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Voorwoord 

Deze scriptie is geschreven in het kader van mijn studie bouwkunde aan de Technische Universiteit 

Eindhoven, afstudeerrichting Real Estate Management & Development. Met deze scriptie hoop ik een 

bijdrage te leveren aan de problematiek van het binnenstedelijke projectontwikkelingsproces. 

Ik wil een aantal mensen bedanken die mij hebben geholpen bij het uitvoeren van het onderzoek. Al

lereerst wil ik drs. Jos Smeets en ir. Leonie van de Ven voor de structurele handreikingen en geduld. 

Hun aanwijzingen zijn voor mij onmisbaar geweest in de vormgeving van dit rapport. Vervolgens wil ik 

Heijmans IBC vastgoedontwikkeling en in het bijzonder ir. Lonneke Zuijdwijk Msc bedanken, omdat ze 

mij de mogelijkheid hebben gegeven om het praktijkgedeelte van mijn afstudeeronderzoek uit te voe

ren. Ook wil ik de personen: Schipper, de Ruiter, van Gemmert, Plasschaert, van Balen, de Roos, 

Stolze, Molenkamp, Duin, Vijgenboom en Brandt bedanken voor hun tijd en bereidheid mee te werken 

aan mijn afstudeeronderzoek. Verder wil ik al de overige personen bij Heijmans IBC vastgoedontwik

keling bedanken voor hun medewerking. Tot slot nog een blijk van dank aan mijn familie en vrienden 

voor hun interesse en support. Rest mij nog om Harma speciaal te bedanken voor haar onvoorwaar

delijke steun bij de moeilijke momenten tijdens het afstudeerproces. 

Dit rapport bestaat uit een rapport en een bijlage. Een aantal van deze bijlagen zijn vertrouwelijke en 

zijn dus niet ingevoegd in het gepubliceerde exemplaar. 

Ik wens u veel plezier toe bij het lezen van dit rapport. Vragen over de scriptie of het onderwerp zijn 

altijd van harte welkom. 

Renzo Wittermans 

Hilversum, oktober 2004 
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Samenvatting 

Projectontwikkeling van bouwprojecten is een risicovolle onderneming. Vooral als de ontwikkeling 

plaats moet vinden te midden van een binnenstedelijke omgeving waar de technische knelpunten met 

betrekking tot het plangebeid en de omgeving toenemen. Voorbeelden hiervan zijn: bodemverontrei

niging, aanwezige opstallen, geluidsoverlast, belanghebbenden en de lange (inspraak)procedures. 

Veel ontwikkelaars zien hun orderportefeuille steeds meer verschuiven naar meer binnenstedelijke 

bouwprojecten en worden zodoende steeds vaker geconfronteerd met de problemen van het stedelij

ke gebied. Hierdoor hebben ze soms de grootste moeite om projecten beheersbaar te houden. Op 

welke punten gaat het mis, en zou er eventueel een model te ontwikkelen zijn om deze knelpunten te 

kunnen beheersen? 

Verschuiving werkgebied van de ontwikkelaar 

De laatste jaren zien veel ontwikkelaars hun werkgebied steeds meer verschuiven van de zogenaam

de uitleglocaties naar stedelijke locaties door o.a. het veranderende ruimtelijke ordeningsbeleid van 

het Rijk. Door de overheid zijn 'contouren' rond de steden getrokken waarbinnen gebouwd moet wor

den. De reden hiervoor is dat de overheid de zogenaamde 'groene' contouren (zones) wil beschermen 

voor bouwactiviteiten. Dit is mogelijk omdat in het stedelijke gebied nog ruimte is om te bouwen. Veel 

bedrijvigheid verdwijnt namelijk uit het stedelijke gebied als gevolg van b.v. beperkte uitbreidingsmo

gelijkheden en de strenger wordende milieueisen. Oude bedrijventerreinen, schoolterreinen, rangeer

terreinen e.d., met meestal een gunstige ligging komen hierdoor vrij voor bouwactiviteiten. De locaties, 

welke van functie veranderen van werklocatie naar woonlocatie, worden ook wel 'functieverande

ringslocaties' genoemd. 

Knelpunten binnenstedelijk projectontwikkelingsproces 

De verschuiving van de bouwopgave in de uitleglocaties naar binnenstedelijke locaties kan gevolgen 

hebben voor het projectontwikkelingsproces. De ontwikkelaar heeft bij binnenstedelijke projecten te 

maken met b.v. bestaande bebouwing, bestaande kabels en leidingen, bodemverontreiniging, be

stemmingsplanwijzigingen, complexe parkeeroplossingen, belanghebbenden en betrokkenheid van 

veel partijen bij het project. In tabel I is een inventarisatie opgesteld van de knelpunten die op kunnen 

treden bij het binnenstedelijke projectontwikkelingsproces. Hiervoor is literatuurstudie verricht en een 

aantal casussen onderzocht. 

De gevonden knelpunten zijn ingedeeld in: plangebied, omgeving, overheid, projectorganisatie en ex

terne invloeden. Veel knelpunten hebben namelijk betrekking op het plangebied en de omgeving. Hier 

liggen ook de verschillen van binnenstedelijke bouwprojecten ten opzichte van bouwprojecten in uit

leglocaties. Veel knelpunten kunnen echter ook voorkomen bij de ontwikkeling van uitleglocaties. 

Van de knelpunten die de ontwikkelaar aantreft in het plangebied en de omgeving kan gesteld worden 

dat de ontwikkeling complexer wordt naarmate deze meer voorkomen. Deze complexiteit heeft zijn 

invloed op de projectorganisatie en de overheid (b.v. wet- en regelgeving). Door de complexheid van 

het plangebied en de omgeving moet het bouwplan aan vele wet- en regelgeving voldoen om een 

bouwvergunning te verkrijgen. Dit kan een lange looptijd tot gevolg hebben. Deze lange looptijd kan 

vervolgens weer consequenties hebben voor de projectorganisatie. Als een project namelijk een lange 

looptijd heeft zullen er veel projectontwikkelaars (of management) aan het project werken. Hierdoor 

kan waardevolle kennis verloren gaan en kan de huidige projectontwikkelaar voor verrassingen komen 
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te staan. Ook kan er een wisseling van mensen bij de overheid plaatsvinden, die weer dan een andere 

mening over het project kunnen hebben. De laatste categorie die nog ontbreekt, is een categorie waar 

de ontwikkelaar vrijwel geen invloed op kan uitoefenen zoals marktomstandigheden en de media. De

ze worden voor dit onderzoek in de categorie externe invloeden ingedeeld. 

Flora en fauna 

Bestaand groen 

Ontsluiting plangebied 

Infrastructuur 

Omgevingsbebouwing 

Zakelijke rechten 

Bereikbaarheid plangebied 

Managementtechnieken 

Private partijen 

- Samenwerk. ontwikkelaar 

- Samenwerk. adviseurs 

Doorlooptijd project 

Kennis en kennisverlies 

Marktomstandigheden 

Door in een vroeg stadium in het projectontwikkelingsproces de oorzaken van mogelijke knelpunten 

op te sporen en tegenmaatregelen te nemen, kan de schade worden beperkt of voorkomen. 

Uit onderzoek naar verschillende managementtechnieken is gebleken dat de risicomatrix een geschik

te techniek is voor identificatie en kwantificering van knelpunten bij projectontwikkeling. De risicomatrix 

(figuur 1) is namelijk een instrument dat geschikt is om zowel de kans van optreden als het effect daar

van weer te geven. Bij deze techniek 

kan de kans op knelpunten zowel door 

een kwalitatieve als een kwantitatieve 

uitspraak worden bepaald, afhankelijk 

van de hoeveelheid informatie en de 

betrouwbaarheid ervan. In figuur I is een 

risicomatrix weergegeven. Door knel

punten te waarderen in kans van optre

den (x-as) en de gevolgen (y-as) wordt 

de grootte van het knelpunt bepaald. 

Om het projectontwikkelingsproces te 

managen kan gebruik worden gemaakt 

van proces beheerstechnieken. Tijd, 

geld, kwaliteit, informatie en organisatie 

C) 
..J 
0 
> w 
C) 

Groot 
(score= 3) 

Neutraal 
(score= 2) 

Klein 
(score= 1) 

Accepteerbaar 

Score= 2 

Accepteerbaar 

Score= 1 

Klein 
(score= 1) 

zijn de beheersaspecten bij een bouw- Figuur/. Risicomatrix 

project. Tijd en geld zijn de belangrijkste 

Niet te 
accepteren 

Score= 6 

Score= 2 

Neutraal 
(score= 2) 

KANS 

Niet te 
accepteren 

Score= 9 

Niet te 
accepteren 

Score= 6 

Groot 
(score= 3) 

Onm1ddelllJk actie 
noodzakelijk 

Totaalscore 6-9 

(tabel Il) omdat kwaliteit, informatie en organisatie tevens in geld en tijd kunnen worden uitgedrukt. De 
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gevolgen zijn sterk afhankelijk van het soort project. Zo kan een vertraging van één jaar bij een project 

ernstig zijn, terwijl dat bij een ander project niet zo hoeft te zijn. 

Van belang is te weten wanneer knelpunten opgelost dienen te zijn. Beslismomenten in de planning 

van een project zijn hierbij van belang. Tijdens deze momenten wordt het management van informatie 

voorzien, zodat zij beslissingen kunnen nemen. Beslissingen kunnen bestaan uit maatregelen zoals: 

vermijden, reduceren, accepteren en overdragen. 

Een aantal knelpunten is niet beïnvloedbaar en dan is het risico nog groter. Voorbeelden hiervan zijn 

de rente bij een lange looptijd en de wet- en regelgeving. Verder moet er ook met aandachtsgebieden 

zoals geluid, lucht of externe veiligheid rekening worden gehouden. Door er op een goede manier re

kening mee te houden en in goede samenwerking met de overheid, adviesbureaus e.d. kunnen moge

lijke knelpunten geëlimineerd worden. Knelpunten hoeven dus geen knelpunten te zijn. 

Model 

Om knelpunten in de toekomst te beheersen is aan de hand van managementtechnieken een model 

ontwikkeld. Met dit model kan de projectontwikkelaar in een kort tijdsbestek een globaal beeld krijgen 

van mogelijke knelpunten in het ontwikkelingsproces. De functie van het model is vergelijkbaar met 

een informatiesysteem. Er wordt gestreefd naar typering en monitoring van knelpunten van het pro

jectontwikkelingsproces. Het model bezit de volgende functies: signaal-, evaluatie-, planning-, en 

communicatiefunctie. 

Het model bestaat uit twee delen: een niet-projectgebonden document, in dit onderzoek de quick scan 

genoemd, en een projectgebonden document: het logboek (figuur Il & 111). 

Het niet-projectgebonden document bevat een verzameling van mogelijke knelpunten uit vorige erva

ringen. Het projectgebonden document bevat geïdentificeerde knelpunten voor het betreffende project 

op het betreffende moment in het projectontwikkelingsproces. Zoals weergegeven is in figuur Il is het 

logboek gekoppeld aan de beslismomenten in de planning namelijk: initiatief, voorlopig ontwerp en 

definitief ontwerp. Dit zijn de belangrijkste fasen van het projectontwikkelingsproces met betrekking tot 

het beheersen van eventuele knelpunten. In de fasen bestek en verkoop dienen knelpunten bewaakt 

te worden (figuur Il). 

Het model is voor dit onderzoek opgesteld voor een profit-ontwikkelaar die gelieerd is aan een bouw

bedrijf. In figuur 111 zijn de stappen weergegeven betreffende de werking van het model. 

Projectgebonden 

A -· (Pré-initi atie~ ~-lnrt-iati-.ef~ 

Niet-projectgebonden C: 
a, 
ê: 
::, 
C. 
ai 
C: 
-" 
C: 

~ 
C: 

1 Definitiefontwe~ +• ....+---~Î 
~ 
i!l 
.c 
a, 
co 

,------------------------ -- -------------------------- ---, 
' . 
: ~--~ : C: 

: Bestek 1 : ~c 
i ~---·- i ~! 
: r------~ : ià 
: Verkoop 1 : ~ ai l ..._ ____ _. 1m~ 

'-- -- ---------------------------------------------------' 

Figuur ll. Meenemen logboek in het proces en koppeling met de scan 
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Start 
.----------------------------------- -------- -------- ------- ------------: 

Deel 1: SCAN 

Stap 1 b: Inventarisatie overige knelpunten 
Hulpmiddelen: interviews, brainstorming, 

expertsessies 

Figuur 111. Schematische weergave model 

Scan 

R. Wittermans 

~ Deel 2: LOGBOEK : 

, 

L -

De scan is een checklist waarmee de projectontwikkelaar de kans van optreden van mogelijke knel

punten kan bepalen. Het is een dynamisch document, wat noodzakelijk is voor het unieke karakter 

van binnenstedelijke bouwprojecten. De scan bestaat uit een aantal stappen. 

De eerste stap die doorlopen moet worden is het bepalen van de kans van optreden van een mogelijk 

knelpunt en wanneer dit knelpunt in het proces opgelost moet zijn. De scan bestaat uit een vragenlijst 

waarmee dit kan worden bepaald. De beoordeling van de kans geschiedt met behulp van een driepun

tenschaal. Voor het geval geen oordeel gegeven kan worden, omdat het b.v. nog niet is onderzocht, is 

per vraag ook een niet onderzochte optie opgenomen. Deze niet onderzochte optie wordt beoordeeld 

met een grote kans van optreden omdat immers nog niets bekend is. Na het bepalen van de kans van 

optreden van de al bekende knelpunten, zal tevens nagedacht moeten worden over mogelijke 'nieu

we' knelpunten. Methoden als interviews, brainstorming en expertsessies zijn hier geschikt voor. Het 

model kan aangevuld worden met eventuele nieuwe ervaringen van dat project en/of voorgaande pro

jecten. 

Logboek 

In het logboek zijn alle mogelijke knelpunten geïnventariseerd in een overzicht. Hierin wordt voor elk 

knelpunt het volgende bepaald: kans van optreden (vloeit voort uit de scan), gevolgen in tijd en geld 

en de beïnvloedbaarheid. De gevolgen van de knelpunten worden net zoals de kansen bepaald in een 

driepuntenschaal. In tabel Il is weergegeven wanneer de gevolgen klein, neutraal of groot zijn. Het 

gevolg in tijd is te bepalen aan de hand van de planning en het gevolg in geld aan de hand van de 

begroting. Het is dus van belang om een begroting en planning op te stellen. 

Na het invoeren van de gevolgen is de risicomatrix compleet en worden de resultaten geïnventari

seerd in de drie categorieën: onmiddellijk actie noodzakelijk, attentie noodzakelijk of geen actie nood

zakelijk. In een 'barometer' worden deze weergegeven. 
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Klein 

Neutraal 

Groot 

Vrijwel geen invloed op het rendement 

Kleine invloed op het rendement (0% - 0,5%) 

Grote invloed op het rendement ( > 0,5%) 

R. Wittermans 

Vrijwel geen invloed op het kritieke pad (max. 1 mnd.) 

Kleine verschuiving van het kritieke pad (1 mnd. - 3 mnd.) 

Grote verschuiving plaats van het kritieke pad (> 3 mnd.) 

Omdat een weging ontbreekt bij de risicomatrix dient de projectontwikkelaar in het logboek tevens de 

beïnvloedbaarheid te bepalen. Door de beïnvloedbaarheid aan te geven in de klassen: klein, gemid

deld of groot kan een weging aan de knelpunten worden aangebracht en een lijst van urgentie worden 

opgesteld. Immers de belangrijkste knelpunten zijn de knelpunten met de grootste kans, grootste ge

volgen en de kleinste beïnvloedbaarheid. 

Als laatste zal de projectontwikkelaar de uitkomst van het model moeten verantwoorden en voor niet

acceptabele knelpunten beheersmaatregelen zoeken. 

De projectontwikkelaar zal het model in moeten vullen en de ontwikkelingsmanager controleert. Door 

het model door meerdere personen (intersubjectiviteit) in te laten vullen zullen eventuele verschillen 

aan het licht komen. Dit zijn belangrijke zaken. 

De knelpunten uit de casestudy's zijn ingedeeld in de fasen van het projectontwikkelingsproces en 

beïnvloedbaarheid. Deze lijsten kunnen als ondersteuning worden gebruikt bij het invullen van het 

model. 

Conclusie en aanbevelingen 

Door verschillende onderzoeksmethoden (literatuuronderzoek, casestudy's en interviews), wordt een 

redelijke mate van volledigheid verkregen. Omdat elk binnenstedelijk bouwproject uniek is, zal het 

model nooit volledig zijn . Ter vergroting van de validiteit van het onderzoek verdient de aanbeveling 

om ook nog andere locaties en bij projecten bij andere soorten ontwikkelaars, zoals ontwikkelaars ge

lieerd aan corporaties, te onderzoeken. 

Het daarna opgestelde model is uiteindelijk een model geworden dat knelpunten signaleert. De ge

bruiker dient hierbij zelf oplossingen aan te dragen. Het model levert wel beslissingsondersteunende 

informatie op ten behoeve van het besluitvormingsproces. Daarnaast kan de ontwikkelaar knelpunten 

door middel van het model uitzetten in de tijd (planningsfunctie). Het is een communicatiemiddel tus

sen de projectontwikkelaar en het management en levert een aanvulling voor de bestaande beslisdo

cumenten in het projectontwikkelingsproces. 

Het model is bruikbaar, maar niet als beslissingsmodel, omdat daarvoor de weging van de knelpunten 

ontbreekt. Het model is binnen een redelijke tijd (30 minuten) in te vullen . Alleen als de projectontwik

kelaar het voor het eerst gebruikt voor een project zal het invullen meer tijd in beslag nemen. Hierdoor 

is eigenlijk niet meer sprake van een quick scan, maar eerder van een scan. 

Gebleken is dat het belangrijk is dat er binnen een organisatie wordt afgesproken hoe het model wordt 

toegepast. Er zal een gebruiker en een beheerder moeten zijn . Nader onderzoek voor toepassing in 

een organisatie is van belang. Tevens zou het model dan gedigitaliseerd moeten worden zodat het 

model gebruikersvriendelijker wordt, en dus beter geïmplementeerd kan worden in een organisatie. 

Als gevolg van digitalisering zal waarschijnlijk het model ook sneller gehanteerd worden, wat de bruik

baarheid ten goede zal komen. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding van het onderzoek 

Projectontwikkeling is een risicovolle onderneming. Vooral als de projectontwikkeling plaats moet vin

den midden in een binnenstedelijke omgeving. Hiermee hebben steeds meer ontwikkelaars te maken 

doordat ze hun projectenportefeuille zien verschuiven naar meer binnenstedelijke bouwprojecten. 

Projectontwikkeling 

De ontwikkeling van een project waaraan bouwactiviteiten zijn verbonden wordt ook wel projectont

wikkeling genoemd. De projectontwikkelaar is de partij die vastgoedobjecten voor de markt ontwikkelt 

en realiseert voor eigen rekening en risico. Elk project dat de projectontwikkelaar ontwikkelt is uniek 

qua omvang, proces, partijen, locatie, organisatieomstandigheden e.d. waardoor het proces van ont

wikkelen zowel uniek als complex is. Ondanks dit karakter van het proces is er toch sprake van een 

aantal fasen die zich steeds op de een of andere manier voordoen, namelijk: initiatief, locatieverwer

ving, planontwikkeling, realisatie en verkoop.1 

De projectontwikkeling zoals we deze nu kennen, komt voorzichtig op in de jaren vijftig en kent een 

doorbraak in de jaren zestig. In de jaren zestig kent Nederland een sterke economische groei en een 

sterke behoefte aan bouwproductie. Door de opkomst van de dienstensector is er meer behoefte aan 

kantoorruimten. Tevens is door de naoorlogse bevolkingsgroei de woningnood hoog. Door de toene

mende complexiteit van de projecten is specialisatie nodig. Hierdoor ontstaan de eerste projectontwik

kelaars. In eerste instantie vanuit de bouwwereld, doordat bouwbedrijven zichzelf opdrachten geven 

om zodoende de continuïteit van hun productie veilig te stellen maar later zijn ook projectontwikke

laars ontstaan vanuit beleggers, banken, hypotheekbanken, architectenbureaus en corporaties. Daar

naast bestaan er nog de zelfstandige projectontwikkelaars. 

Veranderende bouwopgave 

In de jaren negentig stortten de projectontwikkelaars zich op de grote bouwopgave van de Vierde No

ta over de Ruimtelijke ordening Extra (VINEX, 1990). De VINEX opgave is een kwantitatieve opgave 

en er werden dan ook een flink aantal woningen gebouwd, overwegend op locaties dichtbij de grote 

steden en in hoge dichtheden.2 Nu is echter een kentering aanwezig. De grote bouwopgave van de 

VINEX-woningen zal volgens VROM in de uitleglocaties sterk afnemen en tevens heeft het ministerie 

van VROM aangegeven in de Nota Mensen, Wensen, Wonen, oftewel de Nota Wonen, dat er de ko

mende jaren heel wat werk moet worden verzet in het bestaand stedelijk gebied. De groene gebieden 

in Nederland moeten volgens deze nota worden behouden zodat er intensiever gebruik moet worden 

gemaakt van de bebouwde ruimte. In binnenstedelijke locaties zullen meer goede woningen, met een 

goede leefomgeving, gebouwd moeten worden.3 De daling van het aantal VINEX woningen zal dus 

samen gaan met een sterke stijging van de productie in binnenstedelijk gebied en naoorlogse wijken. 

