernemer terugkijken op een succesvolle uitwerking van de VINEX
opgave. Deze opgave garandeerde een constante bouwproductie en de gunstige economische situatie 
maakte de afzet van woningen redelijk eenvoudig en winstgevend. 

De woonconsument heeft weinig invloed gehad op de invulling van de woning en de woonomgeving. 
Uit casestudy's blijkt dat de woonconsument tevreden is met het aangeboden woonproduct, maar dat 
de woonconsument sommige aspecten van de woning en met name de woonomgeving graag anders 
had gezien. Het grootste ongenoegen van de woonconsument ten aanzien van de VINEX-wijken ligt bij 
drie aspecten namelijk, parkeren, openbaar vervoer en voorzieningen . 

Conclusie 
Voor het bepalen van de kritische succesfactoren is vanuit de casestudy's gekeken welke aspecten van 
doorslaggevend belang zijn voor grootschalige nieuwbouwlocaties. Hierbij is de volgende definitie 
gehanteerd: "Een kritische succesfactor is een aspect dat van kritisch belang is voor het succesvol 
behalen van de gestelde doelen". 

Succesfactoren 
De intensivering van het ruimtegebruik vindt op grootschalige nieuwbouwlocaties vaak plaats op 
kleinere schaal, met name door de combinatie van woonfunctie en een commerciële functie. Hierdoor 
wordt de aandacht gericht op het toepassen van meervoudig ruimtegebruik. Namelijk de mogelijkheid 
tot het besparen van ruimte en combineren van functies. 

De PPS-constructies, welke zijn aangegaan bij de uitwerking van VINEX-plannen, hebben hun grote 
kracht bewezen. Doordat de lagere overheden, in tegenstelling tot de rijksoverheid, direct belang 
hebben bij de uitwerking van de nieuwbouwplannen, zijn zij ook sterk gefixeerd op het slagen ervan. 
Door de intensieve samenwerking tussen overheid en marktpartijen kan eenvoudiger ingespeeld 
worden op gewijzigd inzicht, zoals bijvoorbeeld in het woningbouwprogramma en infrastructuur. 

De nieuwbouw van woningen dicht tegen bestaand stedelijk gebied is één van de uitgangspunten van 
VINEX. Dit uitgangspunt resulteert in de aanwezigheid van de stedelijke en regionale voorzieningen in 
de nabijheid van de uitleggebieden. De woonconsument kan hierdoor dicht bij zijn werk wonen en 
heeft de allure van de grote stad in de nabijheid. 

De rijksoverheid stelt in het VINEX-beleid een relatief hoge bebouwingsdichtheid. De invulling van de 
VINEX-plannen door de projectontwikkelaar heeft geleid tot creatieve oplossingen, in de vorm van 
variatie in dichtheden binnen het plangebied. Door deze variatie in hoge en lage dichtheden ontstaat 
meer ruimtelijke kwaliteit, zodat het mogelijk wordt om verschillen in woningtypologie tot uitdrukking 
te laten komen. Door de ontstane ruimtelijke kwaliteit en variatie in woningtypologie heeft de 
projectontwikkelaar in samenwerking met de lokale overheid een positieve wending gegeven aan het 
VINEX-beleid, wat door de woonconsument wordt gewaardeerd. 

Faa!factoren 
Terugdringing van de automobiliteit kan alleen door het aanbieden van waardige alternatieven. Het 
voeren van een stringent parkeerbeleid alleen, is dan ook niet gerechtvaardigd. Het achterblijven van 
hoogwaardige openbaar vervoervoorzieningen leidt tot extra irritatie bij de woonconsument. Ook 
projectontwikkelaars hebben bezwaren tegen de strenge parkeernormen. Woningen zonder 
parkeergelegenheid zijn moeilijker afzetbaar. Volgens ontwikkelaars is het niet realistisch uit te gaan 
van gemiddeld minder dan één parkeerplaats per woning. Voor dure woningen is het zelfs noodzakelijk 
meer dan één eigen beveiligde parkeerplaats aan te bieden. 

De woonconsument verwacht een aantal voorzieningen in de woonomgeving. In eerste instantie wil de 
woonconsument winkelvoorzieningen voor dagelijkse boodschappen. Daarnaast zijn enkele andere 
voorzieningen, zoals bijvoorbeeld scholen en sportaccommodaties van belang. De realisatie van deze 
voorzieningen loopt over het algemeen achter op de uitgifte van de woningen, omdat voor de realisatie 
van voorzieningen voldoende draagvlak nodig is. In eerste instantie is de woonconsument dus 
aangewezen op voorzieningen in omliggende gebieden. 
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De kwalitatieve vraag van de woonconsument komt tot uitdrukking in de wens naar een exclusiever 
woningtype en architectuur. Voor deze nieuwbouwwoning moet, onder invloed van de gespannen 
woningmarkt, een hoge prijs worden betaald. De woonconsument heeft bij deze hoge prijs een 
bepaalde verwachting van de kwaliteit van de woning, maar ondanks aangescherpte overheidsnormen 
in de afgelopen jaren is deze, in relatie met de verkoopprijs, onvoldoende gestegen. 

In de planologische kernbeslissing van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra was vrij duidelijk 
aangegeven waar nieuwe locaties voor woningbouw moesten verrijzen. Projectontwikkelaars speelden 
in op de publicatie en verwierven grote delen van de toekomstige nieuwbouwlocaties. 
De projectontwikkelaars kochten strategisch de meest waardevolle gronden op. De overgebleven, 
gronden (bijvoorbeeld gronden met kassen) werden uiteindelijk door gemeenten verworven via 
tijdrovende procedures, wat geresulteerd heeft in lange doorlooptijden. 

Over het algemeen gezien, kan gezegd worden dat de uitwerking van VINEX-locaties niet zo slecht is 
als vaak wordt gezegd. Gedurende de realisatie van de VINEX-locaties is wel wrijving tussen de 
verschillende betrokken partijen aanwezig, maar de verwachting is dat als alle locaties helemaal 
gereed zijn dat deze spanningsvelden zich vertaald zullen hebben in successen. 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding van het onderzoek 
Met de Vierde Nota beleefde de Nederlandse ruimtelijke ordening een omslag . Het beleid van de nota 
stond in het teken van de Europese eenwording, de verwachting van nieuwe economische groei en de 
zorg voor (milieu)kwaliteit. De tijd van zorg voor kwantiteiten was voorbij: de woningnood was 
bedwongen en ook in de andere elementaire maatschappelijke behoeften was voorzien. 

Voor het werken aan de concurrentiepositie binnen Europa werd in de Vierde Nota een heldere 
strategie verwoord: ''het versterken van de sterke punten': Het ruimtelijke antwoord op de vraag 
welke troeven Nederland rijk was, luidde: ''zijn strategische ligging als poort van Europa, zijn waterrijke 
karakter en zijn bijzondere stedelijke structuur': Internationale vestigingsplaatsfactoren speelden 
hierbij een hoofdrol: ''transportmogelijkheden en bereikbaarheid, stedelijke centra met allure, 
hoogwaardige woonomgeving, een schoon milieu en waardevolle (gebruiks)natuur': 

Het rijk formuleerde de inrichtingsprincipes die uiteindelijk geleid hebben tot de bouwlocaties uit de 
VINEX-contracten (Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra). Voor de nieuwe bouwlocaties geldt in 
eerste instantie bouwen in de stad of dicht tegen de centrale stad aan, en pas als het niet anders kan 
op afstand van de stad . Geen grote barrières tussen uitleg en centrumstad, nabijheid van 
recreatiegroen, geen milieuhinder, en bouwen in voldoende dichtheid voor een rendabel openbaar 
vervoer. 
Deze bouwlocaties zijn voor het grootste deel gesitueerd in de Randstad. De Randstad beschikte over 
de meeste werkgelegenheid en voorzieningen, en bood bovendien de beste voorwaarden voor 
ontwikkeling en gebruik van goed openbaar vervoer. In een zo dichtbevolkt gebied vroeg dit om 
zorgvuldige afweging van de nieuwe bouwlocaties. 

In de periode van het uitvoeren van de VINEX-bouwplannen ging de woonconsument, onder invloed 
van een sterke economische groei, steeds meer aanspraak maken op een kwalitatief hoogwaardige 
woonomgeving. 
De overheid onderkent naar de vraag naar een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving in de in mei 
2000 verschenen Concept Nota Mensen, Wensen Wonen, beter bekend als de Nota Wonen van 
Staatssecretaris Remkes. 

Volgens de Nota Wonen is er een gebrek aan kwaliteit in VINEX-wijken . Dit heeft volgens de Nota 
Wonen te maken met de organisatie van het bouwproces. Hiervan gaan geen prikkels uit om meer 
kwaliteit te leveren. Ontwikkelaars bouwen woningen die de hoogste opbrengst opleveren, niet de 
hoogste kwaliteit. Bouwers proberen hun marge te vergroten door standaardisatie en goedkoop 
materiaalgebruik. In gemeenten is het woonbeleid vaak ondergeschikt aan de doelstellingen van de 
gemeentelijke grondbedrijven, die door de hoge woningprijzen hogere grondopbrengsten verwerven . 
Geen van de partijen in de markt heeft dus een direct belang bij een hogere kwaliteit. Overigens komt 
het gebrek aan kwaliteit niet tot uitdrukking in de verkoopcijfers. De woonconsument blijft de 
"onaantrekkelijke" VINEX-woningen afnemen. 

Ondanks deze kritiek hebben de VINEX-locaties volgens het onderzoeksinstituut RIGO en de Nota 
Wonen weldegelijk specifieke kwaliteiten. De wijken zijn weinig revolutionair, maar de kwaliteit van de 
openbare ruimte is beter dan voorheen . Bovendien is veel aandacht geschonken aan de duurzaamheid 
(materiaal, energie en waterbeheer) van de woningen en de wijken. 

Eind januari 2001 presenteerde toenmalig minister Jan Pronk officieel de Vijfde Nota Ruimtelijke 
Ordening: ''Ruimte maken, ruimte delen': Na een terugblik op het tot nu toe gevoerde ruimtelijk beleid 
volgt een inventarisatie van ruimteclaims tot 2030 voor verschillende functies (onder andere wonen, 
werken, infrastructuur en water). Er is meer ruimte nodig dan Nederland rijk is. De nota stelt daarom 
drie strategieën voor: intensiveren, combineren van functies en transformeren . Centraal staan behoud 
en versterking van het contrast tussen stad en land, concentratie van stedelijke ontwikkeling in zes 
netwerksteden en een prominente plaats voor water. De Vijfde Nota gaat uit van een sterke sturing 
vanuit de rijksoverheid, zoals dat ook in voorgaande nota's gebruikelijk was. 
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Gewijzigd inzicht, na publicatie van de Vijfde Nota, gaat uit van inperking van de bemoeienis vanuit het 
Rijk. Het rijksbeleid moet zich in hoofdzaak beperken tot strategische ontwikkelingsstrategieën 
(waardevolle landschappen, ecologische hoofdstructuur), investeringen van nationaal belang 
(infrastructuur) en het sturen van de regionale ruimtelijk-economische ontwikkeling. De lagere 
overheden hebben een volwaardige plaats in het ruimtelijke beleid, gemeenten hebben het initiatief bij 
de vaststelling van contouren en aantal woningen en provincies toetsen deze aan het streekplan. Het 
Rijk toetst vervolgens het programma. Hiermee wordt afstand genomen van het ruimtelijk beleid van 
voormalig PvdA-minister Jan Pronk, die een sterke rol van het Rijk wilde. 

De aanleiding voor dit onderzoek ligt in de veronderstelling dat de Vijfde Nota in de "prullenbak" 
eindigt en dat herziening van het beleid aan de orde is. Dit betekent dat in de toekomst anders 
omgegaan moet worden met grootschalige nieuwbouw. 

1.2 Omschrijving van het onderzoek 
Dit rapport richt zich op het onderzoek naar kritische succesfactoren voor grootschalige nieuwbouw. 
Hierbij is onderzocht welke factoren van grootschalige nieuwbouwlocaties voor verschillende partijen 
van invloed zijn. 

Het ontwikkelen van grootschalige nieuwbouwlocaties gebeurt op basis van overheidsbeleid. De 
overheid formuleert de doelstellingen voor het ruimtelijke beleid in nota's. Projectontwikkelaars geven 
invulling aan het ruimtelijk beleid, door het ontwikkelen van woningbouwlocaties op de daartoe 
aangewezen gebieden. De woonconsument is de uiteindelijke afnemer van het product. De genoemde 
partijen en de onderlinge relaties zijn weergegeven in onderstaand figuur. 

Figuur 1.1: Schematische weergave 
(Bewerking van Wassenberg, 1994) 

t~e1cfü;èieid \ ., 

Vanuit de schematische weergave kunnen op basis van de onderlinge relaties de volgende 
onderzoeksvragen worden geformuleerd: 
Overheid: Hoe verhouden de gerealiseerde nieuwbouwlocaties zich tot het gestelde beleid? 
Projectontwikkelaar: Hoe verhouden de doelstellingen van de projectontwikkelaar zich tot het 

gestelde overheidsbeleid en het aan te bieden woonproduct? 
Woonconsument: Hoe verhouden de wensen van woonconsumenten zich tot het aangeboden 

woonproduct en het gestelde overheidsbeleid? 

Om antwoord te krijgen op de onderzoeksvragen zijn, per partij, criteria opgesteld. Deze criteria 
worden gebruikt in een onderzoek naar VINEX-locaties, waarbij kritische succesfactoren worden 
bepaald. 
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1.3 Probleemstelling 
De probleemstelling is als volgt geformuleerd: 

Wat zijn de kritische succesfactoren bij de totstandkoming van grootschalige nieuwbouw? 

Vanuit de probleemstelling kunnen de volgende onderzoeksvragen worden geformuleerd: 
Hoe verhouden de gerealiseerde nieuwbouwlocaties zich tot het gestelde beleid? 
Hoe verhouden de doelstellingen van de projectontwikkelaar zich tot het gestelde overheidsbeleid 
en het aan te bieden woonproduct? 
Hoe verhouden de wensen van woonconsumenten zich tot het aangeboden woonproduct en het 
gestelde overheidsbeleid? 

1.4 Doelstelling 
Op basis van de probleemstelling is de volgende doelstelling geformuleerd: 

Het opstellen van kritische succesfactoren voor grootschalige nieuwbouw, vanuit de drie genoemde 
partijen. 

1.5 Uitgangspunten 
De volgende uitgangspunten zijn ten behoeve van het onderzoek opgesteld: 

Het onderzoek is gericht op het VINEX-beleid; 
Het onderzoek is gericht op grootschalige nieuwbouw; 
Het onderzoek is gericht op de woningbouw; 
Het onderzoek richt zich niet alleen op de woning, maar ook op de woonomgeving en de locatie 
als geheel. 

1.6 Onderzoeksopzet 
Nu de omschrijving van het onderzoek en de probleemstelling zijn vastgelegd, is de onderzoeksopzet 
uitgewerkt. Op basis van deze opzet kan op doelmatige wijze antwoord gegeven worden op de 
probleemstelling. In figuur 1.2 is schematisch weergegeven hoe het onderzoek is doorlopen . 

. ·.·]································ . .1 ............... · ... ·.· ... ·.·.· .. ·.·.·: 

Conclusie 

Figuur 1.2: Stappenplan 
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Stap 1: 
De eerste stap van dit onderzoek is opgesplitst in deelonderzoeken naar de verschillende partijen . Dit 
leidt tot het overheidsbeleid, de doelstellingen van de projectontwikkelaar en de wensen van de 
woonconsument. Op basis hiervan zijn criteria vastgesteld die gebruikt zijn bij de casestudy's in de 
tweede stap van het onderzoek. 

Ten eerste is gekeken naar het overheidsbeleid met betrekking tot de ruimtelijke ordening in 
Nederland. Hierin is de wet op de ruimtelijke ordening en het planologische beleid op rijksniveau 
samengevat. Vervolgens is ingegaan op de planologische kernbeslissing van de Vierde Nota Ruimtelijke 
Ordening Extra. Hierbij zijn de doelstellingen van het ruimtelijk beleid opgesteld in de vorm van 
criteria. 

Ten tweede is een algemeen beeld geschetst van de projectontwikkelaar. Hierbij is de definitie, de 
verschillende categorieën en de werkwijze binnen de projectontwikkeling bekeken. Op basis van de 
doelstellingen van de projectontwikkelaar zijn de criteria beschreven. 

Ten derde is een beeld gevormd van de wensen van de woonconsument. Hierbij is ingegaan op de 
leefstijlen en de functies van het wonen. Hieruit zijn de criteria voor de woonconsument opgesteld. 

Stap 2: 
In de tweede stap is een toetsingskader gecreëerd, waarin de uitgangspunten voor de toets zijn 
vastgelegd. Hierna zijn een aantal grootschalige nieuwbouwlocaties geselecteerd voor de casestudy's. 

In de casestudy's zijn de geselecteerde grootschalige nieuwbouwlocaties beschreven en getoetst. De 
omschrijving van de locatie bestaat uit een algemeen beeld van de locatie, waarbij onder andere is 
ingegaan op de typologie en de betrokken publieke en private partijen. 

Vervolgens is de locatie getoetst op basis van het vastgestelde toetsingskader. Hieruit volgt een 
conclusie, waarin is bepaald welke criteria voor de verschillende partijen als succes kunnen worden 
ervaren. Bij het uitwerken van de casestudy's is een terugkoppeling gemaakt naar de eerste stap en 
zijn de criteria, indien nodig, aangescherpt. 

Stap 3: 
Op basis van de conclusies van de casestudy's zijn de kritische succesfactoren voor grootschalige 
nieuwbouwlocaties vastgesteld. 

De conclusies van de casestudy's, volgend uit de tweede stap, zijn teruggekoppeld naar de uitwerking 
van VINEX-locaties in het algemeen. Van hieruit is een overzicht gemaakt van succes- en faalfactoren . 
De succesfactoren zijn criteria welke door de partijen als positief worden ervaren en de faalfactoren 
zijn criteria waarbij een spanningsveld aanwezig is tussen verschillende partijen. 

In de aanbevelingen is uitgewerkt hoe de huidige spanningsvelden kunnen worden aangepakt. 
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2. Betrokken partijen 

In dit hoofdstuk is de literatuurstudie weergegeven naar de, in dit onderzoek, betrokken partijen. Aan 
de hand van deze literatuurstudie zijn de criteria van de overheid, projectontwikkelaar en 
woonconsument opgesteld. In deze volgorde zijn deze partijen ook opgenomen in dit hoofdstuk. 

2.1 Overheid 
In de navolgende alinea is een inleiding over de Wet op de ruimtelijke ordening gegeven, deze is 
ontleend aan het "Compendium Vastgoed Deel 2: Publiekrecht Vastgoed" door P.C. Bakker (1995). 

2.1.1 Wet op de ruimtelijke ordening 
Het ontwerp van de Wet op de ruimtelijke ordening werd in 1956 bij de Tweede Kamer ingediend, 
werd in 1962 wet en trad in 1965 in werking. De wet kent op alle bestuursniveaus (gemeente, 
provincie en Rijk) plannen, maar deze hebben, met uitzondering van het gemeentelijke 
bestemmingsplan, een programmatisch en beleidsvaststellend karakter. Zo toetst de provincie de 
gemeentelijke bestemmingsplannen aan het eigen streekplan, waarin een programma en een beleid 
voor de woningbouw in de provincie wordt vastgelegd. Alleen het bestemmingsplan is voor de burgers 
rechtstreeks bindend. 

Bij het bepalen van de criteria voor dit onderzoek ligt de nadruk op het beleid van de rijksoverheid, 
daarom is hier niet verder ingegaan op het beleid van de lagere overheden. Omdat in het vervolg van 
dit onderzoek begrippen vanuit de lokale, regionale en provinciale overheid aan de orde komen is, voor 
de volledigheid, in bijlage I een overzicht geven van het ruimtelijke beleid op het niveau van de lagere 
overheden. 

2.1.2 Ruimtelijke beleid van de rijksoverheid 
De door de rijksoverheid op het gebied van de ruimtelijke ordening geproduceerde stukken houden 
vaak belangrijke beleidsbeslissingen in. Zowel in de Wet op de ruimtelijke ordening als in het Besluit op 
de ruimtelijke ordening (Bro 1985) zijn procedureregels voor de totstandkoming van deze 
beleidsstukken opgenomen. Het betreft hier de procedure van de zogenaamde planologische 
kernbeslissing (p.k.b.). 
In de procedure van totstandkoming van een p.k.b. worden achtereenvolgens drie fases doorlopen; 
voorbereidingsfase, vaststellingsfase en goedkeuringsfase. De uitkomsten van de doorlopen fases 
worden door het ministerie van VROM gepubliceerd in de vorm van een Nota Ruimtelijke Ordening. 

Nota s Ruimtelijke Ordening 

In de onderstaande tekst is een overzicht gegeven van de verschillende Nota's welke er op het gebied 
van de ruimtelijke ordening zijn verschenen. Deze teksten zijn een bewerking teksten zoals deze zijn 
gepubliceerd op www.parlement.com en zijn waar nodig aangevuld met teksten van L.A. de Klerk 
(2001). 

Eerste Nota Ruimtelijke Ordening (1960) 
1960 (De Quay) (Eerste) Nota over de Ruimtelijke Ordening, waarin de gedachte van het Groene Hart 
wordt ontvouwd: de verstedelijking dient plaats te vinden in de Randstad, maar in de kern hiervan 
moet een open gebied blijven bestaan. Een achterliggende reden was dat de Randstad werd gezien als 
"de Nederlandse metropool", maar dat het ontstaan van één grote stedelijke conglomeraat (zoals het 
Ruhrgebied, Londen of Parijs) voor de regering onwenselijk was. Het aaneengroeien van de Randstad 
en de verbrokkeling van het agrarische middengebeid diende te worden gekeerd. In het, op dat 
moment, economische en demografisch snel groeiende Nederland dacht men dit te bereiken door de 
Randstad in uitwaartse richting te laten expanderen. 
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Tweede Nota Ruimtelijke Ordening (1967) 
1966 (Cals) Tweede Nota inzake de Ruimtelijke Ordening. Hierin wordt ervan uitgegaan dat er in 2000 
circa 20 miljoen inwoners zullen zijn. Gebundelde deconcentratie (groeikernen buiten de grote steden, 
zoals Zoetermeer en Purmerend) wordt beleidsuitgangspunt bij het beleid om die groei op te vangen. 
Tussen stedelijke gebieden moeten groene bufferzones blijven bestaan. Verstedelijking moet 
plaatsvinden aan de buitenranden van de Randstad, waardoor het Groene Hart 'groen' kan blijven. Om 
de groei van het autoverkeer op te vangen, moet de capaciteit van het wegennet vervijfvoudigd 
worden. In de nota is ook aangedacht voor openbaar vervoer, recreatie, zoetwatervoorziening en de 
bestuurlijke organisatie (stadsgewesten). 

Derde Nota Ruimtelijke Ordening (1976) 
1976 (Den Uyl) Verstedelijkingsnota als tweede deel van de Derde Nota Ruimtelijke Ordening (1974: 
Oriëntatienota). Daarin wordt voor een meer geconcentreerde verstedelijking gekozen door de 
aanwijzing van groeisteden (Groningen, Zwolle, Breda en Helmond) en van groeikernen (o.a . Almere, 
Lelystad, Alphen aan den Rijn, Nieuwegein). De overheid gaat het verstedelijkingsbeleid zelf stimuleren 
door overheidsbedrijven te verplaatsen en te centraliseren. De woon- en leefomstandigheden in oude 
wijken moet worden verbeterd. 

Vierde Nota Ruimtelijke Ordening (1988) 
1988 (Lubbers II) Vierde Nota Ruimtelijke Ordening. Ruimtelijke kwaliteit wordt voorop gesteld. 
Nederland moet de specifieke voordelen van de overzichtelijke stedelijke structuren uitbuiten in de 
internationale concurrentie. Er wordt onder andere aandacht besteed aan de groeikansen van 
Schiphol. De mainports (Rotterdam en Schiphol) moeten via achterlandverbindingen door middel van 
weg, water, rail en pijpleidingen kansen krijgen zich te ontplooien . Het economische kerngebied van de 
Randstad moet worden uitgebreid tot de steden in Noord-Brabant en Midden-Gelderland. Er komen 
nieuwe woningbouwlocaties om aan de vraag naar woningen te voldoen. 

Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (1990) 
1990 (Lubbers 111) Vierde nota inzake de Ruimtelijke Ordening extra (VINEX). In de nabijheid van 
grote steden en infrastructuur worden nieuwe woonwijken gepland (de zogenaamde VINEX-wijken, zie 
figuur 2.1). Dit is onder meer het geval bij Utrecht (Leidsche Rijn), Den Haag (Ypenburg, 
Leidscheveen) en Zwolle (Stadshagen). Door realisatie van nieuwe woonwijken in de nabijheid van 
grote steden, moet de mobiliteit worden beperkt. Goede openbaarvervoer voorzieningen zijn essentieel 
bij stadsuitbreiding. Er komen convenanten met lokale besturen over uitvoering van het beleid, waarbij 
tot 2005 afspraken worden vastgelegd over grondkosten, openbaar vervoer en groen. In Bijlage II is 
een overzicht gegeven van alle VINEX-locaties. 

Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening (2000) 
2000 (Kok 11) Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. In deze nota is een inventarisatie gemaakt van 
ruimteclaims voor verschillende functies (onder andere wonen, werken, infrastructuur en water) tot 
2030. De ruimteclaim beslaat meer ruimte dan Nederland rijk is. De nota stelt daarom drie strategieën 
voor: intensiveren (de lucht of de grond in), combineren van functies en transformeren. Centraal staan 
concentratie van stedelijke ontwikkeling in zes netwerksteden en een prominente plaats voor water. 
Door het Rijk worden 'rode' en 'groene' contouren aangegeven voor bebouwing en natuurontwikkeling. 

In dit onderzoek is specifiek gekeken naar de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra, omdat dit de 
meest recente nota is waarin grootschalige nieuwbouw is vastgelegd. 

2.1.3 Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra 
De Vierde nota ging in eerste instantie uit van een behoefte van één miljoen woningen, voor het 
grootste deel te situeren in de Randstad. Voor die beslissing bestonden goede gronden: de Randstad 
beschikte over de meeste werkgelegenheid en voorzieningen, en bood bovendien de beste 
voorwaarden voor ontwikkeling en gebruik van een goed openbaarvervoer stelsel. In een zo 
dichtbevolkt gebied vroeg dit om zorgvuldige afweging van de nieuwe bouwlocaties. Beheersing van 
het autogebruik door befietsbare afstanden en een goede ontsluiting per openbaar vervoer was een 
eerste vereiste. 
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De volgende inrichtingsprincipes vormen het 

Figuur 2.1 : Overzicht VINEX-locaties 
(bron : www.vinex-locaties.nl) 

uitgangspunt voor het VINEX-beleid : bouwen op de 
randstedelijke ring, geen extra bebouwing 
waar de werkgelegenheid niet heen wil, 
geen bebouwing in de richting van het 
Groene Hart. In eerste instantie bouwen in 
de stad of dicht tegen de centrale stad aan, 
en pas als het niet anders kan, op afstand 
van de stad. Geen grote barrières tussen 
uitleg en centrumstad, nabijheid van 
recreatiegroen, geen milieuhinder en 
bouwen in voldoende dichtheid voor een 
rendabel openbaar vervoer. 

De VINEX-locaties brachten hoge uitgaven 
met zich mee vanwege uitzonderlijk hoge 
grondkosten en de noodzakelijke nieuwe 
infrastructuur. Het rijk stelde daar 
gecoördineerde bijdragen tegenover: 
subsidies voor grondkosten, bodemsanering 
en infrastructuur voor stadsgewestelijk 
openbaar vervoer. Deze subsidies hadden 
het karakter van een eenmalig bod; de 
gemeenten konden financiële tegenvallers 
niet op het rijk verhalen . Dit betekende een 
ommekeer in de systematiek van de 
rijksfinanciering . De onderhandelingen met 
de stadsgewesten kostten vier jaar. 

De coördinatie van de rijksfinanciering ging niet zo ver dat de bijdragen voor woningbouw en 
infrastructuur gelijktijdig beschikbaar kwamen, zodat veel bewoners het lange tijd zonder openbaar 
vervoer moesten stellen. 

2.1.4 Aanleiding criteria 
De criteria voor de overheid zijn opgesteld vanuit de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra, met 
name "Deel 4: Planologische Kernbeslissing Nationaal Ruimtelijk Beleid" is hierbij van belang. 
In onderstaande tekst wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste onderdelen van deze 
planologische kernbeslissing, voor dit onderzoek. Het gaat hierbij om twee beleidsdoelstellingen, 
namelijk; stedelijk gebied en geleiding van de mobiliteit. Voor de volledige tekst, wordt verwezen naar: 
Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra, Deel 4: Planologische Kernbesl issing Nationaal Ruimtelijk 
Beleid, Ministerie van VROM (1990). 

Stedelijk gebied 

Veranderingen in het stedelijk gebied maken het noodzakelijk speciale aandacht te richten op 
ontwikkelingen in de woningvoorraad, voor stedelijke en sociale vernieuwing en voor de inrichting van 
de openbare ruimte. 

Woningvoorraad 
Tot 2015 wordt nog een aanzienlijke uitbreiding van de woningvoorraad verwacht. Vooral in de 
Randstad leidt dat tot belangrijke veranderingen in het stedelijk gebied. Een goede afstemming tussen 
vraag en aanbod is nodig om negatieve effecten te voorkomen als leegstand, ondoelmatig gebruik, 
aantasting van kwaliteit en leefbaarheid, kostbaar extra ruimtebeslag elders met risico's van 
suburbanisatie en toenemende mobiliteit en kapitaalsvernietiging. 
Het perspectief voor het wonen is derhalve gericht op evenwicht tussen vraag en aanbod op de 
woningmarkt, op de schaal van het stadsgewest. 

Stedelijke en sociale vernieuwing 
Ten behoeve van het in stand houden en verbeteren van de ruimtelijke voorwaarden voor het goed 
functioneren van de steden, zowel in de ruimtelijk, sociaal-cultureel als in economisch opzicht legt het 

15 



kabinet de nadruk op het streven naar een goed leef- en productiemilieu, op de benutting van de nog 
aanwezige capaciteiten van het stedelijk gebied voor wonen, werken, recreatie en verzorging en op 
vermenging van deze functies. Het perspectief voor het stedelijk gebied als geheel is georiënteerd op 
de schaal van de stad, respectievelijk het stadsgewest. 

Inrichting van de openbare ruimte 
De openbare ruimte bepaalt in belangrijke mate de leefbaarheid en herkenbaarheid van onze 
dagelijkse leefomgeving. De kwaliteit ervan in en om onze steden wordt bedreigd door verval , 
vervuiling en onveiligheid . Steeds meer auto's leggen er beslag op. 
Het perspectief is derhalve gericht op het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit van de openbare 
ruimte. Dat betreft diverse schaalniveaus: van het directe grensvlak tussen privaat en publiekdomein 
tot en met de groene verbindingszones tussen stad en landelijk gebied. 

Geleiding van de mobiliteit 

Bereikbaarheid en leefbaarheid zijn essentiële voorwaarden voor het functioneren van steden en 
stadsgewesten. De sterk groeiende automobiliteit vormt een ernstige bedreiging voor dat functioneren 
in de sterk verstedelijkte gebieden van ons land en in toenemende mate ook in de matig verstedelijkte 
gebieden. Het perspectief is gericht op het verbeteren van de leefbaarheid en het terugdringen van het 
autoverkeer in steden en stadsgewesten. De bereikbaarheid dient voor het goederenvervoer en 
noodzakelijk autoverkeer te worden gewaarborgd . Dit vraagt om een geïntegreerde aanpak via 
verkeers- en vervoersbeleid, milieubeleid en ruimtelijk beleid. 

2. 1. 5 Criteria 
De onderstaande criteria zijn opgesteld aan hand van de beleidsdoelstellingen uit de planologische 
kernbeslissing. 

Stedelijk beleid: 

Bij het benutten van de ruimtelijke mogelijkheden van de steden wordt gestreefd naar: 
Een zo intensief mogelijk ruimtegebruik, rekening houdend met mogelijkheden tot handhaving of 
versterking van de ruimtelijke kwaliteit, in welk verband stedelijke groenvoorzieningen een 
belangrijke plaats innemen; 
Het opvullen van open gaten (inbreiding) en het herinrichten van buiten gebruik geraakte 
bedrijfsterreinen, kazerneterreinen en spoorwegemplacementen; 
De vestiging en herschikking van regionale voorzieningen, zoals instellingen voor onderwijs, 
gezondheidszorg, sport en cultuur. 

Mobiliteitsbeleid: 

De realisering van verkeers- en vervoersvoorzieningen, zowel voor het openbaar als voor het 
particulier vervoer; 
Stimuleren van een restrictief parkeerbeleid in combinatie met ruimtelijke maatregelen. Gedacht 
wordt aan maximum parkeernormen voor met name werklocaties, die op het niveau van 
bestemmingsplannen moeten worden gerealiseerd; 
Voorzieningen met een relatief groot ruimtebeslag kunnen tussen de stadsdelen en aan de randen 
van de steden worden gesitueerd, doch ook dan moet de bereikbaarheid met openbaar vervoer en 
fiets verzekerd zijn; 

Naast het gestelde beleid in de Vierde Nota Extra heeft de rijksoverheid aanvullende eisen gesteld over 
de uitwerking van de VINEX-locaties. Voor dit onderzoek zijn daarbij van belang de 
bebouwingsdichtheidseis van 30 woningen per hectare, en de verhouding tussen koop- en 
huurwoningen van respectievelijk 70 en 30 procent. De geformuleerde criteria voor de overheid maken 
het mogelijk nieuwbouwlocaties, welke zijn gerealiseerd onder het VINEX-beleid, te toetsen aan het 
gestelde beleid van de rijksoverheid. De criteria omtrent stedelijk beleid zijn voornamelijk gericht op 
inbreiding van nieuwbouwlocaties in bestaand stedelijk gebied. Het mobiliteitsbeleid is toegespitst op 
het bevorderen van bereikbaarheid door het terugdringen van de automobiliteit. 

16 



2.2 Projectontwikkelaar 
In de literatuurstudie naar de projectontwikkelaar zijn achtereenvolgens; de definitie, verschillende 
categorieën projectontwikkelaars en het projectontwikkelingsproces beschreven. Uiteindelijk zijn de 
criteria voor de projectontwikkelaar vastgesteld. 

2.2.1 Definitie projectontwikkeling 

Eén van de eerste Nederlandse studies over projectontwikkeling is van de hand van drs. Ir. A.P. 
Dreimuller. De studie werd in 1980 gepubliceerd door het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid 
(EIB) onder de titel "Taak en plaats van de projectontwikkelaar in het bouwproces". 
Projectontwikkeling wordt daarin gedefinieerd als: 
"Het door een organisatie opsporen van een behoefte aan bouwproducten en het vervolgens voor 
eigen rekening en risico nemen en handhaven van initiatieven tot een bouwproces in enge zin. En wel 
zodanig, dat zich in onderlinge samenhang en gefaseerd de voorbereiding, de uitvoering en de 
begeleiding voltrekken. " 

Het "Handboek Onroerend Goed" van F.J.M. de Kousemaeker (1994) bevat een hoofdstuk over 
projectontwikkeling van drs. D.A. Regenboog. Regenboog ziet projectontwikkeling als onderdeel van 
het proces van ruimtelijke planning. Hij omschrijft het als volgt: 
''Projectontwikkeling is het risicodragend initiëren, organiseren, uitvoeren (c.q. doen uitvoeren) en 
coördineren van alle taken die nodig zijn voor het realiseren van onroerend goed, inclusief het 
aankopen van de daarvoor benodigde grond. " 

In het dictaat "Inleiding Vastgoedkunde" van prof. drs. P.P. Kohnstamm en drs. P.G.M. van Wetten 
wordt de functie van de projectontwikkelaar omschreven als: 
"Het voor eigen rekening en risico projecten voor de markt tot stand brengen vanaf het initiatief tot en 
met de ingebruikstelling. " 

In de "Vastgoedlexicon" van Prof. Ir. W.G. Keeris (2001) wordt de volgende definitie van 
projectontwikkelaar gegeven: 
''Een partij binnen de vastgoedmarkt, welke bij de realisatie van een vastgoedobject betrokken is vanaf 
de fase van het initiatief tot en met de ingebruikname ervan vanuit een commerciële invalshoek, 
waarbij deze minimaal een coördinerende functie heeft in de conceptuele en ontwikkelingsfase en 
vervolgens de realisatie van het betreffende object voor eigen rekening en risico uitvoert, daarbij geen 
intentie heeft tot het zelf exploiteren ervan gedurende een langere periode. " 

Uit bovenstaande omschrijvingen blijkt dat geen eenduidige definitie van projectontwikkeling kan 
worden gegeven. Toch komen in deze omschrijvingen enkele essentiële kenmerken van 
projectontwikkeling naar voren: 

De projectontwikkelaar realiseert vastgoedprojecten voor eigen rekening en risico; 
Daarbij is sprake van een integrale betrokkenheid ("vanaf het initiatief tot en met 
ingebruikstelling") bij het vastgoedproces; 
In samenhang met die integrale betrokkenheid heeft de projectontwikkelaar een coördinerende 
taak in het proces. 

Simpel gesteld, kan vanuit deze kenmerken worden gezegd dat de projectontwikkelaar gebouwen 
maakt voor een nog onbekende afnemer. Hij loopt daarbij ondernemersrisico, als iedere andere 
ondernemer die niet in opdracht, maar op voorraad ("voor de markt") produceert. Hij investeert op 
een moment dat zijn verkoop nog niet verzekerd is en hij loopt daarbij het risico zijn investering niet, 
of onvoldoende terug te verdienen. 

De projectontwikkelaar heeft daarnaast te maken met een specifiek vastgoedrisico, dat het gevolg is 
van de lange voorbereidings- en bouwtijd die de realisatie van vastgoed kenmerkt. Tussen de eerste 
investeringen in een project en de uiteindelijke oplevering gaan in het algemeen enkele jaren voorbij. 
In die periode kunnen de marktomstandigheden drastisch gewijzigd zijn. Het gevolg kan zijn, dat het 
product niet meer voldoet aan hetgeen de markt vraagt en niet of slechts met grote moeite kan 
worden verhuurd of verkocht. 
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2.2.2 Categorieën projectontwikkelaars 
Om een beter inzicht te krijgen in het speelveld van projectontwikkelaars is een overzicht gegeven van 
de verschillende categorieën projectontwikkelaars. Hierbij kunnen dan de volgende vijf categorieën 
onderscheiden worden (van Dalen, 2001) : 

Projectontwikkelingsmaatschappij; 
Aannemer-ontwikkelaar; 
Belegger-ontwikkelaar; 
Woningbouwcorporatie; 
Gelegenheidsontwikkelaar. 