Projectontwikkelaars worden voor eigen continuïteit zo min of meer gedwongen projecten in de stad te 

concentreren. 

1 M.C. Oude Veldhuis e.a., Neprom 1974-2000: werken aan ruimtelijke ontwikkeling, Voorburg 2000, p. 29. 

2 M.C. Oude Veldhuis e.a., Neprom 1974-2000: werken aan ruimtelijke ontwikkeling, Voorburg 2000, p. 22. 

3 Ministerie van VROM, Vijfde nota over de Ruimtelijke ordening, Den Haag 2001 , hoofdstuk 7, p. 29. 

TUie Real Estate Management & Development - 17 -



Binnenstedelijk projectontwikkelingsproces R. Wittermans 

De projectontwikkelaar zal zich in de toekomst meer moeten richten op de bestaande stad. Daarmee 

wordt de opgave complexer vanwege de toename van technische problemen met betrekking tot de 

locatie en de omgeving en de spanning tussen gevestigde en toekomstige belangen in het gebied. 

Tevens kunnen marktpartijen zich niet beperken tot het ontwikkelen van bouwvolumes. Om tot een 

succesvol eindresultaat te komen dienen de marktpartijen te investeren en anticiperen in de verbete

ring van het woon- en leefklimaat in het stedelijke gebied. 

Binnenstedelijke locaties 

Binnenstedelijke locaties kunnen we onderverdelen in functieverandering- en herstructureringsloca

ties. Onder functieveranderingslocaties worden de grootschalige (braakliggende) terreinen, die voor

heen oude binnenstedelijke bedrijfscomplexen, ziekenhuizen, sportvelden, havens, scholen en derge

lijke waren verstaan. Herstructureringslocaties zijn locaties die hun functie behouden, maar (gedeelte

lijk) opnieuw worden opgebouwd (herpositionering vastgoed). Bij herstructurering gaat het vooral om 

de aanpak in de naoorlogse gebieden en wijken met dominant corporatiebezit.4 Op deze locaties vol

doet het vastgoed vaak niet meer aan de hedendaagse eisen. 

In de grote steden van Nederland wordt veel woningbouw ontwikkeld op binnenstedelijke locaties. De 

meeste gemeenten stimuleren namelijk het wonen in of aan de rand van de centra en daar komt bij 

dat veel bedrijven wegtrekken uit de stedelijke omgeving vanwege een betere bereikbaarheid en uit

breidingsbeperkingen door b.v. geluid- en stankoverlast op bedrijventerreinen. Tevens moet volgens 

de Nota Wonen5 ook meer aandacht worden besteed aan het verdichten van de steden zodat de 

groene zones6 worden beschermd. Het verbeteren van de stedelijke woonkwaliteit is tevens één van 

de vijf kernopgaven van het beleid in de Nota Wonen. Elk plan zal aan moeten sluiten aan de wensen 

van de gebruikers van nu, maar moet ook ru imte bieden voor wijzigende behoeften in de toekomst. Dit 

is noodzakelijk om de bewoners in de stad te houden zodat ze niet vertrekken naar de uitleglocaties. 

Belemmeringen 

Om herontwikkeling van binnenstedelijke locaties tot een succes te maken zal de projectontwikkelaar 

beter inzicht in de (woning)markt moeten hebben dan bij uitleglocaties, omdat de doelgroep voor ste

delijk woonmilieu kleiner is. 7 Daarnaast zal door de grilligheid van de locatiegrenzen het binnenstede

lijke gebied waarschijnlijk moeilijker te programmeren zijn dan uitbreidingslocaties. Stedenbouwkundi

ge planvorming, planologische procedures, inrichting openbaar gebied, parkeerproblematiek, versnip

perde eigendom, kostbare onteigeningsprocedures, bodemverontreiniging en een moeizame logistiek 

tijdens de ontwikkeling en bouwfase zijn voorbeelden van onderwerpen die vertragingen en proble

men met zich mee kunnen brengen.8 Tevens kunnen grondkosten hoog zijn als gevolg van schaarste, 

verwervingsproblemen en saneringsmaatregelen. De bouwkosten kunnen ook hoog zijn als gevolg 

van de ingewikkelder logistiek tijdens het bouwproces, maatregelen ter beperking van geluidsoverlast 

en dergelijke. Tegelijkertijd kunnen de afzetrisico's door de meestal lange looptijd groter zijn dan van 

4 In de meeste gebieden waarover gesproken wordt in dit onderzoek zijn echter wel enkele woningen aanwezig maar meestal 

geen grote aantallen gestapelde woningen die in het bezit zijn van corporaties. Echter zijn deze gebieden wel regelmatig aan

liggend aan gronden van corporaties. 

5 VROM, Nota Wonen: Mensen, Wensen, Wonen, Den Haag 2000, p. 153. 

6 Met de groene zones worden de zones bedoeld met de functies: landbouw, recreatie en natuur. Met rode zones worden be

bouwde omgevingen bedoeld (wegen, gebouwen) (bron: J.W. van Gelder, De groene grens, 2001, p. 1 ). 

7 Ministerie van VROM, Nota ruimte, Den Haag 2004, Hoofdstuk 2, p. 31 . 

8 M.C. Oude Veld huis, Wat is projectontwikkeling?, Voorburg 1993, p. 33. 
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woningbouw in uitleglocaties. Bij het binnenstedelijke projectontwikkelingsproces zijn tevens meestal 

meer partijen zoals gemeenten, vastgoedbeleggers, huidige bewoners en corporaties, betrokken. 

Meer partijen maken het proces complexer. 

Knelpunten hebben grote invloed op de voortgang van de projecten. Sommige knelpunten kunnen tot 

vertragingen leiden en grote consequenties hebben voor de haalbaarheid van het project. Voor een 

projectontwikkelaar is het van belang om deze binnenstedelijke knelpunten inzichtelijk te maken zodat 

hierop bij een vervolgproject kan worden ingespeeld. Daarnaast is het van belang dat het proces beter 

verloopt door o.a. een goede samenwerking met de overheid.9 

1.2 Omschrijving van het onderzoek 

In dit onderzoek wordt de nadruk gelegd op binnenstedelijke werklocaties die worden herontwikkeld 

tot een woonbestemming. Bij het binnenstedelijke projectontwikkelingsproces gaat het om het inpas

sen van een bouwproject in de bestaande omgeving, waarbij rekening moet worden gehouden met de 

omgeving en al haar facetten. Tevens moet rekening worden gehouden met de verschillende belan

gen die partijen in deze omgeving hebben. De projectontwikkelaar is hierbij betrokken , van initiatief tot 

uiteindelijk de realisatie en verkoop. 

In dit onderzoek wordt de nadruk gelegd op de initiatief- en de planontwikkelingsfase alsmede de afzet 

van de woningen bij binnenstedelijke bouwprojecten. Tijdens deze fasen kunnen een aantal knelpun

ten ontstaan die het proces vertragen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd vanuit het oogpunt van de pro

fit-projectontwikkelaar maar kan ook interessant zijn voor de non-profit projectontwikkelaar.10 

Om meer inzicht in die knelpunten te krijgen en om goed te kunnen anticiperen op de gevolgen hier

van, zullen de grootste knelpunten vooraf bekend moeten zijn. Het binnenstedelijke project is meestal 

al complex genoeg en door een aantal knelpunten vooraf inzichtelijk te maken en veel kennis hierover 

te hebben kunnen knelpunten vermeden worden. 

In dit onderzoek worden de specifieke knelpunten van het binnenstedel ijke projectontwikkelingsproces 

van functieveranderingslocaties inzichtelijk gemaakt die op kunnen optreden. Vanuit een literatuurstu

die en praktijkonderzoek worden knelpunten geïnventariseerd die voor de profit-ontwikkelaar van be

lang zijn . Uiteindelijk worden deze knelpunten weergegeven (in een model) en wordt er een methode 

voorgesteld waarmee deze knelpunten beheerst kunnen worden. 

Probleemstelling 

Naar aanleiding van het voorgaande kan de volgende probleemstelling worden geformuleerd: 

'Op welke wijze is het voor de profit-projectontwikkelaar mogelijk om de specifieke knelpunten 

van het binnenstedelijke projectontwikkelingsproces van functieveranderingslocaties vroegtijdig 

te signaleren waardoor de ontwikkelaar hierop kan inspelen? ' 

9 M.C. Oude Veldhuis e.a., Neprom 1974-2000: werken aan ruimtelijke ontwikkeling, Voorburg 2000, p. 156. 
10 De vastgoedmarkt kan onderverdeeld worden in een non-profitsegment of een profitsegment. Het profitsegment bestaat uit 

licht- en ongesubsidieerd woningbouw en de markt voor commercieel vastgoed. Een profit ontwikkelaar is werkzaam in deze 

markten. (M.C. Oude Veldhuis, Wat is projectontwikkeling?, Voorburg 1993, p. 8) . 
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Om meer inzicht te krijgen in de probleemstelling wordt gebruik gemaakt van een aantal deelvragen: 

• Wat is projectontwikkeling en waaruit bestaat het projectontwikkelingsproces? 

• Wat zijn de kenmerken van uitleg- en binnenstedelijke locaties en wat is het verschil tussen 

projectontwikkeling in uitleg- en binnenstedelijke locaties? 

• Welke knelpunten uit de literatuur en praktijk zijn bekend van het projectontwikkelingsproces 

van een binnenstedelijke locatie (functieveranderingslocatie)? 

• Op welke manier kunnen de knelpunten van het projectontwikkelingsproces voor de ontwikke

laar beter inzichtelijk worden gemaakt (b.v. model)? 

• Op welke manier kan het model worden gebruikt in een organisatie (implementatie)? 

Doelstelling 

Aan de hand van bovenstaande probleemstelling kan de volgende doelstelling worden geformuleerd: 

'Het inzichtelijk maken van de knelpunten, die gedurende het binnenstedelijke projectontwikke

lingsproces van functieveranderingslocaties kunnen optreden, door middel van het opstellen van 

een procesmodel, waarmee ontwikkelaars de knelpunten vroegtijdig kunnen signaleren en aan de 

hand daarvan kunnen beoordelen wanneer bepaalde handelingen verricht moeten worden'. 

1.3 Afbakening 

Het onderzoeksveld is al volgt afgebakend: 

• Het onderzoek richt zich op locaties binnen Nederland en gaat daarmee in op de Nederlandse 

vastgoedmarkt; 

• Het onderzoek heeft betrekking op binnenstedelijke gebiedsontwikkeling, gericht op functieveran

dering; 

• Het onderzoek richt zich op woningbouw; 

• De knelpunten uit de fasen van het projectontwikkelingsproces; Pré-initiatief, initiatief, voorlopig 

ontwerp, en definitieve ontwerp worden in dit onderzoek onderzocht; 

• Daarbij wordt voornamelijk gefocust op de beheersaspecten tijd en geld; 

• Technische specificaties over eisen van vastgoed blijven buiten beschouwing; 

• Het zwaartepunt van het onderzoek ligt op het signaleren van mogelijke knelpunten, kwantificering 

zal in mindere mate aan de orde komen. 
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1.4 Onderzoeksopzet 

Elk binnenstedelijk woningbouwproject is uniek. Door de complexiteit van het proces, is de kans groot 

dat niet alle onderdelen volledig beheersbaar en voorspelbaar zijn, met alle gevolgen van dien, zoals 

vertraging. Om de veelvoorkomende knelpunten te vinden in het projectontwikkelingsproces is het 

volgende onderzoeksmodel opgezet: 

Figuur 1. Onderzoeksopzet 
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Het plan van aanpak (figuur 1) van het onderzoek start met het initiatief waarin het onderzoeksplan is 

opgesteld. In de daarop volgende fase zijn de analyses gemaakt van het projectontwikkelingsproces 

van de profit-projectontwikkelaar en de belangrijkste eigenschappen van binnenstedelijke locaties 

worden genoemd met de bijbehorende knelpunten die uit de literatuur naar voren komen. 

De analyse komt tot stand door middel van het raadplegen van het kwaliteitsmanagementsysteem van 

de ontwikkelaar waar dit onderzoek is uitgevoerd, gesprekken met deskundigen gecombineerd met 

literatuur- en bronnenstudie via bibliotheek en Internet. 

Door middel van casestudy'·s en interviews met deskundigen wordt gedetailleerde kennis over de re

denen, motieven en ervaringen van projectonzekerheden van het binnenstedelijke projectontwikke

lingsproces verkregen. Door de interviews worden toekomstige kennis over de ideeën, opvattingen, 

meningen, verwachtingen en toekomstige succes- en faalfactoren opgedaan. Vervolgens zullen in een 

model de knelpunten van het binnenstedelijke projectontwikkelingsproces worden weergegeven. 

De uiteindelijke resultaten zijn: 

• Uitgebreide beschrijving binnenstedelijke projectontwikkelingsproces 

■ Beschrijving knelpunten met mogelijke aanbevelingen 

■ De knelpunten in een checklist weergegeven 

• (Management)model om deze knelpunten te beheersen 

Tot slot volgt de rapportage en evaluatie. Het rapport omvat de resultaten van de analysefase en vat 

de belangrijkste resultaten samen van de casestudy's en de interviews die in het kader van dit afstu

deren zijn verricht. 

1.5 Leeswijzer 

Het rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk twee wordt het onderwerp projectontwikkeling toege

licht. Daartoe wordt eerst de historie van projectontwikkeling beschreven. Vervolgens de ontwikkelaar 

beschreven met daarbij de belangrijkste taken van de ontwikkelaar. Als laatste wordt het projectont

wikkelingsproces welke door de ontwikkelaar wordt doorlopen beschreven. 

Hoofdstuk drie behandelt de verschuiving van de bouwopgave van uitleglocaties naar binnenstedelijke 

locaties. Hiervoor worden allereerst de kenmerken van uitleg- en binnenstedelijke locaties beschreven 

en vergeleken. Vervolgens wordt de verschuiving onderbouwd door middel van bouwproductiecijfers. 

In hoofdstuk vier wordt het praktijkonderzoek beschreven. Hiervoor wordt allereerst ingegaan op de 

methode van onderzoek. Dit onderzoek bestaat uit twee delen, namelijk: vooronderzoek en casestu

dy's. De resultaten van dit onderzoek zijn zeer tevens in dit hoofdstuk weergegeven en beschreven. 

De binnenstedelijke knelpunten welke de ontwikkelaar tegen kan komen tijdens het projectontwikke

lingsproces zijn beschreven in hoofdstuk 5. Deze knelpunten zijn beschreven aan de hand van bevin

dingen uit de literatuur, interviews en casestudy's. Dit hoofdstuk is onderverdeeld in de categorieën 

plangebied, omgeving, overheid, projectorganisatie en externe invloeden. 

Omdat de doelstell ing van dit onderzoek gericht is op het modelmatig weergeven van de knelpunten, 

zijn de knelpunten in hoofdstuk zes ingedeeld. Allereerst zijn de knelpunten ingedeeld in fasen van het 

projectontwikkelingsproces, beïnvloedbaarheid en urgentie. Deze lijsten zijn samengesteld naar aan

leiding van de bevindingen uit de casestudy's, interviews, literatuurstudie en eigen mening. De lijsten 
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zijn door de eigen meningen van de onderzoeker op bepaalde onderdelen subjectief. Het moet dan 

ook gezien worden als een handreiking. 

Op welke wijze knelpunten kunnen worden beheerst wordt beschreven in hoofdstuk zeven. Eerst wor

den verschillende managementtechnieken besproken. Deze managementtechnieken bestaan uit het 

kwantificeren van knelpunten, beheersaspecten en beheersmaatregelen. Vervolgens is uit deze be

vindingen een opzet van een model weergegeven. Deze opzet is vervolgens in de praktijk getoetst 

door middel van (open) interviews. 

In hoofdstuk 8 is uiteindelijk het model weergegeven. Hierbij wordt stapsgewijs op de onderdelen van 

het model ingegaan en uiteindelijk is het model weergegeven. 

Als tweede toetsingsmiddel is het model getoetst op een praktijkvoorbeeld. Allereerst is een beschrij

ving van de casus gemaakt waardoor inzicht wordt verkregen in de problematiek van de casus. Ver

volgens is het model stapsgewijs ingevuld door de projectontwikkelaar van de casus. De bevindingen 

hiervan zijn beschreven. 

Tot slot wordt in hoofdstuk tien conclusies getrokken op basis van de gegevens uit de voorafgaande 

hoofdstukken. Per deelvraag worden conclusies gegeven over de problematiek en wordt met name 

ingegaan op het gebruik van het model in de praktijk. Daarbij worden aanbevelingen gedaan voor het 

gebruik van het model en vervolgonderzoek. 

1.6 Begripsomschrijving 

Projectontwikkeling 

"Projectontwikkeling is het risicodragend initiëren, organiseren, uitvoeren (c.q. doen uitvoeren) en co

ordineren van alle taken die nodig zijn voor het vervaardigen en/of opwaarderen van onroerende za

ken, inclusief het aankopen van de daarvoor benodigde opstallen en/of grond." 11 

Profit-ontwikkelaar 

Een profit-ontwikkelaar wordt in dit rapport een partij binnen de vastgoedmarkt, die zich primair richt 

op de voorbereiding en realisatie van gebouwen, met als doel om deze met winst te verkopen. De pro

jectontwikkelaar is werkzaam bij de ontwikkelaar. 

Knelpunten 

In dit rapport wordt onder knelpunten verstaan de plaats in het (bouw)project waar in een gegeven 

situatie de moeilijkheden zich voordoen. 

Projectontwikkelingsproces 

Met het projectontwikkelingsproces wordt in dit rapport bedoeld het proces van vastgoedontwikkeling. 

Dit is altijd uniek omdat de locatie steeds een andere is, de opgave verschilt en de combinatie van 

partijen nieuw is. De fasen verwerving/acquisitie, initiatief, planontwikkeling, realisatie en verkoop 

doen zich steeds op een of andere manier voor. 

Binnenstedelijk 

Binnen de bestaande stedenbouwkundige structuur van de stad. 

11 W.G. Keeris, Vastgoedbeheer lexicon, Groningen 2002, p. 540. 
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1. 7 Onderzoeksverantwoording 

Omdat verschillende methoden van onderzoek worden toegepast voor dit onderzoek, zal in deze pa

ragraaf kort ingegaan worden in de verschillende onderzoeksmethoden. Er worden in dit onderzoek 

drie methoden van onderzoek gehanteerd. 

Allereerst literatuuronderzoek. Literatuuronderzoek biedt de mogelijkheid om snel een groot aantal 

gegevens te verzamelen, die bovendien betrouwbaar zijn. Deze methode is vooral gebruikt in de 

voorbereidende fase van het onderzoek (binnenstedelijke projectontwikkelingsproces, knelpunten van 

het binnenstedelijke projectontwikkelingsproces en risicomanagement). 

Als tweede methode is gebruik gemaakt van casestudy's. Deze methode is op twee momenten in het 

onderzoek toegepast. Allereerst om binnenstedelijke knelpunten te inventariseren. Hierbij is sprake 

geweest van meervoudige casestudy's. Het uiteindelijke ontwikkelde model is getoetst op een enkel

voudige casestudy. In de enkelvoudige casestudy wordt slechte één casus diepgaand bestudeerd.12 

Als derde onderzoeksmeth_ode is gebruik gemaakt van interviews. Voor dit onderzoek zijn op drie ver

schillende momenten interviews afgenomen. Tijdens het vooronderzoek, casestudy en toetsing van 

het ontwikkelde model (aangegeven met no. 1,2 en 3 in tabel 1 ). Tijdens het vooronderzoek (§4.1.1) 

zijn personen geïnterviewd die goed op de hoogte zijn van de problematiek van het projectontwikke

lingsproces van binnenstedelijke bouwprojecten. Dit zijn zogenaamde expertinterviews. Hierbij gaat 

het om interviewen van personen die goed zijn geïnformeerd over bepaalde kwesties en/of goed zijn 

gesocialiseerd in bepaalde locaties of sociale situaties. Deze interviews waren halfgestructureerde 

interviews. In een halfgestructureerd interview liggen de vragen en antwoorden niet van tevoren vast 

maar de topics wel. 13 Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om gedurende het interview nieuwe of aanvul

lende vragen te stellen en om op die manier dieper op bepaalde zaken in te gaan. Tijdens de case

study's is gebruik gemaakt van halfgestructureerde interviews met de projectontwikkelaars van de ca

sussen. Voor de toetsing van het model is gebruik gemaakt van een volledig ongestructureerd inter

view. In het volledig ongestructureerde interview, het zogenaamde vrije attitude-interview, ligt de struc

tuur van het gesprek aan het begin van het interview niet vast. Zowel de vragen als de antwoordmo

gelijkheden zijn open. Er zijn interviews afgenomen met individuele respondenten en één keer met 

twee. 

In tabel 1 is per hoofdstuk aangegeven welke onderzoeksmethoden zijn gebruikt. 

Literatuuronderzoek Literatuur, media, documenten, media 

Personen 

Interviews (2) + inz. doe. (casestudy) Personen, documenten 

Literatuuronderzoek Literatuur, media, documenten 

Toetsings model d.m.v. interviews (3) Personen 

Toetsing model d.m.v. casus Personen, documenten 

12 P.J.M. Verschuren & H. Doorwaard, Het ontwerpen van een onderzoek, Tweede druk, Utrecht 2000, p.171. 

13 D.B. Baarda, M.P.M. de Goede & J. Teunissen , Basisboek open interviewen, Houten 1996, p. 26. 
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2 Projectontwikkeling 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het fenomeen projectontwikkeling en het projectontwikkelingspro

ces. Allereerst wordt de historie van projectontwikkeling omschreven (§2.1 ). Vervolgens wordt het 

werk en de belangrijkste taken van de ontwikkelaar omschreven (§2.2) . In de derde paragraaf (§2.3) 

worden er enkele definities gegeven van 'projectontwikkeling'. Daarna volgen twee paragraven waarin 

het vastgoedproces (§2.4) en het projectontwikkelingsproces (§2.5) worden beschreven. 

2.1 De historie van projectontwikkeling 

De oorsprong van de projectontwikkeling zoals we die in Nederland kennen, ligt in de jaren zestig. 

Rond 1970 is er een piek te zien wat betreft de oprichting van projectontwikkelingsmaatschappijen. 

De toenmalige marktsituatie, ontwikkelingen in het bouwproces en de behoefte van grote bouwbedrij

ven om meer continuïteit in de bouwproductie te krijgen, zijn enkele redenen die volgens de Neprom 14 

worden genoemd voor deze opkomst. In de jaren zestig en zeventig is er door de economische groei 

en de snelle bevolkingstoename veel vraag naar bedrijfs-, kantoor-, winkel- en woonruimte.15 Grote 

nieuwe woonlocaties met bijbehorende voorzieningen worden ontwikkeld en in deze periode ontstaan 

de eerste specifieke ontwikkelaars doordat bouwbedrijven het procesfunctie initiatief in hun bedrijfsac

tiviteit gaan integreren om hun continuïteit van hun productie veilig te stellen. 

De integratie van de procesfunctie initiatief heeft geleid tot aparte afdelingen binnen het bedrijf, en bij 

grotere bedrijven ook tot aparte juridische eenheden. Naast de bouwbedrijven kwamen later ook de 

ontwikkelaars die ontstaan zijn vanuit de beleggers, banken, hypotheekbanken, architectenbureaus en 

corporaties. Daarnaast bestaan er nog de zelfstandige ontwikkelaars, die geen andere activiteiten 

hebben dan ontwikkelen. 

"In de woningbouw in de jaren zestig en zeventig speelde projectontwikkeling een beperkte rol. Binnen 

een door de overheid gedomineerde woningmarkt was vooral een belangrijke rol toebedeeld aan wo

ningcorporaties en beleggers. Thans is de ontwikkelaar in de woningbouw niet meer weg te denken 

actor, mede onder invloed van de trend meer markt, minder overheid en het stimuleren van eigen wo
ningbezit. "16 

2.2 De ontwikkelaar 

Dit onderzoek is gericht op ontwikkelaar die is ontstaan vanuit een bouwonderneming en zich na ver

loop van tijd is gaan richten op projectontwikkeling, met het oog op hogere (verwachte) rendementen 

die gehaald kunnen worden. Het zwaartepunt van dit bedrijf is over het algemeen blijven liggen bij de 

bouwpoot, waarbij veel meer medewerkers betrokken zijn. De ontwikkelingswinsten moeten de be

scheiden winstmarges van de bouwpoot aanvullen. De medewerker die werkt bij de ontwikkelaar, en 

vaak ook wordt genoemd, wordt in dit rapport als projectontwikkelaar omschreven. 

De partijen die in het projectontwikkelingsproces een rol spelen zijn : aannemer, adviseur, corporatie, 

belegger, financier, overheid, makelaar, beheerder, ontwerper, gebruiker en derden. Het is zaak voor 

14 M.G. Oude Veldhuis e.a., Neprom 1974-2000: werken aan ruimtelijke ontwikkeling, Voorburg 2000, p. 34. 
15 F.J.M. de Kousemaeker, Praktijkaspecten vastgoed; leidraad voor studie en praktijk, vijfde druk, Groningen 1998, p. 481 . 
16 F.J.M. de Kousemaeker, Praktijkaspecten vastgoed; leidraad voor studie en praktijk, vijfde druk, Groningen 1998, p. 482. 
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een ontwikkelaar dat hij zich tussen deze partijen als een 'spin in het web' bevindt om het totale pro

jectontwikkelingsproces zo goed mogelijk te kunnen sturen en beheersen. 

Het werk van de projectontwikkelaar is veelzijdig 17
: "hij verwerft interessante bouwlocaties, formuleert 

marktconforme vastgoedconcepten voor een nog onbekende afnemer en realiseert deze vervolgens 

voor eigen rekening en risico." De projectontwikkelaar heeft tijdens het projectontwikkelingsproces een 

coördinerende, sturende rol en draagt eindverantwoordelijkheid voor het project. 18 Hij coördineert de 

planontwikkeling en leidt het realisatieproces. Een ontwikkelaar verricht forse investeringen in een pro

ject dat pas later opbrengsten oplevert. Welke verkoopprijs hij dan kan bedingen, is in de beginfase 

nog vaak onzeker en wordt door de marktomstandigheden op dat moment bepaald. Deze risico's 

brengen met zich mee dat het in goede tijden goed zakendoen is, maar dat in slechte tijden of bij een 

slechte positionering in de markt de verliezen fors kunnen oplopen. 

De belangrijkste taken van de projectontwikkelaar zijn 19
: "initiatief nemen, marktonderzoek plegen, 

managen van het bouwproces, project financieren, directievoering van de bouw en verkoop." Per pro

ject kan het verschillend zijn wat de taak van de ontwikkelaar is. Het management van het vastgoed

proces is de hoofdtaak van de ontwikkelaar. Hij schakelt de benodigde partijen in en zorgt ervoor dat 

hun werkzaamheden qua inhoud en planning op elkaar worden afgestemd. In de meeste gevallen is 

de ontwikkelaar de opdrachtgever voor de architect, de bouwer, de makelaar en diverse adviseurs. 

Vaak wordt uit de betrokken partijen een projectteam samengesteld, dat regelmatig bijeen komt voor 

overleg. Daarnaast is de ontwikkelaar verantwoordelijk voor het aanvragen van vergunningen en 

goedkeuringen, het overleg met belanghebbenden en bewoners, met de brandweer, gemeentelijke 

nutsbedrijven etc. Hij moet onderhandelen met de eigenaar van de grond en met de potentiële afne

mers en hij stelt de benodigde contracten op. 

Meestal voert de ontwikkelaar zelf ook de directie over de bouw van het project. Bouwen is echter een 

gecompliceerd proces en ondanks de uitgebreide voorbereiding en gedetailleerde uitwerking van het 

project moeten tijdens de bouw nog veel beslissingen door de ontwikkelaar worden genomen. 

17 P.P. Kohnstamm & L.J. Regterschot, De manager als bouwheer, Den Haag 1994, p. 40. 

18 S. Swinkels, Scriptie: De pre-initiatief-lacquisitiefase binnen de woningbouw-projectontwikkeling, Eindhoven 2000, p. 12. 

19 M.C. Oude Veldhuis, Wat is projectontwikkeling?, Voorburg Neprom 1993, p. 19. 
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2.3 Definitie projectontwikkeling 

Er zijn verschillende definities van projectontwikkeling. In verschillende publicaties worden omschrij

vingen gegeven. 

Dreimuller heeft in 1980 als een van de eerste de projectontwikkeling als volgt gedefinieerd: 20 

"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. " 

Oude Veldhuis omschrijft projectontwikkeling als volgt: 21 

"De projectontwikkelaar realiseert vastgoedobjecten voor eigen risico, is van het initiatief tot en met 

de ingebruikstelling bij een project betrokken en heeft een coördinerende rol in het ontwikkelings

proces." 

Het boek: Praktijkaspecten vastgoed van F.J.M. de Kousemaeker22 bevat een hoofdstuk over project

ontwikkeling van drs. D.A. Regenboog. Hij omschrijft projectontwikkeling als volgt: 

"Projectontwikkeling is het risicodragend initiëren, organiseren, uitvoeren (c.q. doen uitvoeren) en 

coördineren van alle taken die nodig zijn voor het vervaardigen en/of opwaarderen van onroerende 

zaken, inclusief het aankopen van de daarvoor benodigde opstallen en/of grond. " 

Door deze definities naast elkaar te leggen kunnen een aantal overeenkomsten worden getrokken. Zo 

worden vastgoedobjecten gerealiseerd voor eigen risico en rekening en de ontwikkelaar heeft een 

coördinerende taak in het ontwikkelingsproces. Er is sprake van een integrale betrokkenheid bij het 

proces, van initiatief tot oplevering. 

2.4 Het vastgoedproces 

Het vastgoedproces beslaat het gehele proces dat het vastgoed doorloopt. Dit proces is in principe 

nooit afgelopen zolang het vastgoed blijft bestaan. Het vastgoedproces geeft de verschillende stadia 

in de ontwikkeling, de realisatie en de exploitatie van vastgoed weer. Meestal worden al deze stadia 

doorlopen, maar de volgorde is niet altijd hetzelfde. Bovendien zijn het niet altijd dezelfde partijen die 

in de verschillende fasen actief zijn. Het vastgoedproces kent vele variaties. In figuur 2 zijn de stappen 

van dit proces op een rij gezet.23 Bij het vastgoedproces ligt de nadruk vooral op het beheer en even

tueel herontwikkeling van vastgoed. Het bouwproces betreft de feitelijke uitvoering waarbij vooral van-

20 A.P. Dreimuller, Taak en plaats van de projectontwikkelaar in het bouwproces, Amsterdam 1980, p. 36. 

21 M.C. Oude Veldhuis, Watis projectontwikkeling?, Voorburg Neprom, 1993, p. 13. 

22 F.J.M. de Kousemaeker, Praktijkaspecten vastgoed; leidraad voor studie en praktijk, vijfde druk, Groningen 1998, p. 483. 

23 P.P. Kohnstamm & L.J. Regterschot, De manager als bouwheer, Den Haag 1994, p. 41 . 

TUie Real Estate Management & Development - 27 -



Binnenstedelijk projectontwikkelingsproces R. Wittermans 

uit de technische invalshoek naar het project wordt gekeken. 24 Het bouwproces, volgens Kohn

stamm25, omvat de voorbereiding en realisatie van een gebouw, vanaf de eerste ideeën tot en met de 

nazorg. Het begrip 'bouwproces' is daarmee specifieker dan het begrip 'ontwikkelingsproces'. Bij het 

ontwikkelen van vastgoed komen ook de grondverwerving, de financiering, de juridische aspecten en 

de markttechnische overwegingen aan de orde. 

Initiatief Locatieverwerving ----+1 Planontwikkeling ----+1 
Voorlopig Ontwerp (VO) 

Definitief Ontwerp (00) 

BESTEK 

Figuur 2. Vastgoedproces 

Realisatie 

Herontwikkeling 

Verkoop 

Exploitatie en 
beheer 

De fase planontwikkeling is onderverdeeld in 6 verschillende aandachtsgebieden; markt, financieel , 

juridisch, esthetisch, bouwkundig en stedenbouwkundig. Per categorie is specifieke kennis nodig om 

het uiteindelijke object succesvol te maken. Meestal is het zo dat niet alle expertise binnen één bedrijf 

aanwezig is. Er wordt dan een externe adviseur ingeschakeld. Binnen deze fase planontwikkeling is in 

zekere mate weer een terugkoppeling te maken naar het bouwproces, waarbij een onderscheidt ge

maakt wordt naar detaillering van het plan. Eerst wordt een voorlopig kader geschept, als dat haalbaar 

wordt geacht kan het definitieve plan worden geformuleerd. 

Een project bestaat volgens Wijnen26 uit de volgende fasen: initiatief-, definitie-, ontwerp-, voorberei

ding-, realisatie- en nazorgfase. 

Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding Realisatie Nazorg 

Figuur 3. Projectproces volgens Wijnen 

In de initiatieffase staan drie activiteiten centraal: het specificeren van de huisvestingsproblemen, het 

zoeken naar principeoplossingen, en het ontwikkelen van een plan van aanpak. In de definitiefase 

worden alle eisen en wensen met betrekking tot het project in kaart gebracht. De doelstelling hiervan 

is te komen tot het programma van eisen (PVE) waarin het gewenste projectresultaat in detail wordt 

beschreven. In de ontwerpfase wordt op basis van het programma van eisen naar oplossingsmoge

lijkheden gezocht. De eisen en wensen worden geconcretiseerd in de vorm van ontwerpen. De om

schrijving van het eindresultaat wordt vertaald in een bouwmassa, ruimten en materiaalgebruik. Door

gaans wordt onderscheid gemaakt tussen een voorlopig ontwerp (VO) en een definitief ontwerp (DO). 

In de voorbereidingsfase wordt de daadwerkelijke bouw voorbereid en het ontwerp vertaalt in uitvoe

ringstekeningen, materiaal- en presentatie-eisen, administratieve voorwaarden en technische om

schrijvingen. Het resultaat van deze werkzaamheden wordt in het bestek vastgelegd. 

24 M. Spaans, Proefschrift: Realisatie van stedelijke revitaliseringprojecten: een internationale vergelijking, Delft 2000, p. 39. 

25 P.P. Kohnstamm & L.J. Regterschot, De manager als bouwheer, Den Haag 1994, p. 47. 

26 G. Wijnen, Het managen van unieke opgaven: samen werken aan projecten en programma's, Deventer 1997, p. 53. 
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2.5 Het projectontwikkelingsproces 

Het projectontwikkelingsproces kan gezien worden als een onderdeel van het vastgoedproces. Voor

dat daadwerkelijk gebouwd kan worden gaat er een proces aan vooraf. Zo moet er onder andere be

paald moeten worden waar gebouwd mag worden, hoe hoog, voor wie en b.v. op welke manier het 

gebied ontsloten moet worden. 27 Het projectontwikkelingsproces (van de profit-ontwikkelaar) eindigt 

met de verkoop van het project. De fasering van het projectontwikkelingsproces wordt besproken door 

verschillende personen. 28 In dit rapport onderscheiden we de volgende fasen: initiatief, locatieverwer

ving, planontwikkeling, verkoop en realisatie . 

.. ~~oJ.:~~.~~i~~.:!'.~.~·····································································' 

Figuur 4. Projectontwikkelingsproces 

Het projectontwikkelingsproces is opgedeeld in deelprocessen. De basisgedachte hierachter is dat er 

gewerkt en gedacht wordt van grof naar fijn. 29 

Vanuit het projectontwikkelingperspectief zijn niet alle fasen van het projectontwikkelingsproces even 

relevant. De inspanningen van een ontwikkelaar beginnen in de initiatieffase en worden geleidelijk 

geïntensiveerd tot de realisatiefase. In figuur 4 is een kader weergegeven van de initiatieffase tot eind 

definitief ontwerp fase. "De activiteiten van de ontwikkelaar houden in principe op na het definitieve 

ontwerp fase. Hier loopt de ontwikkelaar immers geen risico meer30
" . Tijdens de verkoopfase loopt de 

ontwikkelaar andere risico's. Dit risico is de afzet van het vastgoed. Tijdens de verkoopfase zal de 

ontwikkelaar de aspecten die gesignaleerd zijn tijdens de ontwikkeling moeten bewaken. De verkoop

fase van de projecten begint meestal voor de realisatiefase en zal doorlopen totdat het gehele project 

verkocht is. Dit kan bij slechte marktomstandigheden tot ver na oplevering plaats vinden. De verkoop

fase loopt niet chronoloog met alle andere fasen. 

De realisatie, die wel in figuur 4 is aangegeven, zal niet direct voor rekening van de ontwikkelaar ko

men. De ontwikkelaar zal wel contact houden met de bouwer en het verloop van het project nauwlet

tend in de gaten houden. 

Initiatief 
In deze fase wordt het initiatief genomen om een locatie te ontwikkelen met een bepaald bouwpro

gramma. Verschillende partijen zoals een gemeente, een architect, een belegger of een ruimtezoe

kende gebruiker kunnen het initiatief nemen om een locatie te ontwikkelen. De ontwikkelaar kan een 

interessante locatie ontdekken of de ontwikkelaar kan een idee hebben en dan pas op zoek gaan naar 

27 A. Schütte, Commercieel Vastgoed, Utrecht 2002, p. 72. 

28 Cadman en Austin-Crowe (1978), Centraal Bureau Bouwtoezicht (2000), Kohnstamm en Regterschot (1994), Lesmeister 

(1997), Van Leeuwen (1996), Oude Veldhuis (1993) en TCN Property Projects (2001). 

29 R.P. Mulder, Scriptie: Management van complexe bouwprojecten, Delft 2000, p. 14. 

30 R.W.M. Schoo & F.A.J . Munninghoff, interview gehouden op 21 juni 2004 te Rosmalen. 
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een geschikte locatie. De ontwikkelaar kan ook door instanties, organisaties en personen worden uit

genodigd en gevraagd worden een plan in te dienen. Dit kan in prijsvraagverband plaats vinden. Bij 

veel binnenstedelijke projecten is het de gemeente die het initiatief neemt. De gemeente kan voor een 

uitwerking zorgen maar ook kan een ontwikkelaar gevraagd worden om zijn uitwerking aan de ge

meente te presenteren. 

Binnenstedelijke bouwlocaties komen meestal vrij vanwege het wegtrekken van bedrijven of instellin

gen die voorheen op die locatie waren gevestigd. De ontwikkelaar koopt de grond aan of de ontwikke

laar gaat een samenwerkingsverband met de gemeente of eigenaar. Vervolgens wordt er een globale 

opzet gemaakt van de nieuwe wijk of wooncomplex in de vorm van een stedenbouwkundig plan. 

Daarin worden de structuurbepalende elementen en de hoofdinfrastructuur vastgelegd, wordt globaal 

het programma vastgelegd (wat betreft voorzieningen, kantoren, woningen en dergelijke) en worden 

globaal de woonmilieus beschreven. Ook wordt een en ander over planning, fasering en exploitatie 

vastgelegd. Aansluitingen op bestaande infrastructuur, de aanleg van nieuwe infrastructuur ten be

hoeve van de nieuwe locatie en de aanwezigheid van grootschalige te saneren functies zijn hierbij 

uiteraard van groot belang. 

Locatieverwerving 

De locatieverwerving heeft niet echt een vaste plaats binnen het ontwikkel ingsproces. Er zijn verschil

lende manieren om een locatie te ontwikkelen. 

Een locatie kan worden aangekocht als een locatie te koop wordt aangeboden door een partij . Bij dit 

proces is er nog geen plan ontwikkeld omdat de ontwikkelaar zonder dat de gemeente daar noodza

kelijkerwijs van in kennis is gesteld een locatie verwerft. Bij dit scenario neemt de ontwikkelaar het 

initiatief en loopt een groot risico. 

De grond kan ook in eigendom van de gemeente zijn. De gemeente kan dan een optie op de grond 

verstrekken aan de ontwikkelaar op basis van planontwikkeling in de vorm van een prijsvraag. Dan 

worden meerdere ontwikkelaars uitgenodigd die hun globale plan moeten presenteren, na selectie 

blijft één ontwikkelaar (of combinatie van ontwikkelaars) over die hun intentie overeenkomst aangaan 

met de betreffende gemeente. 

De ontwikkelaar kan ook alleen door de gemeente worden uitgenodigd om samen met de gemeente in 

een team te werken tot een ontwikkelingsplan. Nog een andere rolverdeling is dat de marktpartijen 

pas aan het eind van de planvorming, op gebouwniveau door de gemeente in het planproces worden 

betrokken. Dit is vooral de traditionele methode. De gemeente verwerft de grond, maakt een steden

bouwkundig plan en wordt vervolgens bouwrijp gemaakt. Daarna worden er ontwikkelaars uitgenodigd 

om de grond af te nemen en gebouwen/opstallen te realiseren. 31 Een nadeel van deze laatste con

structie is dat er weinig wordt gedaan met de kennis die de ontwikkelaar bezit doordat hij niet echt bij 

de planvorming betrokken wordt. Het zal duidelijk zijn dat de verschillende samenwerkingsvormen 

consequenties heeft voor de grondafname. 

Planontwikkeling 

In deze fase worden de stedenbouwkundige opzet, de infrastructuur binnen de wijk en de verschillen

de woonmilieutypen worden nader uitgewerkt. De plannen worden ingevuld, met daarin de verkave

ling, de parkeeroplossing, de nadere invulling van de infrastructuur en de voorzieningen, maar ook de 

architectonische beeldkwaliteit, de globale massa en vormgeving, het type parkeeroplossing en het 

marktsegment. Ten slotte worden de opstallen zelf ontwikkeld. Voor de woningen betekent dit: het 

31 A. Schütte, Commercieel Vastgoed, Utrecht 2002, p. 52. 
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type (eengezinswoning, appartement, rijtje, vrijstaand, etc.), de uitwerking van de parkeeroplossing, 

de indeling van de woningen, de grootte, het uitrustingsniveau, het materiaalgebruik, de verkoopprij

zen, etc. Gaande het projectontwikkelingsproces wordt het eindproduct steeds verder uitgewerkt, in

gevuld en vastgelegd. Duidelijk is dat alle besluiten gedurende het gehele proces, vanaf de allereerste 

locatiekeuze, sterke invloed hebben op het uiteindelijke product dat op de markt gebracht wordt. En 

daarmee dus op de risico's en mogelijke rendementen . 