Deze vijf categorieën van projectontwikkelaars zijn in de onderstaande tekst nader uitgewerkt. 

Projectontwikkelingsmaatschappij 

Binnen deze vijf categorieën is dit de enige vorm waarbij projectontwikkeling de zogenaamde "care 
business" is. Gesteld kan worden dat een projectontwikkelingsmaatschappij zijn bestaansrecht ontleent 
aan het uitvoeren van projectontwikkel ing. Het kan hier een zelfstandige onderneming betreffen maar 
ook een afdeling van bijvoorbeeld een financiële instelling. 

Aannemer-ontwikkelaar 

Sommige aannemers hebben een eigen projectontwikkelingstak. Vaak is deze tak ontstaan door de 
behoefte aan continuïteit in de aannemerstak van het bedrijf. Door het ontwikkelen van bouwprojecten 
slaat het bedrijf twee vliegen in een klap: 

Grotere (financiële) continuïteit bij de aannemerstak; 
Meer winst door zelf het eindproduct te verkopen. 

Belegger-ontwikkelaar 

Vrijwel alle grote beleggers (bijvoorbeeld de pensioenfondsen) hebben een aparte 
projectontwikkelingstak. Deze ontwikkelingstak ontwikkelt veelal commercieel vastgoed, welke 
vervolgens verhuurd wordt ( eventueel in eigen beheer). Voor beleggers vormt vastgoed een 
interessant beleggingsobject om de volgende redenen: 

Risicospreiding in portefeuille; 
Redelijk hoog rendement; 
Waarde nauwelijks onderhevig aan schommelingen in tegenstelling tot aandelen. 

Woningbouwcorporatie 

Het komt steeds vaker voor dat woningcorporaties bij vervangende nieuwbouw van het eigen bezit ook 
koopwoningen ontwikkelen. Het geld dat verdiend wordt met de verkoop van de koopwoningen kan 
gebruikt worden om delen van het overige bezit te "upgraden". Corporaties hebben primair een 
maatschappelijke functie (zoals ook gesteld in de Nota Wonen) en dienen dus terdege rekening te 
houden met het (grote) financiële risico dat zij bij projectontwikkeling kunnen lopen. 

Gelegenheidsontwikkelaar 

Gelegenheidsontwikkelaars ontstaan als bedrijven aan projectontwikkeling willen gaan doen zonder dat 
in de normale bedrijfsvoering sprake is van projectontwikkeling. Een dergelijk bedrijf heeft dus ook niet 
de benodigde kennis in huis en zal het ontwikkelen uitbesteden aan een zogenaamde ''gedelegeerde 
ontwikkelaar': Een gedelegeerde projectontwikkelaar is een ontwikkelaar, welke niet zelf het financiële 
risico draagt. 
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2.2.3 Werkwijze binnen de projectontwikkeling 

Het proces van projectontwikkeling kan in zes stappen worden verdeeld . In dit rapport wordt gebruik 
gemaakt van een bewerkte onderverdeling zoals deze door Oude Veldhuis (2000) en de Neprom zijn 
opgesteld . 

Verwerving /acquisitie; 
Initiatieffase; 
Ontwikkelingsfase; 
Verkoop / verhuur; 
Realisatiefase; 
Exploitatie en gebruik. 

Schematisch zijn deze stappen als volgt weer te geven (figuur 2.2). 

Verwerving I 
acquisitie Initiatief Ontwikkeling 

.... . . . . 

Realisatie 

Verhuur I verkoop 

Figuur 2.2: Schematische weergave projectontwikkelingsproces 

Verwerving / acquisitie 

Ergens ontstaat de mogelijkheid om tot vastgoedontwikkeling te komen . Het kan zijn dat een 
gemeente een bestemmingsplan gerealiseerd wil hebben en daarvoor een projectontwikkelaar 
benadert. Soms gebeurt dat rechtstreeks. Vaak krijgt een dergelijke uitnodiging de vorm van een 
wedstrijd waarin meerdere projectontwikkelaars strijden om het meest aantrekkelijke plan in financiële 
en andere opzichten (passieve projectontwikkeling). Ook komt het regelmatig voor dat de 
projectontwikkelaar zelf een interessante locatie ontdekt voor ontwikkeling of herontwikkeling. Hij kan 
dan proberen om deze te verwerven of de gemeente te interesseren voor zijn visie (actieve 
projectontwikkeling). Nog weer een andere vorm van projectontwikkeling ontstaat wanneer een 
onderneming of vastgoedbelegger een ontwikkelaar inschakelt om voor hem een specifiek project te 
ontwikkelen (gedelegeerde projectontwikkeling). 

Initiatieffase 

Zodra een ontwikkelingsmogelijkheid zich aandient, wordt een globaal haalbaarheidsonderzoek 
uitgevoerd. Deze toets is met name gericht op de marktsituatie, de financiële haalbaarheid (kosten en 
potentiële opbrengsten) en de beschikbaarheid en geschiktheid van de locatie. Uit de analyse kan 
bijvoorbeeld blijken dat de marktsituatie ter plekke weinig mogelijkheden biedt, grond te duur is of dat 
een bestemmingswijziging nodig is die op veel weerstand zal stuiten . Dan stopt het proces reeds in 
een vroege fase. Ziet de ontwikkelingsmogelijkheid er wel veelbelovend uit, dan gaat de volgende fase 
van start. 

Ontwikkelingsfase 

Dit is voor de projectontwikkelaar de cruciale fase waarin marktkennis en creativiteit moeten worden 
ingezet, risico's worden geanalyseerd en belangrijke financiële en juridische beslissingen worden 
genomen. In feite heeft het ontwikkelingsproces een aantal hoofdonderdelen: 

Marktanalyse - vastgoedconcept - programma van eisen (PvE) 
De marktanalyse levert kennis op van de ruimtebehoefte, de prijsstellingen en de concurrentie in de 
desbetreffende locale of regionale markt. Die kennis wordt vertaald in een vastgoedconcept en in een 
programma van eisen; 
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Ontwerpproces - ontwerp en bouwvoorbereiding 
Op basis van het programma van eisen worden ontwerpers aan het werk gezet die het concept 
moeten vertalen in beelden en deze zover moeten uitwerken dat daadwerkelijk gebouwd kan worden. 
Afhankelijk van de opgave worden stedenbouwkundigen en / of architecten ingeschakeld. Vaak zijn 
ook specifieke deskundigen betrokken zoals de constructeur en de installatieadviseur; 

Kostenraming - investeringsstrategie 
De kosten om het project gerealiseerd te krijgen, moeten worden doorgerekend in de verschillende 
ontwerpfasen en worden getoetst aan de haalbaar geachte marktprijzen. Eventueel leidt dat tot 
aanpassingen in het ontwerp. Ook moet de onderneming de financiële middelen zien te verkrijgen om 
de investering te kunnen realiseren; 

Vergunningen - contracten 
De benodigde vergunningen voor de realisatie van het project moeten worden verkregen en 
overeenkomsten met toeleveranciers, partners en afnemers moeten worden voorbereid. Zowel in de 
financiële als in de juridische planontwikkeling spelen fiscaliteiten een belangrijke rol. 

(Voor)verkoop - (voor)verhuur 

De projectontwikkelaar probeert zo goed mogelijk in te spelen op de vraag naar vastgoed. De verkoop 
van het project geeft aan of hij daarin geslaagd is. Verkoopprijs en verkooptempo bepalen in 
belangrijke mate het rendement dat de projectontwikkelaar haalt op zijn investering. Leegstand van 
gereed vastgoed kost de projectontwikkelaar veel geld. De rentelasten over zijn investering lopen 
immers door zolang het vastgoed niet is verkocht. Tijdens de diverse crises op de vastgoedmarkt zijn 
ondernemingen hierdoor in grote financiële problemen gekomen. Vanwege dit risico en vanwege de 
onomkeerbaarheid van de bouwstart vindt daarvoor vaak nog een markttoets plaats in de vorm van 
voorverkoop (voorverhuur) van het vastgoed. Een bepaald percentage voorverkocht of verhuurd 
vastgoed binnen een bepaalde periode is dan voorwaarde voor het daadwerkelijk in aanbouw nemen 
van het project. · 

Realisatiefase 

Indien de ontwikkelingsfase naar tevredenheid is doorlopen, kan het project in aanbouw worden 
genomen. Er zijn twee hoofdvormen voor de selectie van het bouwbedrijf dat het project realiseert. De 
projectontwikkelaar kan in een vroeg stadium een bouwbedrijf uitnodigen in een bouwteam. De 
bouwer kan dan alvast meedenken over de wijze waarop het ontwerp het beste uitgevoerd kan 
worden . Een bouwteam kan aantrekkelijk en verstandig zijn in het geval van bouwwerken met een 
hoge technische moeilijkheidsgraad. De projectontwikkelaar kan ook besluiten om een aanbesteding te 
houden. Hij nodigt dan een aantal bouwbedrijven uit om een kostprijs af te geven en kiest vervolgens 
de goedkoopste. De projectontwikkelaar heeft niet altijd de vrije keuze. In bepaalde gevallen moet een 
bouwproject worden aanbesteed conform de Europese richtlijnen voor de aanbesteding van werken. 
De projectontwikkelaar denkt goed na over het daadwerkelijk starten van de bouw. Deze zal de bouw 
pas laten aanvangen op het moment dat het merendeel van het product verkocht/ verhuurd is. 

Exploitatie en gebruik 

Zodra het vastgoed is opgeleverd en verkocht, eindigt de betrokkenheid van de projectontwikkelaar. 
Deze is meestal niet geïnteresseerd in de langdurige exploitatie van het vastgoed. Hij verkoopt het bij 
voorkeur aan de gebruiker of aan een vastgoedbelegger die het vervolgens aan een of meerdere 
gebruikers verhuurt. De fase van gebruik en exploitatie duurt meestal vele decennia. Wanneer blijkt 
dat de bebouwing door technische en / of economische veroudering niet veel meer waard is, kan 
besloten worden tot sloop en herontwikkeling op de grond ten behoeve van een nieuwe renderende 
bestemming. 
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2.2. 4 Aanleiding criteria 

In de literatuurstudie komt naar voren dat binnen de gestelde categorieën projectontwikkelaars ieder 
eigen motieven heeft om aan projectontwikkeling te doen. Buiten de verschillende beweegredenen om 
aan projectontwikkeling te doen, is het voor dit onderzoek ook van belang om te kijken welke partijen 
eventueel zouden kunnen participeren in een grootschalige nieuwbouwlocatie. 

Om als projectontwikkelaar te participeren in de ontwikkeling van een grootschalige nieuwbouwlocatie, 
is het belangrijk voldoende financieel draagkrachtig te zijn. De ontwikkelaar zal immers de nodige 
investeringen moeten kunnen doen. Ook het risico, dat gepaard gaat met deze investeringen, moet 
gedragen worden. Over het algemeen zijn alle categorieën ontwikkelaars, mits groot genoeg, in staat 
de benodigde investeringen en risico's te dragen. 
Woningbouwcorporaties zullen, vanwege het maatschappelijke belang van dergelijke instellingen, het 
met de investering samenhangende risico, wettelijk (zie Ministerie van VROM, 2001, MG 2001-26), niet 
mogen dragen. De, in bijlage I van MG 2001-26, aangegeven uitzonderingen bieden te weinig 
mogelijkheden voor corporaties om als volwaardig partner te participeren in de ontwikkeling van een 
grootschalige nieuwbouwlocatie. 

De belegger-ontwikkelaar richt zich veelal op het ontwikkelen van commercieel vastgoed. Het zelf 
ontwikkelen van de huurwoningen, door de belegger-ontwikkelaar, is vanwege het kleine aandeel 
huurwoningen voor de markt, financieel nauwelijks interessant. Als een belegger huurwoningen aan de 
portefeuille wil toevoegen, dan zullen deze woningen vaak gekocht worden van een andere 
ontwikkelaar. Indien een belegger-ontwikkelaar toch zelf de huurwoningen, voor eigen beheer, 
ontwikkelt zal deze door het kleine aandeel woningen niet als volwaardig partner kunnen participeren 
in de ontwikkeling van een grootschalige nieuwbouwlocatie. 

De gelegenheidsontwikkelaar is een kleine categorie binnen de projectontwikkelaars. Grote bedrijven, 
welke de bedrijfsterreinen binnen de stad verruilen voor ruimte buiten de stad en zelf de vrijgekomen 
grond benutten voor de ontwikkeling van woningbouw, komen vrij weinig voor. Vanwege het feit dat 
dergelijke constructies met een gelegenheidsontwikkelaar weinig voorkomen zullen de criteria hier ook 
niet verder op worden toegespitst. 

De projectontwikkelingsmaatschappij en de aannemer-ontwikkelaar zijn de meest waarschijnlijke 
partijen voor het realiseren van een grootschalige woningbouwlocatie. Bovendien zijn dit vaak ook de 
partijen die vanuit het verleden grondposities hebben opgebouwd. In eerste instantie vaak vanuit 
fiscale motieven. Door deze grondposities zullen zij vaak een bouwclaim afdwingen als een gemeente 
het plan heeft op enige wijze uit te breiden. 

De criteria welke bij de toetsing in het tweede deel van dit onderzoek worden gebruikt, worden 
toegespitst op de projectontwikkelingsmaatschappijen en de aannemer-ontwikkelaar. 

2.2. 5 Criteria 
Zoals in de literatuurstudie in dit hoofdstuk naar voren komt is de ontwikkelaar een gewone 
ondernemer. Een ondernemer die zich bezig houdt met het realiseren van een bijzonder product: het 
ontwikkelen van vastgoed. 

Vanuit het ondernemerschap van de projectontwikkelaar kunnen primaire en secundaire doelstellingen 
worden samengevat. De primaire doelstelling van een ontwikkelaar is, net als van iedere ondernemer, 
het veiligstellen van de continuïteit en groei van de onderneming, het dekken van de algemene kosten 
en het genereren van winst. Niet minder belangrijk zijn de secundaire doelstellingen, welke meer zijn 
toegespitst op de projectontwikkeling en de volgende punten omvatten, namelijk: naamsbekendheid, 
opdoen van ervaring met specifieke projecten en het opbouwen van een voortrekkersrol. 
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Als de genoemde doelstellingen worden samengevat in criteria voor grootschalige nieuwbouw ontstaat 
de volgende onderverdeling: 

Vanuit de primaire doelstellingen kunnen de volgende criteria worden gevormd: 
De ontwikkelaar loopt bij het ontwikkelen van vastgoed een zeker financieel risico. In Bijlage III is 
dit criterium verder uiteengezet; 
De investeringen die de ontwikkelaar moet doen om de nieuwbouwlocatie tot een succes te 
maken, zijn van invloed op het financiële risico. Het betreft hier investeringen die een meerwaarde 
kunnen betekenen voor de locatie; 
De afzettijd van het product is van belang voor de ontwikkelaar. In Bijlage III is dit criterium 
verder uitgewerkt; 
De doorlooptijd van het project is van invloed op de algemene kosten van de projectontwikkelaar. 
Deze kosten omvatten onder andere de interne kosten die de projectontwikkelaar moet maken om 
het project te ontwikkelen; 
Het realiseren van een goede prijs-productcombinatie, waarbij een goede verhouding tussen de 
afzetprijs en de kosten van het product ontstaat, is van invloed op het succes van het project. 
Deze combinatie van het product en de prijs zijn van invloed op de doelgroep die de ontwikkelaar 
voor ogen heeft. 

Vanuit de secundaire doelstellingen kunnen de volgende criteria worden gevormd: 
Naamsbekendheid kan verkregen worden door deel te nemen aan prestige projecten, deelname 
aan bekende, grootschalige projecten en door het opbouwen van een voortrekkersrol; 
Een voortrekkersrol (innovatie) kan verkregen worden door bijvoorbeeld in te spelen op nieuw 
overheidsbeleid; 
Het opdoen van ervaring met specifieke projecten is van belang om mogelijke problemen in de 
toekomst te voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld samenwerking met de 
overheid in een zogenaamde Publiek - Private Samenwerking (PPS). 

De criteria zijn geformuleerd op basis van het ondernemerschap van de projectontwikkelaar. Vanuit 
het ondernemerschap moet hij rekening houden met de wensen van de woonconsument en de eisen 
van de overheid. Daarbij dient opgemerkt te worden dat dit alles binnen de specifieke 
randvoorwaarden van de locatie moet gebeuren, zoals gemeentelijke verordeningen en natuurlijke 
barrières. 

2.3 Woonconsument 
De woonconsument is in dit onderzoek opgenomen als derde partij, omdat de woonconsument de 
uiteindelijke afnemer is van het woonproduct. 

Om de criteria voor de woonconsument te kunnen bepalen, is het noodzakelijk te weten wat de 
woonconsument belangrijk vindt aan de woning en de woonomgeving. Dat niet iedere woonconsument 
dezelfde wensen op het gebied van wonen heeft, komt in dit onderzoek tot uitdrukking in het verschil 
in leefstijlen. Door leefstijlen te combineren met de functies van het wonen is bepaald aan welke 
aspecten van het wonen de meeste waarde wordt gehecht binnen een bepaalde leefstijl. 

2.3.1 Leefstijlen 
Een uitspraak doen over de wensen van de woonconsument is alleen mogelijk indien onderscheid 
gemaakt wordt tussen verschillende groepen woonconsumenten. Afhankelijk van de uitgangspunten 
zijn in verschillende onderzoeken diverse groepen woonconsumenten onderscheiden. Onderscheid naar 
leeftijd, inkomensklasse en huishoudensgrootte zijn veel gebruikte onderverdelingen. Deze 
onderverdelingen zijn minder geschikt voor het bepalen van de woonwensen. Indien een aantal 
mensen tot, bijvoorbeeld, dezelfde leeftijdscategorie behoort, betekent dit niet automatisch dat zij 
dezelfde wensen op het gebied van wonen hebben. 

Een andere methode welke regelmatig in woonbehoefteonderzoeken wordt toegepast is een 
onderverdeling naar levensstijl. Onderverdeling naar levensstijl geeft beter aan welke wensen een 
woonconsument wel of niet heeft. In de onderzoeken van Kolpron (1998) en USP Marketing 
Consultancy (1998) zijn een aantal leefstijlen nader uitgewerkt. De onderverdeling volgens Kolpron 
gaat uit van een verdeling waarin de consument zelf centraal staat en niet de woning en de 
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woonomgeving. Dit geeft de mogelijkheid in een later stadium zelf de relatie te leggen naar woning en 
woonomgeving, daarom heeft dit model de voorkeur binnen dit onderzoek. 

Kolpron Consultants heeft samen met MarketRespons gewerkt aan het vertalen van het Brand Strategy 
Research model naar de woningmarkt. Diverse vastgoedondernemingen financierden dit project om 
meer inzicht te krijgen in de woonbeleving van consumenten. Dit model resulteerde in een zestal 
clusters (zie tabel 2.3), met ieder eigen behoeften ten aanzien van architectuur en woonomgeving . Er 
worden uitspraken gedaan omtrent de voorkeur in woningtype, eigendomsvorm, prijscategorie, type 
woonmilieu en de verhuisintenties. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Samen levers 
Opbouwers 
Dynamische individualisten 
Buurtbewoners 
Stille luxe 
Onqebondenen 

Tabel 2.3: Leefstijlclusters volgens Kolpron (1998) 

Samen/evers 

32 % 
23 % 
11 % 
9 % 
10 % 
15 % 

Vooral gezinnen met of zonder kinderen, gemiddelde leeftijd 43 jaar, 41 % woont in een huurwoning. 
Samenlevers zitten in het spanningsveld tussen carrière en een gezin . Ze vinden knus wonen belangrijk 
en zien de woning niet als vesting waarin zij zich terugtrekken. Toch is enige privacy wel gewenst. 
Romantische, sfeervolle architectuur in een levendige, parkachtige omgeving is het ideaal van deze 
groep. 

Opbouwers 

Vooral jonge gezinnen, gemiddelde leeftijd 39 jaar, iets meer huurders dan kopers (51 / 49 %). 
Opbouwers zijn gezinsgericht en houden daarom van gezellig thuis zitten, maar ze vinden gezelligheid 
in de woonomgeving met veel contacten in de buurt ook belangrijk. De binding aan de woonplaats is 
daarom relatief sterk. Het liefst wonen ze in een eenvoudige, duurzame woning in een parkachtige 
omgeving . 

Dynamische individualisten 

Veel alleenstaanden of samenwonenden zonder kinderen, gemiddelde leeftijd 40 jaar, 37 % huurt, 
hoge sociale klasse. Deze groep wil een dynamische, vrije omgeving en is vooral carrièregericht. De 
woningen mogen niet te dicht op elkaar staan en privacy is belangrijk. Knus wonen is uitgesloten, luxe 
en opvallende architectuur zijn daarentegen een must. Deze groep geeft niet om gezelligheid in de 
buurt en is geneigd vaak te verhuizen . 

Buurtbewoners 

Veelal wat oudere, gemiddelde leeftijd 52 jaar, alleenstaanden uit de laagste sociale klasse, 74 % 
huurt. Gezelligheid in de buurt is belangrijker dan een mooi huis. De mogelijkheid om te stijgen in de 
sociale klasse is beperkt. 

Stille luxe 

Vaak samenwonend, gemiddeld 45 jaar oud, 30 % huurt. Net als de samenlevers bevinden zij zich in 
het spanningsveld tussen carrière en een gezin. Deze groep wil vrij wonen, maar niet te dicht op 
elkaar. Men wil veel ruimte en luxe, maar dit hoeft niet zichtbaar te zijn. De voorkeur gaat uit naar 
warme en degel ijke architectuur in een levendige, parkachtige omgeving. 

Ongebondenen 

Alleenstaanden zonder kinderen, gemiddeld 39 jaar, 76 % huurt, sociale middenklasse. Enigszins 
tegendraads en niet gebonden aan woning of woonplaats. Deze groep is uit op eigenzinnige 
architectuur met voldoende ruimte voor veel in- en uitloop. Vrijheid is essentieel voor de 
ongebondenen. 
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2.3.2 Functies van wonen 
De woning kan gezien worden vanuit diverse invalshoeken, bijvoorbeeld als kapitaalgoed of als 
gebruiksgoed. In dit onderzoek is de woonconsument van belang en dus is de woning benaderd als 
gebruiksgoed. De woning biedt ruimte voor activiteiten, maakt deel uit van een fysiek, sociaal en 
wellicht virtueel netwerk. 

Als gebruiksgoed vervult de woning verschillende functies. Een traditionele opsplitsing van functies kan 
plaatsvinden op de volgende wijze (Smeets, 1999): 

Beschutting & privacy functie 
Utilitaire functie 
Statusfunctie 
Omgevingsfunctie 
Ruimtelijke functie 

Beschutting & privacy, de utilitaire functie en voor een deel de statusfunctie hebben een directe 
betrekking op de woning, de overige op de relatie tussen de woning en de omgeving (zie figuur 2.4). 
Het totaal van de functies moet de woonconsument zowel comfort, geborgenheid, de mogelijkheid om 
mensen toe te laten en de mogelijkheid tot afscherming van de omgeving bieden. De mate waarin de 
woning deze functies moet vervullen verschilt per persoon. Hieronder zijn de belangrijkste kenmerken 
van bovenstaande functies toegelicht. 

Figuur 2.4: Relatie van de functies van wonen tot de woning en de woonomgeving 

Beschutting & privacy functie; de woning als onderdak 

In de functie als onderdak (beschutting) biedt de woning technische kwaliteit. Hieronder wordt 
verstaan degelijkheid, veiligheid, gezondheid en energiezuinigheid. Deze aspecten zijn onder andere 
beschreven in het Bouwbesluit, waarin de minimale eisen zijn gesteld wat betreft de uitvoering, 
waardoor het belang van deze functie afneemt. Privacy gaat daarentegen een steeds belangrijkere rol 
spelen. De woonconsument wil zich kunnen afschermen van de buitenwereld als deze hieraan behoefte 
heeft. Belangrijk is dat de woonconsument zich op zijn plek voelt in de woning. 

Utilitaire functie; de woning als activiteitencentrum 

De woning moet beschikken over kwaliteiten die het mogelijk maken om activiteiten in huis uit te 
voeren. Steeds meer activiteiten worden in relatie gebracht met wonen. In toenemende mate wordt de 
woning ook gebruikt als werkplek, winkelcentrum, studieplek, ontspanningsruimte en/ of zorgcentrum. 
De functionele kwaliteiten van de woning zijn bepalend voor de vraag in welke mate de woning 
voldoende is toegerust om deze functies te vervullen namelijk, het woonprogramma, het aantal 
kamers, de restruimte en de uitrusting bepalen in hoge mate of de woning voor deze functie geschikt 
is. 

Statusfunctie; de woning als symbool 

De woning wordt gebruikt om een identiteit uit te dragen of zich te onderscheiden. Aspecten die een 
rol spelen bij de statusfunctie van de woning zijn de grootte van de woning en het materiaalgebruik. 
Het onderscheidend vermogen van de woning en de omgeving ten opzichte van andere wijken is van 
belang voor de statusfunctie. Het imago van de buurt vervult een belangrijke rol bij de tevredenheid 
met de woonsituatie. 
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Omgevingsfunctie; de woning in de buurt 

Bij deze functie wordt de woning bekeken in relatie tot de buurt of de wijk. Onderscheid kan worden 
gemaakt in privé, semi-openbare en openbare ruimten. De leefbaarheid van de woonomgeving is 
hierin een belangrijk aspect en wordt door fysieke factoren zoals onderhoud en sociale factoren, 
bepaald. Daarnaast moet de buurt als onderdeel van deze functie voorzien in de primaire 
levensbehoeften. 

Ruimtelijke Functie; de woning als uitvalsbasis 

De woning wordt beschouwd als het middelpunt in het netwerk van activiteiten. Het gaat om de 
woonlocatie in relatie tot de activiteiten die een belangrijke rol spelen in het leven van de 
woonconsument. Met name bij huishoudens die in korte tijd veel activiteiten met elkaar meten of 
willen combineren, is de nabijheid van voorzieningen in de woonomgeving van groot belang. Binnen 
deze functie vallen kenmerken als het gebruik van voorzieningen, de arbeidsparticipatie van mensen 
en de mobiliteit van mensen. Betreft de utilitaire functie de activiteiten binnen de woning, de 
ruimtelijke functie omvat de activiteiten van de bewoner buiten de woning. 

2.3.3 Waardering van de functies van wonen per leefstijl 
Nadat in het begin van de literatuurstudie naar de woonconsument verschillende leefstijlen zijn 
gedefinieerd, zijn de verschillende functies van wonen opgesteld. In deze paragraaf zijn de functies 
van het wonen tegen de leefstijlen uiteengezet. 

Functies van wonen naar leefstijl 

Iedere woonconsument hecht een bepaalde waarde aan de functies van wonen, de mate van belang 
verschilt per leefstijl. Per leefstijl kan door interpretatie aan elke functie een waardering worden 
gegeven. In onderstaande tabel (tabel 2.5) zijn de leefstijlen uiteengezet tegen de functies van wonen. 

2 4 5 
3 1 5 

2 5 1 

3 2 5 

1 2 4 

5 3 4 
1 = belangrijkste functie van het wonen naar leefstijl 
5 = minst belangrijke functie van het wonen naar leefstijl 

Tabel 2.5: Waardering functies van wonen naar leefstijl 

Samen/evers 

1 3 

2 4 

3 4 

1 4 

3 5 
2 1 

Samenlevers vinden knus wonen belangrijk en zien de woning niet als vesting waarin zij zich 
terugtrekken (4). Toch is enige privacy wel gewenst (2). Romantische, sfeervolle architectuur in een 
levendige, parkachtige omgeving is het ideaal van deze groep (1). De ruimtelijke functie is wel 
belangrijk maar niet extreem (3), evenals de statusfunctie (5). 

Opbouwers 
De statusfunctie is voor hen het minst belangrijk (5), daarentegen is privacy voor deze mensen wel 
belangrijk (3). De ruimtelijke functie is minder van belang (4), omdat men zich vooral richt op de 
directe omgeving. Opbouwers zijn gezinsgericht en houden daarom van gezellig thuis zitten (1). Maar 
ze vinden gezelligheid in de woonomgeving met veel contacten in de buurt ook belangrijk (2). 
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Dynamische individualisten 
Luxe en opvallende architectuur zijn voor deze leefstijl een must (1). De woningen mogen niet te dicht 
op elkaar staan en privacy is belangrijk (2) . Deze groep wil een dynamische, vrije omgeving (3) . De 
ruimtelijke functie is minder belangrijk, omdat men wil wonen in een omgeving die veel te bieden heeft 
(4). De woning, de utilitaire functie, is weer ondergeschikt aan de omgeving (5). 

Buurtbewoners 
Gezelligheid in de buurt is belangrijk (1). Dit is voor een buurtbewoner belangrijker dan een mooi huis 
(5), maar de woning wel functioneel moet zijn (2). Hierna volgen de beschutting & privacy (3) en de 
ruimtelijke functie (4) . Deze laatste is minder belangrijk, omdat de buurt alles biedt wat zij nodig 
hebben. 

Stille luxe 
Deze groep wil vrij wonen, maar niet te dicht op elkaar(l) . Men wil veel ruimte en luxe (2), maar dit 
hoeft niet zichtbaar te zijn (4). De voorkeur gaat uit naar een levendige, parkachtige omgeving (3). De 
ruimtelijke functie is niet belangrijk voor deze groep (5). 

Ongebondenen 
De ongebondenen zien de woning als uitvalsbasis (1). Vrijheid is essentieel voor de ongebondenen (2). 
Deze groep is uit op voldoende ruimte voor veel in- en uitloop (3) en eigenzinnige architectuur (4). De 
ongebondenen zijn weinig thuis en hechten dan ook weinig waarde aan de beschutting & privacy (5) . 

Conclusie 

Vanuit de waardering van de functies van wonen per leefstijl kan een belangrijk conclusie worden 
getrokken. Uit de waardering komt naar voren dat de woonomgeving bij alle leefstijlen als belangrijk 
wordt ervaren. De woning zelf is minder belangrijk voor de woonconsument. Als de cumulatieve score 
per functie grafisch worden weergegeven, is het volgende beeld zichtbaar (figuur 2.6). 

Omgevingsfunctie 

Beschutting en privacy 
functie 

Utilit.aire functie 

Ruimtelijke functie 

Statusfunctie 

10 15 20 

Hoge waardering 

Figuur 2.6: Cumulatieve score per functie van wonen 

25 30 

Lage waardering 

Voor de waardering geldt dat hoe lager de score, hoe hoger de waardering. De totaalscore per functie 
kan variëren van 6 punten (6 leefstijlen met een score van 1 punt) tot en met 30 punten (6 leefstijlen 
met een score van 5 punten). 

De omgevingsfunctie is, zoals eerder gesteld, het belangrijkste. De twee functies welke direct 
betrekking hebben op de woning, de beschutting & privacy functie en de utilitaire functie worden als 
minder belangrijk ervaren. Het verschil in waardering tussen deze twee woninggerelateerde functies is 
overigens gering. 
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2.3.4 Aanleiding criteria .,., 
In het literatuuronderzoek is naar voren gekomen welke functies van het wonen de woonconsument 
belangrijk vindt bij de keuze voor een woning en een woonomgeving . 

De daadwerkelijke woonwensen zijn bepaald aan de hand van, "Huizenkopers in Profiel, voorjaar 
2001" door N. Rietdijk, "Monitoring Leidsche Rijn 2000 & 2001" van de Universiteit Utrecht en de "Nota 
Mensen, wensen, wonen" van het Ministerie van VROM (2000). De gevonden woonwensen zijn 
vervolgens onderverdeeld per functie van wonen (zie figuur 2.7). 

Beschutting & 
privacy functie 

Technische kwaliteit 
Tuin 
Oriëntatie 
Prwacy 
Uitzicht 

Utilita ire f unctie 

Woningg rootte 
Aantal kamers 
Indeling woning 
Parkeren bij de 
woning 
Uitrustingsniveau 

Statusfunct ie 

Architectuur van de 
woning 
U itst@ling van de 
woonomgeving 
I mago van de buurt 
Imago v an de Slild 

Figuur 2.7: Woonwensen per functie van wonen 

Omgev ingsfunctie 

Bebouwingsdichtheid 
Parkee/V oorziening 
Sociale v eiligheid 
Aarwezigheid 
voorzieningen 

Winkels 
- Sport 
- Scholen 
- Overig 
Bereikbaarheid van 
de woonomge1 ing 

Eigen vervoer 
- Openbaarvervoer 

Ruirrtelijke functie 

Stedelijke en 
regionale 
w inkeW oorzieningen 
Cultuur en 
uitgaansleven 
Bereikbaarheid en 
ligging t.o. V. de Slild 

In het figuur is zichtbaar op welke wijze de woonwensen per functie zijn onderverdeeld. Zo zijn 
technische kwaliteit, tuin, oriëntatie, privacy en uitzicht, woonwensen die de functie beschutting & 
privacy omvatten. 
De woonwensen zijn de aspecten waarmee de woonconsument de tevredenheid met de woning en 
woonomgeving bepaalt. Hoewel de woontevredenheid van VINEX-locaties over het algemeen goed is 
onderzocht door verschillende bureaus en instanties, is het voor dit onderzoek niet realistisch om alle 
gevonden woonwensen per locatie te onderzoeken. 

In de volgende paragraaf is dan ook een selectie gemaakt van de woonwensen, welke binnen dit 
onderzoek redel ijkerwijs als criteria kunnen worden gebruikt. Dit houdt in dat de informatie voor de 
beoordeling van de geselecteerde criteria voor alle VINEX-locaties voor handen moet zijn. Bovendien 
moeten de geselecteerde criteria uniform beschreven zijn. Een criterium zoals woninggrootte is een 
compilatie van beukmaat, aantal kamers, verdiepingshoogte en uitbreidingsmogelijkheden. 

2.3. 5 Criteria 

De criteria zijn een selectie van de wensen van de woonconsument. Deze woonwensen vloeien voort 
uit de functies van wonen, zoals eerder is beschreven. De onderverdeling van deze criteria vindt plaats 
naar woning en woonomgeving. Hierdoor ontstaat een heldere en eenvoudige onderverdeling van de 
criteria. 

Woning 

Deze criteria hebben een directe relatie met de woning . Deze komen voort uit de beschutting & privacy 
functie, de utilitaire functie en de statusfunctie. 

Woninggrootte 
De woonconsument wil graag een woning met een grote toekomstwaarde, in eerste instantie gaat het 
dan om de omvang van de woningen met aspecten als beukmaat en verdiepingshoogte. Dit geeft de 
woning een grotere flexibiliteit en daardoor ook meer uitbreidingsmogelijkheden. 
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Kwaliteit 
Iedere woonconsument heeft specifieke bouwkundige wensen met betrekking tot de eigen woning. 
Deze wensen zijn een onderdeel van de totale pakket van eisen en wensen, dat de kwaliteit van de 
woning bepaalt. Andere aspecten die de kwaliteit van de woning bepalen zijn bijvoorbeeld: 
behaaglijkheid, aanpasbaarheid. De meeste van deze aspecten die uiting geven aan kwaliteit zijn 
vastgelegd in het bouwbesluit. 

Het criterium kwaliteit, van de woning, is op het niveau van een grootschalige nieuwbouwlocatie een 
moeilijk toetsbaar begrip. Indien dit criterium gecombineerd wordt met het criterium prijs, ontstaat het 
criterium prijs/ kwaliteit. Dit criterium is uitgelegd bij de aanvullende criteria. 

Architectuur/ uitstraling 
De uitstraling en het karakter zijn van belang bij de keuze voor een bepaalde woning. Het belangrijkste 
aspect dat hieraan bijdraagt, is de architectuur van de woning. 

Privacy 
De woning moet niet alleen voldoende bescherming bieden tegen weersinvloeden, maar moet vooral 
ook een plaats zijn waar men zich terug kan trekken en waar men zichzelf kan zijn. De privacy van de 
woning zelf is daarbij niet alleen van belang. Ook de ligging van tuin of balkon en de ligging van de 
woning ten opzichte van de kavel en de buren is belangrijk voor de privacy. 

Woonomgeving 

Deze criteria zijn gerelateerd aan de omgeving van de woning. Deze komen voort uit de 
omgevingsfunctie, de ruimtelijke functie en de statusfunctie. 

Sociale veiligheid 
Veiligheid is een belangrijk criterium voor de woonconsument. Sociale veiligheid is hierbij het 
belangrijkste aspect. Brandgangen, hoge struiken die het zicht ontnemen en slechte verlichting kunnen 
een sterk gevoel van onveiligheid oproepen. 

Parkeergelegenheid 
De woonconsument is gehecht aan de auto, zeker zolang het openbaar vervoer in de ogen van de 
woonconsument geen waardig alternatief is. Een ruime aanwezigheid van parkeerplaatsen in de buurt 
van de woning is dan ook vereist. 

Bereikbaarheid 
Bereikbaarheid is een belangrijk aspect bij nieuwbouwlocaties. De woonconsument vindt het in de 
eerste plaats belangrijk dat de woning goed bereikbaar is met eigen vervoer. Openbaar vervoer wordt 
over het algemeen gezien als alternatief voor de eigen auto. 

Aanwezigheid voorzieningen 
Bij voorzieningen gaat het in de eerste plaats om een voldoende aanbod aan winkelvoorzieningen voor 
dagelijkse boodschappen in de nabijheid van de woning. Buiten deze winkelvoorzieningen blijkt uit 
verschillende onderzoeken, bijvoorbeeld ''Huizenkopers in profiel" van N. Rietdijk (2001), dat de 
woonconsument ook andere voorzieningen in de woonomgeving wenst. Het gaat hierbij voornamelijk 
om de volgende voorzieningen: 

Medische voorzieningen; 
Scholen; 
Groenvoorzieningen; 
Recreatie; 
Postkantoor/ bank; 
Sportvoorzieningen. 
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Stedelijke en regionale winkelvoorzieningen 
Naast de voorzieningen voor de dagelijkse boodschappen heeft de woonconsument ook behoefte aan 
de nabijheid van het centrum van een (grote) stad voor recreatie en fun-shopping. 