In deze fase worden dus alle stadia van het ontwerpproces doorlopen, namelijk definitie, ontwerp (VO 

& DO) en voorbereiding (bestek & tekeningen). Bij dit proces zijn verschillende partijen betrokken, on

der wie de architect, de technische adviseurs op het gebied van installaties en constructie, de steden

bouwkundige adviseur en de bouwkostenadviseur. De gemeente is ook een belangrijke partij . Hij start 

de planologische procedures op en de uitgewerkte plannen van de private partijen worden door ver

schillende gemeentelijke instanties getoetst op de wettelijke voorschriften. Als de planologische pro

cedures zijn goedgekeurd door het bevoegde gezag, de provincie, en de ontwerpen zijn goedgekeurd 

door de gemeente, kan begonnen worden met de realisatie van de plannen. 

Verkoop 

Meestal beginnen ontwikkelaars al vlak na de planontwikkeling met de verkoop van het vastgoed. De 

meeste ontwikkelaars besluiten pas tot start bouw van een project als 70% van de koopwoningen zijn 

verkocht. De reden is dat ontwikkelaars streven naar risicoreductie. Onzekerheid over de marktsituatie 

speelt hierbij een rol. Op een vroegtijdig moment starten met de bouw leidt tot het risico dat bij opleve

ring een flink percentage woningen niet is verkocht. Dat leidt tot renteverliezen. Het gevolg is dat een 

aantal projecten gereed is voor start bouw (de hele vergunningsprocedure is doorlopen) maar dat er 

niets gebeurt omdat nog niet voldoende woningen zijn verkocht. Bij een slechte afzet van het vast

goed is het mogelijk dat het verkoop traject doorloopt tot ver na de realisatiefase. 

Voor de verkoop van het project schakelt de ontwikkelaar vaak een makelaar in. Toch zal de ontwik

kelaar zich zelf hier ook intensief mee bezig houden, want het directe contact met kopers en huurders 

levert vaak nuttige informatie voor volgende projecten (mits er een terugkoppeling plaatsvindt). 

Realisatie 

In deze fase is de ontwikkelaar betrokken bij de directievoering en toezicht. Tevens zal een deel van 

de verkoop van de woningen doorgaan in deze fase. De rol van de overheid blijft beperkt tot directie

voering en toezicht. Als de gronden eerst bouwrijp moeten worden gemaakt door de gemeente, zullen 

enige coördinatie en management werkzaamheden plaatsvinden bij de gemeente. 

2.6 Resumé 

Projectontwikkeling heeft te maken met bouwen en gebouwen. De oorsprong van de projectontwikke

ling zoals we die in Nederland kennen, ligt in de jaren zestig. In de jaren zestig en zeventig is er door 

de economische groei en de snelle bevolkingstoename vlak na de oorlog veel vraag naar bedrijfs- en 

woonruimte. Tijdens deze periode ontstaan de eerste ontwikkelaars doordat bouwbedrijven zichzelf 

opdrachten geven. Ze kopen gronden waarop ze een plan ontwikkelen om vervolgens het vastgoed te 

verkopen. Bij projectontwikkeling worden dus vastgoedobjecten gerealiseerd voor eigen risico en re

kening van de ontwikkelaar. 

Het proces van het dat de ontwikkelaar doorloopt wordt ook wel het projectontwikkelingsproces ge

noemd. Dit proces bestaat uit de volgende fasen: initiatief, locatieverwerving, planontwikkeling, reali-
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satie en verkoop. Realisatie wordt niet door de ontwikkelaar uitgevoerd maar door het bouwbedrijf. 

Meestal verzorgt de ontwikkelaar wel de coördinatie tijdens de realisatie. 

Tijdens de initiatieffase wordt het initiatief genomen om een locatie te ontwikkelen. De initiatiefnemer 

kan de ontwikkelaar zijn maar ook gemeenten, architecten, beleggers e.d. In binnenstedelijke locaties 

is het veelal de gemeente die het initiatief neemt om een locatie te ontwikkelen. Bij functieverande

ringslocaties (dit onderzoek) is het ook regelmatig de ontwikkelaar die het initiatief neemt. Bij functie

veranderingslocaties komt vaak een locatie beschikbaar omdat het bedrijf daar gevestigd is, niet kan 

uitbreiden vanwege de beperkte ruimte in de stad. Door de steeds strengere wordende milieueisen 

komt het ook voor dat bedrijven uit de stad moeten verhuizen. Als de ontwikkelaar een binnenstedelij

ke locatie aankoopt lopen vaak de initiatieffase en locatieontwikkeling gelijk op. De ontwikkelaar zal 

immers eerst bekijken of een locatie aantrekkelijk is om te ontwikkelen voordat tot aankoop wordt 

overgegaan. Na aankoop of afgesloten overeenkomst met de gemeente of andere partij kan begon

nen worden met het daadwerkelijk ontwikkelen van de locatie. Voor de ontwikkelaar bestaat deze 

planontwikkeling uit een voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en bestekfase. In deze fasen worden 

een stedenbouwkundige opzet, infrastructuur en verschillende woonmilieutypen verder uitgewerkt. 

Tijdens elke fase wordt goed bijgehouden wat de toekomstige rendementen zullen zijn. 

Tijdens de bestekfase en na verkrijgen van een onherroepelijke bouwvergunning wordt begonnen met 

de verkoop van het project. Als een bepaald percentage is verkocht kan overgegaan tot de bouw van 

het project. 
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3 Bouwlocaties 

In dit hoofdstuk wordt op basis van de literatuur een omschrijving gegeven van de locaties uitleg 

(§3.1) en binnenstedelijk (§3.2). Er wordt onderzocht (§3.3) of er een verschuiving gaande is van uit

leglocaties naar een binnenstedelijke bouwopgave. Vervolgens is op basis van een literatuuronder

zoek een vergelijking opgesteld tussen binnenstedelijke- en uitleglocaties (§3.4). In §3.5 beknopt in

gegaan in de gevonden knelpunten uit de literatuur. 

3.1 Uitleglocaties 

Volgens Keeris32 worden uitleglocaties gekenmerkt door een tamelijke grote omvang ten behoeve van 

een projectmatige ontwikkeling ervan en een (min of meer) aansluitende situering op de bestaande 

stedelijke bebouwing. De woningen in uitleglocaties worden meestal massaal op de markt gezet. 

Naast deze uitleglocaties kennen we ook zogenaamde VINEX locaties. Deze locaties worden bij een 

aantal grote steden in Nederland gerealiseerd. Deze gerealiseerde (VINEX) wijken kenmerken zich 

door lange rijen woningen (grootschaligheid) die een eenzijdige samenstelling van eengezinswonin

gen bevatten. Meestal worden per locatie minstens 5000 woningen gebouwd. In deze wijken worden 

ook voornamelijk eengezinswoningen gerealiseerd met de bijbehorende voorzieningen. VINEX wijken 

verschillen met 'gewone' uitleglocaties doordat VINEX-locaties in 1993 door de minister van VROM 

zijn aangewezen als uitbreidingsgebied van een aantal steden. VINEX is de afkorting van de Vierde 

Nota Ruimtelijke Ordening Extra en de strategie van het VINEX-beleid komt erop neer, dat vooral in 

en rond de grote steden gebouwd gaat worden en daarbuiten mondjesmaat. 

Toen het VINEX-beleid bekend werd gemaakt en de locaties ook bekend waren zijn de ontwikkelaars 

massaal agrarische gronden gaan kopen om zich te verzekeren van een positie om locaties te ontwik

kelen en te bebouwen. Hierdoor hadden de marktpartijen een belangrijke positie in de ontwikkeling 

van de VINEX-wijken ingenomen en is er eigenlijk een verwarring tussen de communicatie tussen 

overheden en marktpartijen ontstaan. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een per VINEX-locatie ver

schillend transactiemodel, waarin overheids- en marktpartijen via onderhandelingsprocessen tot zaken 

komen. Deze transactiemodellen zijn dus te beschouwen als uitkomsten van een (radicale) proces

vernieuwing en vormen zelf weer een organisatorische vernieuwing. Daarmee is ook een verschuiving 

opgetreden in kennisinhoud bij verschillende partijen, de kennisbronnen, de kenniskanalen en de me

thoden en technieken. 

3.2 Binnenstedelijke locaties 

Binnenstedelijke bouwlocaties liggen centraal in de stad of aan de rand van de binnenstad en meestal 

op korte afstand van alle vormen van openbaar vervoer. Op deze locaties bevonden zich oude indu

strieterreinen, haventerreinen, sportvelden etc. die hun oorspronkelijke functie kwijt zijn geraakt omdat 

ze zijn verplaatst naar een locatie aan de rand van de stad of naar de grote industrieterreinen. Tevens 

kunnen het locaties zijn waar woningen worden gesloopt omdat ze niet meer voldoen aan de heden

daagse eisen. Daarvoor in de plaats kan dan nieuwbouw gepleegd worden. Deze binnenstedelijke 

locaties zijn meestal een zeer geschikte woonomgeving. Woningen worden daarom veelal op deze 

locaties gebouwd. Daarnaast zullen er ook op deze locaties voorzieningen zoals parkeerplaatsen, 

32 W.G. Keeris, Vastgoedbeheer lexicon, tweede druk, Groningen 2002, p. 237. 
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winkels e.d. gerealiseerd moeten worden om zodoende het voorzieningenniveau van het betreffende 

stadsdeel op peil te houden of te verbeteren. 

In tegenstelling tot de woningen die in de uitleglocaties worden gerealiseerd, zijn de woningen in bin

nenstedelijke locaties voornamelijk gestapelde meergezinswoningen, in hoge dichtheid. Vrijstaande of 

grondgebonden woningen zullen hier vrijwel niet voorkomen. 

In de nota Wonen33 wordt bij centrumstedelijk milieu twee subtypen woonomgevingen genoemd, na

melijk historisch stedelijke centra en (centraal-)stationsomgeving. In historische stedelijke centra vin

den we een grote en intense menging van vele functies en een hoge mate van stedelijkheid. Voor

beelden hiervan zijn de centra van de steden Groningen en Amsterdam. In deze historische stedelijke 

centra zijn bijna geen grote ingrepen mogelijk vanwege het historische karakter van de binnenstad. De 

stationsomgevingen bieden wel de mogelijkheid voor grootschalige projecten en leent zich voor 

hoofdvestigingen van bedrijven en instellingen. Nieuwe culturele, wetenschappelijke en recreatieve 

instellingen, maar ook woningen en bedrijven, gebouwd in hoge dichtheden, en op basis van een aan

trekkelijk stedenbouwkundig plan, moeten deze centra de gewenste vitaliteit en kwaliteit geven. Bui

tencentrum locaties vallen in dit rapport ook onder binnenstedelijke locaties. Onder buitencentrum lo

caties worden de vooroorlogse stadsdelen, vooroorlogse tuindorpen en vroeg naoorlogse gebieden 

verstaan. Volgens de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening is er in een groot aantal buiten centrummilieus 

sprake van een zekere menging van wonen en werken, maar grote delen hebben een specifieke 

woonfunctie. Tevens vallen onder de buitencentrum locaties de oude industrieterreinen, oude haven 

terreinen e.d. die gelegen zijn aan de rand van de binnenstad. 

Onder de functieveranderingslocaties worden de locaties verstaan in het bestaand stedelijke gebied 

waarbij het kan gaan om gebouwen of locaties die hun functie verliezen, zoals vrijkomende scholen, 

kazernes, kerken, kloosters en dergelijke. Deze functie wordt in de meeste gevallen veranderd in 

woon- of kantoorfuncties. Onder de functieveranderingslocaties vallen ook een aantal VINEX-wijken. 

De afgelopen jaren zijn er (of zijn nog in ontwikkeling) flink wat binnenstedelijke VINEX locaties ont

wikkelt zoals Ciboga in Groningen en de Amsterdamse houthavens. 

3.3 Verschuiving uitleg - binnenstedelijke bouwlocaties 

De locaties in dit rapport worden onderverdeeld in uitleglocaties en binnenstedelijke locaties. De loca

ties kunnen we koppelen aan de typologie van milieus die worden gebruikt in de nota wonen namelijk: 

centrum stedelijk, buiten centrumlocaties, rand milieu, centrum dorps en landelijk wonen (zie figuur 

5).34 Het woonmilieu betreft de ruimtelijke omgeving, waarin zich het dagelijkse leven van wonen, wer

ken en recreëert afspeelt. 

Volgens de nota wonen, zal de stad weer aantrekkelijk moeten worden om in te wonen.35 Dit is be

langrijk omdat de noodzaak om in de stad te wonen in de toekomst zal afnemen. Met de steeds betere 

en snellere communicatiemogelijkheden wordt de fysieke nabijheid van winkels, voorzieningen, werk 

en opleidingsmogelijkheden minder belangrijk. 

33 VROM, Nota wonen: Mensen, Wensen, Wonen, Den Haag, 2000, p. 47. 

34 In de Nota Wonen en andere publicaties waarin het Woningbehoeftenonderzoek een rol speelt wordt een vijfdeling van 

woonmilieus gehanteerd. 
35 Ministerie van VROM, Nota wonen in de 21• eeuw: Mensen, Wensen, Wonen, Den Haag 2000, p. 153. 
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Binnen het bebouwde gebied van Nederland kun
nen vijf typen van zogenoemde gemengde woon
milieus worden onderscheiden: 

• Centrum-stedelijk: (historische) binnensteden, 
city/ nieuwe stedelijke centra, centra van nieuwe 
steden. Wonen: gemiddeld 56 woningen/ha. 

• Buiten-centrum: vooroorlogse stadsdelen, voorl
oorlogse tuindorpen , vroeg-naoorlogse locaties. 
Wonen: gemiddeld 39 woningen/ha. 

• Groen-stede/ijk: stadsuitbreiding , groeikernen, 
huidige uitleglocaties. Wonen: gemiddeld 25 
woningen/ha. 

• Centrum-dorps: historische kernen, nieuwe ker
nen. Wonen : gemiddeld 23 woningen/ha. 

• Landelijk-dorps: villawijken, wonen in het land
schap, buitenplaatsen. Wonen : gemiddeld 17 
woningen/ha. 

Figuur 5. Woonmilieu (ABF) 

R. Wittermans 
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Figuur 6. Verschuiving bouwlocaties (CBS/VROM) 

Het ministerie van VROM laat in de Nota Wonen duidelijk maken dat de grote bouwopgave in binnen

stedelijke locaties ligt. De verwachtingen van VROM zijn dat de meerderheid van de woningen bin

nenstedelijk worden gerealiseerd. Uitleglocaties zijn in de toekomst minder voorhanden omdat het Rijk 

rode contouren rondom steden heeft getrokken. Rode contouren staat voor bebouwing. Buiten deze 

contouren mag niet meer gebouwd worden. 

De ambitie uit de nota wonen voor de periode 2000-201036 houdt in dat er meer centrumstedelijke 

woonmilieus gecreëerd zullen worden door het verdichten van daarvoor in aanmerking komende bui

tencentrum milieus. Door het benutten van potenties in bestaande centrummilieus en door het creëren 

van dergelijke woonmilieus op een aantal nieuwe uitleglocaties zullen er in 2010 ongeveer 225.000 

woningen meer in een centrumstedelijke setting moeten zijn dan nu het geval is. 

Volgens de Nota Ruimte37 is het risico groot dat het aandeel binnenstedelijke locaties de komende 

jaren zal dalen, omdat in de afgelopen jaren de makkelijkere en goedkopere locaties het eerst gereali

seerd zijn. Volgens de nota zullen de komende jaren de moeilijker en duurdere locaties aan bod ko

men. Het streefgetal voor de realisatie van woningen in het bestaand gebouwd gebied is 40% van het 

totale uitbreidingsprogramma. In de praktijk van de afgelopen jaren ligt dit percentage lager vanwege 

de relatief hoge kosten van bouwen binnen bestaand bebouwd gebied. Tevens kunnen er vertragin

gen optreden door complexiteit en draagvlak. 

In figuur 6 is het scenario geschetst van de bouwproductie van nieuwbouwwoningen op de uitleg- en 

binnenstedelijke locaties. De realisatie loopt op dit moment achter van de prognose die volgens 

VROM is gegeven.38 Volgens een recente publicatie van VROM39 zal echter het aantal te bouwen wo

ningen in de binnenstedelijke locatie het aantal woningen in de uitleglocaties niet overtreffen. 

36 Ministerie van VROM, Nota wonen in de 21° eeuw: Mensen, Wensen, Wonen, Den Haag 2000, p. 62. 

37 Ministerie van VROM, Nota ruimte, Den Haag 2004, Hoofdstuk 2, p. 32. 

38 Dossier stedelijke vernieuwing, Bouwfonds, 2001 & recente CBS gegevens (persbericht: Opnieuw minder woningen ge

bouwd), artikel Cobouw: productie van 70.000 woningen maximaal haalbare & woningbouw keldert naar 35.000 stuks. 

39 Ministerie van VROM, Nota ruimte, Den Haag 2004. 
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3.4 Vergelijking binnenstedelijke met uitleglocaties 

In het blad "aannemer" worden een aantal verschillen van binnenstedelijke locaties ten opzichte van 

uitleglocaties genoemd.40 "De binnenstedelijke locatie bevindt zich in een sociaal maatschappelijke en 

sociaal-economische omgeving. Binnenstedelijke ontwikkelingen hebben vaak te maken met langdu

rige planvoorbereiding en milieu- en veiligheidsproblematiek. De ligging, vorm en aard van de bouwlo

caties in relatie tot de keuze van het bouwsysteem als belangrijke succesbepalende invloedsfactor 

gelet op de veelal kleinschaliger projectomvang. Tevens is de ligging van de bouwplaats (belendende 

percelen, bereikbaarheid bouwplaats voor het bouwverkeer etc.) en de vaak beperkte ruimte op de 

bouwplaats (opslagmogelijkheden voor materialen en opstelmogelijkheden voor kranen, bekistingen, 

keten etc.) verschillen met een uitleglocatie." 

Uit het door SAOB uitgevoerde onderzoek41 blijkt dat vanwege de ligging, de vorm en de aard van de 

locatie (binnen) stedelijk bouwen 20% tot 60% duurder kan zijn dan bouwen op uitleglocaties. "Als 

gemiddelde meerkosten kan 35% worden aangehouden. Deze meerkosten ontstaan door verschillen

de oorzaken. Op binnenstedelijke locaties is vaak sprake van meerverdiepingsbouw. Deze bouw is 

duurder dan laagbouw (in uitleglocaties). Door onder andere de aanwezigheid van balkons en galerij

en, gemeenschappelijke verkeersruimten, liften enz. vallen de kosten ook hoger uit. In echt stedelijke 

situaties kostenverhogende effect nog sterker omdat op deze locaties vaak extra kwaliteit gevraagd 

wordt zoals: een duurdere gevelsteen, duurder tegelwerk, verzorgd interieur, gemeenschappelijke 

verkeersruimten en antigraffiti maatregelen. Daarnaast leiden de kavelvorm, de stedenbouwkundige 

randvoorwaarden en de architectuur vaak tot duurdere oplossingen: ongunstige breedte-/diepte ver

houdingen waardoor meer gevel, schuine hoeken, sprongen, aansluiting op blendendingen en ver

schillende dakvormen. Deze aspecten hangen samen met het project en het ontwerp. De andere twee 

aspecten (project-/seriegrootte en excessieve bouwplaatsomstandigheden) hebben met de bouwme

thodiek, het proces en de organisatie te maken. Hier kan het uitvoerende bouwbedrijf wel invloed uit

oefenen ter vermindering van de meerkosten. Vervolgens leidt het bouwen tussen bestaande panden, 

oude funderingsresten, de vaak slechte bereikbaarheid van de locatie en de geringe mogelijkheden 

voor opslag en het plaatsen van een kraan, in het algemeen tot extra kosten." 

Er kunnen nog een aantal verschillen worden aangegeven tussen binnenstedelijke locaties en uitleg

locaties.42 "Binnenstedelijke bouwprojecten hebben meestal een lange doorlooptijd." Zowel de plan

vorming, de besluitvorming als de realisatie neemt veel tijd in beslag.43 Er is meestal sprake van een 

lange verwervingsperiode door versnipperd eigendom. Meestal wordt er pas echt zaken gedaan als 

de zittende bedrijven/eigenaren zelf toe zijn aan verplaatsing . Een andere reden voor de lange ver

wervingstijd is vaak het verschil tussen de gewenste prijs op basis van de bedrijfsfunctie (markttaxatie) 

en de herontwikkelingswaarde. Er is vaak een periode nodig om de prijs als redelijk te accepteren op 

basis van herontwikkeling met woningen.44 

Een van de kritische factoren die minder voor de hand ligt, is die van de infrastructuur. Er moeten 

vaak aansluitingen op bestaande wegen tot stand gebracht worden. Maar ook groenzones, speelvoor

zieningen, eventueel locaties voor scholen en eisen ten aanzien van sociale woningbouwprogramma's 

40 L. Brokelman, Kleinschalige woningbouw op (binnen)stedelijke locaties, Artikel : aannemer 2002/6, p. 48 - 49. 
41 SAOB, Aanpak kleinschalige binnenstedelijke woningbouwprojecten, Ede 1999. 
42 M.C. Kool, scriptie: Van Werken naar Wonen, Amsterdam 1998, p. 11 . 
43 M.R. Poley, Scriptie: Gebiedsgewijze herontwikkeling in de historische binnenstad, Delft 2002, p.44. 
44 M.C. Kool, Van binnenstedelijk werken naar wonen, artikel: Vastgoed 1999/5, p. 54-55. 
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brengen kosten met zich mee. Een binnenstedelijke bouwopgave gaat veelal niet om de ontwikkeling 

van een enkele kavel, maar gaat meestal om een afstemming van een heel gebied. 

"Bij een binnenstedelijke ontwikkeling zijn ook vaak veel partijen betrokken met hun eigen individuele 

belangen, die conflicterend kunnen zijn." 45 De kans op betrokkenheid van belangengroeperingen en 

invloed van het rijksbeleid is groter. Tevens vinden de bouwwerkzaamheden plaats in het hart van het 

stadsleven. De bewoners en gebruikers van de omgeving worden gedurende lange tijd geconfron

teerd met de overlast van de activiteiten. 

Bij binnenstedelijke ontwikkelingen hebben vaak te maken met complexe doel- en vraagstellingen. 

"Het optimaal benutten van de aangewezen bouwruimte en maatschappelijke doelstellingen leiden tot 

een heel stelsel van eisen en wensen."46 Binnenstedelijke bouwlocaties zijn uniek en er kan maar met 

beperkte mate met standaard uitvoeringen volstaan worden. Veelal zal naar innovatieve oplossingen 

gezocht gaan worden. 

Overige verschillen zijn: historische grondvervuiling, aansluiting op bestaand historische woonopstal

len en bedrijven, bestemmingsplanwijziging van werken naar wonen veelal via een artikel 19 procedu

re, veelal milieuprocedures voor grondsanering en geluidsontheffingen, realisatie van hoge dichtheid 

met meer gestapelde bouw en beperkte afspraken over sociale bouw en door hoge dichtheid vaak 

gebouwde parkeervoorzieningen.47 Een positief verschil is dat bij binnenstedelijke projecten meestal 

veel voorzieningen in de omgeving zoals: winkel, recreatie, onderwijs en gezondheidsvoorzieningen, 

aanwezig zijn. 

"Binnenstedelijke bouwprojecten bestaan meestal uit verschillende functies (mixed-used). Dit betekent 

veel uiteenlopende activiteiten op een beperkte ruimte, waardoor verschillende wetgevingen met el

kaar in conflict kunnen komen. B.v. het bouwen langs drukke wegen of bedrijventerreinen kan vanuit 

het beslag op de ruimte positief zijn, maar vanuit de geluidhinderwet of woningwet voor problemen 

zorgen."48 

3.5 Resumé 

Uitleglocaties worden gekenmerkt door een tamelijke grote omvang ten behoeve van een projectmati

ge ontwikkeling ervan en een (min of meer) aansluitende situering op de bestaande stedelijke bebou

wing. 

Er is een verschuiving gaan de van de bouwproductie van uitleglocaties naar binnenstedelijke loca

ties. Uitleglocaties blijven noodzakelijk omdat er altijd vraag zal blijven naar woningen op een ruime 

kavel in een groene omgeving. Deze locaties zijn meestal kleinschaliger en liggen centraal in de stad 

of aan de rand van de binnenstad. 

Binnen binnenstedelijke locaties kennen worden twee locaties onderscheiden: Herstructureringsloca

ties en 'functieveranderingslocaties'. Onder de 'functieveranderingslocaties' worden de locaties ver

staan in het bestaand stedelijke gebied waarbij het kan gaan om gebouwen of locaties die hun functie 

verliezen, zoals vrijkomende scholen, kazernes, kerken, kloosters en dergelijke. Deze functie wordt in 

de meeste gevallen veranderd in woon- of kantoorfuncties. In het volgende hoofdstuk worden deze 

zogenaamde 'functieveranderingslocaties' verder onderzocht. 

Kenmerken van het ontwikkelen en bouwen in een binnenstedelijke locatie zijn: 

45 M.R. Poley, Scriptie: Gebiedsgewijze herontwikkeling in de historische binnenstad, Delft 2002, p.44. 

46 M.R. Poley, Scriptie: Gebiedsgewijze herontwikkeling in de historische binnenstad, Delft 2002, p.44. 

47 M.C. Kool, scriptie: Van Werken naar Wonen, Amsterdam 1998, p. 11 . 

48 K. Leidelmeijer &. Marsman,Beleving van de leefkwaliteit, nadere analyse nulmeting Stad en Milieu, Amsterdam 1999, p. 6 
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■ Locatie in een sociaal maatschappelijke en sociaal-economische omgeving; 

• Milieu en veiligheidsproblematiek; 

■ Veelal kleinschalige projectomvang; 

■ Ligging van de bouwplaats; 

• Beperkte ruimte op de bouwplaats; 

• Bouwen in een binnenstedelijke locatie is duurder; 

■ Langdurige planvoorbereiding; 

• Bestaande infrastructuur; 

■ Aansluiting op historische woonopstallen en bedrijven; 

• Realisatie in hoge dichtheid; 

■ Meestal veel voorzieningen in de omgeving; 

• Meerdere functies (mixed-used) op locatie ontwikkelen. 
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4 Praktijkonderzoek 

Zoals te lezen is in hoofdstuk 1 van dit onderzoek wordt naast een literatuurstudie een studie gedaan 

naar verloop van het projectontwikkelingsproces in de praktijk. Vanuit de bevindingen uit het litera

tuuronderzoek is de praktijk benaderd. 

Allereerst (§4.1) wordt beschreven wat de methode van praktijkonderzoek is geweest van het verdere 

verloop van dit onderzoek. In deze paragraaf staat beschreven waarom en hoe vooronderzoek is ge

pleegd en een beschrijving hoe de praktijk is onderzocht en op welke manier. In de tweede paragraaf 

(§4.2) zijn de onderzoeksresultaten weergegeven. 

4.1 Methode praktijkonderzoek 

Voor dit onderzoek is gekozen voor een casestudy benadering. De keuze voor een casestudy onder

zoek is ingegeven door verschillende overwegingen49
: 

• Casestudy's zijn geschikt om gedetailleerde kennis te verkrijgen doordat bepaalde bevindingen in 

de diepte worden onderzocht. 

• Er wordt inzicht verkregen in de door de deelnemers ervaren knelpunten en de oplossingen die 

hiervoor al dan niet gevonden zijn. 

• Door te vragen naar redenen van bepaalde achtereen volgende gedragingen of toestanden ver

gezeld van een vermelding van het opgegeven motief bij elke verandering, kunnen we een beeld 

krijgen van de knelpunten. 

• Casestudy's zijn geschikt om een beeld te krijgen van de relatie tussen betrokkenen in een pro

ject. 

• Door reconstructie uit verschillende databronnen zoals beslisdocumenten, brieven, overige docu

menten en via gesprekken met deelnemers wordt het projectontwikkelingsproces van de casus

sen onderzocht. 

Voor de selectie van de casestudy's zijn verschillende criteria geformuleerd (tabel 2). Een eerste 

groep criteria had betrekking op de karakteristieken van stedelijke functieveranderingverandering pro

jecten. Zo is er gekozen voor de grotere binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen waarbij parkeerpro

blematiek, stedenbouw, milieuaspecten, procedures e.d. spelen. Ten slotte is een praktisch criterium 

gehanteerd: Projecten moeten door de ontwikkelaar, waar dit onderzoek is uitgevoerd, worden uitge

voerd. De reden hiervoor is dat contacten met betrokkenen makkelijker kunnen worden gelegd en de 

kans groter is dat gedetailleerdere gegevens wordt verkregen. 

49 P.G. Swanborn, Casestudy's, Wat, wanneer en hoe?, Amsterdam 1996, p. 31 . 
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Divers verleden van de terreinen . Zoals oude werkterreinen, schoolterreinen, kloosters enz. 

2, Het dient een binnenstedelijk project te zijn gericht op functieverandering. 

3. Grootschalige nieuwbouw met de nadruk op woningbouw. 50 

4. Voldoende kennis bij de deelnemers. 

!L - Hoge bebouwingsdichtheid , gestapelde bouw. 

De verschillende projecten moeten zich in verschillende ontwikkelingsfasen bevinden (van initiatief tot een project 

dat al enkele maanden of zelf jaren opgeleverd is). 

Parkeren oplossen in plangebied. 

De casestudy's moeten in verschillende steden plaatsvinden. 

De projecten moeten uit de portefeuille van de ontwikkelaaar komen waar dit onderzoek is uitgevoerd. 

Om geschikte casestudy's te vinden is een vooronderzoek gepleegd. Dit wordt in de volgende para

graaf (§4.1.1) beschreven. 

4.1.1 Vooronderzoek 

Om de focus in het verdere onderzoek op fundamentele knelpunten te richten die er in binnenstedelij

ke locaties spelen, moet er eerst bepaald worden wat die knelpunten zijn. In het voorgaande hoofd

stuk is een omschrijving gemaakt van de knelpunten en problemen welke terug zijn te vinden uit de 

literatuur. Aansluitend zijn er een aantal interviews gehouden met ontwikkelaars en managers bij de 

ontwikkelaar waar dit onderzoek is uitgevoerd (zgn. expertinterviews),51 betrokken bij binnenstedelijke 

bouwprojecten, in verschillende deelprocessen van het projectontwikkelingsproces. Een lijst van deze 

personen is te vinden achter in dit rapport. Een vragenlijst is opgenomen in bijlage 1. Naast het zoe

ken naar een aantal casussen, voor verder onderzoek, is ook gevraagd naar verdieping van het litera

tuuronderzoek. 

4.1.2 Casestudy 

Om een zo compleet mogelijke lijst van knelpunten samen te stellen worden vijf casussen onderzocht. 

Hoe meer casussen worden onderzocht hoe beter de volledigheid van dit onderzoek zal worden. Voor 

dit onderzoek is maar een beperkte tijd beschikbaar. Daarom is er voor gekozen om in elke regio van 

Nederland een casus te onderzoeken (oost, west en zuid) en voor de regio Noord twee casussen om

dat dit onderzoek vanuit regio noord wordt gedaan. In tabel 3 zijn de casussen weergegeven die uit 

het vooronderzoek naar voren zijn gekomen en die voor dit onderzoek worden gebruikt. In bijlage 2 

zijn de aspecten weergegeven (analyseformat) waarop de casussen zijn onderzocht. Eerst worden 

algemene eigenschappen van het project in kaart gebracht. Vervolgens wordt het project op een aan

tal aspecten geanalyseerd. Er wordt onder andere aan de betrokkenen van de casus gevraagd welke 

knelpunten per fase voorkwamen. Bij de projecten die in nog in de initiatieffase zitten deze projecten is 

onderzocht welke knelpunten bij die projecten nog verwacht worden en welke maatregelen hier toe 

50 Grootschalige binnenstedelijke bouwprojecten (100 woningen en meer en met commerciële ruimten en alle overige stedelijke 

voorzieningen) die in een stedelijke omgeving voortkomen of een dusdanig interessant en complex project dat geschikt wordt 

bevonden voor dit onderzoek. 
51 D.B. Baarda, M.P.M. de Goede & J . Teunissen, Basisboek open interviewen, Houten 1996, p. 30. 
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inzetten. Aan de respondenten wordt een aantal vragen over de betreffende casus voorgelegd. Door 

middel van gesprekken en inzage in documenten (zoals, brieven, presentatiemateriaal e.d.) van de 

casussen worden de knelpunten inzichtelijk gemaakt. Er moet wel met nadruk gemeld worden dat de 

knelpuntenlijst nooit volledig zal zijn door de unieke karakters van de casussen. 

Bij een casestudy is het van belang dat de informanten deskundig zijn. De contactpersonen bij de ca

sussen worden informanten genoemd zodat het verschil met de oriënterende gesprekken wordt aan

gegeven (bij de oriënterende gesprekken de ondervraagden aangeduid als respondenten). Een casus 

die voldoet aan de criteria en een deskundige informant is noodzakelijk. 

De casussen worden in serie geanalyseerd. De vraagstelling van de volgende vraagstelling kan hier

door worden aangepast. Hierdoor kan steeds gerichter vragen worden gesteld. 

voorlopig ontwerp pré-initiatief realisatie, verk. definitief ontwerp 

JA JA JA NEE 
Ca. 65 Ca. 70 Ca. 50 Ca. 200 

1993-heden 1995-heden 2002-heden 1998-heden 2000-heden 

Informant 2 Informant 3 Informant 4 Informant 5 

4.1.3 Volledigheid 

Door middel van literatuuronderzoek, interviews (oriënterende gesprekken), casestudy's en overige 

gesprekken zal de lijst van knelpunten een redelijke mate van volledigheid bezitten. 

4.1.4 Betrouwbaarheid en geldigheid 

De gegevens die zijn verzameld met de interviews moeten voldoen aan bepaalde kwaliteitscriteria, 

namelijk: betrouwbaarheid en geldigheid.52 Betrouwbaarheid is de mate waarin onderzoeksresultaten 

onafhankelijk zijn van toeval. Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te verhogen wordt er tijdens 

de interviews gebruik gemaakt van data registratieapparatuur. Het voordeel hiervan is dat de opna

mes net zo vaak beluisterd kan worden als noodzakelijk is, zodat de controle op de kwaliteit van een 

interview achteraf min of meer maximaal is. 

Geldigheid heeft te maken met de vraag of de verzamelde informatie een juiste afspiegeling van de 

bestaande werkelijkheid, vormen. Door dezelfde vragen te stellen aan de respondenten wordt de be

trouwbaarheid ook verhoogd. 

4.2 Onderzoeksresultaten 

In tabel 4 is uiteengezetwat de 'als belangrijkste ervaren' knelpunten volgens de respondenten waren 

van de vijf casussen. Vervolgens worden de knelpunten in het kort beschreven. Een uitgebreide be

schrijving van de bevindingen zijn samengevoegd met de resultaten van het literatuuronderzoek, in 

het volgende hoofdstuk. 

52 O.B. Baarda, M.P.M. de Goede & J. Teunissen, Basisboek open interviewen, Houten 1996, p. 33. 
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Indeling van de bevindingen 

De bevindingen zijn onderverdeeld in de volgende onderwerpen: plangebied, omgeving, projectorga

nisatie, overheid en externe invloeden. Voor deze indeling is gekozen omdat de wezenlijke verschillen 

van binnenstedelijke locaties ten opzichte van uitleglocaties het plangebied en de omgeving is waar 

gebouwd wordt. Herontwikkeling van binnenstedelijke locaties staat namelijk niet op zichzelf, maar 

vindt plaats binnen de bestaande stedelijke bebouwing en eigenaren en gebruikers van deze bebou

wing. 

De knelpunten met betrekking tot het plangebied bestaan uit vooral technische knelpunten zoals het 

omgaan met bodemverontreiniging. Deze knelpunten moeten door de projectontwikkelaar gesigna

leerd worden zodat hij ze kan beheersen. Deze knelpunten hoeven dus geen knelpunten te zijn. 

De knelpunten met betrekking tot de omgeving bestaan ook uit vooral technische knelpunten zoals het 

op de juiste manier omgaan met omgevingsbebouwing of geluidshinder. 

Knelpunten met betrekking tot de overheid is meestal het gevolg van de complexiteit van het plange

bied en de omgeving. De ontwikkeling moet namelijk aan wet- en regelgeving voldoen (b.v. milieuwet

geving). Hierdoor kunnen grote politiek-bestuurlijke knelpunten ontstaan vanwege lange procedures. 

Daarnaast stelt de overheid vaak hoge randvoorwaarden aan de ontwikkeling. Deze randvoorwaarden 

zijn in binnenstedelijke locaties soms moeilijker te verwezenlijken.53 

De complexiteit heeft ook invloed op de projectorganisatie. De complexiteit van het binnenstedelijke 

plangebied en de omgeving kan tot knelpunten op het gebied van samenwerking met b.v. architecten, 

bouwbedrijven, overheid e.d. 

Als laatste categorie worden de externe invloeden onderscheiden zoals marktomstandigheden en 

omgang met de pers. Een lang voorbereidingstraject kan tot markttechnische knelpunten leiden. 

Tabel 4. Knelpunten onderzochte casussen 

Kennis/kennisverlies 

Inmeten plangebied Realisatie 

Doorlooptijd project 

Eigendomssituatie Belanghebbenden Beleidskader Veel actoren Pers 

Opstallen Milieuaspecten Wet- en regelgeving Publieke partijen Marktomstandigh. 

Bodemonderzoek Omgevingsbebouw. Randvoorw. overheid Doorlooptijd project 

Zakelijke rechten Politieke belangen 

Opstallen Belanghebbenden Randvoorwaarden Publieke partijen 

overheid 

Omgevingsbebouw. Politieke belangen Private partijen 

Opstallen Belanghebbenden Wet- en regelgeving Publieke partijen Pers 

Omgevingsbebouw. Private partijen Marktomstandighed. 

Realisatie 

Bodemonderzoek Omgevingsbebouw. Wet- en regelgeving Publieke partijen Pers 

Bestaand groen Bereikbaarheid loc. Randvoorwaarden Private partijen 

Realisatie 

53 E. Gehner, Kansen voor risicomanagement, artikel Real Estate 2004/34, p. 12 - 13. 
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Knelpunten bij de onderzochte casussen 

Een aantal voorkomende knelpunten bij de onderzochte casussen zijn al eerder in deze paragraaf aan 

de orde gekomen. 

Tijdens het projectontwikkelingsproces van de onderzochte casussen kwamen regelmatig onver

wachtse problemen voor. Dit komt meestal doordat er in de initiatieffase van het proces maar matig 

onderzoek is gedaan naar het plangebied of omgeving. Bodemonderzoek, opstallen zijn de belangrijk

ste knelpunten gebleken van het plangebied. Deze aspecten hebben veel invloed op het proces en 

uiteindelijk het rendement. Bij beide aspecten is kennis van de organisatie van erg groot belang. Het is 

van belang om het management te overtuigen van het nut van onderzoeken. Gebleken is dat de kans 

erg groot is dat het proces stagneert door de aanwezigheid van deze aspecten. Wat er in de grond 

aanwezig zit is erg onvoorspelbaar en opstallen hebben een grote invloed op omwonenden en overige 

belanghebbenden. Grote invloed ook op de projectorganisatie die door complex wet- en regelgeving 

die deze plangebied knelpunten met zich meebrengen. Daarna zijn er een aantal omgevingsaspecten 

van belang voor de procesgang van het projectontwikkelingsproces. Het proces wordt complexer door 

de wet- en regelgeving waaraan het plan moet voldoen. Geluidsoverlast, stankoverlast en draagvlak 

onder belanghebbenden en omwonenden zijn de drie belangrijkste aandachtspunten van de projec

tomgeving. Daarnaast moeten aanliggende gronden soms worden aangekocht om de plannen in de 

omgeving te passen. 

De complexiteit van het plangebied en de omgeving heeft invloed op de projectorganisatie. Er ontstaat 

meestal een lange looptijd en hierdoor wordt veel organisatievermogen gevergd van de projectorgani

satie. Bij de onderzochte projecten werd de complexiteit onderschat. Het is voor de projectontwikke

laar moeilijk om aan de verwachtingen van het management te voldoen. De onderzochte casussen 

hadden bijna allemaal te maken met wisselingen van ontwikkelaars of management. Dit komt doordat 

het allemaal langlopende projecten zijn. Hierdoor is kennis verloren gegaan en komt de huidige pro

jectontwikkelaar soms voor verassingen te staan. Tijdens overdrachten worden niet alle uitgangspun

ten en aandachtspunten voldoende doorgesproken en vastgelegd. 

4.3 Resumé 

Om de binnenstedelijke knelpunten van het projectontwikkelingsproces te achterhalen is gebruik ge

maakt van een casestudy benadering. De belangrijkste reden voor een casestudy benadering is om

dat casestudy's geschikt zijn om gedetailleerde kennis te verkrijgen doordat bepaalde bevindingen in 

de diepte kunnen worden onderzocht. 

De wezenlijke verschillen van binnenstedelijke locaties ten opzichte van uitleglocaties is het plange

bied en de omgeving waar gebouwd wordt. In het plangebied en de omgeving zitten vooral technische 

knelpunten. Deze soms technische lastige ingrepen hebben o.a. invloed op de wet- en regelgeving en 

procedures. Hierdoor kunnen weer grote politiek-bestuurlijke knelpunten ontstaan zodat lange voorbe

reidingstrajecten kunnen voorkomen of markttechnische knelpunten kunnen ontstaan. Naast het voor

komen van knelpunten met betrekking tot het plangebied, omgeving, overheid en externe invloeden 

heeft de toename van knelpunten ook invloed de projectorganisatie. Knelpunten die gevonden zijn uit 

literatuur en praktijkonderzoek hebben dus betrekking op de volgende categorieën: plangebied, om

geving, overheid, projectorganisatie en externe invloeden. 

In het volgende hoofdstuk zijn de knelpunten uit het onderzoek gecombineerd met de bevindingen uit 

literatuuronderzoek en overige gesprekken. 
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5 Knelpunten binnenstedelijke bouwlocaties 

Knelpunten doen zich voor in alle stadia van de projectontwikkeling. Volgens het knelpuntenmonitor 

woningbouw 200354 is het de planontwikkelingsfase de fase waarin de knelpunten het meest intensief 

door de marktpartijen wordt ervaren. Ook bevat de verkoopfase een flink aantal knelpunten gevolgd 

door de realisatiefase. Door knelpunten op het juiste moment te onderkennen en tot een oplossing te 

brengen, worden ze in het verdere verloop van het proces beperkt. Dit onderzoek is voornamelijk ge

richt op de fasen: initiatief, voorlopig ontwerp en definitief ontwerp (§2.5). 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste knelpunten, die uit de literatuur en praktijkonderzoek (zie 

hoofdstuk 4) naar voren zijn gekomen, genoemd. Enkele knelpunten daarvan worden verder toege

licht en geanalyseerd en worden de fasen van het projectontwikkelingsproces genoemd waarin ze 

kunnen voorkomen. 