Bebouwingsdichtheid 
De bebouwingsdichtheid geeft een indicatie van typologie van de locatie en het gemiddeld aantal 
woningen dat per hectare gerealiseerd wordt op de locatie. Voor een suburbaan woonmilieu geldt een 
redelijk lage bebouwingsdichtheid (bijvoorbeeld 20 woningen per hectare) als positief. Voor een 
stedelijk woonmilieu geldt een redelijk hoge bebouwingsdichtheid (bijvoorbeeld 50 woningen per 
hectare) als positief. 

Aanvullende criteria 

Op basis van empirisch onderzoek vanuit de casestudy's blijkt dat de functies van wonen niet alle 
criteria kan leveren en dat ook niet alle criteria even gemakkelijk te toetsen zijn. De criteria die niet 
door de functies van wonen geleverd kunnen worden hebben betrekking op de woningmarkt, het 
betreft hier de criteria woningtypologie, eigendomsverhouding en prijs. 

Woningtypologie ( exclusiviteit) 
Onder invloed van een gunstige economie en gedurende het verloop van de wooncarrière wil de 
woonconsument graag een luxere woning. In eerste instantie zal zich dit uiten in de wens naar een 
"exclusiever" woningtype. Hierbij gaat het met name om twee-onder-een-kap woningen, vrijstaande 
woningen op ruime kavels en appartementen op een toplocatie in steden als Rotterdam, Den Haag en 
Amsterdam. 

Eigendomsverhouding 
Onder invloed van de gunstige economie (bij lage rente zal de consument meer kopen en minder 
sparen) en gedurende het verloop van de wooncarrière is de woonconsument eerder geneigd te kiezen 
voor een koopwoning. De vraag naar (goedkope) huurwoningen zal, mede door het beleid van de 
overheid (verkoop van sociale huurwoningen en beperking van de huursubsidie), steeds verder 
afnemen. 

Prijs / kwaliteit 
De gunstige welvaartsontwikkeling van de afgelopen jaren heeft ervoor gezorgd dat de 
woonconsument bereid is een fors hogere prijs te betalen voor een woning. Voorwaarde voor het 
betalen van een hogere prijs is dat de woonconsument er, wat betreft, woongenot op vooruit gaat. 

De criteria zijn geformuleerd op basis van wensen van de woonconsument. Hierbij is gekeken naar 
woning, woonomgeving en aanvullend de woningmarkt. De gevormde criteria maken het mogelijk het 
aangeboden woonproduct van de projectontwikkelaar en het gestelde beleid van de overheid te 
vergelijken met de wensen van de woonconsument. 

2.4 Overzicht criteria 
De criteria van de overheid, projectontwikkelaar en de woonconsument, zoals deze in dit hoofdstuk zijn 
opgesteld, zijn in tabel 2.8 weergegeven . 

Deze criteria vormen de basis voor de daadwerkelijke toets in de casestudy's. In de criteria van de 
overheid is onderscheid gemaakt in stedelijk beleid en mobiliteitsbeleid . Dit zijn in het VINEX-beleid de 
eisen van de overheid die direct betrekking hebben op woningbouwlocaties. Het stedelijk beleid gaat 
hierbij in op de inbreiding van woningbouwlocaties en het vestigen en herschikken van regionale 
voorzieningen. Sterker zijn de eisen, gesteld in het mobiliteitsbeleid, welke zijn gericht op het 
versterken van de bereikbaarheid voor het noodzakelijke verkeer. Dit vraagt om realisering van 
verkeers- en vervoersvoorzieningen en het beperken van de automobiliteit. 

De projectontwikkelaar is een ondernemer die zich bezig houdt met het ontwikkelen van vastgoed. 
Vanuit dit perspectief, het ondernemerschap, zijn de criteria van de projectontwikkelaar opgesteld. 
Hierbij gaat de ontwikkelaar, in zijn primaire doelstellingen, uit van; het lopen van een beperkt 
financieel risico, het creëren van ontwikkelingsmogelijkheden door investeringen, het realiseren van 
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een zo gunstig mogelijke afzettijd, een zo kort mogelijke doorlooptijd en het realiseren van een goede 
prijs-productcombinatie. In zijn secundaire doelstellingen wordt gestreefd naar; naamsbekendheid, het 
nemen van een voortrekkersrol en het opdoen van ervaring . 

In de criteria van de woonconsument komen de woonwensen naar voren. In deze criteria is 
onderscheid gemaakt in woning en woonomgeving. De woonconsument wenst onder andere dat; de 
woning voldoende ruimte biedt, de prijs in overeenstemming is met de kwaliteit van de woning en dat 
de architectuur een bepaald karakter biedt. In de woonomgeving wenst de woonconsument onder 
meer; hoge sociale veiligheid, voldoende parkeergelegenheid en een ruim aanbod van voorzieningen. 
Om een overall beeld te kunnen geven van alle grootschalige nieuwbouwlocaties, zijn de wensen van 
de woonconsument als geheel beoordeeld en niet naar leefstijl. 

[partij Crit~ili:,: iiib+ 
.......,. i!;iW:•ii ::fg~tJ • Criteria stedelijk beleid 

Intensivering ruimtegebruik 

"Cl Opvullen van open gaten 
"ai Vestiging en herschikking regionale voorzieningen .c .._ 
QJ Criteria mobiliteitsbeleid > 
0 

Realisering verkeers- en vervoersvoorzieninoen 

Stimuleren restrictief parkeerbeleid 

Bereikbaarheid voorzieningen 

Criteria vanuit primaire doelstellingen 
Financiële risico's .._ 

·••·• Investerinq ro ro 
]1 
..><: 

Afzettijd woonproduct 

1 Doorlooptijd project 
C Prijs-productcombinatie 0 
ij 

Criteria vanuit secundaire doelstellingen QJ 
"o' 

Naamsbekendheid .._ 
a.. 

Voortrekkersrol >, 

Opdoen van ervaring 

Criteria woning 
Woninggrootte 

Prijs / kwaliteit 

Architectuur / Uitstraling 
...., Privacy ,. 
C 
QJ 

Woninotvoologie E 
::, 

Eigendomsverhouding Vl 
C 
0 Criteria woonomgeving ' u 
C 
0 Sociale veiligheid 0 
~ Stedelijke en reqionale winkelvoorzieningen 

Parkeerqeleqenheid 

Bereikbaarheid 

Aanwezigheid voorzieningen 

1, , L Bebouwingsdichtheid 

Tabel 2.8: Overzicht criteria 

In het volgende hoofdstuk is een toetsingskader vastgesteld, waarbinnen de casestudy's worden 
uitgevoerd. 
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• 1 

3. Toetsingskader 

In dit hoofdstuk is beschreven hoe binnen dit onderzoek de daadwerkelijke toetsing plaatsvindt. In de 
eerste paragraaf is de wijze van toetsing aan de hand van een voorbeeld toegelicht, waarna in de 
laatste paragraaf de verdere uitwerking van het onderzoek is geschetst. 

3.1 Wijze van toetsing 
In deze paragraaf is de wijze van toetsing vastgelegd. Uitgangspunt voor de toets zijn de criteria, zoals 
in het vorige hoofdstuk zijn weergegeven. Per criterium is bepaald wanneer deze positief dan wel 
negatief beoordeeld moet worden. Het resultaat van de toets geeft de mate van succes aan voor de 
verschillende criteria. 

De wijze van toetsing is uitgelegd aan de hand van een voorbeeld in figuur 3.1. In Bij lage IV zijn alle 
criteria apart uitgewerkt in een dergelijk figuur. 

'.P4RH1iseiing verkeer- en veivoersvoorzlenlngen 'ffik , 

Toelichting: De realisering van verkeers- en vervoersvoorzieningen, zowel voor het openbaar als voor 
het particulier vervoer. Het beleid is er op gericht om de vestiging van bedrijven en 
voorzieningen met een bepaald mobiliteitsprofiel op locaties met een bijbehorende 
ontsluiting voor fiets, auto en openbaar vervoer te bevorderen. 

Toetsingsoordeel De realisering van verkeers- en vervoersvoorzieningen is niet in zeer slecht 
overeenstemming met het gestelde beleid, Zeer slechte inpassing van 
verkeers- en vervoersvoorzieningen in het olan. 

De realisering van verkeers- en vervoersvoorzieningen is nauwelijks 
in overeenstemming met het gestelde beleid, Slechte inpassing van 
verkeers- en vervoersvoorzieninqen in het plan . 

De realisering van verkeers- en vervoersvoorzieningen is in 
overeenstemming met het gestelde beleid . 

De realisering van verkeers- en 
vervoersvoorzieningen is in overeenstemming met 
het gestelde beleid. Goede inpassing van verkeers-
en vervoersvoorzieningen in het plan. 

De realisering van verkeers- en 
vervoersvoorzieningen is in 
overeenstemming met het gestelde beleid. 
Zeer goede inpassing van verkeers- en 
vervoersvoorzieningen in het plan. zeer goed 

Score: -- - 0 + ++ 1 nvt 1 

Figuur 3.1: Voorbeeld van uitgewerkt criterium (bewerking van Smeets, 1994) 

Het voorbeeld betreft het criterium ''Realisering verkeers- en vervoersvoorzieningen"van de overheid. 
In de toelichting is een omschrijving gegeven van het criterium, zoals is vastgelegd in paragraaf 2.1.5. 

Het toetsingsoordeel geeft aan in hoeverre een criterium is uitgewerkt op een locatie en voldoet aan 
de verwachting van de overheid (in dit voorbeeld). Voor de beoordeling hiervan zijn de volgende 
randvoorwaarden van toepassing: 

De criteria zijn vanuit het oogpunt van de desbetreffende partij beoordeeld; 
De beoordeling geschiedt aan de hand van het gros van de woningen; 
Met betrekking tot nog te realiseren doelen op de VINEX-locaties speelt tijd een belangrijke rol. 
Deze factor kan indien nodig als aanvullende factor gebruikt worden bij het beoordelen van 
criteria. 

In dit voorbeeld kan het voor locaties mogelijk zijn dat de realisering van deze voorzieningen gepland 
staan en nog niet zijn gerealiseerd. Gekeken is dan naar wat op dit moment redelijkerwijs gerealiseerd 
had moeten zijn. 
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Bij de beoordeling van de criteria is de score toegekend in verschillende gradaties. Wanneer een 
criterium voor de desbetreffende partij een zeer goede bijdrage levert aan de locatie is dit criterium 
beoordeeld als "++", een goede bijdrage "+", een redelijke bijdrage "O", een slechte bijdrage "-" en 
een zeer slechte bijdrage "- -". Niet van toepassing is van kracht zodra het criterium niet voor de 
locatie in aanmerking komt. 

Voor de beoordeling van de criteria is gebruik gemaakt van literatuur over de desbetreffende locatie en 
interviews met diverse partijen. Bij de woonconsument zijn tevredenheidsonderzoeken geraadpleegd 
voor de beoordeling van de diverse criteria. Indien tevredenheidsonderzoeken niet voorhanden zijn, of 
afwijken op bepaalde criteria, is de beoordeling volgens het geschetste toetsingsoordeel uitgevoerd. Te 
allen tijde geldt dat beoordelingen uit interviews of tevredenheidsonderzoeken boven de uitgewerkte 
criteria gaan. 

Bij tevredenheidsonderzoeken geldt, zodra meer dan 80% van de bewoners van VINEX-locaties 
tevreden is met het criterium, het criterium als zeer goed is beoordeeld ( ++ ). Tussen 60 en 80% goed 
( + ), tussen 40 en 60 % redelijk (0), tussen 20 en 40 % slecht (-) en minder dan 20 % zeer slecht (--) . 

Nadat alle criteria zijn beoordeeld, zijn de resultaten van de toets verwerkt in een conclusie. In de 
conclusie komen de successen en het falen van de locatie aan de orde. 

3.2 Verdere uitwerking 
Nu de toetswijze is beschreven, is het mogelijk een aantal locaties te selecteren en te toetsen. De 
keuze van de locaties is gebaseerd op een verkenning onder VINEX-locaties. Bij de selectie van de 
VINEX-locaties is het van belang dat de locaties een voldoende grote omvang hebben (minimaal 1000 
woningen) en dat naast uitleglocaties ook binnenstedelijke locaties onderzocht moeten worden. 
Uiteindelijk zijn de navolgende locaties geselecteerd . 

Leidsche Rijn, Utrecht 

Brandevoort, Helmond 

Oosterheem, Zoetermeer 

Chassé Park, Breda 1 

Grootste en bekendste VINEX-locatie, circa 30.000 woningen, aanvang 
1995 
Algemeen gezien als een succesvolle VINEX-locatie, circa 6.000 woningen, 
aanvang 1998 

Recente VINEX-locatie, circa 8.350 woningen, aanvang 1997, Zoetermeer 
heeft ervaring met grootschalige nieuwbouw 

Binnenstedelijke VINEX-locatie, circa 650 woningen, aanvang 1996 

Tabel 3.2: Geselecteerde locaties 

De gekozen locaties zijn uitgewerkt in een casestudy, waarin de volgende indeling is gehanteerd. Als 
eerste is een algemeen beeld geschetst van het geanalyseerde project, hierbij is onder andere 
ingegaan op de typologie van de locatie en de publieke en private partijen die betrokken zijn bij de 
ontwikkeling. 
Hierna is ingegaan op de overheid. Onderzocht is hoe de criteria, volgend uit het beleid van de 
overheid, zijn uitgewerkt in de locatie. 
Bij het onderzoek naar de rol van de projectontwikkelaar is gekeken op welke wijze deze aan de 
gestelde criteria, volgend uit de doelstellingen van de onderneming, heeft kunnen voldoen. 
Als laatste is de locatie geanalyseerd op de criteria van de woonconsument. Hierbij is getoetst of de 
gerealiseerde nieuwbouwlocatie voldoet aan de eisen en wensen die de woonconsument stelt. 

Uit de casestudy's volgt een conclusie die de succes- en faalfactoren van de locaties weergeven. Door 
de diversiteit in casestudy's wordt het mogelijk de kritische succesfactoren op te stellen. 

1 Locatie is kleiner dan 1000 woningen, omdat het een binnenstedelijke locatie betreft is een uitzondering gemaakt 

32 



4. Casestudy's 

In dit hoofdstuk is de analyse van verschillende woningbouwlocaties tot stand gekomen en zijn de 
woningbouwlocaties getoetst aan de gestelde criteria. In de paragrafen zijn de geselecteerde locaties 
in een c.asestudy uitgewerkt. Aan het einde van iedere c.asestudy is een conclusie weergegeven. 

4 .1. Leidsche Rijn, Utrecht 
In 1994 gaven de gemeenten Vleuten-De Meern en Utrecht stedenbouwkundige Riek Bakker opdracht 
voor het opstellen van een Masterplan Leidsche Rijn Utrecht. Dit plan omvatte de opdracht voor het 
bouwen van 30.000 woningen, 700.000 m2 kantooroppervlak en 280 hectare bedrijventerrein. 

Rguur 4 .1: Overzichtskaart Leidsche Rijn 

De visie voor het gebied is ontleend aan een drietal begrippen: compactheid, duurzaamheid en 
identiteit. Compactheid is niet opgevat als hoge dichtheden, maar als binding met de stad Utrecht en 
het omringende landschap. Duurzaamheid vertaalt zich in het behoud van de kwaliteiten van het 
gebied en het tot stand brengen van toekomstgerichte wijken. Het plan dient zoveel flexibiliteit te 
hebben, dat zowel het plan als de wijken die daaruit voortkomen lang mee kunnen. Identiteit komt 
voort uit de wens om herkenbaarheid voor beide gemeenten. Vleuten De Meern wil niet als buitenwijk 
van Utrecht gezien worden. En Utrecht wil geen satellietstad realiseren, maar de nieuwe stadsdelen 
vanuit de compacte-stad gedachte aan het bestaande koppelen. 

Leidsche Rijn Circa 30.000 woninqen tot 2015 70% koop, 30% huur 
Woninqbouwproqramma : zie fiquur 4.3 
Particulier oodrachtaeverschao : 2% vriie kavels 
Dichtheid : qemiddeld 37 woninaen oer hectare netto 
Parkeernorm : qemiddeld 1 2 parkeerplaatsen per woninq 
Voorzieningen : scholen, winkels, bibliotheek, muziekschool, wijkpost gemeente, voorzieningen 
voor gehandicapten, kinderdagverblijven, kantoren, vrijetijdscentrum, sportzaal/veld, welzijns-
en medische voorzieninaen. Een deel van de voorzieninaen is voor reaionaal aebruik. 
Faserina: 2000-2015 
Ontsluiting : HOV-bus, bestaand NS-station Vleuten, RandstadRailstation, intercitystation, 
aansluitina op A2 en verbindina met A12 
Actoren: Gemeente Utrecht, Gemeente Vleuten- De Meern, Projectbureau Leidsche Rijn, 
woningbouwverenigingen Mitros, Amnis, BoeX, SSK, Bouwfonds/Fortis, RaboVastgoed, SVB, 
ING particuliere opdrachtoevers 
Grondexploit:atiemodel : PPS en Bouwclaimmodel 
Grondoriisberekeninasmethodiek: Grondauote 

Tabel 4.2: Kenmerken Leidsche Rijn 
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Aan het stedebouwkundige ontwerp (zie figuur 4.1) is te zien dat de wensen van beide gemeenten zijn 
gehonoreerd. De te integreren rijksweg A2 (oostzijde van Leidsche Rijn) speelt hierbij een belangrijke 
rol. Utrecht kan zodoende aan de westkant van het Amsterdam Rijn Kanaal de stad voortzetten. Door 
het concentreren van de groenvoorzieningen in het centrale gedeelte van het plangebied blijft Vleuten 
De Meern in het groen liggen. 

De schaal van Leidsche Rijn is voor Nederlandse begrippen enorm. Tezamen met de huidige inwoners 
van het gebied wonen er anno 2015 90.000 mensen, dit is vergelijkbaar met steden als Delft of 
Leeuwarden. In het ontwerp zijn alle functies die bij een dergelijke schaal passen (zoals 30.000 
arbeidsplaatsen, verkeer, openbaar vervoer, voorzieningen etc.) opgenomen. 

■ Ledsche Rrjn, Utrecht 
■ Alle VINEX-locaties 

0% l()''/4, 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Figuur 4.3: Woningbouwprogramma Leidsche Rij n 

Door de tekst heen zijn enkele sfeerbeelden van het plan Leidsche Rijn opgenomen. 

De scoretabel van Leidsche Rijn is weergegeven in Bijlage V. 

4.1.1 Overheid 
Stedelijk beleid 

Bij de keuze om Leidsche Rijn tot stedelijk uitbreidingsgebied in de regio Utrecht te ontwikkelen speelt 
de ligging ervan in de onmiddellijke nabijheid van Utrecht een doorslaggevende rol. Nabijheid betekent 
dat het aantal kilometers dat zal worden afgelegd beperkt blijft. Bovendien biedt deze "compacte" 
vorm van stadsuitbreiding goede mogelijkheden voor het gebruik van het openbaar vervoer en de 
fiets. Op het lokale schaalniveau van Leidsche Rijn zal de noodzaak om grote afstanden af te leggen en 
daarvoor de auto te gebruiken voorkomen worden door functies zo veel mogelijk te mengen. 

Het beleidscriterium "opvullen van open gaten" is in het geval van Leidsche Rijn niet van toepassing, 
omdat dit plaatsvindt op een groter schaalniveau (regionaal) en niet zoals in de VINEX bedoeld op 
stedelijk niveau. Dit criterium zal verder niet worden meegenomen in de beoordeling. 

Intensivering ruimtegebruik 
Aan functiemenging leveren vooral kantoren, kantoorachtige bedrijven en voorzieningen een grote 
bijdrage. Vanwege de mobiliteitsbeheersing ( concentratie van dichtheden en intensieve 
werkgelegenheidsfuncties rond HOV- en NS-stations) en vanwege het vergroten van de bereikbaarheid 
en de effectiviteit van het voorzieningenaanbod, is gekozen voor een zekere concentratie van 
hoogwaardige werkgelegenheid, voorzieningen en detailhandel rond knopen van openbaar vervoer. 
Kleinschalige functies (kleine kantoorruimtes, woon-werkunits, specifieke voorzieningen) en werken 
aan huis dragen bij aan functiemenging op blok- en buurtniveau en aan levendigheid en sociale 
veiligheid. (Beoordeling: redelijk, omdat rekening is gehouden met intensivering, maar geen 
aanvullende maatregelen zijn genomen.) 
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Vestiging en herschikking regionale voorzieningen 
Tussen de kernen Vleuten en De Meern wordt een nieuw gemeentelijk centrum gesitueerd. Wat betreft 
detailhandelsvoorzieningen zal dit het karakter krijgen van een groot wijkwinkelcentrum. Door een flink 
aantal onderwijs-, culturele en overige voorzieningen waaronder een nieuw gemeentehuis, in dit 
centrum te situeren kan het een volwaardig centrum worden van de uitgegroeide gemeente. 

Het overgrote deel van het oppervlak voorzieningen op stadsdeelniveau betreft groen en recreatie. 
Naast een groot stadsdeelpark (het Rijnsche Park) wordt ruimte gereserveerd voor sportvelden en 
volkstuinen. Voor kleinschalige voorzieningen zal op wijk en buurtniveau ruimte gereserveerd worden. 
Het programma voor sportvoorzieningen is behoorlijk omvangrijk, omdat handhaving en eventuele 

verplaatsing van bestaande sportvoorzieningen in de 
omgeving niet is meegerekend. 

Het Ministerie van VWS heeft toestemming gegeven tot het 
bouwen van een nieuw medisch centrum in de wijk Leidsche 
Rijn . De verwachting is dat de nieuwbouw in 2007 gereed 
zal zijn . Tot die tijd blijft het bestaande medisch centrum 
gehandhaafd op de huidige locaties in Utrecht en Bilthoven. 
De precieze nieuwe locatie is nog niet bekend. 

De ontwikkeling van de dagelijkse voorzieningen zal gelijk 
lopen met de bebouwing in de deelgebieden. De 
omvangrijke jaarlijkse woningproductie garandeert, volgens 

het "Masterplan Leidsche Rijn", een vroegtijdige beschikbaarheid van deze voorzieningen. 
(Beoordeling : redelijk, de plannen zijn zeer ambitieus, maar de uitwerking laat zeer te wensen over, 
met name in de tijd. Als gevolg hiervan zijn veel voorzieningen niet tijdig beschikbaar voor de nieuwe 
bewoners.) 

Mobiliteitsbeleid 

In het "Masterplan Leidsche Rijn" wordt gesteld dat gestreefd wordt naar beperking van het gebruik 
van de auto, met name bij verplaatsingen in het plangebied en tussen het plangebied en de stad 
Utrecht. Openbaar vervoer en fietsverkeer krijgen ruim baan. Het openbaar vervoer wordt verzorgd 
door het Randstadspoor (railverbinding binnen de randstad door de Nederlandse Spoorwegen) en het 
hoogwaardig openbaar vervoer (verbinding met de stad Utrecht door het Gemeentelijk Vervoerbedrijf 
Utrecht). Voor het fietsverkeer wordt uitgegaan van een netwerk van vrijliggende paden met een 
geringe maaswijdte. Op buurtniveau wordt het fietsverkeer gecombineerd met het autoverkeer. 

In plaats van een regionale randweg rond het gebied is een model ontwikkeld dat het 
"condensatormodel" genoemd wordt. Twee evenwijdige, centrale ontsluitingsassen verdelen het 
autoverkeer dat wordt aangevoerd vanaf de A2 (ten oosten van Leidsche Rijn) en A12 (ten zuiden van 
Leidsche Rijn) naar een serie buurtontsluitingswegen. Doordat de twee c.entrale assen slechts via de 
smalle buurtontsluitingswegen met elkaar zijn verbonden, wordt sluipverkeer tussen A2 en A12 
voorkomen. 

Realisering verkeers- en vervoersvoorzieningen 
Het programma-onderdeel verkeer reflecteert, zoals 
gesteld in het voorgaande punt, het streven om in 
Leidsche Rijn gebruik van de auto zo beperkt mogelijk 
te houden. Openbaar vervoer en fietsverkeer krijgen 
ruim baan. Het aantal hoofdroutes voor het autoverkeer 
blijft beperkt. Uitgangspunt is dat aan het autoverkeer 
meer beperkingen worden opgelegd naarmate de 
ontsluiting door openbaar vervoer en de mogelijkheden 
van het gebruik van de fiets beter zijn. 
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Om het openbaar vervoer beter te kunnen laten concurreren met de auto wordt een aanzienlijke 
verkorting van de reistijd, met name binnen de regio Utrecht, nagestreefd. Om de reistijd per 
openbaar vervoer concurrerend te maken met die van fiets of auto zijn de volgende maatregelen in het 
plan opgenomen: 

Verdichting van bebouwing rondom haltes en stations; 
Een niet te directe auto-ontsluiting; 
Redelijk grote halte-afstanden; 
Aanleg van een busbaarr: 

(Beoordeling: redelijk, omdat de plannen zeer ambitieus zijn, maar de uitwerking zeer te wensen 
overlaat, met name in de tijd.) 

Stimuleren restrictief parkeerbeleid 
Voor het parkeren in de woongebieden wordt een norm van 1,2 parkeerplaatsen per woning 
gehanteerd. In deze norm is rekening gehouden met parkeren op eigen terrein. Het gaat hierbij om 
een gemiddelde. Zo zal voor de delen van het plangebied die het dichtst bij Utrecht liggen en goed 
ontsloten zijn door het openbaar vervoer, de norm 1,0 bedragen, oplopend tot 1,6 in de op Vleutens 
grondgebied gelegen delen. De laatste betreffen in het algemeen de gebieden waar in een lage 
dichtheid de duurdere, grotere woningen zullen worden gebouwd (met parkeeraccommodatie op eigen 
terrein). Bij de aanleg van parkeerplaatsen wordt een zekere flexibiliteit ingebouwd. In eerste instantie 
zal het aantal parkeerplaatsen dat gerealiseerd wordt onder de norm blijven, om het autobezit zoveel 
mogelijk af te remmen. (Beoordeling: goed, terugdringing parkeerplaatsen door middel van strenge 
parkeernormen en voorzieningen met parkeerdruk gesitueerd aan openbaar vervoer en fietspaden.) 

Bereikbaarheid voorzieningen 
Voorzieningen zijn gedusterd in een nieuw te realiseren centrum tussen Vleuten en de Meern. De 
goede bereikbaarheid van de voorzieningen stimuleert het gebruik ervan. 
Binnen Leidsche Rijn wordt gezorgd voor comfortabele en snelle fietsroutes naar de 
voorzieningenconcentraties en de stations. Een groot deel van het plangebied ligt bovendien op 
fietsafstand van het centrum van de regio (het stadscentrum van Utrecht) en grote werk- en 
voorzieningenconcentraties in de omgeving zoals in Lage Weide en op Kanaleneiland. De voorzieningen 
zijn voor wandelaars goed te bereiken via het fijnmazig stratenpatroon of via de voorzieningenroute, 
doordat langs de belangrijkste fietsroutes een voetpad wordt aangelegd. De voorzieningen worden 
door het autoverkeer voornamelijk bereikt via buurtwegen. (Beoordeling: goed, veel aandacht is 
besteed aan de dustering van voorzieningen, waardoor verplaatsingen binnen het gebied worden 
beperkt. Bij de bereikbaarheid van deze voorzieningen is de nadruk gelegd op fietsers en 
voetgangers.) 

Conclusie 

Over het algemeen kan gezegd worden dat de gestelde criteria als redelijk tot goed zijn beoordeeld. 
Redelijk houdt hierbij in dat aan het gestelde beleid is voldaan. 

zeer slecht 
01 02 03 04 0 5 

Figuur 4.4: Grafische weergave score overheid 
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De plannen zoals in het "Masterplan Leidsche Rijn" zijn gef01TTiuleerd zijn veelbelovend, vooral op het 
gebied van voorzieningen, openbaar vervoer en bereikbaarheid. Gezien de lange voorbereidingstijd van 
deze plannen laat de realisatie van voorzieningen en openbaar vervoer op zid1 wad1ten. De taak voor 
de overheid is te waken dat deze plannen tijdig worden uitgevoerd en niet op de lange baan worden 
geschoven. 

4.1.2 Projectontwikkelaar 

Criteria vanuit primaire doelstellingen 

In de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra was Leidsdle Rijn aangewezen als uitbreidingslocatie van 
Utred1t. Hierdoor kod1ten veel ontwikkelaars, direct na publicatie, de aangewezen gronden op. De 
overheid had geen juridische mogelijkheden om in te grijpen en de gronden zelf t.e verwerven. Mede 
hierdoor is de gewijzigde Wet voorkeursrecht Gemeenten (zie Bijlage VI) van krad1t geworden. 

Financiële risico '.s' 
Het financiële risico voor Leidsd1e Rijn lag voor de ontwikkelaars laag, omdat de grondprij zen op 
moment van aankoop laag waren. Daarnaast had een van de ontwikkelaars, destijds Amev, een deel 
van de grond van het toekomstige plan Leidsche Rijn in pad1t. Bovendien heeft de gemeente Vleuten
De Meern een aantal marktpartijen benaderd om enkele deelgebieden op te kopen, omdat de 
gemeente bang was dat de grond in handen zou komen van een partij waar de gemeente liever niet 
mee wilde samenwerken. (Beoordeling: Zeer goed, zeer laag financieel risico, gemeente werkt mee 
aan verwerving gronden, opbrengsten redelijk hoog.) 

Investering 
Specifieke investeringen zijn niet gedaan door de projectontwikkelaars, doordat dit niet ten grondslag 
lag aan de filosofie van het plan Leidsche Rijn. Daarbij wilde de gemeente zelf de regie in handen 
houden. (Beoordeling: redelijk, investeringen zijn gedaan waar nodig, maar verder geen specifieke 
investeringen. Door investeringen te doen in het plan Leidsche Rijn had het proces sneller kunnen 
verlopen en hadden de ontwikkelaars de woonconsument verder tegemoet kunnen komen.) 

Afzettijd woonproduct 
De afzet van het woonproduct verloopt redelijk tot goed, met name de verkoop van grondgebonden 
woningen. De architectuur van de woningen heeft hieraan een bijdrage geleverd. De 
meergezînswoningen minder, appartementen op VINEX-uitleg locaties verkopen over het algemeen 
minder goed. (Beoordeling: redelijk, verkoop verloopt van goed naar minder goed, onder andere door 
een teruglopende economie en de vraag naar een hogere kwaliteit van de woning en de 
woonomgeving.) 

Doorlooptijd project 
In de totale planontwikkeling van Leidsche Rijn is een 
vertraging van ongeveer vijf jaar ontstaan. Een vijftal oorzaken 
liggen hieraan ten grondslag: 

Het creëren van een politiek draagvlak voor de 
verplaatsing van de A2 en de spoorlijn Utrecht - Den Haag; 
Problemen in de bestemmingsplanprocedure door een 
publicatiefout; 
Gebrek aan ervaring bij de betrokken gemeentes met 
uitbreidingslocaties; 
De annexatie van Vleuten - De Meern door de gemeente 
Utred1t; 
De verwerving van gronden. 

De eerste vier oorzaken zijn voornamelijk te wijten aan de 
overheid. Alleen het laatste punt is de projectontwikkelaars tne 
te schrijven. (Beoordeling: sled1t, de ontwikkelaars hebben alle 
"strategisd1e" gronden verworven. De "moeilijke" gronden (glastuinbouw, gronden langs snelweg) zijn 
niet door de ontwikkelaars verworven.) 
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Prijs-productcombinatie 
Door de redelijk lage grondprijzen is het voor de ontwikkelaar mogelijk meer geld te besteden aan de 
woning en de woonomgeving, tegen een redelijke verkoopprijs voor de woonconsument. Hierdoor kan 
in Leidsche Rijn een redelijk goede prijs-productcombinatie gerealiseerd worden. Door de oplopende 
grondquote zal in de toekomst relatief minder geld voor de woningen overblijven. (Beoordeling: 
redelijk, op dit moment kan een redelijke verhouding tussen de prijs en het product worden 
gerealiseerd. Door de oplopende grondquote en de teruglopende economie zal het in de toekomst 
moeilijker worden een goede prijs-productcombinatie te realiseren.) 

Criteria vanuit secundaire doe/stellingen 

Voortrekkersrol en opdoen van ervaring zijn voor de ontwikkelaars niet van toepassing, omdat het plan 
geen specifieke kennis en ervaring vereist. 

Naamsbekendheid 
Voor de twee geïnterviewde projectontwikkelaars, enerzijds Fortis en anderzijds Bouwfonds, ligt het 
plangebied van Leidsche Rijn op nabije afstand van het hoofdkantoor. Daarom is het van belang dat de 
naamsbekendheid in de regio wordt uitgedragen en het contact met de omliggende gemeenten kan 
worden versterkt. Daarbij uitgaande van Nederlands grootste VINEX-locatie draagt dit samen bij aan 
de naamsbekendheid van de geïnterviewde partijen. (Beoordeling: goed, door het opbouwen van 
contacten wordt een basis gelegd voor verwerving van toekomstige projecten.) 

Conclusie 

Bij de beoordeling van de criteria is de zeer goede score van het financiële risico opvallend. Het 
bijzonder lage risico is het belangrijkste aspect voor de zeer goede beoordeling. De totale door1ooptijd 
daarentegen, onder andere veroorzaakt door de verwerving van "moeilijke" gronden, is als slecht 
beoordeeld. Dit zou een leerpunt voor de toekomst moeten zijn. 
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Rguur 4.5 : Grafische weergave score projectontwikkelaar 

P 1 = Fi'lancele risbfs 
P2 ; lnvestering 
P3 ; Afzettijd woonproduct 
P4 ; Doorboptijd project 
PS ; Prijs-productconiln are 
P6; Naam;bekendheid 
P7 ; Voortrekkersrol 
P8 = Opdoen van ervaring 

Over het algemeen gezien kan de ontwikkelaar redelijk tot positief zijn over zijn gerealiseerde product 
op Leidsche Rijn. 

4.1.3 Woonconsument 

De woonamsument in Leidsche Rijn vormt geen dwarsdoorsnede van de Utrechtse bevolking. Leidsche 
Rijn bestaat uit meer tweepersoonshuishoudens en gezinnen (met kinderen). Ool< dertigers en 
veertigers zijn relatief goed vertegenwoordigd. Lage inkomensgroepen daarentegen zijn 
ondervertegenwoordigd. 

Woning 

Wat vinden de woonconsumenten van Leidsche Rijn de belangrijkste aspecten van hun woning? Als 
eerste noemt men de omvang van de woning als veruit het belangrijkste aspect. Op de tweede plaats 
komt de omvang van de tuin en als derde wordt de prijs / kwaliteit verhouding genoemd. 
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Vanuit "Monitoring Leidsche Rijn 2001" zijn de gestelde criteria beoordeed. De Monitoring is het 
resultaat van een onderzoek, door de Universiteit van Utrecht en het Utrechts Nieuwsblad, naar de 
tevredenheid onder bewoners van Leidsche Rijn. 

Woninggrootte 
Nagenoeg 90% van de woonconsumenten zegt tevreden te zijn met de omvang van de woning, 
slechts 3% is ontevreden en 7% heeft hierover geen mening. De tevredenheid met de omvang van de 
woning is het hoogst van alle onderzochte woningaspecten. 
De tevredenheid met de omvang van de tuin is minder: 70% van de respondenten geeft aan hierover 
tevreden te zijn. Dit houdt verband met een groter aandee respondenten dat geen mening heeft 
(17%), hetgeen verband houdt met het feit dat niet iedere woonconsument een tuin heeft. 
Belangrijker is dat 12% zegt ontevreden te zijn over de omvang. (Beoordeling: zeer goed.) 

Prijs/ kwaliteit 
De tevredenheid met de prijs / kwaliteit verhouding van de woning neemt sterk af ten opzichte van 
voorgaande jaren. Dit houdt verband met de prijsontwikkeling op de koopmarkt. Door de sterk 
gestegen prijzen, onder invloed van de conjunctuur, krijgen de nieuwe woonconsumenten minder waar 
voor hun geld. De daling in de tevredenheid, tot onder de 50% in 2001, wordt niet zozeer veroorzaakt 
door een vennindering van de kwaliteit van het aanbod, maar door de hoge prijs die de 
woonconsument daarvoor moet betalen. (Beoordeling: slecht, de verhouding tussen de sterke stijging 
in verkoopprijzen en de minder sterk gestegen kwaliteit, zorgen voor een teruglopende tevredenheid.) 

Architectuur/ uitstraling 
De architectuur van de woning kan, volgens de "Monitoring Leidsche Rijn 2001" rekenen op een hoge 
mate van tevredenheid van de woonconsument. Dit is opvallend, gezien de soms felle discussies over 
de vermeende saaiheid van de architectuur van de in Leidsche Rijn gebouwde woningen. (Beoordeling: 
redelijk.) 

Privacy 
Bij de situering van de woningen is rekening gehouden 
met de ligging van de woningen en tuinen ten opzichte 
van elkaar. (Beoordeling: redelijk.) 

Woning typologie 
Het woningbouwprogramma van Leidsche Rijn is 
conform het VINEX-gemiddelde en biedt daardoor een 
redelijke diversiteit aan woningtypen. (Beoordeling: 
redelijk.) 

Eigendomsverhouding 
Koopwoningen worden in voldoende mate aangeboden. De vraag naar huurwoningen lijkt gering door 
het geringe aantal starters en lage inkomensgroepen in Leidsche Rijn. Onder de huurwoningen is 
weinig leegstand, omdat vanuit Utrecht veel vraag is naar nieuwbouw huur. (Beoordeling: goed, voor 
de regio Utrecht is de verhouding tussen huur- en koopwoningen goed.) 

Woonomgeving 

Woonconsumenten geven verschillende prioriteiten aan zaken in hun buurt of wijk. Sociale veiligheid 
en groenvoorzieningen scoren het hoogst, gevolgd door speelgelegenheid, winkels en 
parkeennogelijkheden. 
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Sociale veiligheid 
Het gevoel van sociale veiligheid is in de wijk gezakt van 
bijna 65% in het begin naar 25% in 2001. De belangrijkste 
reden van deze afname is dat mensen in 2001 vaker geen 
mening hebben over sociale veiligheid. (Beoordeling: 
redelijk, er is rekening gehouden met hoge stuiken die het 
zicht ontnemen en verlichting. Volgens de "Monitoring 
Leidsche Rijn 2001" wonen veel mensen te kort in Leidsche 
Rijn om een gefundeerde mening te geven over de sociale 
veiligheid. Dit uit zich in het feit dat 10% van de mensen 
ontevreden is over de sociale veiligheid en 25% tevreden.) 