Om de knelpunten overzichtelijk in te delen in dit rapport is 

de volgende onderverdeling gemaakt (figuur 7) : 

• A Plangebied (§5.1 ); 

• B Omgeving (§5.2); 

■ C Overheid (§5.3); 

■ D Projectorganisatie (§5.4); 

■ E Externe invloeden (§5.5). 

Waarom voor deze indeling is gekozen is in het vorige 

hoofdstuk beschreven (§4.2). Figuur 7. Indeling knelpunten 

5.1 Plangebied 

Er kunnen verschillende mogelijke knelpunten betrekking hebben op het plangebied (tabel 5). In deze 

paragraaf worden alleen de knelpunten besproken die betrekking hebben op de fysieke eigenschap

pen van het plangebied. 

A-2 .1 Bodemverontreiniging 

A-2 .2 Ondergrondse tanks 

A-2.3 Archeologie 

A-2.4 Explosieven 

1 A-2.5 Kabels en leidingen 

1 A-2.6 Grondwater 

Eigendomssituatie 

Bestaand groen 

Ontsluiting plangebied 

Inmeten plangebied 

Voordat de ontwikkelaar een locatie kan verwerven gaat er soms een lange periode aan vooraf. De 

verwervingsperiode kan lang zijn doordat, vooral bij functieveranderingslocaties, er pas zaken wordt 

54 P. de Vries, K. Dol & H. van der Heyden, Knelpuntenmonitor woningbouw 2003, Delft 2003, p. 17. 
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gedaan met de zittende bedrijven als zij zelf toe zijn aan verplaatsing.55 Daarna moeten soms nog 

(rest)verwervingen plaats vinden omdat er anders geen plan kan worden ontwikkeld, doordat b.v. 

geen goede ontsluiting mogelijk is. Deze (rest)verwervingen kunnen problematisch zijn. De prijs hier

voor wordt over het algemeen hoger naar mate de ontwikkelingen van de plannen vorderen. Deelver

wervingen zijn daardoor eigenlijk alleen verantwoord als zij zonder de restverwervingen kunnen wor

den ontwikkeld of als de waarde dusdanig laag is dat vertraging door de restverwervingen geen grote 

rentegevolgen heeft. 

Bodemonderzoek 

Bodemonderzoek is van groot belang omdat de grond ernstige verontreiniging kan bevatten zoals on

dergrondse tanks, explosieven, kabels en leidingen of objecten van archeologische waarde. Bij het 

eventuele aantreffen van dergelijke 'verontreinigingen' kan het project vertraging oplopen of er is zelfs 

helemaal geen woningbouw mogelijk omdat de verontreiniging te hoog is. 

De ontwikkelaar zal bij het aankopen van grond via een bodemonderzoek inzage moeten krijgen in de 

kwaliteit van de bodem zodat hij onaangename verrassingen kan voorkomen. 

Bodemverontreiniging 

Uit het onderzoek van de casussen is gebleken dat de kans groot is dat de grond van een binnenste

delijke locatie is vervuild, want bij geen enkele casus was de bodem schoon. Wanneer dit het geval is, 

zal deze volgens de Wet bodembescherming (Wbb) niet meer geschikt zijn voor b.v. een woonfunctie. 

Vooral de grond rond voormalige fabrieken, rangeerterreinen of oude havens kan ernstig vervuild zijn, 

maar ook de grond onder huizen in de steden doordat deze huizen meestal op een metershoge 'stad

slaag' liggen. Deze 'stadslaag' is gevormd door het eeuwenlang dumpen van stadsafval. 

Het Rijk heeft als taak te zorgen voor een goede bodemkwaliteit om duurzaam gebruik van de bodem 

mogelijk te maken. Het ministerie van VROM is verantwoordelijk voor het bodembeleid en faciliteert de 

lagere overheden bij de uitvoering ervan. Zij zijn de eerst verantwoordelijke voor de uitvoering en voor 

specifieke gevallen van bodemverontreiniging het aanspreekpunt. De Wbb vormt het wettelijke kader 

voor de bescherming van de bodem. Het bodembeleid maakt onderscheid tussen ernstig verontrei

nigde grond, licht verontreinigde grond en schone bodems. Voor deze soorten grond en bodem geldt 

verschillend beleid en verschillende wet- en regelgeving. Ernstig verontreinigde grond moet in principe 

worden gesaneerd, licht verontreinigde grond moet blijvend worden beheerd en schone grond moet 

schoon blijven. Bodemsaneringperikelen kunnen ertoe leiden dat de ontwikkeling van een locatie (in 

afwachting van subsidies) worden vertraagd. "De noodzaak tot bodemsanering kan soms een aan

zienlijk financieel probleem opleveren bij het ontwikkelen van een locatie."56 

Wanneer een ontwikkelaar overweegt om grond aan te kopen, is het verstandig om eerst bij de ge

meente het bestemmingsplan te raadplegen en tevens kan informatie verkregen worden bij het kadas

ter. Soms stelt het bestemmingsplan namelijk beperkingen aan het gebruik van een stuk grond op ba

sis van milieudoelstellingen of zijn er onderzoeks- of saneringsbevelen van het bevoegde orgaan bij 

het kadaster. Er moet altijd een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd worden en tevens kan het 

verstandig zijn een risicoregeling met de verkopende partij voor eventuele naderhand blijkende veront

reiniging op te nemen. 

De gemeente zal geen bouwvergunning verlenen als er sprake is van bodemverontreiniging of als er 

geen goed saneringsplan is opgesteld voor de verontreinigde bodem. De afdeling Milieu van de ge-

55 M.C. Kool, scriptie: Van Werken naar Wonen, Amsterdam 1998, p. 24. 
56 P.A. van der Kam & G.J. Molenaar, Herontwikkeling binnenstede/ijke gebieden, Amsterdam 1999, p. 38. 
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meente beoordeelt het onderzoek en wanneer de bodem niet is verontreinigd57
, kan B&W een bouw

vergunning verlenen. Wanneer de bodem matig is verontreinigd, kan een bouwvergunning onder be

paalde voorwaarden worden verleend. 

De bodem zal moeten worden schoongemaakt op de manier die de Wbb voorschrijft en kan de ont

wikkelaar veel geld kosten. Het komt ook regelmatig voor dat de kosten hoger zijn dan begroot. 

Er zijn in geval van bodemverontreiniging vier opties: saneren of isoleren, beheersen en controleren.58 

Er zijn succesvolle voorbeelden van projecten van invulling van locaties met vervuilde grond in Neder

land. Door het toepassen van oplossingen, zoals het inpakken van plaatselijke vervuiling, kan plaatse

lijke vervuilde grond worden ingepast in een ontwerp. 59 

De gevolgen voor de ontwikkelaar kunnen dus groot zijn als er tijdens het projectontwikkelingsproces 

(of realisatieproces) verontreiniging wordt aangetroffen. De activiteiten kunnen hierdoor stil komen te 

liggen en er kunnen hoge kosten ontstaan omdat bij vervuiling altijd een procedure van saneren zal 

moeten worden gestart. Hierdoor is een vertraging van min. 13 weken een feit. De kosten kunnen voor 

de vervuiler (vorige eigenaren) komen te liggen maar ook zeker bestaat de kans dat de ontwikkelaar 

voor saneringskosten kan gaan opdraaien omdat de ontwikkelaar als een professionele partij kan 

worden beschouwd. In de Wbb wordt namelijk ook gekeken naar de professionaliteit van de betrokken 

partijen. 

Ondergrondse tanks 

Een ondergrondse tank is een tank van staal of kunststof die geheel of gedeeltelijk in de bodem ligt of 

is ingeterpt (met een aarden wal eromheen zodat de tank volledig door grond wordt omgeven). De 

meeste ondergrondse tanks bestaan uit olietanks, die gebruikt werden voor oliegestookte centrale 

verwarmingsinstallaties. 

Wat de gevolgen zijn als er een tank wordt aangetroffen in een perceel wordt geregeld in het Besluit 

Opslaan in Ondergrondse Tanks 1998 (BOOT 1998). Hierin staat o.a. dat ieder die een ondergrondse 

tank in zijn perceel heeft, waarvan geen gebruik meer wordt gemaakt en die nog niet gesaneerd is, de 

verplichting heeft om deze tanks te laten verwijderen.60 Als de ontwikkelaar een perceel aankoopt en 

hij treft een ondergrondse tank aan die nog niet gesaneerd is, dan kan de ontwikkelaar de verkoper 

aansprakelijk stellen voor de schadelijke gevolgen die hier eventueel uit voortvloeien (tenzij het ge

meld is door de verkopende partij) . De ontwikkelaar kan hierbij een vertraging oplopen bij de bouw of 

ontwikkeling. 

Archeologie 

Het verdrag van Malta regelt dat archeologische resten beschermd moeten worden. Dit verdrag houdt 

in dat archeologische waarden bij voorkeur in de bodem bewaard moeten blijven. Bij de ruimtelijke 

ordening dient dus rekening gehouden te worden met archeologie. 

57 Een bodem is niet verontreinigd als de resultaten van het onderzoek onder de interventiewaarden vallen . 

58 Ecorys-Kolpron : Inventariseren/uitdiepen praktijkervaringen Stad & Milieu, 2002, p. 21 . 
59 B.v. bij projecten in Delft, Groningen en Haarlem wordt op de plek waar de vervuilde bodem wordt afgegraven een onder

grondse parkeergarage gerealiseerd. De vloer van de garage functioneert als deksel voor de isolatie van de diepe restvervui

ling, die na de sanering mogelijk nog achterblijft. Ten tweede doet de garage zelf dienst als extra buffer tussen de bovengrond

se woningen en de diepe vervuiling . 

60 Dit is de zogenaamde verwijderingsplicht. Deze plicht geldt voor in gebruik zijnde tanks waarvan het gebruik beëindigd wordt 

en voor oude tanks die nog op geen enkele manier gesaneerd zijn . Deze plicht geldt dus niet voor ondergrondse tanks die vóór 

1999 al gesaneerd zijn en waarvoor de gemeente eist dat nog aanvullende maatregelen genomen moeten worden . 
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In het verdrag van Malta is afgesproken dat de "verstoorder van de bodem" alle kosten van archeolo

gisch onderzoek dient te betalen. Hierdoor is het risico van grondaankopen sterk vergroot. Door tijdig 

historisch locatieonderzoek te verrichten kan de kans op onverwachte archeologische bodemvondsten 

gereduceerd worden. Sommige gemeenten eisen zelfs dergelijk onderzoek te verrichten. 

Als archeologische resten in een te bebouwen locatie worden aangetroffen kan dit grote gevolgen 

hebben. Een verplichte opgraving is niet alleen kostbaar maar er treedt hierbij ook een vertraging in 

het project op, met bijkomende rente- en proceskosten voor de ontwikkelaar. Een archeologische 

vondst betekent zelfs dat de gemeente een bouwvergunning kan weigeren of een nieuw stedenbouw

kundig plan kan eisen. 

Voordat het voorlopige ontwerp wordt afgerond dient duidelijkheid worden verkregen m.b.t. archeolo

gische vondsten (opnemen in grondcontract met de gemeente). 

Explosieven 

Om mogelijke vertragingen bij het bouwrijp maken te voorkomen verdient de aanbeveling bij de ge

meente dan wel de provincie na te vragen of het gebied gebombardeerd is in de Tweede Wereldoor

log. De vondst van blindgangers kan tot aanzienlijke vertragingen leiden. 

Kabels en leidingen 

In binnenstedelijke locaties zijn de afgelopen eeuw vele kabels en leidingen in de grond gegraven. In 

de ondergrondse netwerken in voornamelijk centrumlocaties zijn in de loop van de vorige eeuw onge

kende complexe structuren opgebouwd. Een probleem bij deze ondergrondse structuren is dat het 

niet een eenduidige historische achtergrond heeft. De situatie in de ene stad kan sterk verschillen van 

die in een andere stad. Bovendien is de informatie over de complexe structuur van de ondergrondse 

netwerken verre van volledig. Bij kleinschalige binnenstedelijke ontwikkelingen zijn minder problemen 

te verwachten. Bij grote binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen, waarin niet alleen de gebouwen 

maar ook de stedelijke structuren gewijzigd worden en waarbij bovendien de overstap gemaakt wordt 

naar meervoudig grondgebruik kunnen veel kabels en leidingen worden aangetroffen. Dan moeten 

alle bestaande netwerken in het gebied horizontaal en verticaal verplaatst en aangepast worden. 

Om te achterhalen waar zich kabels en leidingen bevinden kan een ontwikkelaar een zogenaamde 

klic-melding61 uit voeren. Hierbij wordt bij de nutsbedrijven gemeld dat er op een locatie wordt ge

bouwd. Deze nutsbedrijven zullen vervolgens gegevens (kaarten) verstrekken als er kabels en/of lei

dingen in het plangebied en omgeving aanwezig zijn. 

Er kunnen ook kabels en leidingen in het plangebied aanwezig zijn die voor betekenis zijn voor een 

groot deel van de stad. De kosten van het verleggen van de kabels en leidingen kunnen zodanig hoog 

zijn dat de kabels en leidingen moeten worden gehandhaafd en in de plannen moeten worden mee

genomen. 

Grondwater 

Grondwater kan zowel voor realisatieknelpunten zorgen en invloed hebben op de planvorming. Bij 

binnenstedelijke locaties kan namelijk niet zomaar grondwater worden onttrokken (bemaling) uit de 

grond. Hierdoor kan schade aan de omringende bebouwing ontstaan. 

61 KLIC (Kabels en Leidingen lnformatieCentrum) is een landelijke stichting ter voorkoming van schade aan kabels en leidingen. 

Bij voorgenomen graafwerkzaamheden of andere activiteiten in de grond kan 3 tot 20 werkdagen van te voren kabel- en leiding

informatie over de graaflocatie worden opgevraagd. Bron www.klic.nl, geraadpleegd 20 augustus 2004. 
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Opstallen 

De ontwikkelaar kan verschillende soorten opstallen aantreffen in een plangebied zoals oude indu

striegebouwen, schoolgebouwen, installatiegebouwen, oude woningen e.d. Sommige van deze ge

bouwen kunnen worden gesloopt zodat de ontwikkelaar een nieuw gebouw op die locatie kan ontwik

kelen. Bij het slopen of behouden van opstallen is het van groot belang om onderzoek te plegen naar 

de staat van de opstallen. Dit zal ook bij te slopen opstallen moeten plaatsvinden. Als b.v. een opstal 

(bouwwerk of object) asbest bevat is het asbest verwijderingsbesluit van toepassing. Het asbest ver

wijderingsbesluit bevat voorschriften voor het verwijderen (slopen) van asbest uit bouwwerken en ob
jecten.62 

Er kunnen ook gebouwen voorkomen die niet gesloopt kunnen worden. Enkele voorbeelden hiervan 

die uit de casussen naar voren kwamen zijn installatiegebouwen en monumenten (of toekomstige mo

numenten).63 Een transformatorgebouw was bij een onderzochte casus in eigendom van de Neder

landse spoorwegen, maar vormde een opstakel bij de planvorming vanwege de ligging van het ge

bouw. Verplaatsing was niet mogelijk vanwege de hoge kosten. Na vele studies is besloten het ge

bouw te overbouwen. Hiervoor heeft de ontwikkelaar een overbouwingsrecht afgesloten met de eige

naar. Daarnaast waren bij een aantal casussen ook monumenten aanwezig. Gebouwen kunnen een 

monumentenstatus64 hebben als de gebouwen ten minste 50 jaar oud zijn en van algemeen belang 

zijn vanwege de schoonheid, betekenis voor de wetenschap of een cultuurhistorische waarde bezit

ten. Veranderingen aan de buitenzijde van deze gebouwen is minimaal. Een goede communicatie met 

de monumentencommissie is van belang. "Zowel het rijk als gemeenten kunnen dergelijke, waardevol

le geachte gebouwen via de monumentenstatus beschermen op eigen lijsten. Het monument wordt 

dan respectievel ijk een rijksmonument of een gemeentelijk monument genoemd." 65 De monumenten 

worden op grond van de monumentenwet beschermd. 

Opstallen die zullen worden behouden en die worden meegenomen in de ontwikkeling is een inventa

risatie van de bouwkundige staat van de opstallen van belang. Pas na een inventarisatie (o.a. inme

ten) kan het gebouw worden opgenomen in de planvorming.66 In bestaande gebouwen kan soms niet 

de gewenste functie worden gerealiseerd. Aandachtspunten van het meenemen van opstallen in de 

planvorming dan zal met de volgende punten rekening gehouden moeten worden: opmeten, volledig

heid monumentenvergunning, onderzoek mogelijkheden (constructie)gebouw, grote belangstelling bij 

omwonenden en overige geïnteresseerden. 

62 Het asbest verwijderingsbesluit wordt momenteel herzien en zal naar verwachting in de loop van 2004 in werking treden . Een 

belangrijk onderdeel van de herziening van het besluit is de wijziging van de certificatiestructuur voor asbestinventarisatie- en 

asbestverwijderingsbedrijven. Bron: http://www.vrom.nl, geraadpleegd 23 mei 2004. 
63 Een monument is een door de overheid vanuit het oogpunt van de gewenste conservering vanwege de karakteristieke bete

kenis wettelijk als zodanig aangewezen, benoemd en daarmee beschermd overblijfsel uit een vroegere cultuur, kunst, nijverheid 

of wetenschap, waarbij dit zowel een roerend zaak kan betreffen als onroerende zaken, inclusief landschappen en delen van 

interieurs. Bron: W.G. Keeris, Vastgoedbeheer lexicon, tweede druk, Groningen 2002, p. 464. 

&4 Omwonenden kunnen om een monumentenvergunning vragen . 

65 W.G. Keeris, Vastgoedbeheer lexicon, tweede druk, Groningen 2002, p. 464. 
66 Bij het realiseren van woningen in bestaande gebouwen komen ook andere problemen naar voren zoals de juridische schei

ding tussen de woningen . 
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Door verschillende onderzoekers67 is onderzoek gedaan waaraan gedacht moet worden bij het herbe

stemmen van het monumenUopstallen. Deze onderzoekers hebben elk hun eigen model opgesteld. 

Aan de hand van de hiervoor genoemde literatuur is het volgende stappenplan opgesteld: 

Rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument; 

Beeldbepalend pand; 

Beschermd stads- of dorpsgezicht; 

Zakelijke rechten en/of erfdienstbaarheden op het gebouw/ complex / omgeving; 

Monumentale waarde (hoge architectonische waarde/ grote historische waarde/ grote kunsthistorische 

waarde/ grote cultureel/ maatschappelijke waarde); 

Monumentale staat (gaafheid/ zeldzaamheid); 

Educatieve wetenschappelijke waarde; 

Wetgeving. 

Bouwkundige staat 

Gesteldheid van het interieur, exterieur en monument specifieke elementen; 

Geschiktheid om te herbestemmen; 

Aanwezigheid van een rapport van de monumentenwacht of andere instanties. 

Ruimtelijk/ stedenbouwkundig patroon 

Infrastructuur (parkeergelegenheid / openbaar vervoer/ eigen vervoer) 

Waar is de locatie gelegen? (centrum, stad-/dorpskern, buitenwijk, direct buiten de bebouwde kom, ver 

buiten de bebouwde kom) 

Zijn er planologische mogelijkheden 

Wetgeving, bestemmingsplan, artikel 19 mogelijk? 

Is de locatie aantrekkelijk? 

Stedelijke concentratie, natuurgebied, waterrijk gebied, beschermd gebied. 

Maatschappelijke situatie 

Is er voldoende draagvlak onder de lokale bevolking? 

Is er voldoende draagvlak onder gelijksoortige ondernemers? 

Financiën 

Zijn er subsidiemogelijkheden? 

Bron: Heijnen, 1996, Nelissen, 1999, Streuker, 1998 en Beerda, 1993. 

Inmeten plangebied 

Naast inmeten van de bestaande gebouwen is inmeten van een plangebied van belang. Meestal lo

pen bij binnenstedelijke locaties contouren grillig. Vaak is dit niet het geval bij uitleglocaties. Het kan 

voornamelijk in binnenstedelijke locaties lastig zijn om de plannen die voor ogen stonden te realiseren. 

Imago plangebied 

"Een binnenstedelijke locatie heeft, in tegenstelling tot een uitbreidingslocatie, al een imago." 68 Is dit 

imago goed dan zal de afzet geen problemen opleveren bij een juiste prijs-kwaliteit verhouding. Het 

nadeel van een goede locatie is wel weer dat er meer ontwikkelaars in de rij zullen staan om dat be

treffende gebied te ontwikkelen. 