Stedelijke en regionale winkelvoorzieningen 
De nabijheid van Utrecht biedt grootschalige stedelijke voorzieningen. In de toekomst zal Leidsche Rijn 
eigen stedelijke voorzieningen krijgen. De bereikbaarheid van Utrecht is vanuit Leidsche Rijn op dit 
moment niet ideaal. (Beoordeling: goed.) 

Parkeergelegenheid 
De parkeergelegenheid in Leidsche Rijn kan rekenen op een geringe tevredenheid. Van de bewoners is 
30% tevreden en maar liefst 50% ontevreden. (Beoordeling: slecht, parkeren is op dit moment een 
van de grootste omgevingsproblemen in Leidsche Rijn.) 

Bereikbaarheid 
De sterkste vermindering van tevredenheid doet zich voor bij de bereikbaarheid met het openbaar 
vervoer. Van de woonconsumenten die eind 1999 kwamen wonen in Leidsche Rijn zei 60% tevreden te 
zijn met het openbaar vervoer, een jaar later was dat nog slechts 15%. Het aantal ontevredenen over 
het openbaar vervoer is over een korte periode toegenomen van 18% naar 45%. Daarmee is het 
openbaar vervoer een van de aspecten waarover de woonconsument het meest ontevreden is. De 
bereikbaarheid met de auto wordt wel als positief ervaren, door nabijheid van de snelwegen en de 
goede ontsluiting naar deze snelweg vanuit de wijk. (Beoordeling: redelijk, het openbaar vervoer is te 
laat op gang gekomen.) 

Aanwezigheid voorzieningen 
De behoefte aan meer voorzieningen is groot in Leidsche Rijn, 
vooral aan winkelvoorzieningen. Ongeveer 80% van de bevolking 
in alle wijken van Leidsche Rijn wil meer winkels voor overige 
artikelen. Naast winkels is vooral behoefte aan meer horeca en 
sportvoorzieningen in Leidsche Rijn. Horeca staat vaker op het 
wensenlijstje van één- en tweepersoonshuishoudens en van 
twintigers en dertigers; jonge gezinnen willen daarentegen vaker 
meer sportvoorzieningen. Slechts een minderheid wil meer 
voorzieningen voor gezondheidszorg en onderwijs. (Beoordeling: 
slecht, de realisatie van voorzieningen komt onvoldoende op 
gang.) 

Bebouwingsdichtheid 
Gezien over het hele plangebied is de bebouwingsdichtheid voor Randstad begrippen vrij laag. Dit 
wordt door de bewoners als positief ervaren. (Beoordeling: goed.) 
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Conclusie 

Over het algemeen kan gezegd worden dat de woonconsument tevreden is. Wanneer de 
woonconsument ontevreden is met de nieuwe woning heeft dit meestal te maken met het feit dat de 
prijzen in de afgelopen periode onevenredig zijn gestegen met de kwaliteit. Daarnaast laat de 
parkeergelegenheid te wensen over. 
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Rguur 4.6 : Grafische weergave score woonconsument 
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De verwachting is dat de tevredenheid van de woonomgeving in Leidsche Rijn in de loop van de tijd 
zal toenemen, omdat de lasten van de nieuwbouwactiviteiten minder worden en de lusten van een wijk 
in opbouw (onder andere meer en betere voorzieningen) groter worden. De woonconsument had 
blijkbaar veel hogere verwachtingen van de inrichting van hun wijk dan op het moment van verhuizing 
kon worden waargemaakt. 

4.1. 4 Conclusie Leidsche Rijn 
Ondanks dat Leidsche Rijn veelal negatief wordt afgeschilderd in de media, blijkt in dit onderzoek dat 
deze uitlatingen niet altijd terecht zijn. Een goed voorbeeld hiervan is dat in diverse artikelen de 
architectuur van Leidsche Rijn het moet ontgelden, terwijl de woonconsument over het algemeen 
tevreden is over de architectuur. 

Een punt van aandacht is de kwaliteit van de woningen. Hoewel de kwaliteit van de woningen niet 
onderdoet voor de kwaliteit van andere woningen moet voor de woning in Leidsche Rijn een 
aanzienlijk hogere prijs worden betaald (Het prijsverschil op landelijk niveau is groot, het verschil met 
de prijzen binnen de regio is beperkt.). De woonconsument is best bereid deze prijs te betalen, maar 
verwacht daarvoor wel een hogere kwaliteit terug. 

Op het gebied van parkeren, infrastructuur en voorzieningen is duidelijk een spanningveld aanwezig 
tussen overheid, marktpartijen en woonconsument. Hierbij lijkt de woonconsument steeds aan het 
kortste eind te trekken. 

41 



4.2 Brandevoort, Helmond 
Brandevoort wordt een geheel op zichzelf staand Brabants dorp, apart liggend ten opzichte van het 
stedelijk gebied van Helmond. Daarmee maakt Brandevoort deel uit van het zogenaamde 
middengebied tussen Eindhoven en Helmond. De landschappelijke structuur van deze regio wordt 
gekarakteriseerd door sterk gegroeide dorpen, bossen, intensieve veehouderij en restanten tuinbouw. 
Brandevoort voorziet in de ontwikkeling van 6.000 woningen met bijbehorende voorzieningen en 45 
hectare bedrijventerrein. In het kader van de VINEX-taakstelling dienen 3.000 woningen te worden 
opgeleverd voor 2005. Ook zal een deel van het bedrijventerrein in de genoemde periode worden 
ontwikkeld. 

Rguur 4.7: Overzichtskaart Brandevoort 

Als dit Brandevoort gereed is, zullen er ongeveer 6.000 woningen staan en plusminus 17.000 mensen 
wonen. Karakteristiek voor Brandevoort is de bijzondere architectuuropdracht. Zo is de vormgeving 
geïnspireerd op de traditionele Brabantse woningbouw. In de straten zullen zoveel mogelijk 
verschillende woningen worden gebouwd. Hierdoor wordt een zeer afwisselend straatbeeld bereikt en 
wordt ingespeeld op de behoefte aan individualiteit. (Filosofie Rob Krier, stedenbouwkundige 
Brandevoort: Stedenbouwkundige prindpes ontlenen aan vroeger gebouwde voorbeelden betekent, 
aanhaken bij bewezen kwaliteiten als flexibiliteit en attractiviteit Dat is heel wat anders dan steunen 
op intellectuele theorieën over het functioneren van de stad.) 

Brandevoort 

Tabel 4.8: 

Voorzieningen : basisscholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, sportcomplex, woonzorg-
zone sociaal-culturele voorzienin horeca food en non-food. 
Faserin : 1998-2015 
Ontsluiting: d.m.v. weg en stads- en beltaxi. Plannen voor een voorstadhalte (NS) zijn gereed, 
voorlo i een busvoorzienin 

uote 
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De Veste (zie figuur 4.7) is de op een terpachtige verhoging gebouwde dorpskern. De huizen hebben 
afwisselende, hoge gevels met de sfeer van een oud vestingstadje. Winkels en wijkvoorzieningen 
zullen hier hun plaats vinden. 

Schutsboom is ruim van opzet, met de nadruk op de natuurlijke omgeving. Vooral vrijstaande en 
halfvrijstaande woningen zijn hier gerealiseerd aan groene paden en laantjes, waardoor Schutsboom 
een landschappelijk karakter krijgt. Dit deelplan nadert de voltooiing. 

Brand past in het klassieke beeld van Brandevoort. Aandacht is besteed aan de directe relatie met de 
tuinen: erkers, serres en veranda's. 

In het deelplan Stepekolk is gezocht naar een uitwerking van een in Brabant herkenbaar thema: 
woningen met boerderijsfeer. De woningen in de wijk Stepekolk leggen de relatie met het eenvoudige 
Brabantse landhuis. 

■ Brandevoo rt, Herrond 
■ Alle VINEX·k:Jcaties 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% l000~ 

Figuur 4.9 : Woningbouwprogramma Brandevoort 

Bij de bouw van Brandevoort wordt rekening gehouden met de hedendaagse voorwaarden: veel 
aandacht is besteed aan energiezuinige bouw en duurzame materiaaltoepassingen. De aanwezige 
groenvoorzieningen worden gehandhaafd en geïntegreerd in het nieuwe plan. Verder wordt een 
watersysteem aangelegd waarbij het hemelwater bij natuurlijke infiltratie terugstroomt naar de natuur. 

Door de tekst heen zijn enkele sfeerbeelden van het plan Brandevoort opgenomen. 

De scoretabel van Brandevoort is weergegeven in Bijlage V. 

4.2.1 Overheid 
Stedelijk beleid 

Uitgangspunt bij de planvorming van Brandevoort is de zorgvuldige inpassing van het plan in het 
bestaande landschap. Het landschap van Brandevoort 
bestaat uit een veelheid van bestaande erven, de restanten 
van laanbeplantingen langs de ontginningswegen met vele 
oude eiken en de aanwezige beplantingsmassa's. Het 
streven is deze elementen zoveel mogelijk in het 
planconcept op te nemen. 

Het beleidscriterium opvullen van open gaten is bij de 
casestudy Brandevoort niet van toepassing, daar het om een 
uitleglocatie gaat en zal dan ook niet in de boordeling 
worden meegenomen. 
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Intensivering ruimtegebruik 
Kleinschalige functies (kantoortjes, woon-werkunits, specifieke voorzieningen) en werken aan huis 
dragen bij aan functiemenging op blok- en buurtniveau en aan levendigheid en sociale veiligheid. 
(Beoordeling: redelijk, omdat rekening gehouden is met intensivering van het ruimtegebruik. ) 

Vesüging en herschikking regionale voorzieningen 
In Brandevoort worden alleen het recreatiepark op regionaal niveau gerealiseerd. (Beoordeling : 
slecht.) 

Mobiliteitsbeleid 

Vanwege de centrale ligging van Brandevoort kan eenvoudig gebruik worden gemaakt van alle 
mogelijke stedelijke functies binnen de regio. Hierbij kari gedacht worden aan onder meer, 
hoofdwinkelcentra, ziekenhuizen, voortgezet onderwijs, hogescholen, universiteiten en culturele 
voorzieningen. Maar ook aan bedrijven- en kantoorgebieden. Het centrum van Helmond ligt op circa 
drie kilometer van het centrum van Brandevoort. En via de /l:2.70 en de Geldropsevveg is het centrum 
van Eindhoven, op een afstand van drca acht kilometer, eenvoudig bereikbaar. Bovendien is in 
Brandevoort een voorstadhalte van de Nederlandse Spoorwegen gepland. 

Realisering verkeers- en vervoersvoorzieningen 
Het "Masterplan Brandevoort" stelt dat voor Brandevoort een 
mobiliteitsprofiel is ontwikkeld dat past bij een duurzame stedelijke 
ontwikkeling. Dit houdt in dat het langzaam verkeer bevorderd 
wordt en dat het gebruik van het openbaar vervoer centraal staat. 
Dit overigens zonder de bereikbaarheid per auto aan te tasten. 
In Brandevoort is een station van de Nederlandse Spoorwegen 
gepland, waardoor bewoners van Brandevoort voor een 
treinverbinding niet langer afhankelijk zijn van station Helmond. 
Binnen de wijk vormt de Brandevoortse Dreef de belangrijke schakel 
tussen de verschillende deelplannen en de genoemde hoofdwegen. 
In de woongebieden krijgt het langzaam verkeer alle ruimte. De 
fietser zal zijn eigen plek krijgen in het verkeersplan, waarbij 
veiligheid voorop staat. Zo zullen fietsers in "De Buitens" veelal een 
aparte rijstrook hebben. Deze fietspaden sluiten aan op het 
regionale netwerk. (Beoordeling: slecht, bereikbaarheid met de auto 
is redelijk tot goed daarentegen is de bereikbaarheid met het 
openbaar vervoer nog niet van de grond gekomen. Als tijdelijke 
oplossing rijdt slechts een belbus in het gebied.) 

Stimuleren restrictief parkeerbeleid 
Voor het parkeren in woongebieden wordt een norm van 1,6 parkeerplaatsen per woning gehanteerd. 
In deze norm is rekening gehouden met parkeren op eigen terrein. Het gaat hierbij om een 
gemiddelde. Zo heeft het centrumdeel van het plangebied ('De Veste'') een lagere parkeernorm dan 
de omliggende gebieden ("De Buitens") van het plangebied. De norm van gemiddeld 1,6 is voor 
VINEX-begrippen redelijk hoog, maar ligt ten grondslag aan de planfilosofie. (Beoordeling: goed.) 

Bereikbaarheid voorzieningen 
Vanwege de gunstige ligging ten opzichte van de autosnelweg Helmond - Eindhoven en de provinciale 
weg richting Geldrop is Brandevoort goed ontsloten en de omliggende plaatsen snel en gemakkelijk 
bereikbaar. (Beoordeling: redelijk, doordat de bereikbaarheid met het openbaar vervoer nog te wensen 
overlaat.) 
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Condusie 

Bij de criteria van de overheid scoort alleen het parkeerbeleid van Brandevoort goed. Dit door de 
redelijk lage parkeernorm van 1,6 parkeerplaatsen per woning, waarbij rekening is gehouden met 
parkeren op eigen terrein. 
Daarentegen is slechts beperkt invulling gegeven aan de intensivering van het ruimtegebruik. De 
criteria vestiging en herschikking van regionale voorz,ernngen alsmede verkeers- en 
vervoervoorzieningen zijn zelfs als slecht beoordeeld. Als regionale voorziening is alleen een 
recreatiepark in het plan opgenomen. De verkeers- en vervoersvoorzieningen zijn voor VI NEX
begrippen al vrij beperkt en daarbij komt de uitvoering ook nog eens laat op gang. 
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Rguur 4. 10:Grafische weergave score overheid 
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Over het algemeen kan gezegd worden dat redelijk tot slecht aan het beleid van de overheid is 
voldaan. 

4.2.2 Projectontwikkelaar 
Criten"a vanu,t primaire doelstellingen 

"Wie wat bijzonders wil moet ingesleten automatismen eruit halen en het doel zo scherp mogelijk 
formuleren. Dat vraagt veel van een organisatie en kost tijd; de ontwikkelingskosten liggen volgens 
Bouwfonds bij Brandevoort tweemaal zo hoog als gebruike/ijk. Men moet bijvoorbeeld de tijd durven 
nemen voor de architectenkeuze. Men moet goed naar de markt kijken, goed naar de plek kijken en 
innovatief durven zijn. Bij veel plannen ziet men toch dan men die aandacht niet kan opbrengen en in 
herhaling valt. Probleem blijft intussen dat de projecten zo'n lange looptijd hebben dat de continuiteit 
in de bezetting problemen gaat opleveren. Iets bijzonders maken lukt verder alleen als een gemeente 
gedrevenheid bezit en een sterke organisatie. Ook dan is streven naar iets bijzonders nog niet zonder 
risico: wanneer men iets als Brandevoort niet echt tot in details goed doet, zakt het als pudding in 
elkaar. *(Dhr. Jansma, Bouwfonds in NRC, 9 juli 1999). 

Financiële risico's 
Het eerste plandeel, waarin zich het informatiecentrum bevindt, 
is tegen kostprijs gerealiseerd. Ontwikkelaars hadden in eerste 
instantie weinig vertrouwen in het project, varkenshouderijen in 
het gebied vormden een grote belemmering voor het totale plan. 
De gemeente slaagde niet in het uitkopen van de 
varkensboeren, vanwege de beperkte financiële 
onderhandelingsruimte van de gemeente. Uiteindelijk zijn de 
varkensboeren uitgekocht door de ontwikkelaars. De 
ontwikkelaars hebben het deficit op de koop toe genomen om 
het plan vlot te kunnen trekken. Om het financiële risico voor de 
rest van het plan te beperken is als eis gesteld dat voor de 
aanvang van de bouw minimaal 50% van de woningen moet zijn 
voorverkocht. (Beoordeling : slecht.) 
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Investering 
Een van de grootste investeringen is gedaan in het informatiecentrum. De ontwikkelaar maakt daarbij 
ook investeringen in personeel, maquettes, animatiefilms, 3D-tekeningen en dergelijke. Dit om de 
woonconsument inzicht te geven in het plan. Het informatiecentrum was in eerste instantie een eis van 
de gemeente. De historische waarde van de locatie hield in dat specifieke investeringen moesten 
worden gedaan om bepaalde kenmer1<en terug te laten komen in het plan. Hierbij moet gedacht 
worden aan bijvoorbeeld het inpassen van bestaande beplanting, bomen en historische wegen. 

De Brandevoortse architectuur is ook een investering voor de ontwikkelaar. De grote diversiteit aan 
woningen maakt repetitie moeilijk en leidt dus tot hogere bouwkosten. Deze investering verdient zich 
wel snel terug doordat de woonconsument bereid is een hoger prijs te betalen voor woning met de 
karakteristieke architectuur. . (Beoordeling: goed, door de gedane investeringen zijn betere 
ontwikkelingsmogelijkheden ontstaan.) 

Afzettijd woonproduct 
Bij de ver1<oop en uitvoering wordt een gemiddeld tempo van ongeveer 250 woningen per jaar in acht 
genomen. Hierbij is prijselasticiteit altijd belangrijk geweest. De ontwikkelaar moet blijven opletten met 
prijsstijgingen die worden doorgevoerd, in sommige gevallen kan beter wat rendement worden 
ingeleverd om de ver1<oop te blijven stimuleren. Overall kan gezegd worden dat de afzettijd, gezien de 
conjunctuur, verliep volgens de verwachtingen van de ontwikkelaars. (Beoordeling: goed.) 

Doorfoopbjd project 
Vanaf acquisitie tot de daadwerkelijke ver1<oop bedraagt de doorlooptijd gemiddeld anderhalf tot twee 
jaar. In een enkel geval heeft de grondverwerving wat vertraging opgelopen doordat een aantal 
boeren niet gemakkelijk uit te kopen waren. (Beoordeling: redelijk.) 

Prijs-productcombinade 
Volgens de ontwikkelaar had binnen het plangebied geen beter 
product dan Brandevoort kunnen worden gerealiseerd. Helmond 
heeft al "pilot" gehad in dezelfde stijl als Brandevoort; Dierdonck. 
Dat was door de woonconsument goed ontvangen : 16 woningen 
per hectare, goede voorzieningen, kinderen kunnen zonder gevaar 
door de wijk heen fietsen. Brandevoort moest, vanwege de VINEX
eisen 35 woningen per hectare worden. Als oplossing is gekozen 
om in "De Veste" 70 woningen per hectare te realiseren en in "De 
Buitens" 18 woningen per hectare. (Beoordeling: goed, de kosten 
voor het product zijn binnen de marges gebleven.) 

Criteria vanuit secundaire doelstellingen 

Naamsbekendheid 
Brandevoort geeft slechts een indicatie van datgene wat door de ontwikkelaar kan worden 
gerealiseerd. Brandevoort is niet het enige project, andere projecten hebben een heel ander karakter 
maar leveren net zo goed een bijdrage aan de naamsbekendheid. (Beoordeling: goed, het project 
heeft voldoende effect gehad op de naamsbekendheid voor de ontwikkelende partijen.) 

Voortrekkersrol 
Het ontwikkelen van een specialisme is niet echt tot uitdrukking gekomen in Brandevoort. Dus hierin is 
geen voortouw in genomen door de ontwikkelaars. Bij de inschrijving daarentegen heeft Bouwfonds 
het initiatief genomen om geen uitgewerkt plan neer te leggen, maar een planfilosofie (van Rob Krier). 
Na de gunning is deze filosofie uitgewer1<t in het Masterplan Brandevoort. (Beoordeling: goed, 
uitdragen van een filosofie.) 

46 



Opdoen van ervaring 
Brandevoort is een vorm van "wild wonen". Elke woning is een ontwerp op zich, dit is voor 
ontwikkelaar en aannemer een extra moeilijkheidsgraad bij het ontwikkelen en voorbereiden. 
(Beoordeling: redelijk, ervaring opdoen met grote diversiteit, maar in hoeverre pas je dit in de 
toekomst toe.) 

Conclusie 

De aiteria van de projectontwikkelaar zijn veelal positief beoordeeld. Bij de aiteria vanuit de primaire 
doelstellingen zijn de investering en afzettijd van het woonproduct als goed beoordeeld. De extra 
investeringen die de ontwikkelaar heeft gedaan hebben geleid tot betere ontwikkelingsmogelijkheden. 
Daarentegen is het financiële risico wel een punt van aandacht. Anderzijds had zonder de uitkoop van 
de varkensboeren door de ontwikkelaars het project nooit aangevangen kunnen worden. 

P l P2 P3 P4 PS P6 P7 PB 

Figuur 4. 11: Grafische weergave score projectontwikkelaar 

Pl :::::; F11ance1e r5ico's 
P2; uwesterilg 
P3 ; Afzettijd woonproduct 
P4 ; Doorbopcijcl project 
PS ; Prijs-proouctcorrtJn ate 
P6; Naam;bekendhei:I 
P7 ; Voortrekker,;rol 
PR = Opdoen van ervarrlg 

Over het algemeen kan de projectontwikkelaar tevreden zijn met het geleverde product en deze 
beweert zelf dan ook, dat er geen beter product gerealiseerd had kunnen worden op deze locatie. 

4.2.3 Woonconsument 
Woning 

Vanuit een klanttevredenheidonderzoek uit 2002, zijn de gestelde aiteria beoordeeld. 

Woninggrootte 
De huidige bewoners beoordelen de grootte van de woning als redelijk (44%) tot goed (34%). Slechts 
zes procent zegt ontevreden te zijn met de grootte van de woning. (Beoordeling: goed. ) 

Prijs / kwaliteit 
De tevredenheid met de prijs / kwaliteit verhouding van de woning 
neemt iets af. Door de sterk gestegen grondprijzen krijgen de 
bewoners minder waar voor hun geld. (Beoordeling : redelijk.) 

Architectuur / Uitstraling 
Brandevoort heeft de naam te danken aan de architectuur en 
uitstraling. De bewoners beoordelen de architectuur in Brandevoort 
als goed (44%) en voor sommige delen van het plan tot zeer goed 
(38 %). (Beoordeling : zeer goed.) 

Pn·vacy 
De privacy van buitenaf is groot, door de gesloten bouwblokken 
(met name " De Veste") met toegang naar het binnenterrein via een 
beveiligde poort. De privacy ten opzichte van de buren is redelijk, 
door de ligging van de tuin. (Beoordeling: redelijk) 
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Woning typologie 
Meer twee-onder-een-kap en vrijstaande woningen ten opzichte van het VINEX-gemiddelde. Deze 
verhouding geeft, gezien de vraag vanuit de Brabantse markt, een goede verhouding van de gewenste 
woningtypen weer. (Beoordeling: goed.) 

Eigendomsverhouding 
De verhouding tussen huur en koop ligt respectievelijk 15% en 85%. Deze verdeling zorgt voor 
voldoende koopwoningen zoals in de Brabantse markt gewenst is en staat toe dat starters op de 
woningmarkt een huurwoning in Brandevoort kunnen betrekken. (Beoordeling: goed.) 

Woonomgeving 

Sociale vetligheid 
Door de afgesloten bouwblokken met de beveiligde toegangspoorten 
naar de binnenpleinen (met name in " De Veste") wordt een groot 
gevoel van veiligheid gecreëerd. Tevens zijn in de andere plandelen 
pleinen tussen de bouwblokken gesitueerd, waardoor een gevoel van 
openheid wordt versterkt. (Beoordeling: goed.) 

Stedelijke en regionale winkelvoorzieningen 
De nabijheid van Eindhoven en Helmond biedt stedelijke 
voorzieningen. In de planontwikkeling zijn geen stedelijke 
voorzieningen voor Brandevoort. De bereikbaarheid met het openbaar 
vervoer vanuit Brandevoort naar Eindhoven en Helmond is op dit 
moment nog niet ideaal. (Beoordeling: redelijk) 

Parkeergelegenheid 

· ~ ·_[j -.- .. - ;__ 
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De bewoners van Brandevoort beoordelen de parkeervoorzieningen als redelijk (38%) tot slecht 
(22%). rn sommige plandelen zelfs tot zeer slecht (25%). (Beoordeling : slecht, beperkte 
parkeervoorziening op eigen terrein en in de buurt.) 

Bereikbaarheid 
De bereikbaarheid met het openbaar vervoer wordt gezien als slecht (43%). Daarentegen wordt de 
bereikbaarheid met de auto als redelijk ervaren (75%). (Beoordeling: slecht, de bereikbaarheid met 
eigen vervoer naar Brandevoort toe is redelijk, maar de bereikbaarheid met openbaar vervoer is 
vooralsnog slecht.) 

Aanwezigheid voorzieningen 
De behoefte aan meer voorzieningen is groot in Brandevoort, vooral aan winkelvoorziening. Meer dan 
helft van de bewoners beoordeelt de aanwezigheid van winkelvoorzieningen als slecht. De overige 
voorzieningen zoals medische voorzieningen en scholen worden als redelijk positief ervaren. Opvallend 
is dat de groenvoorzieningen als redelijk worden ervaren, ondanks dat veel geld is geïnvesteerd in het 
integreren van groen in het plan. (Beoordeling: slecht.) 

Bebouwingsdichtheid 
Ondanks dat voor het totale plan een hoge VINEX
dichtheid (voor Brabantse begrippen) moest worden 
gerealiseerd is dit in het plan nauwelijks terug te zien. In 
"De Buitens" is een lage dichtheid gerealiseerd, wat het 
dorpse karakter benadrukt. Daarentegen is in "De Veste" 
veel hogere dichtheid toegepast. Deze hoge dichtheid 
wordt niet als storend ervaren, door het totale karakter van 
het gebied. (Beoordeling: goed.) 
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Condusie 

De aiteria van de woonconsument zijn voornamelijk als goed beoordeeld en zelfs tot zeer goed als het 
gaat om de architectuur en uitstraling van de wijk. Daarentegen zijn ook enkele criteria als slecht 
beoordeeld. Zo laat de aanwezigheid van voorzieningen te wensen over, net als het parkeren in het 
centrum en de bereikbaartieid in het algemeen. 

zeer goed 
~ 

goed 

redeijk 
--=-~ - ,.... ,.... , 

- -
slecil t 

zeer s~cht 
WI W2 WJ W4 WS W6 W7 WB W9 W!O W il W12 

Figuur 4.12:Grafische weergave score woonconsument 

W 1 = Wonilggrootte 
W2 = Prijs / kwatte~ 
WJ = Arciltectwr / Utstralilg 
W4 = Privacy 
WS = Woningtypoogie 
W6 = E",genclo1T&Verhouding 
W7 = Sociale vefgheid 
WB ::;; Stedeijke en regionae winketvoorzienngen 
W9 = Pari<>,ergelegenheid 
W!O = Berel<baarheid 
W l 1 = Aan1NeziJheö voorzienilgen 
W 12 = Bebouwingsal::hthe d 

De bereikbaarheid met het openbaar vervoer wordt daarbij als slecht ervaren. Hierbij dient wel 
opgemerkt te worden dat, de vertraging voor de realisering van een station, voor een deel te verwijten 
valt aan de woonconsument zelf. Deze wil geen standaard station aan de rand van Brandevoort, maar 
een station in de stijl van Brandevoort. Ook de overheid vindt de aanleg van een standaard NS-station 
niet wenselijk. 

Over het algemeen kan de woonconsument zeer tevreden zijn over Brandevoort. 

4.2. 4 Condusie Brandevoort 
Het vermeende succes van Brandevoort, zoals dit in de media breed wordt uitgedragen, kan 
grotendeels worden toegesdlreven aan de uitstraling en de architectonische kwaliteit van de wijk. Niet 
alleen op architectuur en uitstraling scoort Brandevoort goed, maar alle aiteria op woningniveau 
scoren goed. De omgevingsaspecten scoren daarentegen minder. Dit is niet alleen bij de 
woonconsument zichtbaar, maar ook het gestelde beleid van de overheid wordt niet altijd even goed 
uitgedragen. 

Evenals in Leidsche Rijn is op het gebied van parkeren, infrastructuur en voorzieningen duidelijk een 
spanningveld aanwezig tussen overheid, marktpartijen en woonconsument. 

De projectontwikkelaars hebben een bijzonder goed product op de markt gezet., zeker commeràeel 
gezien. Wel zullen de ontwikkelaars zich de vraag moeten stellen of dit succes doorgezet kan worden 
in Brandevoort II. Uit financiële overwegingen zal Rob Krier niet langer aangesteld worden als 
supervisor. Hierdoor zal de filosofie achter Brandevoort minder sterk uitgedragen worden. Ook de 
stijgende grondquote maakt het moeilijk de "dure" Brandevoort architectuur te handhaven. 
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4.3 Oosterheem, Zoetermeer 
Eind jaren zestig werd Zoetermeer door het Rijk aangewezen als groeikern om de overloop van de 
bevolking uit Den Haag op te vangen. In een relatief kort tijdsbestek groeide Zoetermeer uit van een 
onopvallend dorp tot een moderne stad met meer dan 100.000 inwoners. De oude dorpskern werd 
uitgebreid met een nieuw centrum. Daar omheen verrezen één voor één de nieuwe woonwijken. 
Ondanks de vaak grote verschillen hebben vrijwel al deze wijken gemeen, dat hun stedenbouwkundige 
opzet zich weinig aantrekt van de onderliggende structuur van het oude landschap. 

De ligging en de aard van Zoetermeer gaan in de nabije toekomst radicaal veranderen. Zoetermeer ligt 
met kleinere gemeenten als Nootdorp, Pijnacker en Berkel en Rodenrijs op enige afstand nu nog 
tamelijk vrij in de zuidflank van het 'groene hart' van de Randstad. 

r 

' 
', '--

Rguur 4 .13: Overzichtskaart Zoetermeer 

Met de ontwikkeling van een aantal VINEX-locaties in het gebied tussen Den Haag, Zoetermeer en 
Rotterdam en met de uitbreiding van de kassen rond Bleiswijk ontstaat een vrijwel aaneengesloten 
stedelijk gebied. Hierdoor verandert Zoetermeer van satellietstad van Den haag in voorstad van een 
nieuw stedelijk gebied. Het platteland ten noorden van Zoetermeer zal mede onder invloed van de 
afnemende economische betekenis van de landbouw geleidelijk een ander karakter krijgen. Het 
huidige beeld van weidse poldervlaktes zal in de komende jaren plaats maken voor de ontwikkeling 
van natuur, de aanleg van bos en recreatiegebieden. 

Oosterheem Ca. 8.350 woningen, 70% koop, 30% huur 

Woningbouwprogramma: zie figuur 4.15 

Particulier opdrachtgeverschap: 2% vrije kavels 

Dichtheid: bruto 25 woningen per hectare , netto 41 woningen per hectare 

Parkeernorm : gemiddeld 1,2 parkeerplaatsen per woning 
Voorzieningen : winkels, scholen, medische en welzijnsvoorzieningen, sport, kinderopvang, kerk. 
Fasering: 2000-2007 

OntsluitinQ: 3 NS-stations Randst:adRail, bus, verbinding met provinciale weg 

Actoren : Gemeente Zoetermeer, 6 projectontwikkelaars, 4 corporaties 
Grondexploit:atiemodel: PPS 

Grondprijsberekeningsmethodiek: gedeeltelijk residuele waarde (doordat de bouw op de locatie 
een jaar vertraagd is mogen de bouwers 1000 woningen tegen marktprijs verkopen), 
gedeeltelijk referentiewaarde (gemeente heeft maximumprijs voor woningen vastgesteld). 

Tabel 4.14: Kenmerken Oosterheem 

Oosterheem zal plaats bieden aan totaal 8.350 woningen, waarvan 6.000 voor het jaar 2005 in 
aanbouw moeten zijn genomen. 

Het totale programma voor bedrijven beslaat een bruto oppervlak van 25 hectare, die gelijk worden 
verdeeld over de verschillende categorieën traditionele en meer hoogwaardige bedrijven. 
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■ OosterheefT\ Zoetermeer 
■A lle VINEX-locat ies 

Meergezins 

Twee-onder-een-kap 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 6()-0,1, 70% 80% 90% 100% 

Rguur 4.15: Woningbouwprogramma Oosterheem 

Door de tekst heen zijn enkele sfeerbeelden van het plan Oosterheem opgenomen. 

De scoretabel van Oostemeem is weergegeven in Bijlage V. 

4.3.1 Overheid 
De keuze voor Oostemeem en ander zogenaamde VINEX-locaties vloeit voort uit het beleid van de 
overheid om de toekomstige verstedelijking van Nederland rond de grote steden te concentreren. Men 
beoogt met dit beleid de mobiliteit te beteugelen en de schaarse open ruimte zoveel mogelijk te 
sparen. Door het accent te leggen op de bouw van niet te dure koopwoningen hoopt men de 
doorstroming in de bestaande goedkope woningvoorraad op gang te brengen. Op die manier kan een 
deel van deze voorraad beschikbaar komen voor woningzoekenden met een laag inkomen. 

Stedelijk beleid 

Het beleidscriterium "opvullen van open gaten" is in het geval van Oostemeem niet van toepassing, 
omdat dit plaatsvindt op een groter schaalniveau (regionaal) en niet zoals in de VINEX bedoeld op 
stedelijk niveau. Dit criterium zal verder niet worden meegenomen in de beoordeling. 

Intensivering ruimtegebruik 
Het plan dient kansen te geven voor de ontwikkeling van verschillende typen kleinschalige 
bedrijvigheid in het woongebied. Dat kan uiteenlopen van kleine bedrijfsunits aan doorgaande routes 
en bij ver1<eersknooppunten tot praktijkwoningen op strategische locaties in de wijk. (Beoordeling: 
redelijk, omdat rekening is gehouden met intensivering, maar geen aanvullende maatregelen zijn 
genomen.) 

Vestiging en herschikking regionale voorzieningen 
Bij de ontwikkeling van Zoetermeer in de afgelopen decennia zijn al veel regionale voorzieningen 
opgenomen. Voor Oostemeem zijn geen verdere plannen voor vestiging en herschikking en van 
regionale voorzieningen. (Beoordeling: niet van toepassing) 

Mobiliteitsbeleid 

Realisering verkeers- en vervoersvoorzieningen 
Oostemeem wordt door het doortrekken van de lijn tussen Zoetermeer en Rotterdam aangesloten op 
RandstadRail. Op de locatie is voorzien in drie stations. De geplande aanleg van de Randst:adRail is 
uitgesteld tot 2004 (in eerste instantie 2002), omdat het Ministerie van Ver1<eer & Waterstaat nog geen 
beslissing heeft genomen. Ondanks dit uitstel is de bereikbaarheid met openbaar vervoer 
gegarandeerd door een aantal (tijdelijke) buslijnen met redelijk hoge frequentie. (Beoordeling: goed, 
de realisering van verl<eers- en vervoersvoorzieningen is in overeenstemming met het gestelde beleid. 
Ondanks de vertraging in de realisering van de definitieve voorzieningen zijn tijdelijke voorzieningen 
getroffen, waardoor de bereikbaarheid met het openbaar vervoer gewaarborgd is.) 
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Stimuleren restricäef parkeerbeleid 
Voor het parkeren in de woongebieden wordt een norm van 1,2 parkeerplaatsen per woning 
gehanteerd. (Beoordeling : goed, voor parkeren in openbaar gebied is een lage parkeernorm 
aangehouden. Voor de duurdere woningtypen wordt met name geparkeerd op eigen terrein.) 

Bereikbaarheid voorzieningen 
De voorzieningen welke binnen Oosterheem gerealiseerd zullen gaan worden zijn verspreid over drie 
dusters binnen de wijk. Doordat deze voorzieningen nog niet gerealiseerd zijn, zijn op een centraal 
punt een aantal tijdelijke voorzieningen gehuisvest. Door de centrale ligging van de tijdelijke 
voorzieningen en de spreiding in drie dusters van de uiteindelijke voorzieningen is de bereikbaarheid 
gewaarborgd. (Beoordeling: goed, door de ontwikkeling van Zoetermeer in de laatste decennia is al 
rekening gehouden met de plaatsing van voorzieningen.) 

Condusie 

Over het algemeen valt te zeggen dat aan de gestelde criteria redelijk tot goed is voldaan. Redelijk 
houdt in dat aan het gestelde beleid is voldaan. 

s~cht 

zeer secht 
Ol 02 03 04 05 

Figuur 4.16:Grafische weergave score overheid 
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Ondanks de vertraging in de realisering van de definitieve openbaar vervoerverbinding is de 
bereikbaarheid met het openbaar vervoer gewaarborgd door een tijdelijke busverbinding. 

4.3.2 Projectontwikkelaar 
Naar aanleiding van de grondposities zijn er veel onderhandelingen tussen de verschillende partijen 
gevoerd. Op de locatie Oosterheem heeft dit geleid tot PPS met meerdere marktpartijen. Ondanks een 
moeizame start verloopt de samenwerking op de locatie goed. 

Criteria vanuit primaire doe/stellingen 

Financiële risico's 
De financiële risico's voor dit project zijn beperkt tot het normale afzetrisico 
van de projectontwikkelaar. De projectontwikkelaars hebben het project 
verworven door het innemen van grondposities binnen het plangebied van 
Oosterheem. (Beoordeling : redelijk, de ontwikkelaars hebben een normaal 
risico gelopen en een redelijke opbrengst gerealiseerd. ) 

Investering 
Specifieke investeringen door de projectontwikkelaars zijn niet gedaan. Ook 
omdat dit niet ten grondslag lag aan de het plan voor Oosterheem. 
(Beoordeling : redelijk, investeringen zijn gedaan waar nodig, maar verder 
geen specifieke investeringen.) 
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Afzettijd woonproduct 
De afzet van het woonproduct verloopt redelijk tot goed voor het eerste plandeel. De verkoopsnelheid 
loopt van goed naar redelijk, vooral door een teruglopende economie. (Beoordeling : redelijk.) 

Doorlooptijd project 
Voor Oosterheem zijn onderhandelingen tussen de gemeente en marktpartijen gevoerd naar aanleiding 
van de grondposities. Deze onderhandelingen en het experimenteren met en ontwikkelen van nieuwe 
vormen van samenwerking vroegen extra tijd. De procedurefout in Zoetermeer2, waardoor de bouw 
met één jaar vertraagd is, draagt ook bij aan de achterstand. (Beoordeling: slecht) 

Pnjs-productcombinatie 
De ontwikkelaars zijn meer dan tevreden met de gerealiseerde prijs-productcombinatie. Ondanks de 
teruglopende verkoopprijzen van de woningen is de prijs-productcombinatie nog steeds goed. 
(Beoordeling: goed.) 

Criteria vanwt secundaire doelstellingen 

Naamsbekendheid 
Voor de geïnterviewde projectontwikkelaar heeft Oosterheem een gunstige invloed gehad op de 
naamsbekendheid. Deze ontwikkelaar was nog niet eerder actief geweest in de regio Zoetermeer. 
(Beoordeling: goed) 

Voortrekkersrol 
Op Oostemeern is een deel van de woningen aangewezen als proeflocatie voor experimentele 
overheidseisen, volgens de zogenaamde " Eco kwantum-methode". De traditionele eisen, op het gebied 
van duurzaam bouwen, komen hierbij te vervallen en de experimentele eisen met betrekking tot 
duurzaamheid worden hierbij gehanteerd. (Beoordeling: goed.) 

Opdoen van ervanng 
Voor de locatie Oostertieern hebben alle betrokken marktpartijen zich verenigd in een 
samenwerkingsverband. Een samenwerkingsverband op een dergelijke schaal komt onder 
ontwikkelaars niet vaak voor. (Beoordeling: goed) 

Conclusie 

Bij de beoordeling van de criteria van de projectontwikkelaar scoren de criteria uit de primaire 
doelstellingen over het algemeen redelijk. 

zeer goed 
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Rguur 4.17:Grafische weergave score projectontwikkelaar 

Pl = Frlancële risico's 
P2 = Investering 
P3 = Afzettijd woonproduct 
P4 = Doorboptijd project 
PS = Prîjs-productcorrt>r,atie 
P6 = Naam;bekendhed 
P7 = Voortrekkersrol 
P8 = Opdoen van ervaring 

De doorlooptijd van het totale project scoort als enige slecht, dit overigens buiten de schuld van de 
marktpartijen om. 

1 Bewoners in bestaand gebied nebben een rechtszaak aangespannen tegen de gemeente, omdat een 
bouwvergunning was verleend terwtfl de mllteueffectrapportage nog niet klaar was. 
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4.3.3 Woonconsument 
Bij de beoordeling van de woonconsument, waren tevredenheidsonderzoeken niet voorhanden, maar is 
onder andere gebruik gemaakt van uitgewerkte criteria zoals deze zijn weergegeven in Bijlage IV. 

Woning 

Woninggrootte 
Het merendeel van de woningen hebben een redelijke grote beukmaat. Hierdoor ontstaat een grote 
flexibiliteit. Tevens zijn veel uitbreidingsmogelijkheden verwerkt in de kopersopties, bijvoorbeeld 
uitbouw aan de achterzijde van de woning en flexibele inrichtingsmogelijkheden. (Beoordeling: goed, 
de flexibiliteit en de uitbreidingsmogelijkheden van de woningen dragen bij aan de toekomstwaarde.) 

Prijs / kwaliteit 
Gekeken vanuit diverse internetpagina's van bewonersverenigingen (o.a. www.boeweb.nl) zijn 
nauwelijks klachten terug te vinden betreffende prijs / kwaliteit verhouding. Over het algemeen zijn de 
bewoners redelijk tevreden met de prijs / kwaliteit verhouding van de woning. (Beoordeling: redelijk.) 

Architectuur / Uitstraling 
Over de verschillende deelplannen is de architectuur zeer 
gedifferentieerd. Voor ieder bouwplan binnen het 
plangebied is gebruik gemaakt van gerenommeerde 
binnenlandse architectenbureaus. (Beoordeling: goed.) 

Privacy 
Enigszins rekening is gehouden met de ligging van de 
woningen en tuinen. (Beoordeling: redelijk.) 

Woningtypologie 
Ten opzichte van het VINEX-gemiddelde zijn iets meer twee-onder-een-kap woningen gerealiseerd, 
maar iets minder vrijstaande woningen. Gezien de vraag vanuit de regio Haaglanden hadden meer 
vrijstaande woningen kunnen worden gerealiseerd. De gemeente is in overleg met marktpartijen om 
op de markt in te spelen. Op de locatie Oosterheem is afgesproken dat in het tweede deelplan meer 
gestapelde woningbouw wordt gerealiseerd, zowel in de koop- als huursector. Hierdoor kunnen de 
kavels worden verruimd en een groter aandeel woningen in het luxe segment worden gerealiseerd. 
(Beoordeling: redelijk.) 

Eigendomsverhouding 
Volgens onderzoek door RIGO, naar VINEX-locaties in de regio Haaglanden (www.rigo.nl), is de 
omvang van de doelgroep voor duurdere woningtypen in de regio gelijk aan het gemiddelde van 
Nederland. De omvang van het aanbod van woningen in de sociale huursector ligt ruim boven het 
landelijk gemiddelde. Gezien deze verhouding en het tekort aan koopwoningen zal de omvang van de 
sociale huursector veel sterker kunnen dalen dan elders. (Beoordeling: redelijk, de verhouding tussen 
huur en koop is redelijk, door het aandeel huurwoningen 
krijgen starters meer kans in deze regio.) 

Woonomgeving 

Sociale veiligheid 
Binnen de diverse plandelen zijn pleinen tussen de 
bouwblokken gesitueerd, waardoor een gevoel van openheid 
wordt versterkt. (Beoordeling: goed, de woningen zijn voorzien 
van politiekeurmerk. ) 
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Stedelijke en regionale winkelvoorzieningen 
Het stadshart van Zoetermeer omvat tal van stedelijke 
voorzieningen en is zowel met de auto, met de fiets als 
met het openbaar vervoer goed te bereiken. (Beoordeling: 
goed, zowel de eigen stedelijke voorzieningen alsmede de 
grote steden in de Randstad zijn goed bereikbaar.) 

Parkeergelegenheid 
Ondanks de lage parkeernorm (1,2 parkeerplaatsen per 
woning) is de woonconsument redelijk tevreden met de 
parkeergelegenheid. Dit komt vooral door de parkeerplaatsen op eigen terrein, deze geven veelal 
ruimte aan ten minste één parkeerplaats. (Beoordeling: redelijk. ) 

Bereikbaarheid 
Oosterheem is goed bereikbaar met zowel het openbaar vervoer als met het eigen vervoer. Veelal 
komt op uitleglocaties het openbaar vervoer laat op gang zo ook op Oosterheem. Hier zijn tijdelijke 
voorziening getroffen in de vorm van een aantal frequente busverbindingen. (Beoordeling: goed. ) 

Aanwezigheid voorzieningen 
Om de tijd tussen de oplevering van de eerste woningen en de eerste voorzieningen te overbruggen 
zijn enkele tijdelijke voorzieningen gerealiseerd in de vorm van een wijkpost voor politie en gemeente, 
supermarkt, een bank en een welzijns- en gezondheidscentrum. (Beoordeling: redelijk, voldoende 
aanwezigheid van voorzieningen in de directe omgeving.) 

Bebouwingsdichtheid 
Gezien over het hele plangebied is de bebouwingsdichtheid, voor Randstad begrippen, vrij laag (bruto 
25 woningen per hectare). Dit wordt door de bewoners als positief ervaren. (Beoordeling : goed.) 

Condusie 

De criteria van de woonconsument zijn voornamelijk als goed beoordeeld. De locatie Oosterheem heeft 
bij de scores van de woonconsument geen opvallende punten. 

zeer goed 
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zeer slecht 
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Rguur 4 .18 : Grafische weergave score woonconsument 

4. 3. 4 Conclusie Oosterheem 

W 1 ::: Woninggrootte 
W2 = Prqs / kwaite~ 
W) = Archlectuur / Uitstralilg 
W4 = Pr111 acy 
WS = Wonngtypoog1e 
W6 = E"igendon'6Verhouding 
W7 = Sociale ve•r;}heid 
W8 = Stedei] ke en regooa e w1nke/Voorz1enngen 
W9 = Parkeergelegenhed 

W 10 = Berelkbaarhed 
Wll :::. Aanwezigheid voorzieningen 

Wl2 = Bebouwingsdi:htheid 

De locatie Oosterheem bevindt zich, ten tijde van dit schrijven, nog in een beginfase van de realisatie, 
waardoor mogelijke aanpassingen gedaan kunnen worden indien PPS-afspraken worden herzien, 
evenals stadsgewestelijke afspraken. Mede doordat de locatie zo laat gestart is, heeft: de locatie 
kunnen leren van andere VINEX-locaties. Dit komt vooral tot uitdrukking in de tijdelijke voorzieningen. 
De locatie Oosterheem scoort ook goed op de punten openbaar vervoer en een goede bereikbaarheid 
in het algemeen. 

55 



4.4 Chassé Park, Breda 
Het O,assé Park is gelegen op het voormalige kazerneterrein aan de rand van het Bredase centrum. 
Voor dit bijna dertien hectare grote terrein formuleerden Rem Koolhaas en Xaveer de Geyter in 1996 
de campusvisie: een groen gebied met aan de randen commerciële en culturele ruimten. In het groene 
gebied liggen de woongebouwen schijnbaar willekeurig verspreid. Door de campusvisie blijft het 
groene karakter van het gebied voor een belangrijk gedeelte behouden. 

' ·, 

- -~1 : r?- M O ~ . ,-

Figuur 4.19: 0verzichtskaart O,assé Park 

Dit wordt enerzijds bereikt door een hoge dichtheid (50 woningen per hectare) te combineren met een 
laag bebouwingspercentage (28% van het terrein). Anderzijds door het parkeren onder de 
woongebouwen te laten plaatsvinden. Het totale plan omvat circa 650 woningen waarvan circa 480 
appartementen en circa 170 grondgebonden woningen (woningen met meerdere etages en een eigen 
opgang op de begane grond). In het totale plan zullen ongeveer negen verschillende woningtypes 
worden gerealiseerd. Geen enkele woning bezit een eigen tuin; het openbare park is de collectieve tuin 
van de bewoners. Aan de rand van het park liggen diverse openbare gebouwen, zoals het Bredase 
Museum, het O,assé Theater, enkele hotels, Poppodium Mezz en het Stadskantoor. Het hele project 
zal medio 2003 worden opgeleverd. 

Chassé Park Ca. 650 woninqen tot 2003 85% koop, 15% huur 
Woninqbouwproqramma: zie fiquur 4.21 
Particulier oodrachtoeverschap: 0% vriie kavels 
Dichtheid: netto gemiddeld 50 woninoen oer hectare 
Parkeernorm: qemiddeld 1 2 parkeerplaatsen per woninq 
Voorzieningen : In directe nabijheid van het plan worden alleen een theater een poppodium en 
een hotel gerealiseerd. Er wordt voornamelijk gebruikt gemaakt van voorzieningen in het nabij 
oeleaen centrum van Breda . 
Faserinq: 1997-2003 
Ontsluitinq: Bus rinqweq Breda 
Actoren: Gemeente Breda, Proper Stok Woningen B.V., Amstelland Ontwikkeling Wonen B.V., 
Woninqbouwvereniqinq St Joseph 
Grondexploitatiemodel: PPS 
Grondoriisberekeninasmethodiek: n.b. 

Tabel 4.20: Kenmerken Olassé Park 
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■ Chassé Park, Breda 
■ Alle VINEX-locaties 

Meergez111s 

Ri jwoning 

Twee-onder-een-ka p 

VnJstaand 
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Figuur 4.21: Woningbouwprogramma Chassé Park 

Door de tekst heen zijn enkele sfeerbeelden van het plan Chassé Park opgenomen. 

De scoretabel van Chassé Park is weergegeven in Bijlage V. 

4. 4.1 Overheid 

Stedelijk beleid 

Intensivering ruimtegebruik 
Bij de ontwikkeling van Chassé is uitgegaan van een combinatie van wonen en recreatie. Door de 
relatief hoge woningdichtheid op slechts een beperkt deel van het totale plangebied, blijft het grootste 
deel van het maaiveld vrij voor een pari<. 
De intensivering van het ruimtegebruik komt ook tot uitdrukking in het bouwen in de hoogte 
(meergezins woningen) en de diepte (parkeren). Tevens vindt op kleine schaal de functiemening 
plaats. (Beoordeling : goed.) 

Opvullen van open gaten 
De locatie voor Chassé betreft een kazerneterrein dat door het Ministerie van Defensie is afgestoten. 
Door de ligging van het terrein aan de rand van de binnenstad van Breda, tegen de Singel, leent het 
terrein zich voor de ontwikkeling van voornamelijk duurdere appartementen voor één- en 
tweepersoonshuishoudens. (Beoordeling: goed.) 

Vestiging en herschikking regionale voorzieningen 
Bij het ontwikkelen van het plan is het nooit de opzet 
geweest om, op grote schaal, regionale 
voorzieningen te huisvesten en te herschikken. De 
redelijk kleinschalige opzet (circa 650 woningen) van 
het plan maakt het huisvesten en herschikken van 
regionale voorzieningen ook niet haalbaar. De enige 
voorzieningen welke in aanmerking komen als 
regionale voorziening zijn het Chassé Theater en het 
poppodium. (Beoordeling: goed.) 

Mobiliteitsbeleid 

Realisering verkeers- en vervoersvoorzieningen 
Door de gunstige ligging van het plangebied, tegen het centrum van Breda, was het niet nodig 
aanvullende verkeers- en vervoersvoorzieningen te creëren. Het plangebied is goed te bereiken met 
het openbaar vervoer. Het Centraal Station van Breda ligt op loopafstand van ongeveer vijftien 
minuten en de haltes van het stadsvervoer bevinden zich aan de rand van het plangebied. 
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Tevens is het gebied goed te bereiken met eigen vervoer door de ligging aan de ontsluitingsweg van 
het stadscentrum van Breda. (Beoordeling: zeer goed, goede inpassing in bestaande structuur. ) 

Stimuleren restrictief parkeerbeleid 
Parkeren voor het plangebied gebeurt onder de woningen, in meerdere parkeergarages. Ieder 
bouwblok heeft: ondergrondse parkeergelegenheid voor de bewoners en eventueel voor bezoekers. Op 
maaiveldniveau is zeer beperkt ruimte gereserveerd voor parkeren. Voor de publieke voorzieningen in 
het gebied is een parkeergarage gelegen onder het binnenterrein van het centrale plein. (Beoordeling : 
goed.) 

Bereikbaarheid voorzieningen 
Zoals reeds gesteld, is het plangebied gelegen aan het centrum van Breda. Hierdoor zijn 
voorzieningen, in het centrum van Breda, op loopafstand aanwezig. (Beoordeling: goed. ) 

Conclusie 

Chassé Park scoort op alle criteria goed en zelfs op verkeer en vervoer zeer goed. De eerlijk gebiedt 
wel te zeggen dat het hier een binnenstedelijk locatie betreft, waarbij nauwelijks voorzieningen 
dienden te worden aangelegd. De wijk is volledig ingepast in bestaand gebied. De overheid kan 
tevreden zijn met de uitwerking van het gestelde beleid. 
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Figuur 4.22 :Grafische weergave score overheid 

4. 4.2 Projectontwikkelaar 

Criteria vanuit primaire doe/stellingen 

Financiële risico s 

06 

0 1 = Intensrvemg ruirrtegebrutk. 
02 = Opvulen van open gaten 
03 = Vesti:)ng en herschikking regonale voorzemngen 
04 = Realiserilg verKeer· en vervoersvoomeningen 
OS = Stirruleren restrictief parkeerbeleid 
06 = Bere1kbaarhed voorzi:?ningen 

De financiële risico's voor dit project zijn beperkt tot het normale afzetrisico van de 
projectontwikkelaar. De projectontwikkelaar heeft: het project namelijk verworven door middel van een 
prijsvraag vanuit de gemeente. Hierdoor heeft de ontwikkelaar geen extra risico gelopen vanuit de 
aankoop van maagdelijke gronden. Ook de gerealiseerde woningtypen en de gewenste doelgroepen 
binnen de woonconsument, beperken het risico. 
Met de gerealiseerde woningtypen richt men zich op ouderen en jongere tweeverdieners zonder 
kinderen. (Beoordeling : goed, de ontwikkelaar heeft een laag risico gelopen en een redelijke opbrengst 
gerealiseerd. ) 

Investering 
Volgens de "campusvisie" voor het plangebied, zoals geformuleerd in de stedenbouwkundige visie, 
moet het plan overwegend groen worden en moet parkeren op het maaiveld worden vermeden. Nieuw 
groen moet volgens deze visie zoveel mogelijk worden beperkt. Dit houdt voor het plangebied in dat 
bestaande bomen moeten worden verplant. Het verplanten van bestaande bomen is redelijk kostbaar, 
in dit plan wordt het gezien als investering. De bestaande bomen betekenen een meerwaarde. 
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De ondergrondse parkeervoorzieningen vragen extra investeringen en extra tijd, maar verhogen de 
kwaliteit van de woningen en de woonomgeving, wat zien heeft: terugvertaald in een hogere 
verkoopprijs. (Beoordeling: goed, door gedane investeringen zijn betere ontwikkelingsmogelijkheden 
ontstaan.) 

Afzettijd woonproduct 
Gezien de hoge vraag naar woningen in de binnenstad van 
Breda, verliep de verkoop van de woningen bij vrijwel alle 
deelplannen relatief goed. Alleen de verkoop van de 
zogenaamde "theaterwoningen" bleef ac:nter bij de 
verwachtingen. Pas na een uitgebreide reclamecampagne van 
de makelaar en presentatie van de maquettes door de 
architect kwam de verkoop van de woningen op gang. 
(Beoordeling: redelijk. ) 

Doorlooptijd project 
De totale doorlooptijd is in vergelijking met de andere 
onderzochte VINEX-locaties, relatief gezien, vrij lang. De 
kleinschaligheid (650 woningen) en de ondergrondse 
parkeermogelijkheden vergen een aanzienlijke voorbereidingstijd. Een andere factor in de lange 
voorbereidingstijd ligt in het feit dat sledlts met één aannemer is gewerkt. Ondanks dit alles maakt dat 
de totale door1ooptijd voor een dergelijk project niet extreem lang is. (Beoordeling: slecht, redelijk 
lange door1ooptijd.) 

Pnjs-productcombinatie 
De verhouding tussen de verkoopprijs en het geleverde product is niet erg gunstig, omdat voor het 
totale project relatief hoge kosten zijn gemaakt. Denk hierbij aan de gestapelde bouw en het 
ondergronds parkeren. Deze kosten vertalen zic:h in een hogere verkoopprijs, maar is niet direct terug 
te vinden in de kwaliteit van het product. (Beoordeling: slec:ht.) 

Criteria vanuit secundaire doelstellingen 

Naamsbekendheid 
De ontwikkelaar (Proper Stok) geeft: in het gesprek aan dat 01assé Park primair een prestige project is. 
Het project is in eerste instantie ook op basis van deze doelstelling aangenomen. Het genereren van 
winst kwam in principe op een tweede plaats. (Beoordeling: goed, het project heeft effect gehad op de 
naamsbekendheid van de ontwikkelaar.) 

Voortrekkersrol 
De projectontwikkelaar heeft niet het voortouw 
genomen in het invullen van een 
binnenstedelijke locatie, maar wellicht dat in de 
toekomst binnenstedelijke herontwikkeling 
vaker voor zal komen, is een bepaalde naam 
en ervaring opgebouwd met een dergelijke 
opgave. De projectontwikkelaar heeft de 
prijsvraag deze keer gewonnen dus wellic:ht 
kan de ontwikkelaar deze gebruiken bij nieuwe 
insd1rijvingen. (Beoordeling: goed.) 

Opdoen van ervanng 
Ervaring met binnenstedelijke locaties opdoen. 
(Beoordeling: goed, het project heeft 
voldoende effect gehad op het opdoen van 
ervaring voor de projectontwikkelaar.) 
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Condusie 

Bij de beoordeling van de criteria van de projectontwikkelaar scoren de criteria uit de primaire 
doelstellingen goed op het financiële risico en de investering. 

zeer goed 
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Figuur 4. 23: Grafische weergave score projectnntwikkelaar 

Pl = Fn ancê~ rSCD's 
P2 = Investerirq 
P3 = Afzettijd woon product 
P4 = OoorbojXijd project 
PS = Pri js- productrorm natie 
P6 = Naarr&bei<endheid 
P7 = Voortrekkersrol 
P8 ::: Opdoen van ervaring 

De door1ooptijd van het totale project en de prijs-productcombinatie scoren daarentegen beiden slecht 
Dit lijkt voort te vloeten uit de hoge stichtingskosten en de hoge verkoopprijzen, welke niet zijn te 
her1eiden naar de "exclusiviteit" van de woningtypen. Bijvoorbeeld de "Theaterwoningen". Desondanks 
kan de projectontwikkelaar over het algemeen tevreden zijn met de uitwerking van de opgave. Zeker 
gezien het feit dat het project is aangenomen als prestigeproject om de naamsbekendheid te 
vergroten. 

4. 4.3 Woonconsument 
Bij de beoordeling van de woonconsuirent, waren tevredenheidsonderzoeken niet voorhanden, maar is 
gebruik gemaakt van uitgewerkte criteria zoals deze zijn weergegeven in Bijlage N . 

Woning 

Binnen het plangebied hebben alle bewoners een gemeenschappelijke tuin : het park. Het park is, door 
een bijzondere beheersconstructie, ook gemeenschappelijk eigendom van de gemeente en alle 
bewoners. De bewoners dragen financieel bij in het onderhoud van het park. Voor de bewoners 
worden geen individuele tuinen gerealiseerd. 

Woninggrootte 
De woningen zijn voor binnenstedelijke begrippen redelijk groot Ondanks de kleinschaligheid van het 
totale plan, is een grote variatie aan woningtypen gerealiseerd. Over het algemeen zijn alle 
appartementen voorzien van drie slaapkamers. (Beoordeling: slecht, de woningen zijn bepenct flexibel 
en de uitbreidingsmogelijkheid is nihil.) 

Prijs / kwalite1t 
Confonn de hoge vffkoopprijzen van de woningen, ligt het uitrustingsniveau van de woningen hoog. 
De hoge verkoopprijzen scheppen hoge verwachtingen op het gebied van woonkwaliteit. Deze kwaliteit 
is moeilijk te her1eiden naar de woningen, in het plan zijn alleen rijwoningen en appartementen 
gerealiseerd. De kwaliteit van het plan is voornamelijk te her1eiden naar de omgeving: wonen in 
parkachtige omgeving met uitzicht op de Singel van Breda. (Beoordeling: redelijk, hoge prijs, redelijke 
kwaliteit van de woningen, maar een zeer hoge omgevingskwaliteit.) 

Architectuur/ uitstraling 
Voor ieder bouwplan binnen het plangebied is gebruik gemaakt van de diensten van gerenommeerde 
binnen- en buitenlandse architectenbureaus. (Beoordeling: goed.) 
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Privacy 
Bij de ontwikkeling van Chassé Park is speciale aandacht 
geschonken aan privacy voor de mensen. De woningen zijn 
individueel gesitueerd, dat wil zeggen vrije zichtvelden en dus 
nagenoeg geen inkijk bij de buurman. (Beoordeling: goed. ) 

Woningtypologie 
Het plan omvat voornamelijk appartementen. Gezien de 
locatie en de doelgroep lijkt dit de enige mogelijkheid. 
(Beoordeling: goed.) 

Eigendomsverhouding 
Het plan betreft voornamelijk koopwoningen in de duurdere 
prijscategorie. (Beoordeling: redelijk, de verhouding tussen 
huur en koop is redelijk voor deze binnenstedelijke locatie.) 

Woonomgeving 

Sociale velÏigheid 
De criminaliteit binnen het plangebied is, gezien de situering aan de rand van het stadscentrum, te 
vergelijken met de rest van de binnenstad van Breda. Het vreemde is, dat door de gemeente Breda 
geen politiekeurmeri< voor het plangebied is geëist. (Beoordeling: zeer slecht) 

Stedelijke en regionale winkelvoorzieningen 
Zoals reeds gesteld, is het plangebied gelegen aan het centrum van Breda. Hierdoor zijn 
voorzieningen, in het centrum van Breda, op loopafstand aanwezig. (Beoordeling: zeer goed.) 

Parkeergelegenheid 
Parkeren voor het plangebied gebeurt onder de woningen, in meerdere parkeergarages. Ieder 
bouwblok heeft ondergrondse parkeergelegenheid voor de bewoners en eventueel voor bezoekers. Op 
maaiveldniveau is zeer beperkt ruimte gereserveerd voor parkeren. (Beoordeling: redelijk. ) 

Bereikbaarheid 
Het plangebied, Chassé Park, is goed te bereiken met openbaarvervoer. Het Centraal Station van 
Breda ligt op een loopafstand van ongeveer vijftien minuten en de haltes van het stadsvervoer 
bevinden zich aan de rand van het plangebied. Tevens is het gebied goed te bereiken met eigen 
vervoer door de ligging aan de ontsluitingsweg van het stadscentrum van Breda. (Beoordeling: zeer 
goed.) 

Aanwezigheid voorzieningen 
Alle gewenste voorzieningen zijn, vaak op 
loopafstand, in het stadscentrum van Breda 
aanwezig. Een theater en een poppodium zijn 
gelegen binnen het plangebied. (Beoordeling: 
zeer goed.) 

Bebouwingsdichtheid 
De netto bebouwingsdichtheid voor het plan is 
voor VI NEX-begrippen vrij hoog, ongeveer 50 
woningen per hectare. Doordat de bebouwing 
slechts op een zeer klein deel van het 
plangebied plaatsvindt ligt de bruto 
bebouwingsdichtheid zelfs erg laag. 
(Beoordeling: goed.) 
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Conclusie 

De omgevingsaspecten van Chassé Park scoren het hoogst bij de woonconsument. Dit is voornamelijk 
te danken aan de aanwezigheid van voorzieningen en de bereikbaarheid in het algemeen. Opvallend 
zijn de slechte scores van de woninggrootte en de sociale vei ligheid. 

-
zeer goed 

goed 1, 

redelijk 
;:.;:: ,... ,... 

...-""";- ~ ~ 

slecht 

zeer s~cht 
Wl W2 W3 W4 WS W6 W7 W8 W9 WJO Wi l Wl 2 

Rguur 4.24:Grafische weergave score woonconsument 

w 1 = Wooilggroone 
W2 = Prijs / l<waitet 
WJ = Arch t ectuur / Uitst raing 
W4 = Privacy 
WS = Wonilgtypoogie 
W6 = E',gendom.verhoudilg 
W7 = Sociale veif,;ihed 
WB = Stedeijke en regi:>nae winkeWoorzienlflÇen 
W9 = Par1<eergelegenhed 
W 10 = Bereik!Jaarhed 
W 11 = Aanwezi_Jheid voorzieningen 
W 12 = Bebouwilgsddlthed 

Over het algemeen kan de woonconsument tevreden zijn over het tot nu toe gerealiseerde resultaat 

4.4.4 Conclusie Chassé Park 
Ondanks dat Chassé Park een redel ijk kleine en onbekende locatie is, scoort het project bijzonder goed 
ten opzichte van andere locaties. Veel is te danken aan de inpassing in bestaande stedelijke structuur. 

Punt van aandacht betreft de sociale veiligheid. Het is vreemd dat een gemeente voor een dergelijke 
locatie geen politiekeurmerk eist voor de woningen en de woonomgeving. Voornamelijk is op 
stedenbouwkundig niveau nauwelijks rekening is gehouden met sociale veiligheid. Een park midden in 
de stad is immers geen veilige omgeving om in te wonen. 
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5. Kritische succesfactoren 

In dit hoofdstuk zijn de kritische succesfactoren bepaald. Na een korte inleiding over kritische 
succesfactoren en een samenvattende conclusie van de casestudy's zijn in de derde en vierde 
paragraaf de succes- en faalfactoren van VINEX-locaties omschreven. 

5.1 Inleiding 
Voor het bepalen van de kritische succesfactoren is vanuit de casestudy's gekeken welke aspecten van 
doorslaggevend belang zijn voor grootschalige nieuwbouwlocaties. Hierbij is de volgende definitie 
gehanteerd (Wijn, M.F.C.M., 1994): "Een kritische succesfactor is een aspect dat van kritisch belang is 
voor het succesvol behalen van de gestelde doelen". 

In de casestudy's zijn de onderzochte locaties beoordeeld op de gestelde criteria. Vanuit de resultaten 
van de casestudy's zijn in de volgende paragraaf de meest opvallende conclusies samengevat. Door de 
diversiteit, in grootte, ontstaansperiode en typologie in de geselecteerde nieuwbouwlocaties, kunnen 
de resultaten van de casestudy's gebruikt worden voor het bepalen van de kritische succesfactoren 
voor grootschalige nieuwbouwlocaties in het algemeen. 
In de paragrafen 5.3 en 5.4 zijn achtereenvolgens de succes- en faalfactoren van de huidige 
grootschalige nieuwbouwlocaties in Nederland uiteengezet. Samen vormen deze factoren de kritische 
succesfactoren voor grootschalige nieuwbouw. 

5.2. Samenvattende conclusie casestudy's 
In deze paragraaf is een samenvatting weergegeven van de conclusies volgend uit de vier casestudy's. 
De resultaten van deze casestudy's zijn weergegeven in onderstaande tabel. 

i:.F.ri1-• 1••· "-loit-:; ~ 111.~[-G"il c..a• l •-~1,r.11 { t ;,l'.(t t ,_t .~.., · l•P[~I ;1r."""-"" -•.-!.,;1o1 :e 

Criteria steêlelijk beleid ;'; } ii" 

Intensiverina ruimteaebruik 0 0 0 + <'> 

-0 Opvullen van öpèn '.gaten nvt nvt , nvt + 
'iii Vestiaino én hêrschikkina reaionale voorzieninàen 0 - <: nvt + .c 
ai Criteria''rrióbilitêitsbeleid 

. 
> . 
0 

Realiserina verkeers- en vervoersvoorzieninaen +., 0 ;/; - + ++ 
Stimuleren restrictief parkeerbeleid . t .. ; + + + + 
Bereikbaarheid voorzieninaen c';, / + 0 + +<, 
Criteria vanuit primaire doelstellingen '" . ; >Y ,,,;:<: 

Financiële risico's / ++ - 0 .;:\, '/} + 
~ ••·; • 0 ,; "' Investering 0 + + "' ai Afzetti1d woonoroduct 0 + 0 ': 0 ""' ""' E Doorlooptijd project - 0 - -
C Priis-oroductcombinatie 0 + + -0 
ü Criteria vanuit secundaire doelstellingen QJ ••·•• ·e- Naamsbekendheid + + + + c.. 

Voortrekkersrol 1 nvt + + 1·•'!(1;'§•••+ 
Oodoen van ervarina ;;; ; .; nvt 0 + ff At''\i+''' 
Criteria woning \ H H:81++::f''' 

Wonirîggróótte ++ + + ~' :d:'. - ;-

Prijs / kwaliteit - 0 0 0 
Architectuur / Uitstralina 0 ++ + + 

~ Privacy 0 0 0 
.••· 

+ C 
QJ 

Woninotvnoloaie 0 + 0 +' > E 
:, 

Eiaendomsverhouding TC 0 (QF :: V, + + C 
0 Criteria woonomgeving t ;; '•'t,á:' > u 
C 

;( + ;.••· e; _ 0 Sociale veiligheid 0 + 0 s: Stedelijke en reaionale winkelvoorzieninaen + 0 + ++ 
Parkeeraeleaenheid - - 0 0 
Bereikbaarheid 0 - + ++ 
Aanweziaheid voorzieninaen - 0 ++ 
Bebouwinasdichtheid D + + + +, 
Tabel 5.1: Overzicht resultaten casestudy's 
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Ondanks dat in de media de VINEX-locaties veelal negatief worden afgeschilderd, blijkt uit de 
casestudy's, dat dit niet altijd terecht is. 

Op de onderzochte locaties is het gestelde beleid met betrekking tot de intensivering van het 
ruimtegebruik en het parkeerbeleid redelijk tot goed ingevuld. De intensivering vindt op uitleglocaties 
vaak plaats op kleinere schaal, met name door de combinatie van woonfunctie en een commerciële 
functie. De onderzochte binnenstedelijke locatie gaat hierin verder door de combinatie van wonen, 
werken en recreëren. Tevens is hier gebruik gemaakt van bouwen in de hoogte (stapeling) en diepte 
(ondergrondse parkeergarage), het zogenaamde meervoudig ruimtegebruik in derde dimensie. Op alle 
onderzochte locaties is een stringent parkeerbeleid gevoerd. Dit uit zich in lage parkeernormen en 
creatieve oplossingen om te voorzien in de parkeerbehoefte. 

Vanuit de projectontwikkeling zijn over het algemeen de investeringen, de prijs-productcombinatie, en 
de afzettijd goed beoordeeld. Ook de naamsbekendheid, voortrekkersrol en het opdoen van ervaring 
zijn goed beoordeeld. De gedane investeringen hebben vaak een positieve bijdrage geleverd aan de 
ontwikkelingsmogelijkheden van de locatie. Denk hierbij aan het informatiecentrum in Brandevoort. De 
goede beoordeling van de prijs-productcombinatie door de ontwikkelaar is vooral gebaseerd op de 
verwerving van gronden op moment dat de prijzen nog laag waren. De gunstige afzettijd is met name 
toe te schrijven aan de goede economische situatie van de afgelopen jaren. 

Op de onderzochte locaties is de woonconsument vooral tevreden over de woninggrootte, de 
bebouwingsdichtheid, de architectuur en de stedelijke en regionale voorzieningen. De woninggrootte, 
bebouwingsdichtheid en de architectuur zijn in de media vaak negatief belicht, maar in dit onderzoek 
komt naar voren dat de woonconsument op de locaties tevreden is over deze punten. De tevredenheid 
van de woonconsument met de stedelijke en regionale voorzieningen is niet onverwacht. Uitgangspunt 
van VINEX is immers de nieuwbouw van woningen dicht tegen de stad aan. 

Uiteraard is het cynisme in de media niet altijd geheel onterecht. Over het algemeen gezien is de 
doorlooptijd van de verschillende locaties langer dan gepland. Dit is onder andere te wijten aan de 
moeizame verwerving van de gronden. Doordat ontwikkelaars vaak strategisch de "eenvoudige" 
gronden hebben verworven, was het de taak van de gemeenten om de "moeilijkere" gronden te 
verwerven. Hiermee is én veel tijd verloren gegaan en gaat nog steeds veel tijd verloren. 

Voor de uitleglocaties geldt dat infrastructuur en voorzieningen over het algemeen laat op gang 
komen. Het probleem met infrastructuur is dat een lange voorbereidingstijd noodzakelijk is. Hierdoor 
ontstaat altijd een overlapping in tijd tussen de oplevering van de eerste deelgebieden en de 
infrastructuur en dan met name het openbaar vervoer. Voor de voorzieningen in het algemeen wordt 
vaak aangedragen dat het verzorgingsgebied te gering is. 
Een andere bron van ergernis voor de woonconsument is het parkeren op de locaties. Het aantal 
parkeerplaatsen per woning is te laag, waardoor parkeerproblemen ontstaan. 

Voor de onderzochte binnenstedelijke locatie geldt dat extra aandacht had moeten worden geschonken 
aan de sociale veiligheid en de woninggrootte. Bij de inpassing van woningen in bestaand stedelijk 
gebied dient terdege rekening te worden gehouden met sociale veiligheid. Bij woningbouw in de 
bestaande stad wordt snel teruggevallen op de bouw van appartementen en rijwoningen. De 
flexibiliteit en uitbreidbaarheid van deze woningtypen is zeer gering. 

Op het gebied van parkeren, voorzieningen en verkeer en vervoer is duidelijk een spanningsveld 
aanwezig tussen overheid, marktpartijen en woonconsument. Hierbij lijkt de woonconsument steeds 
aan het kortste eind te trekken. 

Bij het onderzoek naar Chassé Park scoren de voorzieningen voor verkeer en vervoer alsmede de 
overige voorzieningen wél goed, maar dit betreft hier dan ook inpassing van een nieuwbouwlocatie in 
de bestaande stedelijke structuur. Naast de aanwezigheid van goede voorzieningen bij de locatie 
Chassé Park is de intensivering van het ruimtegebruik goed tot uitdrukking gekomen. Door te bouwen 
in de derde dimensie en het realiseren van een gezamenlijk park is meervoudig ruimtegebruik 
toegepast, een dergelijke planopzet zal in de toekomst steeds vaker voorkomen. 

Het ontbreken van voorzieningen, zoals bij Brandevoort en in mindere mate bij Leidsche Rijn, is op de 
locatie Oosterheem ondervangen door het realiseren van tijdelijke voorzieningen. De aanleg van deze 
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tijdelijke voorzieningen, zoals overigens in de gehele regio Haaglanden plaatsvindt, kan rekenen op 
waardering van de woonconsument. Doordat deze voorzieningen reeds beschikbaar werden voor de 
oplevering van de 10ooe woning, lijkt het verweer van het beperkte afzetgebied voor Leidsche Rijn en 
Brandevoort ongegrond. Ook op het gebied van openbaar vervoer zijn op Oosterheem tijdelijke 
voorzieningen getroffen. Hier zijn een aantal busverbindingen gerealiseerd, totdat de definitieve 
railverbinding met de rest van Zoetermeer in gebruik is genomen. 

Brandevoort wordt erg op het uiterlijk beoordeeld. De filosofie achter Brandevoort is dan ook goed 
doordacht. Hierbij dient opgemerkt te worden dat deze filosofie goed tot uitdrukking is gekomen op 
Brandevoort en het niet wil zeggen dat deze filosofie elders hetzelfde effect zou hebben. 
Projectontwikkelaars kunnen, in tegenstelling tot het gestelde in de Nota Wonen, dus wel degelijk een 
kwalitatief goed product op de markt zetten. Dit product is commercieel en markttechnisch gezien een 
prima resultaat. 

5.3 Succesfactoren 
Als wordt gekeken naar de huidige grootschalige nieuwbouwlocaties, komt naar voren dat een aantal 
aspecten door de betrokken partijen als succesvol wordt beoordeeld. In deze paragraaf zijn de 
essentiële aspecten behandeld: 

Intensivering van het ruimtegebruik; 
Samenwerking tussen marktpartijen en overheid; 
Relatie van de bestaande stad met de nieuwbouwlocatie; 
Bebouwingsdichtheid van de locatie. 

5.3.1 Intensivering van het ruimtegebruik 
De intensivering van het ruimtegebruik vindt op grootschalige nieuwbouwlocaties vaak plaats op 
kleinere schaal, met name door de combinatie van woonfunctie en een commerciële functie. Hierdoor 
wordt de aandacht gericht op het toepassen van meervoudig ruimtegebruik. Namelijk de mogelijkheid 
tot het besparen van ruimte en combineren van functies. 