67 KA Heijnen, Nieuwe functie(s), nieuwe kansen: het herbestemmingsgproces van monumentale gebouwen maatschappelijk 

bezien, 1996. N.J.M. Nelissen, Herbestemming van grote monumenten: een uitdaging, 1999, W.C. Streutker, Quickscan cul

tuurhistorisch erfgoed: model voor het inventariseren van de startsituatie van herbestemmingsprojecten van monumentale ob

jecten, 1998. K. Beerda, Herbestemming van monumentale bedrijfscomplexen: een model voorde functiekeuze, 1993. 
68 H. Priemus/1.S. Smid, Woningbouw op binnenstedelijke locaties, ervaringen- problemen- perspectieven, Delft 1996, p. 36. 
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5.2 Omgeving 

Onder de omgevingsknelpunten worden de knelpunten verstaan die de fysieke omgeving met zich 

mee brengt. In deze paragraaf worden de knelpunten behandeld die in de literatuur zijn gevonden. 

Milieuaspecten (geluid, lucht (stofdeeltjes), externe 

veiligheid en geur) 

~3 · Infrastructuur (ondergronds en bovengronds) 

B-4 Omgevingsbebouwing 

Planschade 

Belanghebbenden 

Bereikbaarheid locatie 

Belanghebbenden zijn partijen die betrokken zijn door de werking van het project. In dit onderzoek 

worden drie categorieën onderscheiden. De eerste categorie belanghebbenden, of betrokkenen, zijn 

de gebruikers in of van het plangebied.69 Onder deze gebruikers kan gedacht worden aan: consumen

ten, bewoners, werkers, winkeliers, bedrijven, ondernemersvereniging of onroerend zaak eigenaren. 

Deze belanghebbenden zal de ontwikkelaar die het binnenstedelijke plangebied ontwikkeld in het ka

der van functieverandering, vrijwel niet tegenkomen, tenzij de ontwikkelaar grond nodig heeft om het 

plan te kunnen ontwikkelen. De tweede categorie betreft de bewoners, bedrijven die buiten het plan

gebied vallen maar direct 'buren' van het gebied zijn en daarmee positieve of negatieve invloeden van 

de gebiedsontwikkeling kunnen vinden. Bewoners kunnen zich groeperen in bewonersgroepen. Als 

derde categorie omvat de indirect betrokken door de werking van het project. Hierbij valt b.v. te den

ken aan winkeliers in een ander deel van de stad die door de komst van een winkelcentrum of uitbrei

ding van het winkelapparaat concurrentie verwachten. 

De overheid speelt een belangrijke rol bij de belanghebbenden. De lokale overheid kan namelijk ook 

nog belangen heeft om een goed plan te ontwikkelen waar de belanghebbenden tevreden mee zijn. 

Dit is een politiek belang (verkiezingen). Dit werkte kan vertragend in de planvorming werken maar de 

kans op bezwaren wordt zo verminderd. 

Belanghebbenden hebben soms uitgesproken ideeën over wat ze wel of niet aan ontwikkelingen ac

cepteren in hun omgeving. De belanghebbenden menen soms door de voorgenomen projectontwikke

ling geschaad te worden maar dit hoeft niet in elk geval zo te zijn. Het is natuurlijk ook denkbaar dat 

de eigenaren en exploitanten van (winkel) voorzieningen baat kunnen hebben of krijgen bij de plannen 

van de ontwikkelaar. Het kan dus van belang zijn om verschillende partijen te leren kennen in soms 

complexe locatieomstandigheden zodat inzicht verkregen wordt of een partij een tegenstander of een 

medestander is. 

Er kan door een ontwikkelaar gekozen worden om de omwonende bewoners vroegtijdig bij de ontwik

keling van het plan te laten betrekken.70 Hierdoor kan draagvlak vergroot worden en dit zogenaamd 

69 H.J. de Bruin, scriptie: Het open planproces, Amsterdam 2001 , p. 8. 
70 Zowel tijdens het opstellen van de randvoorwaarden als bij het ontwerpen van het nieuwe plan kan intensief overleg gevoerd 

worden met (vertegenwoordigers van) betrokkenen en een aantal uiteenlopende maatschappelijke organisaties (b.v. bewoners

raad binnenstad, stichtingen, buurtorganisaties e.d.). Deze belanghebbenden kunnen het plan mede vorm geven en deze "in

teractieve besluitvorming" kan een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van het ontwerp. Tevens kan door deze belang

hebbenden een breed maatschappelijk draagvlak gecreëerd worden . 
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'open planproces' kan tot een beter plan leiden met een snellere ontwikkelingstijd. Er kan vrijwel niet 

worden voorkomen dat er toch bezwaarprocedures opgestart worden. Hoewel beroep en bezwaar dus 

niet altijd voorkomen worden, draagt een open planproces wel bij aan meer inzicht in het plan- en be

sluitvormingsproces onder bewoners. Het toepassen van een zogenaamd open planproces71 is geen 

garantie voor een vlotte doorloop van het verdere proces omdat bezwaren tijdens de procedures nog 

altijd kunnen worden gemaakt. 

Draagvlak onder de belanghebbenden is noodzakelijk bij de ontwikkeling van een locatie om schade

claims (§5.2: planschade) en langlopende procedures te voorkomen. Draagvlak voor bouwproject ont

staat niet zomaar. Zeker niet bij diegenen die het beoogde projectresultaat negatief waarderen. Het 

zorgvuldig in kaart brengen van het krachtenveld waarin een unieke opgave zich afspeelt, is een eer

ste vereiste voor een adequate ontwikkeling van draagvlak.72 Aan de hand van het volgende stappen

plan kunnen belanghebbenden in kaart worden gebracht. 

Waarderen van elke actor op belang; 

Waarderen van elke actor op soort invloed (positief/ negatief) ; 

Bepaal de kracht van de actor (sterk/ zwak); 

Bepaal de ontwikkelingsmoQelijkheid van de actor; 

Leg vast wie, op welke wijze de ontwikkelaar voor het ontwikkelen van draagvlak gaat zorgen 

Wie gaat wanneer welke actor beïnvloeden, op welke wijze en waarmee en tevens wie brengt welke partijen 

met elkaar in contact, voor welk thema en op welke wijze. 

Voer dat plan uit en stel het regelmatig bij, indien de omstandigheden dat vereisen 

Bron: G. Wijnen, R. Kor, 50 Checklisten voor project- en programmamanagement, Deventer 2001 . 

Om meer draagvlak te verkrijgen moeten betrokkenen (gebruikers, beheerders, omwonenden of be

langengroepen) optimaal geïnformeerd worden zodat de betrokkenheid vergroot wordt. Dat kan ge

beuren door inzicht te geven in de plannen. Daarnaast kunnen ook een groepje afgevaardigden van 

de belanghebbenden het hele projectontwikkelingsproces te laten meelopen. Door het verzorgen van 

duidelijke communicatie naar belanghebbenden kan voorkomen worden dat er veel inspraakreacties 

en bezwaren tegen de plannen ontstaan. 

Milieuaspecten 

Het project van VROM 'Stad en milieu' 73 noemt drie knelpunten die kunnen voortkomen in de omge

ving van een binnenstedelijk plangebied: geluidhinder, lucht (stofdeeltjes) en externe veiligheid. Daar

naast is er nog geuroverlast. Volgens het SBR74 spelen deze knelpunten bij het ontwikkelen van bin-

71 Een "open planproces" worden de belanghebbenden bij de ontwikkeling van een project betrokken door de belanghebbenden 

te laten meedenken met de ontwikkeling van een locatie. 

72 G. Wijnen & R. Kor, 50 Checklisten voor project- en programmamanagement, Deventer 2001 , p. 174-175. 

73 Stad & Milieu is een innovatief beleidsexperiment op het raakvlak van milieu en ruimtelijke ordening . In het project werken 25 

deelnemende gemeenten volgens een drie stappenbenadering aan stedelijke vernieuwing . Speciale aandacht krijgen leefkwali

teit, het open planproces en gezondheid. Op grond van de Experimentenwet Stad en Milieu kunnen deze gemeenten tot 1 ja

nuari 2004 afwijken van bestaande wet- en regelgeving . Dit dossier geeft uitleg over het project en bevat een overzicht van de 

25 experimentgemeenten. (www.vrom.nl/stadenmilieu) 

74 P.A. van der Kam & G.J. Molenaar, Herontwikkeling binnenstedelijke gebieden, Amsterdam 1999, p. 26. 
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nenstedelijke projecten een grote rol. Het is van groot belang om binnen het kader van de (lokale) 

wetgeving na te gaan of aan alle gestelde of te stellen milieueisen kan worden voldaan. 

Voor alle milieuaspecten geldt dat het van belang is om bij de inrichting van het plan rekening te hou

den met de milieuproblematiek. Op deze wijze kan een plan worden ontwikkeld dat optimaal inspeelt 

op de mogelijkheden, waardoor milieuruimte beter kan worden benut. Wat dit betreft biedt de aanbe

veling voor ruimtelijke ontwerpers om naast de fysieke ruimte ook het inrichten van de milieuruimte als 

kerncompetentie te beschouwen, dus vanaf de start dient ook continu de milieucomponent in het oog 

te worden gehouden. Anders worden er kansen gemist in het ruimtelijke ontwerp, wat een aanpassing 

in een latere fase noodzakelijk maakt. 

Volgens de Graaf75 is bij strikte toepassing van de norm uit het bouwbesluit het bouwen van woningen 

aan sommige straten vrijwel onmogelijk. In het project 'stad en milieu' worden hier binnen de bestaan

de regelgeving enkele oplossingen aangedragen. Er mag in de toekomst op bepaalde punten van de 

normen worden afgeweken. Hiervoor worden wel compensatie van deze normen verleend, wanneer 

er milieucompensatie plaatsvindt door andere maatregelen. Dit is vastgelegd in de interimwet stad en 

milieubenadering. 

Geluid 

Doordat er bij binnenstedelijke projecten meestal erg compact wordt gebouwd en doordat binnenste

delijke locaties meestal aan drukke wegen of spoorwegen gelegen zijn is geluidshinder een veel voor

komend probleem bij de bouw van binnenstedelijke locaties. Vormen van geluidshinder zijn: lucht

vaartlawaai, weg- en spoorweglawaai , burenlawaai (recreatielawaai in de vorm van b.v. horecageluid 

of industrielawaai in de vorm van b.v. stationslocaties of bedrijfslocaties). 

Voor nieuwe functies zoals woningbouw dient te worden aangetoond dat de geluidbelasting op de ge

bouwen aanvaardbaar is. Om dit aan te tonen is een akoestisch onderzoek noodzakelijk. Bij een plan

gebied waar teveel geluidsoverlast aanwezig is voor de functie wonen, zullen maatregelen moeten 

worden getroffen. 

Er zijn in principe twee maatregelen om geluidsoverlast te beperken: bronmaatregelen of afschermen

de maatregelen. Bij bronmaatregelen is medewerking van de overheid of aangrenzende bedrijven 

noodzakelijk. Een voorbeeld van een bronmaatregel is het terugbrengen van geluidsoverlast van ver

keer door te kiezen voor een gewijzigde verkeersstructuur. Beperk het aantal wegen met de functie 

van gebiedsontsluiting en beperk de snelheid op de overige wegen tot een maximum snelheid van 30 

km per uur.76 Afschermende maatregelen zijn zal het geluid door een "scherm" worden afgeschermd. 

Dit scherm kan bestaan uit een geluidswal, geluidsschermen. Tevens kan 'niet geluidsgevoelige' be

bouwing gesitueerd worden op locaties die last hebben van geluidsoverlast zodat het geluid wordt af

geschermd. Deze "niet geluidsgevoelige" bebouwing zorgt dan voor de geluidswering. Geluid kan ook 

worden geweerd door bouwkundige aanpassingen te plegen aan de (nieuw te bouwen) gebouwen, 

zoals het toepassen van een gesloten gevel. 77 Door dus maatregelen in de plannen toe te passen is 

een deel van de geluidsoverlast terug te brengen. 

75 B. de Graaf, in: Priemus, H., Woningbouw op binnenstedelijke locaties., Delft 1996, p. 20. 

76 Ecorys-Kolpron: Inventariseren/uitdiepen praktijkervaringen Stad & Milieu, Rotterdam 2002, p. 19. 

77 Een gesloten gevel wordt ook wel een dove gevel genoemd. Dit is een gevel die geen te openen geveldelen heeft. 
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In het project stad en milieu worden hier binnen de bestaande regelgeving enkele oplossingen aange

dragen.78 Voor de normen van de verschillende lawaaisoorten wordt verwezen naar het bouwbesluit 

en de Wet geluidhinder (Wgh). 

Een aantal casussen heeft te maken gehad met geluidshinder. De plannen zijn hiervoor aangepast. 

Van elke mogelijkheid tot aanpassing en dus geluidsreductie zal een uitgebreid onderzoek moeten 

worden gemaakt. Voor dit onderzoek kan een gespecialiseerd adviesbureau worden ingeschakeld om 

metingen te doen en overleg te voeren met de betrokken die het geluid veroorzaken. Door in samen

spraak met de bedrijven te komen tot meer maatwerk in de vergunningen kan tevens geluidsruimte 

worden gewonnen. Meenemen van geluidswerende constructies (afschermende maatregelen) hoeft 

geen invloed te hebben op de planvorming omdat deze in het ontwerpproces kan worden meegeno

men. Bij bronmaatregelen is onderhandelen met naastgelegen bedrijven noodzakelijk. Dit kan veel tijd 

en geld in beslag nemen. 

Luchtkwaliteit I Stofdeeltjes 

De grootste "vervuilers" van de lucht zijn wegverkeer, industrie en huishoudens. Het weer (wind, zon, 

regen) is van grote invloed op de mate van luchtverontreiniging. Belangrijkste veroorzakers van de 

lokale problemen in projectontwikkelingsplannen vormen emissies rond wegen. Als een ontwikkelaar 

een zogenaamde 'gevoelige bestemming' wil realiseren zal het plan moeten voldoen aan het besluit 

luchtkwaliteit.79 Het besluit luchtkwaliteit stelt voor gevoelige bestemmingen eisen aan de luchtkwali

teit. Bij de onderzochte casussen kwamen deze knelpunten niet voor. 

Externe veiligheid 

Externe veiligheid heeft onder andere betrekking op de veiligheid van de omgeving van bedrijven die 

met gevaarlijke stoffen werken en op de omgeving van het transport van deze stoffen. De risico's voor 

omwonenden of de schade aan gebouwen in het geval van een eventuele ramp moeten zo klein mo

gelijk zijn . Hierbij spelen de stoffen LPG, chloor en ammoniak een grote rol. Eisen met betrekking op 

externe veiligheid leggen beperkingen op aan de omgeving, doordat veiligheidsafstanden tussen risi

covolle activiteiten en b.v. woningen nodig zijn . Aan de andere kant is het rijksbeleid er op gericht de 

schaarse ruimte zo efficiënt mogelijk te benutten. Het ruimtelijke beleid en het externe veiligheidsbe

leid moeten dus goed worden afgestemd. Het rijk heeft in het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) aan

gekondigd, dat langs bepaalde intensief gebruikte transportroutes voor gevaarlijke stoffen zones wor

den ingesteld die kunnen doorwerken in de ruimtelijke ordeningsplannen. 

Bij de onderzochte casussen kwamen dit knelpunt niet voor. 

Geuroverlast 

Geuroverlast kan voorkomen als er in de nabijheid van het plangebied industrie zorgt voor geurover

last zodat dit de ontwikkelingen op het plangebied kan hinderen. Het bevoegd gezag bepaalt welke 

mate van hinder acceptabel is.80 Een zekere normering voor geurhinder is beschreven in de Neder-

78 Enkele oplossingen kunnen zijn : Akoestische herinrichting door middel van de meest lawaaiige (nieuwe of nog te verplaatsen) 

bedrijven het verst van de woningen te plaatsen. De klinkerbestrating kan vervangen worden door asfaltwegen. Aansluitende 

bebouwing ontwikkelen zonder geluidslekken door het toepassen van zogenaamde "dove gevels". Tevens door de oriëntatie 

van minder gevoelige ruimte aan de "overlastzijde" te plaatsen. Geraadpleegd via: www.vrom.nl/stadenmilieu 

79 Gevoelige bestemmingen zijn locaties waar mensen langer dan 10 uur verblijven (wonen, verblijfsrecreatie, fysieke inspan

ningen verrichten (sportaccommodaties) of gevoelige groepen verblijven (scholen, kinderdagverblijven enz.) 
80 J.A.V.F.M. Peters, Milieu reeks (KGM), Nr. 9: Bedrijven en milieuzonering, tweede druk, Den Haag 2001 , p. 27 & 77. 
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landse Emissie Richtlijnen (NER). Hierin staan emissiewaarden op leefniveau, uitgedrukt als percen

tielwaarden. Deze waarden zijn bedoeld als waarden waarboven sprake is van hinder. De waarden 

zijn bedoeld als waarden waarboven sprake is van hinder. De waarden in de NER hebben geen wette

lijke status maar worden gezien als aanbeveling aan het bevoegde gezag, onder andere bij de verle

ning van milieuvergunningen. 

Geuroverlast is bij onderzoek van een casus tegengekomen. De oplossing die is toegepast om geu

roverlast tegen te gaan was het uitkopen van de bedrijven die het veroorzaakten. Dit was niet het ge

hele bedrijf maar alleen de stank veroorzakende activiteiten. 

Infrastructuur 

Alvorens met het voorlopige ontwerp te starten dient een onderzoek te worden uitgevoerd naar de 

ondergrondse en bovengrondse infrastructuur buiten de plangrens. Zo nodig dient het vermogen van 

de ondergrondse infrastructuur te worden aangepast op het nieuw te ontwikkelen project. Dit dient 

voor het afronden van het voorlopige ontwerp te zijn gecommuniceerd met de Nutsbedrijven en de 

gemeente. Bij start bouw dient de ondergrondse infrastructuur door de gemeente te zijn aangepast op 

het project (opnemen in grondcontract). Voordat het voorlopige ontwerp wordt afgerond dienen ont

sluitingen van het project op de openbare infrastructuur onderzocht te zijn en gecommuniceerd met de 

gemeente (b.v. verkeersmaatregelen tijdens en na de realisatie). Om te achterhalen waar zich de ka

bels en leidingen bevinden kan een projectontwikkelaar een zogenaamde KLIC-melding uitvoeren (zie 

ook §5.1 plangebied: kabels en leidingen). 

Omgevingsbebouwing 

In geval van ingewikkelde en uitvoerige projecten geen kwaad om de staat van de belendende pan

den op te laten nemen.81 Voor te starten met het voorlopige ontwerp dient een complete inventarisatie 

van belendingen (kadastrale kaart van de omgeving) te worden gemaakt inclusief een onderzoek naar 

de technische beperkingen die belendingen voor het ontwerp kunnen opleggen. Dat houdt in dat het 

plangebied ingemeten dient te worden t.o.v. van de belendingen en aangrenzende infrastructuur zo

wel horizontaal als verticaal. Foto's kunnen er worden gemaakt van de staat van het pand, waaronder 

van de mogelijk reeds bestaande scheurvorming. Dit alles, alsmede overige van belang zijnde feiten, 

worden vastgelegd in een rapport. Indien blijkt dat zich nadien wezenlijke wijzigingen in die toestand 

van dat pand hebben voorgedaan, is het aannemelijk dat die wijzigingen het gevolg zijn geweest van 

de bouwwerkzaamheden. Afgaande op de vastgelegde staat van het pand bij vooropname, kan dat 

een te verzekeren risico worden en aldus worden ondergebracht. 

Blijft een dergelijk rapport van vooropname uit, kan de buurman nadien van alles vorderen. De ontwik

kelaar zou dan op achterstand staan. Hij zal immers moeten aantonen dat het pand voordien reeds 

over die schade beschikte. Als de buurman goed wordt geadviseerd, zal hij op zijn beurt aan de 

bouwondernemer, zoals ook aan de ontwikkelaar c.q. opdrachtgever een bouwexploit82 laten uitbren

gen. De deurwaarder komt dan een proces-verbaal uitreiken waarin de buurman stelt dat zijn pand in 

prima staat verkeert. Blijkt er na aanvang van de bouwwerkzaamheden schade, moet dat het gevolg 

worden geacht van de bouwwerkzaamheden. 

Dat geldt ook voor de overlast die algemener wordt verspreid, zoals geluid- en stankhinder bij ingrij

pende werkzaamheden zoals heien. Het betreft dan immers werkzaamheden waarvan mensen in de 

81 C. van Goethem, Bewust bouwen in de grote stad, in: Cobouw, 13 november 2003. 
82 Met een bouwexploit worden de bouwkundige conditie van de omgeving in kaart gebracht en vastgelegd . Hiervoor moet een 

onafhankelijk adviesbureau worden ingeschakeld op kosten van de ontwikkelaar/ aannemer. 
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wijde omtrek last kunnen hebben. Werkzaamheden zoals het intrillen van damwanden kan veel stank

en geluidsoverlast met zich brengen. Regelmatig proberen omwonenden dan ook de duur en de uit

voering van dat soort werkzaamheden aan banden te leggen. Zij vinden daarbij steun in de Bouwver

ordening. Oplettende bezwaarmakers zullen zich bij werkzaamheden in de buurt op deze bepalingen 

willen beroepen evenals ook op de bepaling dat het bouwterrein deugdelijk moet worden afgeschei

den. 