De recente inventarisatie van ruimteclaims, zoals deze zijn weergegeven in de Vijfde Nota Ruimtelijke 
Ordening, geeft aan dat de totale hoeveelheid beschikbare ruimte niet voldoende is om aan de totale 
ruimtevraag te kunnen voldoen . Door intensivering van ruimtegebruik op grotere schaal toe te passen 
kan de totale ruimtevraag aanzienlijk worden beperkt. Intensivering op grotere schaal zou toegepast 
kunnen worden door inbreiding in en herinrichting van bestaande stedelijke gebieden. 

5.3.2 Samenwerking tussen marktpartijen en overheid 
De rijksoverheid heeft in het VINEX-beleid bewust gekozen voor een beperkte rol, met name in 
financieel opzicht. Het merendeel van de investeringen is gedaan door de lokale overheden (op basis 
van subsidies), veelal in samenwerking met marktpartijen. Hoewel bij sommige locaties forse 
vertragingen zijn opgelopen, met name bij de aanleg van infrastructuur, is dit niet te herleiden tot de 
grotere rol van de lagere overheden en marktpartijen. Deze vertragingen zijn eerder toe te schrijven 
aan de problemen bij het vrijmaken van fondsen voor subsidies bij de verschillende ministeries. 
Voorbeelden hiervan zijn het uitstellen van subsidies door het Ministerie van Verkeer & Waterstaat bij 
de aanleg van de RandstadRail bij Oosterheem (Zoetermeer) en de aanleg van het openbaar vervoer 
bij Leidsche Rijn (Utrecht). Hieruit valt op te maken dat deze vertragingen wellicht ook waren 
opgetreden indien de rijksoverheid een grotere rol had gespeeld. 

De PPS-constructies, welke zijn aangegaan bij de uitwerking van VINEX-plannen, hebben hun grote 
kracht bewezen. Doordat de lagere overheden, in tegenstelling tot de rijksoverheid, direct belang 
hebben bij de uitwerking van de nieuwbouwplannen, zijn zij ook sterk gefixeerd op het slagen ervan. 
Door de intensieve samenwerking tussen overheid en marktpartijen kan eenvoudiger ingespeeld 
worden op gewijzigd inzicht, zoals bijvoorbeeld in het woningbouwprogramma en infrastructuur. 
Dergelijke samenwerkingsverbanden zijn onmisbaar voor toekomstige grootschalige 
nieuwbouwprojecten. 
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5.3.3 Relatie van de bestaande stad met de nieuwbouwlocatie 
Eén van de uitgangspunten van VINEX is de nieuwbouw van woningen dicht tegen bestaand stedelijk 
gebied. Dit uitgangspunt resulteert in de aanwezigheid van de stedelijke en regionale voorzieningen in 
de nabijheid van de uitleggebieden. De woonconsument kan hierdoor dicht bij zijn werk wonen en 
heeft de allure van de grote stad in de nabijheid. 

Een grootschalige nieuwbouwlocatie kan niet voorzien in alle functies van een complete stad . Almere 
en Lelystad zijn wel als zelfvoorzienend opgezet, maar deze uitleggebieden hebben, ondanks het 
huidige voorzieningenniveau, nooit het imago van een "echte" stad gekregen. De huidige VINEX
locaties zijn niet met deze intentie opgezet, waardoor de binding met de bestaande stad essentieel is 
om te kunnen voldoen aan de vraag naar stedelijke en regionale voorzieningen. 

5.3.4 Bebouwingsdichtheid van de locatie 
De rijksoverheid stelt in het VINEX-beleid een relatief hoge bebouwingsdichtheid. De invulling van de 
VINEX-plannen door de projectontwikkelaar heeft geleid tot creatieve oplossingen, in de vorm van 
variatie in dichtheden binnen het plangebied. Door deze variatie in hoge en lage dichtheden ontstaat 
meer ruimtelijke kwaliteit, zodat het mogelijk wordt om verschillen in woningtypologie tot uitdrukking 
te laten komen. Door de ontstane ruimtelijke kwaliteit en variatie in woningtypologie heeft de 
projectontwikkelaar in samenwerking met de lokale overheid een positieve wending gegeven aan het 
VINEX-beleid, wat door de woonconsument wordt gewaardeerd. 

Om het ruimtebeslag te beperken is een hoge bebouwingsdichtheid een randvoorwaarde. Gezien 
vanuit stedelijk perspectief is de VINEX-eis van 30 woningen per hectare laag. Ontwikkelaars hebben 
voor de VINEX-locaties gekozen voor hogere dichtheden (tot 70 woningen per hectare) in het centrum 
van de wijk en lagere dichtheden (tot 18 woningen per hectare) aan de randen. Het stedelijke 
karakter, met de hoge dichtheden, wordt op VINEX-locaties zoals Leidsche Rijn en Oosterheem 
uitgewerkt in laagbouw (rijwoningen) en hoogbouw (appartementen). In Brandevoort zijn de hoge 
dichtheden vertaald in gesloten bouwblokken met smalle straatprofielen. Aan de randen van de 
uitleglocaties is ruimte gereserveerd voor ruimere kavels met vrijstaande woningen, twee-onder-een
kap woningen en rijwoningen. 

5.4 Faalfactoren 
Naast de geconstateerde successen van VINEX, kunnen ook een aantal faalfactoren worden 
geconstateerd. Deze faalfactoren uiten zich in spanningsvelden tussen overheid, projectontwikkelaar 
en woonconsument. De volgende spanningsvelden zijn tussen de verschillende partijen te 
onderscheiden: 

Terugdringing van de automobiliteit versus parkeergelegenheid (spanningsveld 1); 
Aanwezigheid voorzieningen versus verzorgingsgebied (spanningsveld 2); 
Woonkwaliteit versus prijs (spanningsveld 3); 
Grondverwerving versus doorlooptijd (spanningsveld 4). 

Spanningsveld 3 

Figuur 5.1: Spanningsvelden 

5.4.1 Terugdringing van de automobiliteit versus parkeergelegenheid 
In het VINEX-beleid is gesteld dat bereikbaarheid een essentiële voorwaarde is voor het functioneren 
van nieuwbouwlocaties. De sterk groeiende automobiliteit vormt een belemmering voor dat 
functioneren. Terugdringing van de automobiliteit is dan ook een voorwaarde. De bereikbaarheid voor 
goederenvervoer en noodzakelijk autoverkeer dient daarentegen gewaarborgd te blijven. De VINEX-
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opgave stelt dat een geïntegreerde aanpak van verkeers- en vervoersbeleid, milieubeleid en ruimtelijk 
beleid noodzakelijk is. Voor dit onderzoek zijn de volgende drie maatregelen daarvoor van belang: 

De ontwikkeling van woningbouwlocaties in de nabijheid van werkgelegenheid, waardoor het 
aantal verplaatsingen en de afstand daarvan zoveel mogelijk wordt beperkt; 
Het realiseren van hoogwaardige voorzieningen voor langzaam verkeer en openbaar vervoer; 
Het beïnvloeden van verkeersstromen onder meer door een stringent parkeerbeleid. 

Binnen het gestelde beleid zijn op twee punten spanningsvelden zichtbaar tussen de overheid en de 
woonconsument enerzijds en tussen de overheid en de projectontwikkelaar anderzijds. 

Het realiseren van hoogwaardige voorzieningen voor langzaam verkeer en openbaar vervoer 
Het realiseren van hoogwaardige openbaar vervoervoorzieningen moet zorg dragen voor het 
aanbieden van het openbaar vervoer als alternatief voor het eigen vervoer. Het realiseren van de 
openbaar vervoervoorzieningen komt op alle onderzochte uitleglocaties te laat op gang. Het probleem 
is dat infrastructurele werken een lange voorbereidingstijd nodig hebben. Daar komt bij dat de 
uitgaven bijzonder hoog zijn, waardoor eerst voldoende draagvlak moet zijn gecreëerd voordat de 
overheid overgaat tot het realiseren van openbaar vervoervoorzieningen. Hierdoor ontstaat een 
dubbele overgangsperiode, doordat pas wordt gestart met de voorbereiding als voldoende bewoners 
het plangebied hebben betrokken. 

Anderzijds is goed openbaar vervoer voor de woonconsument voorwaarde om de auto te laten staan. 
Totdat deze voorzieningen zijn gerealiseerd, zal de woonconsument de voorkeur geven aan het eigen 
vervoer. 

Het beïnvloeden van verkeersstromen onder meer door een stringent parkeerbeleid 
De groeiende automobiliteit van de afgelopen decennia heeft geleid tot een zwaardere belasting van 
het milieu en een hoge druk op het Nederlandse wegennet. Dit wordt onder andere veroorzaakt door 
de toename van het aantal auto's per huishouden. 
In het gestelde beleid is bereikbaarheid van grootschalige nieuwbouwlocaties een voorwaarde. De 
aanblijvende groei van de automobiliteit vormt een bedreiging voor de bereikbaarheid. Terugdringing 
van de automobiliteit is dan ook noodzakelijk. Het voeren van een stringent parkeerbeleid moet 
bijdragen aan het beperken van het aantal auto's per huishouden. 

De woonconsument is erg gesteld op zijn auto. De aanwezigheid van parkeervoorzieningen is voor de 
woonconsument dan ook van groot belang. De woonconsument is alleen bereid om de auto te laten 
staan als het openbaar vervoer een waardig alternatief is. Tot op heden is, door het uitblijven van 
goede openbaar vervoervoorzieningen, de woonconsument aangewezen op het eigen vervoer. 

Samenvattend 
Terugdringing van de automobiliteit kan alleen door het aanbieden van waardige alternatieven. Het 
voeren van een stringent parkeerbeleid alleen, is dan ook niet gerechtvaardigd. Het achterblijven van 
hoogwaardige openbaar vervoervoorzieningen leidt tot extra irritatie bij de woonconsument. 

Uiteraard is de geografische ligging van de woonlocatie bepalend voor het autogebruik. In de Randstad 
zal de woonconsument eerder geneigd zijn de auto te laten staan, door het betere openbaar vervoer 
en de verkeersproblemen. 

Ook projectontwikkelaars hebben bezwaren tegen de strenge parkeernormen. Woningen zonder 
parkeergelegenheid zijn moeilijker afzetbaar. Volgens ontwikkelaars is het niet realistisch uit te gaan 
van gemiddeld minder dan één parkeerplaats per woning. Voor dure woningen is het zelfs noodzakelijk 
meer dan één eigen beveiligde parkeerplaats aan te bieden. 

5.4.2 Aanwezigheid voorzieningen versus verzorgingsgebied 
De woonconsument verwacht een aantal voorzieningen in de woonomgeving. In eerste instantie wil de 
woonconsument winkelvoorzieningen voor dagelijkse boodschappen. Daarnaast zijn enkele andere 
voorzieningen, zoals bijvoorbeeld scholen en sportaccommodaties van belang. 
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De realisatie van deze voorzieningen loopt over het algemeen achter op de uitgifte van de woningen, 
omdat voor de realisatie van voorzieningen voldoende draagvlak nodig is. In eerste instantie is de 
woonconsument dus aangewezen op voorzieningen in omliggende gebieden. 

De invulling van voorzieningen binnen de nieuwbouwlocatie is de taak van de projectontwikkelaars in 
samenwerking met de lokale overheid. De lokale overheid bepaalt het programma van de verschillende 
voorzieningen en draagt bij aan de realisatie van de publieke voorzieningen zoals, sportvoorzieningen, 
medische voorzieningen en scholen. De projectontwikkelaar draagt zorg voor de realisatie van de 
private voorzieningen zoals, winkels voor dagelijkse boodschappen, horeca en overige detailhandel. 
Het uitblijven van de realisatie van voorzieningen wordt veelal herleid tot een te beperkt draagvlak 
onder de reeds aanwezige bewoners. Het uitstellen van de realisatie van voorzieningen heeft als 
voordeel, voor de realiserende partijen, dat het financiële risico lager is. Hoe meer bewoners in het 
verzorgingsgebied, des te makkelijker het is huurders voor commerciële en publieke ruimtes te vinden . 

5.4.3 Woonkwaliteit versus prijs 
Bij het verschijnen van de Vierde Nota kon de woningbouw in een ander perspectief worden gezien, 
het tekort aan woningen was in de jaren voor het verschijnen van de nota weggewerkt. Doordat voor 
de woonconsument meer keuzemogelijkheid ontstond werd de vraag verlegd van kwantitatieve 
woningvraag naar een kwalitatieve woningvraag. Deze kwalitatieve woningvraag werd nog verder 
versterkt door de opbloeiende economie in de eerste helft van de jaren negentig. 

De kwalitatieve vraag van de woonconsument komt tot uitdrukking in de wens naar een exclusiever 
woningtype en architectuur. Voor deze nieuwbouwwoning moet, onder invloed van de gespannen 
woningmarkt, een hoge prijs worden betaald. De woonconsument heeft bij deze hoge prijs een 
bepaalde verwachting van de kwaliteit van de woning, maar ondanks aangescherpte overheidsnormen 
in de afgelopen jaren, is de kwaliteit in relatie tot de verkoopprijs onvoldoende gestegen. 

Door de stijging van de kosten in de woningbouw van de afgelopen jaren, blijft voor 
projectontwikkelaars steeds minder financiële ruimte over om extra kwaliteit te realiseren. De 
kostenstijging is, voor een groot deel, te herleiden naar de stijging van de grond- en bouwkosten. De 
verwachting bestaat dat de financiële ruimte, de komende jaren verder onder druk zal komen te staan 
door de oplopende kosten. 

5. 4. 4 Grondverwerving versus doorlooptijd 
In de planologische kernbeslissing van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra was vrij duidelijk 
aangegeven waar nieuwe locaties voor woningbouw moesten verrijzen. Projectontwikkelaars speelden 
in op de publicatie en verwierven grote delen van de toekomstige nieuwbouwlocaties. De 
projectontwikkelaars kochten strategisch de meest waardevolle gronden op. De overgebleven, 
"moeilijkere", gronden (bijvoorbeeld gronden met kassen) werden uiteindelijk door gemeenten 
verworven via tijdrovende procedures, wat geresulteerd heeft in lange doorlooptijden zoals 
bijvoorbeeld in Brandevoort en Leidsche Rijn. 

Ten tijde van het verschijnen van de planologische kernbeslissing bood de toenmalige Wet 
voorkeursrecht gemeenten niet genoeg mogelijkheden voor gemeenten om grond te kunnen 
verwerven. Grondeigenaren waren namelijk niet verplicht de grond eerst aan te bieden aan 
gemeenten, maar mochten de grond verkopen aan de hoogste bieder. Gemeenten werden op deze 
manier gedwongen samen te werken met de marktpartijen. 

De Wet voorkeursrecht gemeenten is inmiddels aangescherpt (zie Bijlage VI), waardoor de gemeenten 
nu ook bij uitleggebieden voorrang hebben bij de verwerving van gronden boven de marktpartijen. 
Dankzij de aanscherping van de wet hebben de gemeenten meer mogelijkheden gekregen de 
planontwikkeling te beïnvloeden. 
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6. Conclusies en aanbevelingen 

In dit afsluitende hoofdstuk kunnen, op basis van de geformuleerde doelstelling, verschillende 
conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden gegeven. Het einddoel van het onderzoek was 
het opstellen van kritische succesfactoren voor grootschalige nieuwbouw, vanuit de overheid, 
projectontwikkelaar en de woonconsument. 

6.1 Conclusies 
Het onderzoek naar de drie genoemde partijen en de uitwerking van de casestudy's hebben 
geresulteerd in kritische succesfactoren voor grootschalige nieuwbouw. De kritische succesfactoren 
bestaande uit de succes- en faalfactoren hebben elk op hun eigen manier invloed op een grootschalige 
nieuwbouwlocatie. Voor de hand liggen de faalfactoren van de locatie, deze zijn immers breed 
uitgemeten in de media. De succesfactoren van een VINEX-locatie liggen vaak minder voor de hand. 
Als eerste komen in de vier navolgende punten de successen van VINEX aan de orde. Vervolgens zijn 
de vier faalfactoren genoemd. Afgesloten is met een conclusie per betrokken partij en een algemene 
conclusie. 

Met de intensivering van het ruimtegebruik is bij de uitwerking van de Vierde Nota Extra een goede 
start gemaakt. Het combineren van functies op kleine schaal heeft een bijdrage geleverd aan de 
besparing van ruimte en het vergroten van de levendigheid. 

De samenwerking tussen marktpartijen en overheid op VINEX-locaties is ontstaan uit de terugtredende 
rol van de rijksoverheid. Deze zogenaamde Publiek - Private samenwerkingen tussen marktpartijen en 
gemeenten hebben geresulteerd in een grotere betrokkenheid van beide partijen, omdat zij beiden 
direct belang hebben bij de uitwerking van de nieuwbouwplannen. 

Een grootschalige nieuwbouwlocatie kan niet voorzien in alle functies van een complete stad. De bouw 
van de nieuwbouwlocaties dichtbij de bestaande stad is dan ook een succesvol uitgangspunt van het 
VINEX-beleid. Hiermee ontstaat een woonomgeving dichtbij de stedelijke voorzieningen. 

Eén van de successen van VINEX-locaties is de ruimtelijke kwaliteit. De ruimtelijke kwaliteit komt tot 
uitdrukking in de variatie van dichtheden, waardoor binnen het plangebied een diversiteit aan 
woningtypes ontstaat. 

Op het gebied van de woning heeft de woonconsument bezwaren tegen de hoge verkoopprijzen van 
nieuwbouwwoningen. De verwachting die de woonconsument hierdoor van de kwaliteit van de woning 
heeft, kan onvoldoende worden waargemaakt. 

In de voorbereidende fase van de VINEX-plannen zijn forse vertragingen ontstaan, doordat gemeenten 
door middel van tijdrovende procedures gronden moesten verwerven . Dit heeft zich vertaald in lange 
doorlooptijden van de projecten. 

De wensen van de woonconsument en de eisen van de overheid ten aanzien van parkeren lopen 
aanzienlijk uiteen. De overheid eist terugdringing van de automobiliteit en wil dit uitdragen door het 
voeren van een stringent parkeerbeleid op VINEX-locaties. De woonconsument wil daarentegen juist 
voldoende parkeergelegenheid in de woonomgeving. 

De overheid wil als alternatief voor de automobiliteit het openbaar vervoer vanuit de VINEX-locaties 
bevorderen. De aanleg van openbaar vervoersvoorzieningen loopt desalniettemin achter op de uitgifte 
van de woningen. 

Ontwikkelaars en gemeenten stellen de realisatie van voorzieningen uit totdat het verzorgingsgebied 
voldoende omvang heeft. De eerste bewoners zullen het over het algemeen moeten wachten op de 
gewenste voorzieningen . Het wegwerken van het spanningsveld tussen de overheid en marktpartijen 
enerzijds en de woonconsument anderzijds, is van belang voor de nieuwbouwlocatie. Het vroegtijdig 
realiseren van voorzieningen maakt de locatie aantrekkelijker voor potentiële kopers en draagt bij aan 
de levendigheid in de wijk. Bovendien beperkt de vroegtijdige realisatie van voorzieningen de 
automobiliteit. 
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Het grootste ongenoegen van de woonconsument ten aanzien van de VINEX-wijken ligt voornamelijk 
bij de laatste drie aspecten, parkeren, openbaar vervoer en voorzieningen. Dit zijn dan ook de 
belangrijkste faalfatoren van grootschalige nieuwbouw. 

Het onderzoek naar de overheid beperkt zich tot de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra, waarin het 
beleid voor grootschalige woningbouw zich met name richt op stedelijk beleid en mobiliteitsbeleid. In 
de casestudy's komt tot uitdrukking dat de invulling van het beleid op het gebied van voorzieningen en 
openbaar vervoer onvoldoende is ten opzichte van het gestelde beleid. De overige beleidsaspecten, 
zoals inbreiding in bestaand stedelijk gebeid, zijn daarentegen wel in voldoende mate ingevuld. 

De projectontwikkelaar kan als ondernemer terugkijken op een succesvolle uitwerking van de VINEX
opgave. Deze opgave garandeerde een constante bouwproductie en de gunstige economische situatie 
maakte de afzet van woningen redelijk eenvoudig en winstgevend. 

De woonconsument heeft weinig invloed gehad op de invulling van de woning en de woonomgeving. 
Uit casestudy's blijkt dat de woonconsument tevreden is met het aangeboden woonproduct, maar dat 
de woonconsument sommige aspecten van de woning en met name de woonomgeving graag anders 
had gezien. 

Over het algemeen gezien, kan gezegd worden dat de uitwerking van VINEX-locaties niet zo slecht is 
als vaak wordt gezegd. Gedurende de realisatie van de VINEX-locaties is wel wrijving tussen de 
verschillende betrokken partijen aanwezig, maar de verwachting is dat als alle locaties helemaal 
gereed zijn dat deze spanningsvelden zich vertaald zullen hebben in successen. 

6.2 Aanbevelingen 
Op basis van de geformuleerde conclusies zijn de navolgende aanbevelingen gedaan. Onderscheid is 
gemaakt in aanbevelingen ten aanzien van de kritische succesfactoren en aanbevelingen voor verder 
onderzoek. De aanbevelingen voor de kritische succesfactoren richten zich op het versterken van de 
succesfactoren en het aandragen van oplossingen voor het wegwerken van de faalfactoren . 

Aanbevelingen ten aanzien van de kritische succesfactoren 

Voor de realisatie van grootschalige nieuwbouw in de toekomst is het van belang dat de verwerving 
van gronden op een gestructureerde wijze plaatsvindt. De opgetreden vertragingen bij de realisatie 
van de VINEX-opgave is namelijk grotendeels te wijten aan de moeizame verwerving van gronden. De 
Wet voorkeursrecht gemeenten is naar aanleiding hiervan reeds aangescherpt. Uit jurisprudentie blijkt 
dat de Wet voorkeursrecht gemeenten vrij eenvoudig kan worden ontdoken. 
Daarom dienen de lokale overheden betere juridische mogelijkheden omtrent het verwerven van 
gronden te krijgen. Door aanvullende juridische mogelijkheden én het beter benutten van deze 
mogelijkheden moet het mogelijk worden benodigde gronden eenvoudiger te verwerven. 

Tijdens de daadwerkelijke planontwikkeling moeten goede afspraken gemaakt worden over de 
realisatie van infrastructuur en voorzieningen. Hierbij moet duidelijk in een tijdspad vastgelegd worden 
wanneer bepaalde voorzieningen in gebruik moeten worden genomen. Hierdoor moet voorkomen 
worden, dat de realisering van infrastructuur en voorzieningen te laat opgestart wordt, zoals op de 
huidige uitbreidingslocaties heeft plaatsgevonden. 

Voor de terugdringing van de automobiliteit moeten, zoals het beleid al schetst, goede hoogwaardige 
openbaar vervoersvoorzieningen (met name treinverbindingen) worden aangelegd. Deze moeten in 
een vroegtijdig stadium in de ontwikkeling en realisatie worden meegenomen. Hierdoor wordt de 
doorlooptijd teruggedrongen en kunnen de investeringen beter worden beheerst. 
Ten tijde van onvoldoende draagvlak voor het openbaar vervoer, moeten tijdelijke oplossingen in de 
vorm van frequente busverbindingen worden gerealiseerd. 
Indien in de beginfase het openbaar vervoer geen waardig alternatief vormt voor het eigen vervoer, 
dient ook geen lage parkeernorm te worden gesteld. Als het openbaar vervoer in een later stadium wel 
op orde is kunnen de eerder gerealiseerde parkeervoorzieningen vervangen worden door 
groenvoorzieningen. 

70 



Naast de realisering van vervoersvoorzieningen moeten ook andere voorzieningen, zoals bijvoorbeeld 
winkels en horeca, in een vroeg stadium in het plan worden meegenomen. Het huidige beleid waarbij 
is uitgegaan van een relatie van de nieuwbouwlocatie met het bestaand stedelijk gebied, moet in de 
toekomst gehandhaafd blijven. Indien de bestaande voorzieningen over onvoldoende capaciteit 
beschikken, dienen deze verplaatst te worden naar de uitbreidingslocatie. De vestiging en herschikking 
van regionale voorzieningen, zoals instellingen voor onderwijs, gezondheidszorg, sport en cultuur 
dienen meegenomen te worden in de planontwikkeling . 

Gezien de waarde die de woonconsument hecht aan goede voorzieningen is het van belang dat deze 
vanaf de eerste planfase beschikbaar zijn. Het stimuleren van de realisatie van voorzieningen kan op 
twee manieren plaatsvinden; door het opzetten van tijdelijke voorzieningen of door korting op huur in 
de aanloopfase. 
Door het realiseren van tijdelijke voorzieningen kan de woonconsument beter worden bediend vanuit 
de wijk. Hierdoor is de overbrugginsperiode met de oplevering van de definitieve voorzieningen 
minimaal. 
Marktpartijen kunnen afspraken maken met detaillisten om, bijvoorbeeld, tegen een gereduceerde 
huurprijs detailhandel te starten in een gebied waarvan het verzorgingsgebied nog niet optimaal is. 
Hierbij kan ook gedacht worden aan omzethuur, waarbij de huurder een percentage betaalt van zijn 
behaalde omzet. Het uitgeven van subsidies kan zorgdragen voor het eerder van de grond komen van 
publieke voorzieningen als sport en cultuur. 

In de periode na het verschijnen van de Vierde Nota is het kennisniveau op het gebied van 
intensivering van ruimtegebruik enorm toegenomen. Door van deze kennistoename te profiteren, en te 
benutten, kan de ruimtevraag aanzienlijk worden beperkt. 
De toekomstige bouwopgave zal zich in eerste instantie richten op binnenstedelijke herontwikkeling. 
Dergelijke plannen vragen om hoge dichtheden. Uitbreidingslocaties zullen in verband met de 
besparing van ruimte ook in hogere dichtheden uitgevoerd worden. Om variatie in het woningaanbod 
te realiseren zullen op de uitleglocaties verschillen in dichtheden noodzakelijk zijn. 
Gesteld kan worden dat in de toekomst meer inbreiding van nieuwbouw in bestaande stedelijke 
structuur plaats gaat vinden en dat meer aandacht geschonken moet worden aan functiemenging en 
meervoudig ruimtegebruik. 

Op het gebied van prijs / kwaliteit verhouding van de woning moet de woonconsument beter bediend 
worden. Dit kan op twee manieren gebeuren, door de woonconsument meer vrijheid te geven in de 
ontwerp van de woning of door het beter afstemmen van de woningbouwprogramma's op de vraag. 
Bij de eerste mogelijkheid moet de woonconsument meer inspraak krijgen op het te realiseren product. 
Bijvoorbeeld in de vorm van (collectief) particulier opdrachtgeverschap. Hierbij koopt de 
woonconsument zelf een kavel en bouwt hier zelf zijn eigen woning op. In het geval van collectief 
particulier opdrachtgeverschap is sprake van gezamenlijke aankoop van kavels door een groep 
particulieren. 
Bij de tweede mogelijkheid moeten frequente, uitgebreide marktanalyses een beter beeld geven van 
de woonwensen van de kopers. Hierbij moet beter worden gekeken naar de gewenste 
woningtypologie. De regionale voorkeuren spelen hierbij een belangrijke rol. Daardoor moeten 
woningbouwprogramma's beter worden afgestemd op de regio in plaats van de huidige afstemming op 
landelijk niveau. 

Het beleid van de rijksoverheid is er op gericht zich nog verder terug te trekken uit de invulling van het 
ruimtelijke beleid. Woningbouwprogramma's komen daarbij in handen van provinciale en lokale 
overheden. Marktpartijen zullen nog meer worden betrokken bij gebiedsontwikkeling. PPS-constructies 
zullen daarbij meer worden toegepast en zullen verder worden aangescherpt met prestatie-eisen voor 
de betrokken partijen. 

Aanbevelingen voor verder onderzoek 

Voor de overheid is in dit onderzoek gekeken naar de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra. Wellicht 
zijn in de Derde Nota en de Vijfde nota ook criteria te onderzoeken, die voor grootschalige nieuwbouw 
van belang zijn. In de Derde Nota Ruimtelijke Ordening wordt voor een meer geconcentreerde 
verstedelijking gekozen en in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening wordt een grotere 
verantwoordelijkheid voor het ruimtelijk beleid bij provincies en gemeenten gelegd. 
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Naast de overheid kunnen ook andere partijen bij dit onderzoek worden betrokken. Denk hierbij aan 
beleggers, aannemers en woningcorporaties. Deze partijen spelen ook een rol tijdens het 
ontwikkelingsproces van een grootschalige nieuwbouwlocatie en kunnen wellicht oplossingen 
aandragen om de kwaliteit van het proces en het product te verbeteren. 

Binnen dit onderzoek is gekeken naar de algemene voorkeuren van de woonconsument. Het gaat 
hierbij om de wensen omtrent de kwaliteit van de locatie, inclusief bereikbaarheid, omgeving en 
voorzieningen. Wellicht is onderscheid te maken in wensen van de woonconsument per regio. 

De casestudy's zijn in dit onderzoek aan de hand van criteria beoordeeld. Deze oordelen hebben 
geresulteerd in conclusies waarin is bepaald welke criteria voor de verschillende partijen als succes 
kunnen worden ervaren. Een stap verder hierin is middels wegingsfactoren de diverse criteria in mate 
van belangrijkheid te onderscheiden. Zodoende wordt het mogelijk partijen als geheel te toetsen en te 
bepalen of de locatie als een succes kan worden ervaren. 
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Bijlage I Aanvulling literatuurstudie overheid 

I.1 Provinciaal planologisch beleid 
Volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft Gedeputeerde Staten de verplichting het nodige te 
verrichten ter voorbereiding van de bepaling van het provinciale beleid inzake de ruimtelijke ordening. 
Over maatregelen en plannen die van betekenis zijn voor dat beleid, horen zij vooraf de Provinciale 
Planologische Commissie (PPC), een adviescommissie voor de provincie. 
Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) stelt dat Gedeputeerde Staten ten behoeve van de toekomstige 
ruimtelijke ontwikkeling van het gebied van de provincie onderzoek verrichten naar de bestaande 
toestand in en naar de mogelijke en wenselijke ontwikkeling van de provincie. 
De resultaten van het onderzoek zullen in de regel worden neergelegd in een streekplan. In een 
dergelijk plan wordt de toekomstige ontwikkeling van het gehele gebied van de provincie of van een of 
meer gedeelten daarvan in hoofdlijnen aangegeven. Uit deze omschrijving blijkt dat het streekplan een 
ontwikkelingsplan is. Het is, zoals het Bro schetst, een beschrijving van de meest gewenste 
ontwikkeling in hoofdlijnen van het in het plan begrepen gebied. Ook uit de typering 'beschrijving' 
blijkt duidelijk het niet rechtstreeks bindende karakter van het streekplan. Het streekplan gaat 
vergezeld van een toelichting, waarin de aan het plan ten grondslag liggende gedachten en de 
uitkomsten van het verrichte onderzoek worden neergelegd. Verder wordt in de toelichting 
gerapporteerd over het bij de voorbereiding gevoerde overleg en de uitkomsten daarvan. 

Een streekplan moet, behoudens vrijstelling van de regering, minstens één maal in de tien jaren 
worden herzien. Dit is overigens geen fatale termijn. Overschrijding heeft dus geen gevolgen voor de 
geldigheid van het streekplan. 
Hoewel de juridische betekenis van een streekplan beperkt is, vervult het streekplan als 
beleidsinstrument een belangrijke functie in de ruimtelijke ordening . 
Naast de betekenis als ontwikkelingsplan, vervult het streekplan een drietal functies, namelijk: 
a. Integratiekader; 
b. Toetsingskader; 
c. Uitvoeringskader. 

Ad a. Het streekplan als integratiekader 
Als plan, dat ontwikkeld wordt op een niveau tussen het rijk en de gemeente in, is het streekplan voor 
een belangrijk gedeelte het kader waarbinnen het beleid van de hogere overheid (het Rijk) en de 
lagere overheid (de gemeente) als het ware geïntegreerd wordt. Gesteld kan worden dat het 
streekplan een soort scharnierfunctie vervult tussen rijks- en gemeentelijk planologisch beleid. 
Het streekplan vervult een functie in het kader van de zogenaamde 'verticale coördinatie. 
Daarnaast dient het streekplan als integratiekader voor de ruimtelijke ontwikkeling in de provincie, de 
zogenaamde horizontale coördinatie. 

Ad b. Het streekplan als toetsingskader 
Het streekplan zal voor Gedeputeerde Staten als (algemeen) toetsingkader fungeren voor: 

Gemeentelijke planologische maatregelen (bestemmingsplannen, structuurplannen, schetsen etc. 
Bestemmingsplannen kunnen alleen na goedkeuring van Gedeputeerde Staten geldend worden); 
Provinciaal beleid op het terrein van andere beleidsvelden dan de ruimtelijke ordening 
(bijvoorbeeld landinrichtingsplannen, recreatiebasisplannen etc.); 
Het rijksplanologisch beleid (structuurschetsen en -schema's en concrete beleidsbeslissingen). 

Gedeputeerde Staten houden bij hun goedkeuringsbeleid van bestemmingsplannen sterk rekening met 
het streekplan. In die zin is het streekplan van indirect belang voor de burger. Alleen het 
bestemmingsplan, dat de burger rechtstreeks bindt, is voor hen van direct belang. 

Ad c. Het streekplan als uitvoeringskader 
Het streekplan vormt ook de basis voor de uitvoering van programma's en plannen op het gebied van 
de milieuhygiëne, de landinrichting etc. Op hun beurt beïnvloeden deze programma's en plannen de 
inhoud van een streekplan (zie ook ad b). 
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I.2 Regionaal planologisch beleid 
In het kader van de Kaderwet bestuur in verandering zijn met name ten behoeve van de ruimtelijke 
ordening, zogenaamde regionale openbare lichamen ingesteld. Het gaat hierbij om zeven stedelijke 
samenwerkingsgebieden in Nederland: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven / 
Helmond, Arnhem / Nijmegen en Enschede / Hengelo. 
Op regionaal niveau kunnen deze regionale bestuursvormen een niet-bindend Regionaal Structuurplan 
(RSP) vaststellen, waarin de toekomstige ru imtelijke ontwikkeling in het betrokken gebied wordt 
aangegeven (artikel 36c tot en met 36j Wro). Hierin is het echter mogelijk concrete beleidsbeslissingen 
op te nemen, welke door de betrokken gemeenten in acht dienen te worden genomen wanneer zij 
ruimtelijke plannen maken. 

Regionaal Structuurplan (RSP) 
Het Regionaal Structuurplan is een ruimtelijk plan. Het integreert de reg ionale plannen in de andere 
beleidsvelden, zoals het Regionaal Verkeers- en Vervoerplan (RWP), economische beleidsnota's, het 
Landschapsontwikkelingsplan, het Volkshuisvestingsplan en het Milieubeleidsplan. Hiermee is het RSP 
het kader voor de uitvoering van regionale projecten, zoals woningbouwlocaties, bedrijventerreinen, 
infrastructuur, groen en recreatieprojecten. Het RSP was een nieuwe taak, die niet verward moet 
worden met het intergemeentelijk structuurplan, zoals we dat uit de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
(Wro) kennen. Het RSP is een planvorm tussen het gemeentelijk bestemmingsplan en het provinciale 
streekplan. In de systematiek van de Wet op de ruimtelijke ordening betekent dit dat het RSP moet 
worden goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Het RSP heeft echter een aantal specifieke 
kenmerken die voorheen niet of nauwelijks in de Wro voorkwamen. 

Met de vaststelling van de Kaderwet zijn ook enkele andere wetten gewijzigd. Zo werd in de Wro een 
nieuw hoofdstuk opgenomen met bepalingen over regionaal planologisch beleid. Artikel 36c bepaalt 
dat het algemeen bestuur voor het samenwerkingsgebied een RSP vaststelt, waarin de toekomstige 
ontwikkeling van dat gebied wordt aangegeven. In dat plan worden concrete beleidsbeslissingen 
opgenomen over de locatie van projecten of voorzieningen van regionaal belang. In de gemeentelijke 
plannen moet met de richtlijnen van het RSP rekening worden gehouden. 

I.3 Gemeentelijk planologisch beleid 
Een belangrijk gedeelte van de Wro is gewijd aan de planologische maatregelen, die op gemeentelijk 
niveau worden getroffen. Net als ten aanzien van de provincie het geval is, legt het Bro aan de 
gemeente de verplichting op om ten behoeve van de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van het 
gebied der gemeente een onderzoek in te stellen naar de bestaande toestand in en de mogelijke en 
wenselijke ontwikkeling van de gemeente. Dit onderzoek wordt in de praktijk met name ingesteld ten 
behoeve van de voorbereiding van de planologische maatregelen op gemeentelijk niveau zoals het 
structuur- en het bestemmingsplan. 
Het Bro stelt als eis, dat als het onderzoek geschiedt ter voorbereiding van een ontwerp voor een 
bestemmingsplan, het onderzoek 'van stonde af aan' mede betrekking heeft op de uitvoerbaarheid van 
het plan (de uitvoerbaarheid in financieel, in sociaal-economisch en in maatschappelijk opzicht) . 

1.3.1 Het structuurplan 
In een door de gemeenteraad vast te stellen structuurplan, wordt de toekomstige ontwikkeling van de 
gemeente of een gedeelte daarvan aangegeven. Het Bro geeft de volgende typering van het 
structuurplan: "een beschrijving van de meest gewenste ontwikkeling in hoofdlijnen van het in het plan 
begrepen gebied en, voor zover nodig, van de fasen waarin die ontwikkeling zich zou moeten of 
kunnen voltrekken, alsmede van de relatie tot het omringende gebied". Uit deze typering blijkt het 
programmatische, niet rechtstreeks bindende karakter van dit plan. 

Het plan wordt vervat in een of meer kaarten en gaat vergezeld van een toelichting, waarin zijn 
neergelegd: 

De aan het plan ten grondslag liggende gedachten; 
De uitkomsten van het ingestelde onderzoek, voor zover dit op het plan betrekking heeft; 
De uitkomsten van het met andere overheidsorganen gevoerde overleg; 
De uitkomsten van de geboden inspraakmogelijkheid . 
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De vaststelling van een structuurplan is een bevoegdheid voor de gemeenteraad. Na vaststelling moet 
het plan eenmaal in de tien jaar herzien worden, behoudens vrijstelling van Gedeputeerde Staten. Ook 
deze termijn is niet fataal. · 

Bij zijn beleid tot vaststellen van bestemmingsplannen zal de gemeenteraad rekening houden met het 
structuurplan waarin het structurele verband tussen de verschillende functies van de 
bestemmingsplannen in de gemeente wordt gelegd. 

1.3.2 Het bestemmingsplan 

Het instrument in de ruimtelijke ordening waardoor het planologisch beleid gestalte krijgt, is het 
bestemmingsplan. Men kan stellen dat een bestemmingsplan de uiteindelijke juridische neerslag is van 
alle belangen van de ruimtelijke ordening, in een tegen elkaar afgewogen en gecoördineerde vorm. In 
tegenstelling tot de hiervoor besproken plannen en maatregelen, is het bestemmingsplan het enige 
plan in de ruimtelijke ordening dat voor de overheid en de burger bindend is. Deze belangrijke 
juridische status blijkt onder meer uit artikel 44 van de Woningwet: een bouwvergunning mag alleen 
worden verleend als het bouwplan in overeenstemming is met het bestemmingsplan . 
Artikel 10 Wro (vaak aangeduid als het kernartikel van de Wro) verplicht de gemeenteraad voor het 
gebied van de gemeente dat niet tot de bebouwde kom behoort, een bestemmingsplan vast te stellen. 
In dat bestemmingsplan wordt, voor zover dit ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening nodig 
is, de bestemming van de in het plan begrepen grond aangewezen. Indien nodig worden, in verband 
met die bestemming, voorschriften gegeven omtrent het gebruik van de in het plan begrepen grond en 
de zich daarop bevindende opstallen. 
De vaststelling van een bestemmingsplan voor de bebouwde kom van de gemeente is in de Wro niet 
als een verplichting opgenomen. Als een bestemmingsplan is vastgesteld is de herziening éénmaal in 
de tien jaar een verplichting (dus ook voor de bebouwde kom), behoudens vrijstelling van 
Gedeputeerde Staten. 
Met het bestemmingsplan kan de gemeenteraad dus bepalen hoe de grond in de gemeente gebruikt 
mag worden. 

Er zijn ook privaatrechtelijke methoden om het gebruik van de grond te regelen. Indien de gemeente 
eigenaar is van de grond, kunnen met gebruikers overeenkomsten worden gesloten. Ook kunnen 
overeenkomsten worden gesloten inzake het in ontwikkeling brengen van een bepaald gebied waarbij 
de gemeente voorwaarden aan het gebruik stelt. 

I.4 Politieke invloeden op het ruimtelijke ordeningsbeleid 
Het beleid op het gebied van de ruimtelijke ordening, op het niveau van gemeente, provincie en rijk, 
blijft een politieke aangelegenheid. De houder van de portefeuille ruimtelijke ordening zal proberen 
zoveel mogelijk van de partijvisie uit te dragen in het beleid. Bij de vorming van een coalitie zal de 
betrokken partij met de meest uitgesproken mening over het te voeren ruimtelijke ordeningsbeleid een 
kandidaat naar voren schuiven als portefeuillehouder. 

De beleidsvisie op het gebied van de ruimtelijke ordening van de belangrijkste landelijke politieke 
partijen zijn hieronder weergegeven. 

1.4.1 CDA 
Het CDA kiest voor een toedeling van de schaarse ruimte die zowel uit een oogpunt van duurzaamheid 
als in economisch en sociaal opzicht verantwoord is. Dat betekent dat stedelijke gebieden zich moeten 
kunnen ontwikkelen tot dynamische stedelijke centra. Tegelijkertijd dient het landelijke gebied haar 
specifieke eigenschappen te bewaren. Er mag geen verstening en verstedelijking plaatsvinden, 
voorzieningen moeten op peil bl ijven, wonen en werken moeten in balans zijn . 

De (grote) steden moeten invulling kunnen geven aan hun taak als economisch, maatschappelijk en 
cultureel kloppend hart van Nederland. Daarvoor moet er gevarieerd gebouwd worden, waarbij de 
vraag van de woningzoekende centraal staat en niet het aanbod van overheid c.q. bouwnijverheid. 

Bij renovatie en herstructurering van de naoorlogse wijken wordt de eenzijdigheid doorbroken en de 
gewenste woonkwaliteit bereikt door het aanbod van koopwoningen in het middensegment fors uit te 
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breiden. Ten minste 25% van de woningen moet bestaan uit koopwoningen in het middensegment. Dit 
kan mede bereikt worden door de verkoop van huurwoningen te stimuleren. Wel blijft er een 
kernvoorraad aan betaalbare huurwoningen over. Als projectontwikkelaars de betreffende woningen 
niet willen bouwen, ligt er een taak voor woningcorporaties, die daarvoor ook de ruimte moeten 
krijgen. De vrijstelling voor de overdrachtsbelasting voor woningcorporaties blijft bestaan. Zij zullen het 
grootste deel van de stedelijke herstructurering voor hun rekening moeten nemen. Hier ligt een taak 
voor zowel projectontwikkelaars als woningcorporaties. 

Bij uitbreidingslocaties wordt in de verstedelijkingscontracten opgenomen dat 15% van de te bouwen 
woningen, huurwoningen zijn die bestemd zijn voor de lagere inkomens, waaronder starters en jonge 
gezinnen. 

De kleinere gemeenten (tot ca. 40.000 inwoners) wordt het mogelijk gemaakt om voldoende 
woningbouw te plegen voor de opvang van de eigen bevolkingsgroei, tenzij dit ten koste gaat van 
natuurgebieden. Daar waar sprake is van waardevolle landschappen dient iedere uitbreiding goed 
inpasbaar te zijn. Indien dit niet mogel ijk is dient er in regionale opvangkernen in andere gemeenten 
voldoende ruimte voor woningbouw te worden gezocht. 

1.4.2 WD 
Bij de ruimtelijke ordening komen alle ruimteclaims samen. Omdat de totale vraag naar ruimte groter 
is dan de beschikbare oppervlakte, moet optimaal combineren de leidraad zijn. Dit betekent het 
combineren van functies, bijvoorbeeld water, natuur, recreatie en landbouw in een gebied. Een nieuwe 
toepassing van meervoudig grondgebruik zou kunnen worden gevonden in overkluizing van bestaande 
infrastructuur. Ook technologische vernieuwing leidt tot zuiniger gebruik van de ruimte. 

Om op de ene plaats open ruimte mogelijk te maken, moet op andere plekken de ruimte intensiever 
worden gebruikt. Tussen steden moeten groene bufferzones blijven bestaan, ruimte die niet 
onverhoeds en stapsgewijs dichtslibt. In deze overgangsgebieden kunnen combinaties worden 
gemaakt van natuur en wonen, of van groen en recreatie. 

Wonen legt de komende decennia een groter beslag op de ruimte, zowel als gevolg van demografische 
ontwikkelingen als door stijging van de welvaart. Die behoefte aan eigentijdse woonruimte moet op 
ruimhartige wijze tegemoet worden getreden in de ruimtelijke ordening . De tegemoetkoming aan de 
wensen van de woonconsument wordt vergroot door de gemeenten hun eigen 
woningbouwprogramma's te laten bepalen, samen met de marktpartijen. De plattelandgemeenten 
bouwen uitsluitend voor hun natuurlijke groei. 

De vraag naar koopwoningen neemt sterker toe dan het aanbod. Ook mensen in lagere 
inkomensklassen en startende jongeren wensen een woning in eigendom te hebben. Het eigen 
woningbezit moet daarom langs diverse wegen worden gestimuleerd. Dat kan door verkoop van huizen 
van woningcorporaties aan de huurders en door minimumpercentages koopwoningen op nieuwe 
bouwlocaties. Ook gedifferentieerd bouwen met grotere variëteit in prijsklassen komt tegemoet aan de 
koopwensen van de groter wordende groep huiseigenaren. 

Bij de ontwikkeling van nieuwe woninglocaties wordt uitgegaan van: zeggenschap van kopers en 
huurders, ruimere kavels, verhoging van het percentage koopwoningen, variëteit in het aanbod in 
diverse prijsklassen en nieuwe architectuur en stedenbouwkundige concepten. Het particulier 
opdrachtgeverschap verdient aanzienlijk meer ruimte. 

1.4.3 PvdA 

De bevolking groeit gestaag, terwijl het aantal mensen per huis afneemt. Mensen verlangen meer 
keuzevrijheid en kwaliteit. Hierdoor is er behoefte aan ruime appartementen in de stad en aan grotere 
woningen in het groen, en bestaat de wens meer zeggenschap te hebben over hoe deze woningen 
gebouwd worden. Door wonen, werken, openbaar vervoer, natuur en water goed te combineren, kan 
op die ruimtevraag een duurzaam antwoord gegeven worden. 
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Nederland kan alleen veelvormig zijn als er ee·~ duidelijk ruimtelijk onderscheid bestaat tussen stad en 
platteland. Maar Nederland vervlakt: het onderscheid tussen stad en platteland verwatert. Het 
platteland verstedelijkt, terwijl steden steeds meer uitdijen. 

Werken en wonen worden beter gebundeld. Dit voorkomt dat het platteland onnodig verstedelijkt en 
vergroot het draagvlak voor culturele voorzieningen en winkels. Nieuwbouw moet de natuur kansen 
bieden. Door het aanpakken van verouderde bedrijventerreintjes en woonbuurtjes wordt zuinig 
omgegaan met ruimte en kunnen dorpen blijven bouwen voor de behoefte van de eigen inwoners. 

De PvdA pleit voor investeringen van overheden en private partijen in groen in en om de stad en wenst 
daarom te onderzoeken of projectontwikkelaars en / of exploitanten verplicht kunnen worden een 
substantieel deel van de bouwsom te investeren in openbaar groen. De problematiek in de grote 
steden vergt een blijvende financiële betrokkenheid van de Rijksoverheid, met name als het gaat om 
het bevorderen van werkgelegenheid en de herstructurering van oude stadswijken. 

Als we het platteland willen sparen en de steden sterk willen maken, dan moeten we anders leren 
kijken naar hoogbouw. In de grote steden, in het bijzonder dichtbij grotere NS-stations, kunnen hoge 
gebouwen met veel voorzieningen, zoals parkeergarages, de kwaliteit van de stad verbeteren. Ook 
andere gebieden in de stad lenen zich voor verdichting en functiemenging. Door het intensievere 
gebruik is de grondopbrengst hoger, maar ook verdichtingsubsidies van het rijk zijn hier letterlijk op 
hun plaats. 

Huishoudens die voor het eerst een huis willen kopen ('starters') hebben het enorm moeilijk op de 
woningmarkt. Omdat meer betaalbare koopwoningen gebouwd moeten worden, komt er een 
stimuleringsprogramma om de achterstand van de afgelopen jaren weg te werken. De PvdA wil dat in 
buurten met een eenzijdig huuraanbod woningen worden verkocht aan bewoners. De opbrengsten 
dienen door corporaties te worden gebruikt om betaalbare koop- en huurwoningen te bouwen. Het is 
even belangrijk, maar moeilijker te realiseren, om in buurten met eenzijdig veel dure woningen het 
aantal goedkopere woningen te vergroten. 

1.4.4 D66 

D66 wil een bruisende stad . Met woontypen in allerlei soorten en maten. Veel keuze voor huurders en 
kopers, in verschillende prijsklassen en voor de verschillende fasen van hun leven. Gebouwen zoals 
scholen, sportzalen en kantoren kunnen voor meer doelen gebruikt worden. Dat scheelt ruimte en het 
houdt de stad de hele dag levend. (Toekomstige) gebruikers moeten vanaf het begin worden 
betrokken bij de herstructurering van bestaande wijken en ontwikkeling van nieuwe wijken . Specifieke 
aandacht moet hierbij worden gegeven aan behoud en ontwikkeling van groen in stedelijk gebieden. 

De Onteigeningswet moet vanwege de rechtsbescherming overzichtelijker en eenduidiger worden en 
moet worden uitgebreid opdat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om grondspeculatie tegen te 
gaan. Projectontwikkelaars moeten bijdragen in de aanleg van voorzieningen die in de door hun 
gerealiseerde woonwijken noodzakelijk zijn. 

Behoud van het open karakter van het Nederlandse landschap staat voorop. Voor gebieden die erg vol 
zijn, zoals de Randstad, komen aangewezen locaties waar nog gebouwd mag worden. Daarbuiten 
geldt een absoluut bouwverbod. Om versnippering van de open ruimte te voorkomen en verkeer en 
vervoer te bundelen, moet er concentratie van nieuwe woningen en bedrijvigheid komen. Voor alle 
nieuwe bebouwing geldt: maximaal gebruik maken van de ruimte binnen de bestaande bebouwing van 
steden en dorpen. 

1.4.5 Groen links 

Groen links heeft geen specifiek beleid ten aanzien van de Ruimtelijke Ordening en wonen. 

1.4.6 SP 

De overheid dient zelf de regie in handen te nemen inzake het ruimtelijke ordeningsbeleid, op grond 
van een lange termijnvisie op de duurzame inrichting van ons land. Daarbij moeten enkele 
uitgangspunten worden gehanteerd. Zuinig omgaan met de groei van stedelijk gebied en betere 
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bescherming van open ruimte en groene gebieden. Bij de aanleg van infrastructuur dienen aanvullende 
maatregelen genomen te worden, waardoor de effecten ten aanzien van emissies, versnippering en 
dergelijke worden verminderd . Stadsvernieuwing, functiemenging en meervoudig grondgebruik moeten 
worden gestimuleerd. Verdere stadsuitleg moet worden beperkt. De handhaving van 
bestemmingsplannen moet aangescherpt worden . 

Gegevens met betrekking tot grondeigendom en grondtransacties moeten voortaan openbaar en direct 
beschikbaar zijn . Overheden dienen niet alleen langs publiekrechtelijke weg maar ook via verwerving 
van grond actief te sturen op de bestemming. Zowel bij (her)ontwikkeling van stedelijk gebied als bij 
het beheer van economisch zwakke functies in het landelijk gebied is een sterke grondpositie voor de 
overheid noodzakelijk. De Onteigeningswet en de Wet voorkeursrecht gemeenten dienen een ruimere 
toepassingsgrondslag te krijgen om democratisch vastgestelde besluiten over de bestemming van 
grond te kunnen realiseren. De regie van ontwikkelingslocaties voor de bouw van woningen en 
publieke voorzieningen moet in handen blijven van de overheid. 

Doordat de gemeentelijke overheid het dichtst bij de uiteindelijke uitvoering van het beleid staat, 
wordt de uitwerking van het beleid beïnvloed door externe factoren. Hierdoor kan het zijn dat het 
gemeentelijke beleid niet volledig overeenkomt met het beleid zoals dat is geformuleerd door de 
rijksoverheid. 

Een voorbeeld van een dergelijk verschil tussen beleid van de rijksoverheid en gemeentelijk beleid is te 
zien in de bouw van sociale huurwoningen. Hoewel de rijksoverheid al enkele jaren probeert het 
aandeel sociale huurwoningen in de woningvoorraad terug te brengen, blijven gemeenten grote 
aantallen sociale huurwoningen opnemen in de programma's van nieuwbouwlocaties. (Voorbeeld : 
Mullerpier Rotterdam.) De achterliggende reden is vaak politiek van aard. Iedere politieke partij zal 
immers willen laten zien dat zij zich sterk maakt voor de huisvesting van financieel minder 
draagkrachtige gezinnen. 
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Bijlage II Overzicht VINEX-locaties 

~~lA IJA A 11•:.•• •I41r:1•1 ~ •l~ 111 =..i~ulf;.W11tt .,-:;; • A 

Alblasserdam Waterland ' Helmond Brandevoort ' 

Alkmaar De Nollen 
,,,, 

Hendrik Ido Ambacht Vvolgerlanden < 
Alkmaar Vroomermeer •; Hengelo Thiemsland "' 
Almelo Niirees '''' Hengelo Vossenbelt 
Almelo Windmolenbroek + Heteren Melkweide 

' Almere Buiten 3m Oostvaardersbuurt ' ,u;c > Houten Houten-zuid fr.,;: 
Almere Buiten 3o .Eilandenbuurt " "''"·"t:•••• HûizehVierde Kwadrant ' . ,, 

Almere Stad 2i, Tussen de vaêlrten -- . ,,, .. ,,.,·., ......... , ........ ,,.,,,..,. .. , .... , .. , Zenderpark 
,, 

""""',+ " 
Almere Stad 2i, Literatuurwiik ~ llandediik\ Mavefslöot-west . '/h,"'&i 
Almere Stad 21, Tussen de'váaften Làngediik Sint Pancras '' iii'!]i 
Almere Stad 2s Danswiik .. ·''" Langedijk St. Maarten . ·,cy.y> r 

Amersfoort Nieuwland fase 1 ,,.,, •'' ' <•· Lêeüwarden Hempens-Teerns ' i i 

Amersfoort Vathorst • + ,· )( Leiderdoró Boterhuispolder / Levho •••'••:<• z•·· 
Amsterdam De Aker ••·>• . Leiderdorp Doeskwartier i' '+ 
Amsterdam IJburg ;+.uu ei,,,, Leiderdorp Levhof H' ; ' 

Apeldoorn Osseveld-Woudhuis Leidschendam Leidschenveen " ',)" ,, 
Apeldoorn Zuidbroek Nieuwegein Galecop 
Arnhem Schuitgraaf Niimegen de Waalsprong 
Barendrecht carnisselande Oosterhout Vrachelen 
Bemmel Klein Rome Papendrecht Oostpolder 
Bergschenhoek Bergsche Acker-noord Piinacker Delfgauw 
Berqschenhoek Boterdorp Zuidwest Pijnacker-Zuid '' T· 

Bergschenhoek Oosteindsche Acker ,. ... , Purmerend. Weidevenne 
., 

Berkel en Rodenriis Anierdreef Riiswiik/Piinacker ., 
Best Heivelden .. , .. ,, .. ,,;,;·•···· Ypenburg Singels 1,2 ,,, ,:;: 

Best Heuveleind 1 "'" ,;;; ,,,, .,, Ypenbûrq De Bras 
Breda Chassé Park .... +<:u Ypenburo Waterwiik J' :}/ 
Breda De Kroeten : 

~ Yoenburg Boswiik 
,, 

,;'.: ' 
Breda Nieuw Wolfslaar Ypenburg De Venen ,, .. ,. ,1: ,·.·, , ,, 

Breda Noord-Oost Teteringen " ij' Rotterdam Nesselande '"' ?•,> 
Breda Westerpark . · . 

's Hertogenbosch Haverleii + " ' 
Den Haag Wateringse veld 

·• 
's Hertogenbosch Groote Wielen 

Deventer Viifhoek 

·······•• :. 
's Heffogenbosch Empel ' " ' 

Eindhoven Meerhoven 

ii 
Sittard Hoooeveld ';Bi )j:,i;;;.: 

Elst Westerraam Spijkenisse Maaswijk-oost t!Uföt·;, <'F 

Emmen Delftlanden Tilburg.Noord-oost ,,;· ,::w: u 
Enschede Eschmarke Tilburg Reeshof "''••y••+)<s"d' 
Enschede 't Zwering Utrecht Leidsche Rijn ,+" ·// 

Etten-Leur De Keen Velsen Velserbroek 
Groningen De Brink/De Meeuwen 

,., 
Vleuten-de Meern Veldhuizen '". 

Groningen De Held "••/•' Vleuten-de Meern Vleuterweide 
Groningen Stadspark Voorhout Hoogh Teiilingen 
Haarlemmermeer De Eilanden / Floriande Zaanstad Saendelft 
Haarlemmermeer Getsewoud Zuid Zoetermeer Oosterheem 
Haarlemmermeer Viifhuizen ' Zutphen Leesten 
Heerhugowaard Oostertocht ' .. Zwolle Stadshagen 
Heerhugowaard Stad van de Zon 
Heerhugowaard Zuidwijk / Huygenhoek •·· ' 
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Bijlage III Toelichting criteria projectontwikkelaar 

Financiële risico 
De projectontwikkelaar ontwikkelt vastgoed voor een vaak nog onbekende afnemer. Hierbij loopt de 
ontwikkelaar net als iedere andere ondernemer die niet in opdracht, maar op voorraad ("voor de 
markt") produceert, een ondernemersrisico. Investeringen vinden al plaats op een moment dat de 
verkoop van het eindproduct nog niet verzekerd is, daarbij loopt de ontwikkelaar het risico zijn 
investering niet, of onvoldoende terug te verdienen. De projectontwikkelaar heeft daarnaast te maken 
met een specifiek vastgoedrisico, dat het gevolg is van de lange realisatietijd dat vastgoed kenmerkt. 
Tussen de eerste investeringen in een project en de uiteindelijke oplevering gaan in het algemeen 
enkele jaren voorbij. In die periode kunnen de marktomstandigheden drastisch gewijzigd zijn. Het 
gevolg kan zijn, dat het product niet meer voldoet aan hetgeen de markt vraagt en niet of slechts met 
grote moeite kan worden verkocht. 

Afzettijd van het product 
De afzettijd van de woningen binnen een nieuwbouwproject is van invloed op de winst van de 
projectontwikkelaar. Een korte afzettijd betekent niet automatisch dat de winst groter is. Om dit toe te 
lichten is gebruik gemaakt van een reken voorbeeld. Uitgangspunt is een woning, hierop zijn de 
volgende gegevens van toepassing (Figuur III.1). 

'Uitgangspunten woning 
Verkoopprijs woning € 300.000 
Grondkosten € 90.000 
Bouwkosten € 150.000 
Bijkomende kosten € 22.500 
Rente 7% 
Bouwtijd (maanden) 12 
Aantal termijnen bii bouw 9 

Figuur m .1: Uitgangspunten woning 

Vanuit deze uitgangspunten kunnen de cumulatieve stichtingskosten per maand berekend worden. 
Hierbij is gesteld dat de kosten voor de grond, de bijkomende kosten en het eerste termijnbedrag voor 
de aannemer (termijn: "Start bouw") direct in de eerste maand worden voldaan. Daarna wordt 
periodiek de termijn betalingen aan de aannemer voldaan. In figuur IV.2 is een overzicht gegeven van 
de stichtingskosten. 

E 275.000 

€ 250.000 

€ 225.000 

€ 200.000 

€ 17S.000 IBouwkastenl 

€ 1S0.000 

€ 125.000 

€ 100.000 

E 75.000 

E 50.000 

E 25.000 

€ . 

10 11 12 

Figuur III.2:Stichtingskosten woning 
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Zoals uit de grafiek is af te lezen bedragen de totale stichtingskosten € 262.500. Dit bedrag is na 
twaalf maanden volledig betaald. De projectontwikkelaar die deze woning realiseert, zal dit bedrag 
moeten voorfinancieren. In de meeste gevallen zal de ontwikkelaar dit bedrag ook moeten lenen, dit 
kan intern als de financiële draagkracht van de onderneming groot genoeg is of als het een onderdeel 
van een financiële instelling of belegger betreft. Is dat niet het geval, dan zal een externe financier 
aangetrokken moeten worden. De ontwikkelaar is over het geleende bedrag rente verschuldigd. Vanuit 
de cumulatieve stichtingskosten per maand, zoals weergegeven in figuur III.2, kan dit renteverlies 
berekend worden. Dit is weergegeven in figuur III.3. 

Figuur rII .3:Renteverlies bij uitstel van verkoop 

Dit renteverlies voor de ontwikkelaar zal uiteraard doorberekend worden in de koopsom van de 
woning. Stel dat de woning in de tweede maand verkocht word dan betekent dit niet alleen dat de 
koper de voorfinanciering van de ontwikkelaar overneemt, maar ook dat het openstaande renteverlies 
(van ongeveer € 1500 voor twee maanden) zal worden doorberekend. Stel dat de woning niet is 
worden verkocht na 12 maanden (dus na oplevering) dan bedraagt het totale renteverlies ruim € 
14.000 bij een rente van zeven procent. 

Indien sprake is van een overspannend markt, zoals in extreme mate in de periode van half 1999 tot 
en met eind 2000, waarbij de waardestijging van woning groter is dan het renteverlies op de 
investering kan de ontwikkelaar besluiten de woningen niet op voorhand te verkopen, maar te wachten 
tot de oplevering. In onderstaande grafiek (figuur III.4) is de waardestijging van de woning volgens 
drie scenario's weergegeven. Volgens een "nonnale" waardestijging van ongeveer vier procent (gele 
lijn), volgens een "snelle" waardestijging van ongeveer tien procent (groen lijn) en volgens een "lichte" 
waardedaling van twee procent (rode lijn). 

E 330.000 

E 325.000 

E 320.000 

E 3 15.000 

E 3 10.000 

E 305.000 

E 300.000 

E 29S.000 

E 290.000 

Figuur III.4:Waardestijging van de woning tijdens de bouwperiode 

lO l l 12 

Bij de normale waardestijging zal de woning, welke bij aanvang van de bouw € 300.000 waard was, 
een jaar later, bij de oplevering, € 312.000. In het geval in de snelle waardestijging is de woning bij 
oplevering € 330.000 waard en bij een licht waardedaling is de woning "slechts"€ 294.000 waard. 

Dit rekenvoorbeeld schetst dat een korte afzettijd niet altijd het meest gunstig is. Deze berekening is 
slechts opgenomen als voorbeeld, de werkelijke berekening is dusdanig complex dat deze in dit 
rapport niet op zijn plaats zou zijn. Voor diepgaande berekeningen verwijzen wij naar specifieke 
literatuur. 

82 



Bijlage IV Uitwerking criteria 

Overheid - Stedelijk beleid 

~01 Intensivering ruimtegebruik 
Toelichting : Een zo intensief mogelijk ruimtegebruik, rekening houdend met mogelijkheden tot 

handhaving of versterking van de ruimtelijke kwaliteit, in welk verband stedelijke 
groenvoorzieningen een belangrijke plaats innemen. 

Toetsingsoordeel Het ruimtegebruik op de locatie is niet in overeenstemming met het gestelde zeer slecht 
beleid. Het combineren van functies vindt niet of nauwelijks plaats. 

Het ruimtegebruik op de locatie is nauwelijks in overeenstemming 
met het gestelde beleid. Het combineren van functies vindt slechts 
plaats op beperkte schaal. 

Het ruimtegebruik op de locatie is in overeenstemming met 
het gestelde beleid. 

Het ruimtegebruik op de locatie is in 
overeenstemming met het gestelde beleid. 
Aanvullende maatregelen om de combinatie van 
functies toe te kunnen passen worden uitgewerkt. 

Het ruimtegebruik op de locatie is in 
overeenstemming met het gestelde beleid. 
Aanvullende maatregelen voor het 
combineren van functies zijn toegepast. zeer qoed 

Score: -- - 0 + ++ 1 nvt 1 

toctme 
Leidsche Rijn X 
Brandevoort X 
Oosterheem X 
Chassé Park X 

·02 Opvullen van open gaten (Iqbreîdîng} 
Toelichting : Het opvullen van open gaten en het herinrichten van buiten gebruik geraakte 

bedrijfsterreinen, kazerneterreinen en spoorwegemplacementen. Opgemerkt dient te 
worden dat het opvullen van open gaten alleen geldt op stedelijk niveau. 

Toetsingsoordeel Het opvullen van open gaten is niet in overeenstemming met het gestelde zeer slecht 
beleid. (Slechte locatiekeuze) 

Het opvullen van open gaten is nauwelijks in overeenstemming met 
het gestelde beleid. De uitwerking is slecht toegepast (verkeerde 
functies op de locatie.) 

Het opvullen van open gaten is in overeenstemming met het 
gestelde beleid. 

Het opvullen van open gaten is in overeenstemming 
met het gestelde beleid. De locatie is ingevuld met 
de juiste functies. 

Het opvullen van open gaten is in 
overeenstemming met het gestelde beleid. 
De locatie is marktconform ingevuld met 
functies. zeer qoed 

Score: -- - 0 + ++ 1 nvt 1 

~tqcatte 
Leidsche Rijn X 
Brandevoort X 
Oosterheem X 
Chassé Park X 
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;03 Vestiging en Jjfrsc:hilff<J,mrijj(ónale voorzièn_irigên,t,s:1412, ':!'!~ ,;;<::M~' 
;. 

'' 

Toelichting: De vestiging en herschikking van regionale voorzieningen, zoals instellingen voor onderwijs, 
gezondheidszorg en sport en cultuur. 

Toetsingsoordeel Met het herschikken van regionale voorzieningen is geen rekening gehouden zeer slecht 
met het gestelde beleid. 

Met het herschikken van regionale voorzieningen is slechts in 
beperkte mate rekening gehouden met het gestelde beleid. 

De vestiging en herschikking van regionale voorzieningen is 
in overeenstemming met het gestelde beleid. 

De vestiging en herschikking van regionale 
voorzieningen is in overeenstemming met het 
gestelde beleid. De capaciteit van de regionale 
voorzieningen zijn uitgebreid ten opzichte van de 
bestaande situatie. 

De vestiging en herschikking van regionale 
voorzieningen is in overeenstemming met 
het gestelde beleid. Buiten de 
capaciteitsuitbreiding zijn aanvullende 
voorzieningen opgenomen. zeer goed 

Score: -- - 0 + ++ 1 nvt 1 

:Locatie i•: <wi:~~., :~•r 1 ~j <~~ ,; ~. ~w~s '.,, ? >?rr; ' 
Leidsche Rijn X 
Brandevoort X 
Oosterheem X 
Chassé Park X 
Overheid - Mobiliteitsbeleid 

Toelichting: De realisering van verkeers- en vervoersvoorzieningen, zowel voor het openbaar als voor 
het particulier vervoer. Het beleid is er op gericht om de vestiging van bedrijven en 
voorzieningen met een bepaald mobiliteitsprofiel op locaties met een bijbehorende 
ontsluiting voor fiets, auto en openbaar vervoer te bevorderen. 

Toetsingsoordeel De realisering van verkeers- en vervoersvoorzieningen is niet in 
overeenstemming met het gestelde beleid. Zeer slechte inpassing van 
verkeers- en vervoersvoorzieningen in het plan. 

zeer slecht 

Score: 

Locatie 
. ~"') ,,,,, .,,, 

Leidsche Rijn 
Brandevoort 
Oosterheem 
Chassé Park 

De realisering van verkeers- en vervoersvoorzieningen is nauwelijks 
in overeenstemming met het gestelde beleid. Slechte inpassing van 
verkeers- en vervoersvoorzieningen in het plan. 

De realisering van verkeers- en vervoersvoorzieningen is in 
overeenstemming met het gestelde beleid. 

0 

De realisering van verkeers- en 
vervoersvoorzieningen is in overeenstemming met 
het gestelde beleid. Goede inpassing van verkeers
en vervoersvoorzieningen in het plan. 

+ 

De realisering van verkeers- en 
vervoersvoorzieningen is in 
overeenstemming met het gestelde beleid. 
Zeer goede inpassing van verkeers- en 
vervoersvoorzieningen in het plan. 

++ 1 nvt 1 

1s, ,/ ',:WIi: < t:11' ,-,-.,~,v.~,=,-,~~.,-' ''l" 

< ., 'e N' ?, ,", o 

X 
X 

X 
X 
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~~•"f'- ''-" '"', ,.,_,.,.,.,- ~--, 

'05 Stimuleren restrictief parkeerbeleid -
Toelichting: Stimuleren van een restrictief parkeerbeleid in combinatie met ruimtelijke maatregelen. 

Gedacht wordt aan maximum parkeernormen voor met name werklocaties, die op het 
niveau van bestemmingsplannen moeten worden gereal iseerd. 

Toetsingsoordeel Stimuleren van een restrictief parkeerbeleid is niet in overeenstemming met zeer slecht 
het gestelde beleid. Geen rekening gehouden met parkeren bij de 
ontwikkeling van de locatie. 

Stimuleren van een restrictief parkeerbeleid is niet in 
overeenstemming met het gestelde beleid. Onvoldoende rekening 
gehouden met parkeren bij de ontwikkeling van de locatie. 

Stimuleren van een restrictief parkeerbeleid is in 
overeenstemming met het gestelde beleid. 

Stimuleren van een restrictief parkeerbeleid is in 
overeenstemming met het gestelde beleid. Goede 
oplossingen voor parkeren met lage parkeernorm. 

Stimuleren van een restrictief parkeerbeleid 
is in overeenstemming met het gestelde 
beleid. Parkeren met creatieve oplossingen 
met lage parkeernorm. 

zeer ooed 

Score: -- - 0 + ++ 1 nvt 1 

:Locatie 
Leidsche Rijn X 
Brandevoort X 
Oosterheem X 
Chassé Park X 

;06 Bereikbaarheid voorzieningen 
Toelichting: Voorzieningen met een relatief groot ruimtebeslag kunnen tussen de stadsdelen en aan de 

randen van de steden worden gesitueerd, doch ook dan moet de bereikbaarheid met 
openbaar vervoer en fiets verzekerd zijn. De recreatiemogelijkheden in en bij 
woongebieden worden verbeterd of uitgebreid en zij worden zo gesitueerd, dat ze ook per 
fiets bereikbaar zijn voor de bevolking, die erop georiënteerd is. 

Toetsingsoordeel De bereikbaarheid van de voorzieningen is niet in overeenstemming met het zeer slecht 

Score: 

'Locatie 
Leidsche Rijn 
Brandevoort 
Oosterheem 
Chassé Park 

gestelde beleid. Geen rekening gehouden met de bereikbaarheid van de 

voorzien~in_,g'""e_n_. ------------------------1 
De bereikbaarheid van de voorzieningen is niet in overeenstemming 
met het gestelde beleid. Nauwelijks rekening gehouden met de 
bereikbaarheid van de voorzieningen. 

De bereikbaarheid van de voorzieningen is in 
overeenstemming met het gestelde beleid. 

0 

X 

De bereikbaarheid van de voorzieningen is in 
overeenstemming met het gestelde beleid. Goed 
rekening gehouden met de bereikbaarheid van de 
voorzieningen. ,........--------------------1 

+ 

X 

X 
X 

De bereikbaarheid van de voorzieningen is 
in overeenstemming met het gestelde 
beleid. Goed rekening gehouden met de 
bereikbaarheid van de voorzieningen met 
alle vormen van vervoer. 

++ 1 nvt 1 
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Projectontwikkelaar - Vanuit primaire doelstellingen 

11 Financiële risfêo's 0 " - 1 Ai10 
Toelichting: De ontwikkelaar loopt bij het ontwikkelen van vastgoed een zeker financieel risico. Hierbij 

moet gezorgd worden dat een groter risico inhoudt, dat ook een grotere opbrengst 
qerealiseerd wordt. 

Toetsingsoordeel De ontwikkelaar heeft een hoog risico gelopen en heeft een lage opbrengst zeer slecht 
gerealiseerd. 

De ontwikkelaar heeft een redelijk risico gelopen en een lage 
opbrengst gerealiseerd, of een hoog risico gelopen en een redelijke 
opbrengst qerealiseerd. 

De ontwikkelaar heeft een redelijk risico gelopen en een 
redelijke opbrengst gerealiseerd. 

De ontwikkelaar heeft een redelijk risico gelopen en 
een hoge opbrengst gerealiseerd, of een laag risico 
gelopen en een redelijke opbrengst gerealiseerd. 

De ontwikkelaar heeft een laag risico 
gelopen en hoge opbrengst gerealiseerd. zeer qoed 

Score: -- - 0 + ++ 1 nvt 1 

l.:.ocatie ' •, .;PI; .. ' 

Leidsche Rijn X 
Brandevoort X 
Oosterheem X 
Chassé Park X 

iP2 Investering 
. '""[J« 

,, . 

• " ' ., 

Toelichting: De investeringen die de ontwikkelaar moet doen om de nieuwbouwlocatie tot een succes 
te maken, zijn van invloed op het financiële risico. Het betreft hier investeringen die een 
meerwaarde kunnen betekenen voor de locatie. 

Toetsingsoordeel Geen investeringen gedaan, waardoor ontwikkelingmogelijkheden zijn blijven zeer slecht 
liggen. Of investeringen gedaan die geen invloed hebben gehad op de 
ontwikkeling van de locatie. 

Nauwelijks investeringen gemaakt, waardoor 
ontwikkelingmogelijkheden beperkt zijn gebleven. 

Investeringen waar nodig is en meer ook niet, hierdoor zijn 
kansen blijven liggen. 

Door gedane investeringen betere 
ontwikkelingsmogelijkheden. 

Door uitgebreide investeringen zijn betere 
ontwikkelingsmogelijkheden ontstaan. Of 
geen investeringen gedaan waar het ook 
niet nodig blijkt te zijn. zeer qoed 

Score: -- - 0 + ++ 1 nvt 1 

·Locatie 
~~ - ~t: ~"l" - ·- ~~,"" ,. ' 

- /.,,.,,,_~ -
Leidsche Rijn X 
Brandevoort X 
Oosterheem X 
Chassé Park X 
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·p3 Afzettijd woonproduct "ff" • • X 

' .. 
Toelichting: De afzettijd van het product is van belang voor de ontwikkelaar. De afzettijd van de 

woningen binnen een nieuwbouwproject is van invloed op de winst van de 
projectontwikkelaar. Een korte afzettiid betekent niet automatisch dat de winst oroter is. 

Toetsingsoordeel Lange afzettijd van het product. zeer slecht 

Redelijk lange afzettijd van het product. 

Redelijke afzettijd van het product. 

Redelijk korte afzettijd van het product. 

Korte afzettijd van het product. zeer qoed 

Score: -- - 0 + ++ 1 nvt 1 

Locatie 
Leidsche Rijn X 
Brandevoort X 
Oosterheem X 
Chassé Park X 

184 Doorlooptijd project 
Toelichting: De doorlooptijd van het project is van invloed op de algemene kosten van de 

projectontwikkelaar. Bij aanvang van het project, in de initiatieffase, zal in een 
haalbaarheidsonderzoek een overzicht worden gemaakt van de te verwachte kosten en 
opbrengsten. Een onderdeel van kosten voor een ontwikkelaar zijn de algemene kosten 
(A.K.). Deze kosten omvatten onder andere de interne kosten die de projectontwikkelaar 
mnPt mrtkPn nm hPt nrniPrt tP ,, " · 

Toetsingsoordeel Lange doorlooptijd van het totale project. zeer slecht 

Redelijk lange doorlooptijd van het totale project. 

Normale doorlooptijd van het totale project. 

Redelijk korte doorlooptijd van het totale project. 

Korte doorlooptijd van het totale project. zeer qoed 

Score: -- - 0 + ++ 1 nvt 1 

'Locatie 
Leidsche Rijn X 
Brandevoort X 
Oosterheem X 
Chassé Park X 
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:Ps Prijs-productèömbinatie 
z ,~,<f 

1 ·;~,: " 
Toelichting: Het realiseren van een goede prijs-productcombinatie, waarbij een goede verhouding 

tussen de afzetprijs en de kosten van het product ontstaat, is van invloed op het succes 
van het project voor de ontwikkelaar. De combinatie van het product en de prijs zijn van 
invloed op de doelgroep die de ontwikkelaar voor ogen heeft. 

Toetsingsoordeel Slechte combinatie tussen prijs en product, of verkeerde doelgroep. zeer slecht 
Slechte combinatie tussen prijs en product gezien de doelgroep. 

Redelijk marktconform product gezien de doelgroep die de 
ontwikkelaar voor ogen heeft. 

Goede combinatie tussen prijs en product gezien de 
doelgroep. 

Goede combinatie tussen prijs en product, 
goed ingespeeld op de doelgroep. zeer goed 

Score: -- - 0 + ++ 1 nvt 1 

Locatie ,, -~~}J/Î114;~fak} t = ,. """❖M,•4;;... >" "' ~'f"<k~,, 

' Leidsche Riin X 
Brandevoort X 
Oosterheem X 
Chassé Park X 

Projectontwikkelaar - Vanuit secundaire doelstellingen 

P6 Naamsbekendheid 
,~,,• ,,, 

jj z:,, 
Toelichting: Naamsbekendheid kan verkregen worden door deel te nemen aan prestige projecten, 

deelname aan bekende, grootschalige projecten en door het opbouwen van een 
voortrekkersrol. 

Toetsingsoordeel Het project heeft een negatief effect gehad op de naamsbekendheid van de zeer slecht 
projectontwikkelaar. 

Het project heeft weinig effect gehad op de naamsbekendheid van 
de projectontwikkelaar. 

Het project heeft redel ijk effect gehad op de 
naamsbekendheid van de projectontwikkelaar. 

Het project heeft voldoende effect gehad op de 
naamsbekendheid van de projectontwikkelaar. 

Het project heeft een positief effect gehad 
op de naamsbekendheid van de 
projectontwikkelaar. zeer ooed 

Score: -- - 0 + ++ 1 nvt 1 

.Locatie , =· ·,, ~ar · 
z .,. ,..., ~ < 

' r 11'): 

Leidsche Rijn X 
Brandevoort X 
Oosterheem X 
Chassé Park X 
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P7 Voortrekkersrol (innovatie} ' " ' ~;~= ~- }'< ¼ié st 

Toelichting: Een voortrekkersrol kan verkregen worden door in te spelen op, bijvoorbeeld, nieuw 
overheidsbeleid of innovatie. Voorbeelden hiervan zijn duurzaam bouwen en 
consumentaericht bouwen. 

Toetsingsoordeel Het project is negatief uitgevallen voor de voortrekkersrol van de zeer slecht 
projectontwikkelaar. 

Het project heeft weinig effect gehad op de voortrekkersrol van de 
projectontwikkelaar. 

Het project heeft een redelijk effect gehad op de 
voortrekkersrol van de projectontwikkelaar. 

Het project heeft voldoende effect gehad op de 
voortrekkersrol van de projectontwikkelaar. 

Het project is positief uitgevallen voor de 
voortrekkersrol van de projectontwikkelaar. zeer goed 

Score: -- - 0 + ++ 1 nvt 1 

;locatie 
Leidsche Riin X 
Brandevoort X 
Oosterheem X 
Chassé Park X 

:ps Opdoen van ervaring 
--~=« = " 

Toelichting: Het opdoen van ervaring met specifieke projecten is van belang om mogelijke problemen 
in de toekomst te voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld samenwerking 
met de overheid in PPS-constructies. 

Toetsingsoordeel Het project is negatief uitgevallen voor het opdoen van ervaring voor de zeer slecht 
projectontwikkelaar. 

Het project heeft weinig effect gehad op het opdoen van ervaring 
voor de projectontwikkelaar. 

Het project heeft een redelijk effect gehad op het opdoen 
van ervaring voor de projectontwikkelaar. 

Het project heeft voldoende effect gehad op het 
opdoen van ervaring voor de projectontwikkelaar. 

Het project is positief uitgevallen voor het 
opdoen van ervaring voor de 
projectontwikkelaar. zeer goed 

Score: -- - 0 + ++ 1 nvt 1 

iocatie 
Leidsche Rijn X 
Brandevoort X 
Oosterheem X 
Chassé Park X 
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Woonconsument - Woning 

;w1 Woninggrootte •Wo/ •=~••~ :•• • k~ """' '!, j 0 -NNkf"'ll -·~::. a . / ~:- ·-
Toelichting: De woonconsument wil graag een woning met een grote toekomstwaarde in eerste 

instantie gaat het om de omvang van de woning met aspecten als beukmaat en 
verdiepingshoogte. Dit geeft een grotere flexibiliteit en daardoor ook meer 
uitbreidingsmogelijkheden. 

Toetsingsoordeel Woningen zijn nauweijks flexibel en nauwelijks uitbreidbaar en hebben zeer slecht 
daardoor nauwelijks een toekomstwaarde. 

Woningen zijn beperkt flexibel en beperkt uitbreidbaar en hebben 
daardoor een geringe toekomstwaarde. 

Woningen zijn redelijk flexibel en redelijk uitbreidbaar en 
hebben daardoor een redelijke toekomstwaarde. 

Woningen zijn flexibel of uitbreidbaar en hebben 
daardoor een redelijke toekomstwaarde. 

Woningen zijn flexibel en uitbreidbaar en 
hebben daardoor een grote 
toekomstwaarde. zeer goed 

Score: -- - 0 + ++ 1 nvt 1 

Locatie ,;/l 
, ❖ ,. ,; ,,ûJktL 

Leidsche Rijn X 
Brandevoort X 
Oosterheem X 
Chassé Park X 

W2 Prijs / kwaliteit ••,qi~~< ;ik' ·7: _û::,1 
Toelichting: De gunstige welvaartsontwikkeling van de afgelopen jaren heeft ervoor gezorgd dat de 

woonconsument bereid is een fors hogere prijs te betalen voor een woning. Voorwaarde 
voor het betalen van een hogere prijs is dat de woonconsument er qua woongenot op 
vooruit gaat. De woonconsument is dus bereid meer geld te betalen mits de kwaliteit van 
de woning hoger is. 

Toetsingsoordeel De woningen hebben een zeer slechte prijs/ kwaliteitverhouding. zeer slecht 

De woningen hebben een slechte prijs/ kwaliteitverhouding. 
De woningen hebben een redelijke prijs / 
kwaliteitverhouding. 

De woningen hebben een goede prijs/ 
kwaliteitverhouding. 

De woningen hebben een zeer goede prijs / 
kwaliteitverhouding. zeer goed 

Score: -- - 0 + ++ 1 nvt 1 

Locatie •~ ~'[ n: ~ ;.liff . 
, ... &f" ... 

Leidsche Riin X 
Brandevoort X 
Oosterheem X 
Chassé Park X 
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liît3 Architectuur / Uitstraling i , ' 
'ç 

Toelichting: De uitstraling en het karakter zijn van,belang bij de keuze voor een bepaalde woning. Het 
belangrijkste aspect dat hieraan bijdraagt, is de architectuur van de woning. 

Toetsingsoordeel De achitectuur geeft de locatie een negatieve uitstraling. zeer slecht 
De achitectuur geeft de locatie een redelijk negatieve uitstraling. 

De achitectuur geeft de locatie een normale uitstraling. 

De achitectuur geeft de locatie een redelijk positieve 
uitstraling. 

De achitectuur geeft de locatie een positieve 
uitstraling. zeer qoed 

Score: -- - 0 + ++ 1 nvt 1 

'Loêatie 
Leidsche Rijn X 
Brandevoort X 
Oosterheem X 
Chassé Park X 

;W4Privacy 
Toelichting: De woning moet niet alleen voldoende bescherming bieden tegen weersinvloeden, maar 

moet vooral ook een plaats zijn waar de men zich terug kan trekken en waar men zichzelf 
kan zijn. De privacy van de woning zelf is daarbij niet alleen van belang. Ook de ligging 
van tuin of balkon en de ligging van de woning ten opzichte van de kavel en de buren is 
belanqriik voor de privacy. 

Toetsingsoordeel Bij de situering van de woningen is geen rekening gehouden met privacy, zeer slecht 
hierdoor is de "inkijk" aanwezig . 

Bij de situering van de woningen is nauwelijks rekening gehouden 
met privacy, hierdoor is de "inkijk" aanwezig. 

Bij de situering van de woningen is rekening gehouden met 
privacy, hierdoor is de "inkijk" beperkt. 

Bij de situering van de woningen is redelijk veel 
rekening gehouden met privacy, hierdoor is de 
"inkijk" gering. 

Bij de situering van de woningen is veel 
rekening gehouden met privacy, hierdoor is 
de "inkijk" nihil. zeer qoed 

Score: -- - 0 + ++ 1 nvt 1 

"Locatie " 
Leidsche Rijn X 
Brandevoort X 
Oosterheem X 
Chassé Park X 
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:WS Woningtypolggie (el;<<:Jusl . J]i) . ✓ ~i 4'\ t : < 0 ., ,■ » 
W,0,""" 

« ,;tj,"1' c;, ~I 
Toelichting: Onder invloed van een gunstige economie en gedurende het verloop van de wooncarrière 

wil de woonconsument graag een luxere woning. In eerste instantie zal zich dit uiten in de 
wens naar een "exclusiever" woningtype. Hierbij gaat het met name om twee-onder-een-
kap woningen, vrijstaande woningen op ruime kavels en appartementen op een toplocatie 
in steden als Rotterdam Den Haaq en Amsterdam. 

Toetsingsoordeel Het woningbouwprogramma wijkt vooral bij de "exclusievere" woningtypen zeer slecht 
negatief af ten opzichte van het VINEX-gemiddelde. 

Het woningbouwprogramma wijkt vooral bij de "exclusievere" 
woningtypen enigzins negatief af ten opzichte van het VINEX-
gemiddelde. 

Het woningbouwprogramma is conform het VINEX-
gemiddelde. 

Het woningbouwprogramma wijkt vooral bij de 
"exclusievere" woningtypen enigzins positief af ten 
opzichte van het VINEX-gemiddelde. 

Het woningbouwprogramma wijkt vooral bij 
de "exclusievere" woningtypen positief af 
ten opzichte van het VINEX-qemiddelde. zeer goed 

Score: -- - 0 + ++ 1 nvt 1 

Locatie ~~ 'l ,f-.,,:,-~ . " . " 

""" .. , . ~ 

Leidsche Rijn X 
Brandevoort X 
Oosterheem X 
Chassé Park X 

'W6 Eigendomsverhouding "'1%~" . =•:1 ',.L 

Toelichting: Onder invloed van de gunstige economie en gedurende het verloop van de wooncarrière is 
de woonconsument eerder geneigd te kiezen voor een koopwoning. De vraag naar 
(goedkope) huurwoningen zal, mede door de stimulans van de overheid, steeds verder 
afnemen. Het handelt zich hier om de keuzemogelijkheid van de woonconsument. 

Toetsingsoordeel De verhouding tussen huurwoningen en koopwoningen is zeer slecht. zeer slecht 

De verhouding tussen huurwoningen en koopwoningen is slecht. 

De verhouding tussen huurwoningen en koopwoningen is 
redelijk. 

De verhouding tussen huurwoningen en 
koopwoningen is goed. 

De verhouding tussen huurwoningen en 
koopwoningen is zeer goed. 

zeer qoed 

Score: -- - 0 + ++ 1 nvt 1 

'Locatie >"' 
, ..• ,, 

.,,,.,, -~~" 
Leidsche Rijn X 
Brandevoort X 
Oosterheem X 
Chassé Park X 
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J ~ - - ·-

Woonconsument - Woonomgeving 
.. ;, ..... .. . 

1Nl1 Sociale veiligheid ~ 

" 

Toelichting: Veiligheid is een belangrijk criterium voor de woonconsument. Sociale veiligheid is hierbij 
het belangrijkste aspect. Brandgangen, hoge struiken die het zicht ontnemen en slechte 
verlichting kunnen een sterk gevoel van onveiligheid oproepen. 

Toetsingsoordeel Het politiekeurmerk is niet toegekend. zeer slecht 
Het politiekeurmerk is van toepassing op een deel van de woningen. 

Het politiekeurmerk is van toepassing op de woningen. 
Het politiekeurmerk is van toepassing op de 
woningen en op stedebouwkundig niveau is enigzins 
rekenin1 oehouden met sociale veil igheid. 

Het politiekeurmerk is van toepassing op de 
woningen en op stedebouwkundig niveau is 
rekening gehouden met sociale veiligheid. 

zeer goed 

Score: -- - 0 + ++ 1 nvt 1 

,locatie 
Leidsche Rijn X 
Brandevoort X 
Oosterheem X 
Chassé Park X 

!WS Stêdelijke en regionale winkelvoorzieningen 
Toelichting: Naast de voorzieningen voor de dagelijkse boodschappen heeft de woonconsument ook 

behoefte aan de nabijheid van het centrum van een (grote) stad voor recreatie en fun-
shoooino. 

Toetsingsoordeel Het centrum van een stad is nabij gelegen en moeilijk bereikbaar met eigen zeer slecht 
vervoer en openbaar vervoer. 

Het centrum van een stad is nabij gelegen en moeilijk bereikbaar met 
eigen vervoer of openbaar vervoer. 

Het centrum van een (grote) stad is nabij gelegen. 
Het centrum van een grote stad is nabij gelegen en 
goed bereikbaar met eigen vervoer of openbaar 
vervoer. 

Het centrum van een grote stad is nabij 
gelegen en goed bereikbaar met eigen 
vervoer en openbaar vervoer. zeer qoed 

Score : -- - 0 + ++ 1 nvt 1 

l,;ocatte 
Leidsche Riin X 
Brandevoort X 
Oosterheem X 
Chassé Park X 
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,W9 ParkeergeleQ@p)le@X ··t~füi::BI~,. . 1 ... r ~ "'"f>'.""""-«,:11 

- 111 "'k ,,. t"k;,;fd 
Toelichting: De woonconsument is gehecht aan de auto, zeker zolang het openbaar vervoer in de ogen 

van de woonconsument geen waardig alternatief is. Een ruime aanwezigheid van 
parkeerplaatsen in de buurt van de woning is dan ook vereist. 

Toetsingsoordeel Zeer beperkte parkeergelegenheid op eigen terrein en in de buurt. zeer slecht 
Beperkte parkeergelegenheid op eigen terrein en in de buurt. 

Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein en in de 
buurt. 

Voldoende ruimte is beschikbaar voor het parkeren 
en eventuele toenemende parkeerbehoefte. 

Ruim voldoende ruimte is beschikbaar voor 
het parkeren en eventuele toenemende 
parkeerbehoefte. zeer goed 

Score: -- - 0 + ++ 1 nvt 1 

:Lotatie :>.L ;~";.€_,:~~-;", ; -"~'tfr\41!R ;,_ .L{ :,.., " 
Leidsche Rijn X 
Brandevoort X 
Oosterheem X 
Chassé Park X 

WlO Bereikbaarffëid . - .:a;". .J&e 
-f'8 ~?./ >= ❖• X 

'..11 ,;::~"i ' .. 
Toelichting: Bereikbaarheid is een belangrijk aspect bij nieuwbouwlocaties. De woonconsument vindt 

het in de eerste plaats belangrijk dat de woning goed bereikbaar is met eigen vervoer. 
Openbaar vervoer wordt over het algemeen wel gezien als alternatief voor de eigen auto, 
maar indien het openbaar vervoer niet in voldoende mate aanwezig is zal de 

Toetsingsoordeel Zeer slecht bereikbaar met eigen vervoer en openbaar vervoer. zeer slecht 

Slecht bereikbaar met eigen vervoer of openbaar vervoer. 

Normaal bereikbaar met eigen vervoer en openbaar vervoer. 

Goed bereikbaar met eigen vervoer en openbaar 
vervoer. 

Zeer goed bereikbaar met eigen vervoer en 
openbaar vervoer. zeer qoed 

Score: -- - 0 + ++ 1 nvt 1 

,Locatie a,r ,, ~,., :~" t ~~111r ,/ ·:::· 
,,hl::&;o:: ~ • 

Leidsche Rijn X 
Brandevoort X 
Oosterheem X 
Chassé Park X 
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NZ11 Aanwezigheid voorzieningen >' >"'" ll\? ~ ,.. ' ~ ~~· lê .,,, ;, • 

' . 
~❖$ »1 • ,fo •i'.o;; <,-.ç, " ;, 

Toelichting: Bij voorzieningen gaat het in de eerste plaats om een voldoende aanbod aan 
winkelvoorzieningen voor dagelijkse boodschappen in de nabijheid van de woning. Buiten 
deze winkelvoorzieningen wil de woonconsument ook andere voorzieningen in de 
woonomgeving. Het gaat hierbij dan voornamelijk om: medische voorzieningen, scholen, 

Toetsingsoordeel Onvoldoende aanbod van winkelvoorzieningen en overige voorzieningen in de zeer slecht 
nabijheid. 

Gering aanbod van winkelvoorzieningen en overige voorzieningen in 
de nabijheid. 

Voldoende aanbod van winkelvoorzieningen en overige 
voorzieningen in de nabijheid. 

Ruim voldoende aanbod van winkelvoorzieningen en 
overige voorzieningen in de nabijheid. 

Geruime aanbod van winkelvoorzieningen 
en overige voorzieningen in de onmiddelijke 
nabijheid. zeer goed 

Score: -- - 0 + ++ 1 nvt 1 

;Locatie 
Leidsche Riin X 
Brandevoort X 
Oosterheem X 
Chassé Park X 

NZ12 Bebouwingsdichtheid 
' ~ 

Toelichting: De bebouwingsdichtheid gee~ een indicatie van typologie van de locatie en het gemiddeld 
aantal woningen dat per hectare gerealiseerd wordt op de locatie. Voor een suburbaan 
woonmilieu geldt een redelijk lage bebouwingsdichtheid als positief. Voor een stedelijk 
woonmilieu geldt een redelijk hoge bebouwingsdichtheid als positief. 

Toetsingsoordeel De bebouwingsdichtheid is gezien vanuit de woonconsument zeer negatief. zeer slecht 

De bebouwingsdichtheid is gezien vanuit de woonconsument 
negatief. 

De bebouwingsdichtheid is gezien vanuit de woonconsument 
redelijk. 

De bebouwingsdichtheid is gezien vanuit de 
woonconsument positief. 

De bebouwingsdichtheid is gezien vanuit de 
woonconsument zeer positief. zeer goed 

Score: -- - 0 + ++ 1 nvt 1 

;tocatie 
Leidsche Riin X 
Brandevoort X 
Oosterheem X 
Chassé Park X 
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Bijlage V Scoretabellen locaties 

Leidsche Rijn, Utrecht 

Partij Criteria Score criteria 
Criteria stedelijk beleid 

Intensivering ruimtegebruik 0 

"O 
Opvullen van open gaten nvt 

"iii Vestiging en herschikking regionale vporzjeningen 0 .c .... 
QJ Criteria mobiliteitsbeleid > ' 0 

Realisering verkeers- en vervoersyppiJi~ningen 0 
Stimuleren restrictief 1-1a1 .......... , uc,ci,.. ; ····· s.c > +_; ,} 

Bereikbaarheid voorzieningen j< + 

Criteria vanuit primaire doelstellingen 
Financiële risico's ++ 

.... Investering 0 ro 
ro v Afzettijd woonproduct 0 -"' 
-"' Doorlooptijd project E -
C: Prijs-productcombinatie 0 
~ 

Critéria vanuit secundaire doelstellingen QJ .ê' 
Nä~·msbekendheid + c.. 

Voortrekkersrol nvt 
Opdoen van ervaring nvt 

Criteria woning 
,, . 

Woninggrootte ++ 

Prijs / kwaliteit -
Architectuur/ Uitstraling 0 

...., Privacy 0 
C: 
QJ Woningtypologie 0 : E 
::J Eigendomsverhouding '::,:n,. ~ + . )]V' IJ) 
C: 
0 Criteria woonomgeving ' ;];Jl;/\;l:j; ,, ' F + u 
C: . 0 Sociale veiligheid 0 0 ,, 

~ Stedelijke en regionale winkelvoorzieningen · + 

Parkeergelegenheid -
Bereikbaarheid •. 0 
Aanwezigheid voorzieningen -
Bebouwingsdichtheid + 
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Brandevoort, Helmond 

Partij Criteria 
v=vff~ Nvffr•~ N . , 

Score criteriaî . , >"f . '. , . 
" ' 

Criteria stedelijk beleid 

Intensivering ruimtegebruik 0 

Opvullen van open gaten nvt 
"C 
'ëij Vestiging en herschikking regionale voorzieningen -.c .... 
~ Criteria mobiliteitsbeleid 
0 Realisering verkeers- en vervoersvoorzieningen -

Stimuleren restrictief parkeerbeleid + 
Bereikbaarheid voorzieningen 0 

Criteria vanuit primaire doelstellingen 

Financiële risico's -
.... Investering + ro 
ro 
Qi Afzettijd woonproduct + .><: 
.><: 

Doorlooptijd project 0 ~ 
C Prijs-productcombinatie + {l 
QJ Criteria vanuit secundaire doelstellingen 
"ê' 

Naamsbekendheid + a.. 

Voortrekkersrol + 
, Opdoen van ervaring 0 

:ë Çriteria woning 

Woninggrootte + 
Prijs / kwaliteit 0 

Architectuur / Uitstraling ++ 
.... Privacy 0 
C 
QJ Woningtypologie + E 
:::, Eigendomsverhouding + 1/) 
C 

8 Criteria woonomgeving 
C 
0 Sociale vei ligheid + 0 
:!: Stedelijke en regionale winkelvoorzieningen 0 

Parkeergelegenheid -
Bereikbaarheid -
Aanwezigheid voorzieningen -

Bebouwingsdichtheid + 
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Oosterheem, Zoetermeer 

"O 
ëii 
.c 
à:; 
> 
0 

..... 
C: 
QJ 

E 
:::, 
lil 
C: 

8 
C: 
0 

~ 

Interisivering'rüimtegebruik 

Opvullen van open gaten 

Vestiging en herschikking regiOJl(lle voorzieningen 

Criteria mobiliteitsbeleid 

Real isering verkeers- en vervoetsVoorzif,mingen 

Stimuleren restrictief parkeerbe!~id "'' 
Bereikbaarheid voorzieningen 

Criteria vanuit primaire 

Financiële risico's 

Investering 

Afzettijd woonproduct 

Doorlooptijd project 

Prijs-productcombinatie 

Criteria vanuitsêcundaire doelstellingen 

Naamsbekendheid 

Voortrekkersrol 

Opdoen vah ervaring 

Ci:itëd~ Woning 
Woninggrootte 

PrijsJ kwaliteit 

Architectuur/ Uitstraling 

Privacy 

Woningtypologie 

Eigendomsverhouding 

Criteria woonomgeving 

Parkeergelegenheid 

Bereikbaarheid 

Aanwezigheid voorzieningen 

Bebouwingsdichtheid , 
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Chassé Park, Breda 

partij Criteria """'""'" 'rn••• « •=-•'" • -.,,po;,,,..,=:-.-,,«o~ <. '.1t%''"' 
Score c~tériá] ~ . . #,:1~~~~"" f -~ 

• < 0 
0%< 

Criteria stedelijk beleid 

Intensivering ruimtegebruik + 
Opvullen van open gaten + u ·q; Vestiging en herschikking regionale voorzieningen + .s= ... 

QJ Criteria mobiliteitsbeleid > 
0 

Realisering verkeers- en vervoersvoorzieningen ++ 
Stimuleren restrictief parkeerbele,[d + 
Bereikbaarheid voorzieningen : > + 
Criteria vanuit primaire dóèlstellingen 
Financiële risico's + ... Investering + re 

re 
ä:i Afzettijd woonproduct 0 -" 
-" Doorlooptijd project l -
C Prijs-productcombinatie -0 

~ Criteria vanuit secundaire doelstellingen ·e 
Naamsbekendheid + 0. 

Voortrekkersrol + 
• :!: ppdoen van ervaring i. + 
r i.) Çritêria woning 

/ 1/{oninggrootte -
Prijs/ kwaliteit 0 
Architectuur/ Uitstraling + 

...., Privacy + 
C 
QJ Woningtypologie + E 
::J Eigendomsverhouding 0 1/l 
C 
0 Criteria woonomgeving u 
C 

8 Sociale veiligheid -
:s: Stedelijke en regionale winkelvoorzieningen ++ 

Parkeergelegenheid ,, 0 
Bereikbaarheid ++ 
Aanwezigheid voorzieningen . ++ 
Bebouwingsdichtheid + 
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Bijlage VI Wet Voorkeursrecht Gemeenten 

Strekking 

De Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) van 22 april 1981, Stb. 236, ingrijpend gewijzigd bij wet van 
4 juli 1996, Stb. 38 schept de mogelijkheid voor ge meenten om alvast, voordat het aan onteigening 
toe is, een voorkeursrecht te vestigen op bepaalde daartoe aangewezen gronden. Volgens art. 10, lid 1 
kan de verkoper ingeval een voorkeursrecht bestaat eerst tot vervreemding overgaan, nadat de 
gemeente in de gelegenheid is gesteld het desbetreffende goed te kopen. De gemeente krijgt dus 
voorrang in het rechtsverkeer en wel door publicatie van de tervisielegging van het raadsbesluit (of 
voorstel daartoe van B en W) tot aanwijzing van de betreffende percelen in de Staatscourant, terwijl 
het tevens wordt ingeschreven in de openbare registers (art.4). Ook zenden B en Ween kennisgeving 
van de aanwijzing aan de in het besluit vermelde eigenaren en beperkt gerechtigden (lid 3), reden 
waarom art. 24 lid 1 van Boek 3 BW (bescherming tegen onvolledigheid van de registers) hier niet van 
toepassing is. De naleving wordt verzekerd, doordat de wet inschrijving van een akte tot vervreemding 
aan een derde alleen mogelijk maakt, wanneer daarop een notariële verklaring voorkomt, dat het goed 
niet in een aanwijzing of desbetreffend voorstel is opgenomen dan wel de vervreemding niet in strijd is 
met de bepalingen omtrent de naleving van het voorkeursrecht (art. 24). Art. 10 kent een aantal 
vrijstellingen, zoals bepaalde rechtshandelingen in familieverband of voorafgaande 
koop( optie )contracten. 

Toepassingsmogelijkheden 

De toepassingsmogelijkheden van de Wvg waren aanvankelijk beperkt. Zij is gelijktijdig met de Wet op 
de stads- en dorpsvernieuwing (Wsdv) in werking getreden en wel op 1 januari 1985. De 
inwerkingtreding gold echter alleen voor het in art. 3 geregelde voorkeursrecht voor de stads- en 
dorpsvernieuwing en dus nog niet voor de uitbreiding van steden en dorpen. Bij besluit van de 
gemeenteraad kunnen gronden, begrepen in een structuurplan voor de bebouwde kom, waarbij 
aanwijzingen zijn gegeven voor de bestemming of in een stadsvernieuwingsplan, worden aangewezen 
als gronden waarop het voorkeursrecht van toepassing is. Art. 51 Wsdv biedt de mogelijkheid om 
onder bepaalde omstandigheden een bestemmingsplan met een stadsvernieuwingsplan gelijk te 
stellen. het voorkeursrecht gebaseerd op een structuurplan draagt overigens slechts een tijdelijk 
karakter (ten hoogste twee jaar, maximaal met één jaar te verlengen) en behoeft bovendien een 
verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten. Vooruitlopend op de vaststelling van het 
structuurplan of stadsvernieuwingsplan kunnen B en W ingevolge art. 6 een voorlopig voorkeursrecht 
(voor ten hoogste vijf maanden) vestigen op grond van het ontwerp van een dergelijk plan en wel 
door daartoe een voorstel te doen aan de gemeenteraad. 
Bij de wet van 1996 heeft via opneming van onder meer art. 2a, art. 8 nieuw en Sa een zeer 
belangrijke vernieuwing van de werkingssfeer van de Wvg plaats gevonden, zodat zij nu ook buiten 
stads- en dorpsvernieuwingsgebieden kan worden toegepast. En wel door een gemeente, waaraan 
zelfstandig of samen met andere gemeenten blijkens nationaal of provinciaal ruimtelijk beleid 
uitbreidingscapaciteit is toegedacht of gegeven, of anders na verklaring van geen bezwaar van GS (art. 
2a). Deze verruiming hangt nauw samen met allerlei speculatieve aankopen die met name in VINEX
locaties door derden zijn gedaan, waardoor het grond- en bouwbeleid door gemeenten ernstig kan 
worden doorkruist. Nadat eerst enkele rapporten over deze materie waren uitgebracht, alsmede een 
Notitie van het kabinet met bijbehorend voorontwerp, is een wijzigingswet tot stand gekomen, waarin 
de werkingssfeer ook nog in deze zin is uitgebreid dat een tijdelijk voorkeursrecht ook al voorafgaand 
aan een (ontwerp) structuur- of bestemmingsplan bij gemotiveerd raadsbesluit (voor maximaal twee 
jaar) en zelfs een voorstel van B en W daartoe (8 weken) kan worden gevestigd (art. 8 en 8n). 

Ontduikingsmogelijkheden 

Uit de eerste ervaringen met de gewijzigde wet is gebleken dat thans op vrij grote schaal toepassing 
wordt gegeven aan het voorkeursrecht. Tegelijk is uit jurisprudentie en literatuur duidelijk geworden 
dat het voorkeursrecht vrij gemakkelijk kan worden ontdoken vanwege de uitzonderingen welke in art. 
10 leden 2 en 3 zijn opgesomd. Gedoeld wordt hier niet op de overeenkomsten of andere 
rechtshandelingen in de familiesfeer (a, b en c) en evenmin op overeenkomsten met publiekrechtelijke 
lichamen, krachtens wetsbepaling enz. of met de pachter krachtens diens voorkeursrecht (f, g en h). 
Tot ontduiking geven aanleiding de uitzonderingen van aan de inwerkingtreding van het 
voorkeursrecht voorafgaande koopoptierechten (d) en koopovereenkomsten (e). Weliswaar kan een 
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gemeente ingevolge art. 26 de nietigheid inroepen van rechtshandelingen die zijn verricht met de 
kennelijke strekking afbreuk te doen aan het belang van de gemeente bij haar in deze wet geregelde 
rechtspositie. 

De Hoge Raad heeft echter in het arrest van 9 april 1999 inzake het voorkeursrecht van de gemeente 
Weert uitgemaakt dat deze bepaling niet van toepassing is op rechtshandelingen die zijn ingeschreven 
voordat de gemeente haar voorkeurspositie heeft verkregen. In casu was zelfs sprake van een zgn. 
laatste-dag-overeenkomst, waarbij een koopoptie-overeenkomst als bedoeld in art. 10 lid 2, onder d 
nog op de dag van publicatie valt het voorkeursrecht in de Staatscourant werd ingeschreven 
overeenkomstig het derde lid van dit artikel. 
M.a.w. de grondeigenaar behoeft voorafgaand aan dit recht slechts aan een projectontwikkelaar het 
recht te verlenen de onroerende zaak te kopen tegen nader overeen te komen prijs en voorwaarden 
en deze betrekkel ijk vrijblijvende overeenkomst neer te leggen in een akte om haar, zodra hij de 
betreffende Staatscourant in huis heeft, alsnog te laten inschrijven teneinde aan het voorkeursrecht te 
ontkomen. 
Aanvankelijk leek het er zelfs op, dat ook na de inwerkingtreding van dit recht nog wel via een 
samenwerkingsovereenkomst tussen eigenaar en projectontwikkelaar, al dan niet gepaard gaande met 
economische eigendomsoverdracht, de gemeente zou kunnen worden gepasseerd. Niet minder dan 
drie gerechtshoven hebben dergelijke overeenkomsten echter vernietigd, zodat dit gevaar nu minder 
groot is. 

Procedurele aspecten 

Wat betreft de procedurele aspecten van het gemeentelijk voorkeursrecht valt onderscheid te maken 
tussen de vestiging en de uitoefening van dit recht. De vestiging geschiedt door aanwijzing van de 
betrokken gronden op de genoemde planologische grondslag van een structuur- of bestemmingsplan 
dan wel het ontwerp daarvan of daaraan voorafgaand. Het aanwijzingsbesluit wordt niet alleen 
gepubliceerd in de openbare registers en de kadastrale registratie, doch bovendien nog en zelfs primair 
openbaar bekend gemaakt door terinzagelegging, terwijl ook een persoonlijke kennisgeving geschiedt 
aan de betrokken eigenaren en zakelijk gerechtigden (art. 4). Daarentegen is de procedure van de 
naleving en uitoefening van liet voorkeursrecht te vinden in art. 11-23. 
Kort gezegd komt het er op neer, dat de verkoper een schriftelijke opgave aan B en W moet 
verstrekken van het onroerend goed, dat hij wil vervreemden. 
Binnen acht weken maken B en W bekend of de gemeente wil aankopen. Bij een negatieve of niet
tijdige beslissing is de verkoper gedurende drie jaar vrij aan een derde te verkopen. In het andere 
geval kan hij (afgezien van de mogelijkheid van ontheffing door Gedeputeerde Staten) een advies 
vragen van door de rechtbank te benoemen deskundigen over de prijs. Worden partijen het op basis 
daarvan niet eens, dan geeft de rechtbank op hun verzoek een oordeel over de prijs en wel met 
toepassing van de bepalingen uit de Onteigeningswet over de waardebepaling (art. 40b-40f). 

Gevolgen 

Wanneer de gemeente in enig stadium van de procedure van aankoop afziet, of een termijn laat 
verstrijken, kan de verkoper weer drie jaren lang vrij verkopen. 
Ook kan hij in enkele gevallen de gemeente tot aankoop dwingen en wel tegen de door de rechtbank 
vastgestelde prijs (art. 21 en 27). Wenst hij die zelf niet te aanvaarden, en de gemeente wel, dan rest 
hem nog slechts de mogelijkheid van verkoop af te zien. Volgens het Besluit voorkeursrecht 
gemeenten is de gemeente verplicht openbare registratie te houden van de gegevens per perceel of 
perceelsgedeelte, die nodig zijn voor het verkrijgen van een goed inzicht in een gevestigd 
voorkeursrecht (art. 5). 
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Begrippenlijst 

In dit rapport zijn een aantal begrippen gebruikt welke niet eenduidig te definiëren zijn. Om verwarring 
met begrippen uit andere literatuur te voorkomen zijn deze begrippen hieronder, voor dit rapport, 
gedefinieerd. 

Casestudy 

Een casestudy is het verslag van één bepaald praktijkgeval (Van Dale, 1997). Voor dit onderzoek houdt 
dit in dat een algemene beschrijving is beschreven van de locatie, de locatie is getoetst aan de 
gestelde criteria en een conclusie is gevormd. 

Criterium 

Een norm bij beoordeling (toetssteen). Een criterium wordt opgesteld om de aangeboden "zaken" met 
elkaar te kunnen vergelijken (Van Dale, 1997). 

Kritische succesfactor 

Een variabele die van kritisch belang is voor het succesvol behalen van de doelstellingen die zijn 
afgeleid uit de strategie (Wijn, 1994). 

Meervoudig Ruimtegebruik 

Ruimtegebruik is meervoudig als de bestaande ruimte intensiever wordt ingericht, als er meer menging 
van functies plaatsvindt en als meer ruimte wordt gecreëerd op hetzelfde oppervlak (derde dimensie) 
en / of in de tijd duurzamer wordt ingericht (vierde dimensie) (www.nirov.nl). 

Nieuwbouwlocatie 

Een groepering van vastgoedobjecten welke worden gekenmerkt door het feit dat deze nog niet eerder 
in gebruik zijn geweest (Keeris, 1997). In dit onderzoek wordt gesproken over grootschalige 
nieuwbouw; dit betreft nieuwbouwlocaties waarbij meer dan 1000 woningen worden gerealiseerd. 

Overheid 

Geheel van personen aan wie in staat of stad enig gezag is opgedragen (Van Dale, 1997). De overheid 
bepaalt het beleid en de doelstellingen ten aanzien van de ruimtelijke ordening. In de context van dit 
onderzoek vindt dit plaats op het niveau van de rijksoverheid. 

Politiekeurmerk (nieuwbouw): 

Het keurmerk Nieuwbouw is één geheel. Het keurmerk stelt veiligheidseisen op planologisch en 
stedenbouwkundig niveau, aan de openbare ruimte, kavels, complex en aan de woning zelf. Denk aan 
eisen rond verlichting in een wijk of eisen aan de groenvoorziening en parkeerplaatsen rond een 
flatgebouw. Maar ook goede sloten op de deuren en ramen vallen onder dit keurmerk. Het hele pakket 
aan maatregelen zorgt uiteindelijk voor een veilige buurt, een veilig complex en goed beveiligde 
individuele woningen. Daarbij zijn organisatorische maatregelen erg belangrijk, zoals het onderhoud 
van en het juist omgaan met de aangebrachte voorzieningen. (www.politiekeurmerk.nl) 

Publiek - Private Samenwerking 

Een niet vrijblijvend samenwerkingsverband van publieke en private partijen, die voor gezamenlijke 
rekening en risico een ruimtelijk investeringsproject realiseren, waarbij op basis van een overeenkomst 
de te leveren inspanningen, alsmede de kosten en opbrengsten aan de betrokken partijen worden 
toegerekend (Keeris, 1997). 

Projectontwikkelaar 

De projectontwikkelaar realiseert vastgoedprojecten voor eigen rekening en risico, hierbij is sprake van 
een integrale betrokkenheid ('vanaf het initiatief tot en met ingebruikstelling') bij het vastgoedproces. 
De projectontwikkelaar heeft een coördinerende taak in het proces. 
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Toetsingskader 

In een toetsingskader is vastgelegd hoe de toets plaatsvindt. 

VINEX-locaties 

Nieuwe stedelijke uitbreidingen, welke in het kader van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra eind 
1993 door de minister van VROM als gewenste uitbreidingslocaties van de steden, zijn aangewezen. 

Woonconsument 

De (potentiële) afnemer van het product woondiensten (Keeris, 1997). 
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Rijk betaald v~rvoer van VINEX·bewoners 
Telegraaf 

VlNEX•wijken zijo gewone wijken 
Ri@ 

De VINEX-locatie b~staat niet 
R1go 

VINEX•bewoneJ'S protes:t-ereo met houhm nepstation 
NJ 

J 
Wonen in VINEX is een opgave, maar het kan er!)e.r; 

je zutt er maar naar schoo1 moeten 
8cuw, l:i. Mulder 