Planschade 

Bij functieveranderingslocaties is vrijwel altijd wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Hierbij 

kunnen omwonenden schade krijgen doordat hun eigendom (vastgoed) in waarde daalt en/of het 

woongenot verslechterd door een nadelige wijziging van een bestemmingsplan of vrijstellingsbesluit 

artikel 19 WR0.83 De gemeenten heersen over het bestemmingsplan en worden geconfronteerd met 

de bezwaren van belanghebbenden bij een wijziging van de bestemming. De gemeente zal opdraaien 

voor het betalen van de planschadevergoedingen. In een poging om aan het laatste te ontkomen gaan 

gemeenten veelal over om dergelijke claims bij de initiatiefnemer van het bouwplan neer te leggen. In 

de praktijk is dat de ontwikkelaar.84 De gemeente kan hiermee dreigen de ontwikkelaar met niet mee 

willen werken aan het wijzigen van het bestemmingsplan.85 Veelal draait dus de ontwikkelaar op voor 

planschade. Het is dus voor de ontwikkelaar van belang om een analyse planschade te maken bij de 

ontwikkeling van een project.86 Een analyse planschade heeft tot doel om in een vroegtijdig stadium te 

analyseren of een beoogde planontwikkeling een risico op planschade meebrengt. Hoe eerder een 

risicoanalyse planschade wordt uitgevoerd, des te meer mogelijkheden nog benut kunnen worden om 

eventuele planschade te beperken. Bij voorkeur wordt een risicoanalyse al uitgevoerd tijdens de voor

bereiding van een planologische maatregel. Aan de hand van globale schetsen, situatietekeningen en 

verkavelingvoorstellen zou bij beoogde woningbouwplannen een risicoanalyse planschade kunnen 

worden geëntameerd. Naast of aansluitend aan een risicoanalyse planschade over de stedenbouw

kundige opzet kan een risicoanalyse planschade worden uitgevoerd op grond van b.v. een vooront

werp-bestemmingsplan. In dit stadium richt een risicoanalyse planschade zich op een kwantificering 

van het risico van mogelijke planschade en is de uitkomst van de risicoanalyse de schatting van het 

totaalbedrag aan mogelijke planschadevergoedingen. 

Zakelijke rechten 

Voordat met de ontwikkeling van een locatie wordt begonnen dient een onderzoek (door notaris) te 

worden uitgevoerd naar rustende erfdienstbaarheden en de rechten van overpad. Een erfdienstbaar

heid is een last, waarmee een onroerende zaak (het dienende erf) ten behoeve van een andere on-

83 Er zijn meer gevallen waardoor planschade kan worden toegekend echter wijziging bestemmingsplan (art. 19) is de meest 

voorkomende voor de ontwikkelaar. 
84 A. de Klerk, Toename verzoeken planschadevergoeding, artikel Cobouw, 06 januari 2004. 
85 In het zogeheten "Nunspeed-arrest" oordeelde het rechtscollege dat een overeenkomst tussen een gemeente en een ontwik

kelaar of bouwer over een verrekening van planschade niet rechtsgeldig is85. Om de hiermee verband houdende stagnatie te 

voorkomen, hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkelaars

maatschappijen (Neprom) en het NVB Vereniging voor Ontwikkelaars & Bouwondernemers, aangedrongen op spoedwetge

ving.85 De minister (VROM), heeft gehoor gegeven aan deze vraag en wordt een nieuw artikel 49a van de Wet op de Ruimtelij

ke Ordening aangebracht85. Doel van deze wijziging van de (huidige) WRO is dat gemeenten met private partijen (b.v. ontwik

kelaars) een overeenkomst kunnen sluiten over de betaling van planschade. Bron: regering .nl, 5-12-03. 
88 T. Ten Have & J.J. Thoonen, Risicoanalyse planschade 2000, Alphen aan den Rijn 2000, p. 17. 
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roerende zaak (het heersende erf), is bezwaard87
. De last die een erfdienstbaarheid op het dienende 

erf legt, bestaat in een verplichting om op, boven of onder een der beiden erven iets te dulden of niet 

te doen. Erfdienstbaarheden kunnen ontstaan door vestiging of door verjaring88
. 

Bij een onderzochte casus zijn ook zakelijke rechten aangetroffen wat de ontwikkelaar geld heeft ge

kost. Omwonenden van het plangebied claimden erfdienstbaarheden zoals recht van overpad. Deze 

zakelijke rechten waren niet geregistreerd. 

Bereikbaarheid locatie 

Een goede infrastructuur en hoogwaardig openbaar vervoer zijn essentieel voor een goede bereik

baarheid. Het is een kenmerk van stedelijkheid om uit een rijk aanbod van verkeerssoorten individuele 

keuzes te kunnen maken.89 Mobiliteit van de toekomstige bewoners is van belang om als ontwikkelaar 

rekening mee te houden. Veel mensen zullen onder geen beding afstand willen doen van de vrijheid 

die de auto hen biedt. De woningen moet dus in een stedelijke omgeving goed bereikbaar zijn en vol

doende parkeermogelijkheden bieden. Bewoners moeten snel bij hun wooncomplex kunnen komen en 

gemakkelijk de auto kunnen parkeren. Interessante binnenstedelijke locaties liggen daarom bij voor

keur aan de belangrijkste uitvalswegen van een stad en parkeermogelijkheden worden bij voorkeur in 

het complex zelf geboden. Voor de bereikbaarheid van centrumvoorzieningen dient men gemakkelijk 

van het openbaarvervoer gebruik te kunnen maken. Niet minder belangrijk is een kwalitatief hoog

waardig voetgangersnetwerk. Ook te voet moet de bewoner ruim voldoende kwalitatieve centrum

voorzieningen binnen het bereik hebben. Dit houdt onder andere in dat de locatie op een hechte wijze 

met de binnenstad verbonden dient te zijn. 

Een goede ontsluiting van de locatie is dus belang. Een goede ontsluiting van buurten en wijken is 

belangrijk voor het functioneren daarvan. Openbaar vervoer, ontsluitingswegen van de wijk, maar ook 

al dan niet aanwezige parkeervoorzieningen kunnen het 'slagen' van een buurt of woonwijk in grote 

mate bepalen. Een goede ontsluiting van een locatie wordt niet alleen direct in de buurt zelf bepaald, 

ook ontwikkelingen in de omgeving van de buurt zijn van belang. Uitvalswegen en/ of andere voorzie

ningen moeten niet alleen van een goede kwaliteit zijn, maar moeten dat ook blijven. Het is daarom 

van belang om, naast b.v. een visuele waarneming, ook kennis te nemen van verschillende ontwikke

lingen die b.v. de gemeente en/ of de provincie nu en in de toekomst voorstaan. 

5.3 Overheid 

Door de complexiteit van een binnenstedel ijke locatie heeft de ontwikkelaar tevens met veel wet- en 

regelgeving te maken. Hierbij is de ontwikkelaar mede afhankelijk van de samenwerking met de over

heid. Om een bouwvergunning te mogen verlenen zal aan bepaalde wet- en regelgeving moeten wor

den voldaan. De overheid heeft tevens de mogelijkheid om bepaalde randvoorwaarden in het be

stemmingsplan op te nemen.90 Wet- en regelgeving waaraan moet voldoen vanwege de complexiteit 

van het plangebied en de omgeving kunnen tot veel vertragingen leiden. 

87 Burgerlijk wetboek, art. 5:70. 

88 Iemand krijgt door verloop van tijd een recht = gewoonterecht. 

89 G.B. Urhahn & M. Bobié, Strategie voor stedelijkheid: een studie over het thema stedebouwkundige kwaliteit en opdrachtge

ver, Bussum 1999, p. 110. 

90 Het is de gemeente toegestaan om in een bestemmingsplan een aantal voorschriften op te nemen waaraan zal moeten wor

den voldaan om bouwwerkzaamheden te mogen uitvoeren. 
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Wet- en regelgeving (o.a. bestemmingsplanwijziging) 

Beleidskader 

Randvoorwaarden overheid 

Politieke belangen 

R. Wittermans 

De ontwikkelaar moet bij de ontwikkeling van een plangebied zich houden aan de visie die is opge

steld door de landelijke, provinciale, regionale en de gemeentelijke overheid. Hoe deze tot stand ko

men en gewijzigd worden is geregeld in de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). Deze wet geeft 

voorschriften voor de ruimtelijke ordening en heeft tot doel orde te scheppen in de bestemming en het 

gebruik van de grond. De WRO regelt wie ruimtelijke plannen opstelt en op welke wijze deze totstand

komen. Het rijk, provincies, regionale openbare lichamen en gemeenten hebben elk hun eigen ruimte

lijke plannen, met elk een verschillende status. 

Rijksbeleid 

Op het hoogste niveau, het rijksniveau, worden plannen vastgesteld in de vorm van structuurschetsen, 

structuurschema's en planologische kernbeslissingen. Een belangrijke nota is de nota Ruimte. De No

ta Ruimte bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland en de belang

rijkste bijbehorende doelstellingen. In de nota worden de hoofdlijnen van beleid aangegeven, waarbij 

het kabinet kiest voor "decentraal wat kan, en centraal wat moet". Dat betekent in veel gevallen dat 

provincies en gemeenten aan zet zijn. Dit huidige beleid is gebaseerd op de Vierde Nota over de 

Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX) uit 1994 (en de actualisering - VINAC - daarvan 1999). Hoofd

doel van het nationale ruimtelijke beleid is ruimte te scheppen voor de verschillende ruimtevragende 

functies op het beperkte oppervlak dat in Nederland ter beschikking staat. Meer specifiek richt het ka

binet zich hierbij op vier algemene doelen: versterking van de Nederlandse economie en concurren

tiepositie, bevordering en krachtige steden en een vitaal platteland, waarborging en ontwikkeling van 

belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden, en waarborging van de veiligheid. 

Provinciaal en regionaal beleid 

De provincie maakt provinciale ruimtelijke plannen. Het provinciale en regionale beleid bestaat o.a. uit 

het streekplan. Een streekplan beschrijft wat er met de ruimte in (een deel van) een provincie mag 

gebeuren.91 Zo staat er in het streekplan onder meer waar steden en dorpen kunnen groeien en waar 

ruimte is voor landbouw, natuur en recreatie. De streekplannen moeten passen binnen de plannen die 

het rijk maakt voor Nederland. Aan de hand van de streekplannen stellen gemeente ten slotte be

stemmingsplannen op waarin de ruimte nauwkeurig wordt ingevuld. 

Lokaal beleid 

Er zijn twee plannen waarin de gemeente het ruimtelijke beleid kan neerleggen namelijk het structuur

plan en het bestemmingsplan. Het structuurplan is niet juridisch niet bindend maar politiek en be

leidsmatig wel. Het bestemmingsplan is het enige juridisch bindende plan. Het geeft de bestemming 

van de grond aan en geeft voorschriften voor de bebouwing, het gebruik en creëert, indien nodig, een 

vergunningenstelsel. 

"Een bestemmingsplan is een door de gemeenteraad van de betreffende gemeente opgesteld inrich

tingsplan voor een gedeelte van de gemeente, dat niet tot de bebouwde kom gerekend wordt, waarbij 

91 Dossier streekplannen VROM. Geraadpleegd 21 mei 2004 via http://www.vrom.nl/pagina.html?id=7794. 
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de (gewenste) bestemming van de grond wordt aangegeven, voorzover dat ten behoeve van een 

goede ruimtelijke ordening noodzakelijk is, dan wel gewenst geacht wordt en waarbij zo nodig voor

schriften worden gegeven met betrekking tot de invulling van die gegeven bestemming(en) omtrent 

het gebruik van de betreffende grond en de zich daarop bevindende opstallen92
." 

Naast het bestemmingsplan kan er nog een beeldkwaliteitsplan op worden gesteld. Het beeldkwali

teitsplan is een plan welke in woord , in kaart en in (referentie)beelden een aantal richtlijnen voor de 

invulling van het plangebied dat wordt ontwikkeld. Het doel hiervan is b.v. de in het bestemmingsplan 

beoogde kwaliteit te verwezenlijken. Door de vrij flexibele invullingmogelijkheid biedt het bestem

mingsplan hiervoor zelf onvoldoende ruimte. De plankaart en voorschriften van het bestemmingsplan 

(met opzet) slechts beperkte aanwijzingen voor de situering en vormgeving van bebouwing en de bui

tenruimte (privé en openbaar). Hoewel het beeldkwaliteitsplan tegelijk met het bestemmingsplan door 

de gemeenteraad kan worden opgesteld, kunnen ze als procedureel losstaand van elkaar worden ge

zien; inhoudelijk vanzelfsprekend niet. Een dergelijke combinatie heeft als voordeel dat in de uitvoe

ringsfase, binnen de vrij ruime marges van het bestemmingsplan, eventueel wijzigingen in de opzet 

aan te brengen, zonder daarvoor de zware procedures van een bestemmingsplanwijziging te moeten 

volgen. Een gewijzigd vaststellen van het beeldkwaliteitsplan kan dan volstaan. Het aan het bestem

mingsplan toevoegen van een beeldkwaliteitsplan heeft daarnaast het voordeel dat ook richtlijnen zijn 

te geven voor niet-ruimtelijke aspecten, zoals het materiaalgebruik, de kleurstelling en de gevelgele

ding van gebouwen. De richtlijnen zijn overigens niet als starre eisen bedoeld, ze hebben in het alge

meen een zekere 'bandbreedte' . Met een beeldkwaliteitsplan krijgt het welstandsaspect niet zozeer 

een zwaarder gewicht, maar verschuift het namelijk van een beoordeling achteraf naar richtlijnen 

vooraf. 

Indien voor een langere termijn dan 5 jaren93 een vrijstelling op het bestemmingsplan nodig is voor de 

realisatie van het bouwproject dient een artikel 19-procedure doorlopen te worden. Dit is de één van 

de langst lopende procedures uit de Wet op de Ruimtelijke ordening en is een belangrijke procedure 

op het kritieke pad.94 Het bestemmingsplan wordt na wijziging meestal te nauwkeurig opgezet. Deze 

wijziging van het bestemmingsplan wordt gezien als "een 'krimpfolie' die om het plan wordt getrok

ken". Aldus een respondent. Hiermee wordt bedoeld dat het nieuwe bestemmingsplan weinig wijzigin

gen toelaat om in een later stadium in te spelen op een veranderende markt. 

De belangrijkste oorzaken waarom de projecten zoveel vertraging oplopen en dus te maken hebben 

met een lange looptijd zijn de procedures die moeten worden gevolgd totdat uiteindelijk een bouwver

gunning kan worden verleend.95 Het artikel 19-procedure is één van deze procedures. In goede eco

nomische tijden hoeft dit niet een groot probleem te zijn omdat de kans bestaat dat de prijzen van het 

vastgoed harder stijgen dan de rentekosten op b.v. de grond. Dit kan dan financieel positief uitpakken. 

Bij een verslechterende (stagnerende) economie gaat dit niet op. Het kan zelfs voorkomen dat de ver

koopprijzen naar beneden moeten worden bijgesteld omdat anders de woningen niet worden afgezet. 

Deze ontwikkeling vormt een belangrijk afzetrisico voor de ontwikkelaar. Door de langere voorberei-

92 W.G. Keeris, Vastgoedbeheer lexicon, tweede druk, Groningen 2002, p. 99. 

93 Bij een wijziging van bestemmingsplan korter dan 5 jaar kan een artikel 17 procedure doorlopen worden . Deze procedure 

wordt meestal gebruikt voor b.v. het plaatsen van keten op het bouwterrein . 

94 Langste tijdsduur om een project te voltooien. Als er vertraging wordt opgelopen op het kritieke pad, loopt het hele project 

vertraging op en komt de einddatum in gevaar. Het kritieke pad kan simpel worden uitgerekend door van alle paden de tijdsduur 

bij elkaar op te tellen en op deze wijze het langste pad te bepalen. 

95 Uit de case studies is gebleken dat binnenstedelijke locaties vaak langere looptijden hebben dan uitleglocaties. Procedures, 

grondaankoopprocedures, bodemonderzoeken e.d. vergen veel tijd. 
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dingstijd neemt het risico alleen maar toe als er sprake van grondeigendom van een locatie. Bij eigen

dom van grond zal namelijk elke maand rentekosten in de exploitatie moeten worden meegenomen. 

Bij slecht verkopende projecten kan het voorkomen dat met de bouw wordt begonnen terwijl nog geen 

70% van het totale aanbod is verkocht. De beslissing om toch te beginnen met de bouw heeft meestal 

te maken met de aanzienlijke voorfinanciering (lopende rentekosten, oude plankosten) van de projec

ten. 

Bij alle casussen was sprake van een bestemmingsplanwijziging. Medewerking van de gemeente is 

hierbij noodzakelijk en hierdoor heeft de gemeente een belangrijke positie in de ontwikkeling van een 

bouwproject. De gemeente kan randvoorwaarden stellen aan het bouwproject. De ontwikkelaar zal 

zich aan deze randvoorwaarden moeten houden. De volgende randvoorwaarden die de gemeente 

stelt aan binnenstedelijke bouwlocaties zijn als belangrijk aandachtspunt ervaren bij de casussen: 

parkeren oplossen op de locatie, hoge eisen aan de architectuur en uitvoering. 

Een randvoorwaarde van de overheid96 bij binnenstedelijke projecten is dat het parkeren meestal 

moet worden opgelost in het plangebied. Het aantal parkeerplaatsen is vaak gebonden aan het aantal 

woningen in het plangebied. Deze parkeernorm is een door de lokale overheid gestelde eis in het ge

val van een nieuwbouwwoningplan ten aanzien van het minimaal te realiseren aantal parkeerplaatsen 

voor auto's binnen een plangebied. De eis is gerelateerd aan het onderhavige bouwplan, gebaseerd 

op het vigerende bestemmingsplan en het bepaalde parkeerbeleid binnen die gemeente. Indien veel 

woningen worden ontwikkeld zijn er ook veel parkeerplaatsen noodzakelijk. Door gebrek aan ruimte 

vergt dit een flinke creativiteit van de architecten en ontwikkelaars. Om parkeren zo goed mogelijk op 

te lossen dienen soms 'slimme' oplossing te worden aangedragen zoals mechanisch parkeren. 97 

Wet- en regelgeving 

Om een woningbouwplan te ontwikkelen zal het plan aan veel vergunningen, ontheffingen, meldingen, 

vrijstellingen en dergelijke moeten voldoen. De publiekrechtelijke toestemmingen (verder te noemen 

als vergunningen) kunnen zeer uitgebreid zijn bij een binnenstedelijke locatie. In de bijlage is een in

ventarisatie gemaakt van mogelijke vergunningen die voor realisatie van een plan mogelijkerwijs nodig 

zijn. Tevens worden hier aanbevelingen gedaan op welke wijze het vergunningentraject verder geor

ganiseerd kan worden. Tot slot is in de bijlage een overzicht van de betrokken bestuursorganen bijge

voegd. 

In deze inventarisatie zijn alle vergunningen die mogelijkerwijs nodig zouden kunnen zijn voor het 

bouw- en woonrijp maken en voor het slopen en saneren opgenomen. Afhankelijk van de exacte aard 

van de werkzaamheden, alsmede op grond van gesprekken met het bevoegd gezag moet blijken wel

ke vergunningen exact nodig zijn. Het doel van een inventarisatie is enerzijds inzichtelijk te maken 

welke consequenties vergunningen voor de planning en kosten kunnen hebben en anderzijds om te 

dienen als basis voor de startbesprekingen met het bevoegde gezag. Tijdens deze besprekingen kan 

blijken dat bepaalde geïnventariseerde vergunningen niet nodig zijn . Deze inventarisatie is gemaakt 

op basis van de bevindingen van de onderzochte casussen en geraadpleegde literatuur. 

Wet- en regelgeving kunnen onderverdeeld worden in internationale en nationale wetten. 

96 Kan b.v. door de gemeente in een nota worden vastgelegd. 
97 

Er zijn twee vormen van mechanisch parkeren, half- en volautomatisch. In het eerste geval plaatst de automobilist zijn auto 

op een pallet, waarna die horizontaal of verticaal wordt verplaatst. In het volautomatische systeem wordt de auto in een inna

me/uitgifte box gereden. Nadat de automobilist de box heeft verlaten wordt de auto weggezet. In een volautomatische garage 

kunnen mensen niet binnenkomen. Bron: Artikel Building business: Oplossing voor binnenstedelijk parkeerprobleem, april 2003. 
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Internationale wetten 

Er zijn een aantal internationale wetten en regels waar de ontwikkelaar mogelijk mee te maken krijgt 

bij de ontwikkeling van een binnenstedelijke locatie. 

Flora- en Faunawet 

De bescherming van zowel inheemse (van nature in Nederland voorkomende) als uitheemse planten

en diersoorten wordt in één wet geregeld: de Flora- en faunawet. De wet biedt, uit het oogpunt van het 

natuurbehoud, bescherming aan in- en uitheemse planten- en diersoorten die in het wild leven. De 

Flora- en fauna wet voldoet aan de wetgeving van de Europese Unie (EU), de Habitat richtlijn. De Vo

gel- en Habitatrichtlijn is een internationale regel voor bescherming van planten en diersoorten en hun 

standplaatsen of leefgebieden (speciale beschermingszones). De richtlijn wordt doorvertaald in natio

naal beleid en wetgeving, voornamelijk de Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet. 

De mogelijke aanwezigheid van bijzondere flora en fauna kan het projectontwikkelingsproces van een 

binnenstedelijk gebied ernstig frustreren. In het verslag van het Kei - atelier "Wet- en regelgeving" 98 

worden een aantal onduidelijkheden genoemd zoals:De richtlijn schrijft voor van de flora en fauna af te 

blijven, maar tot welke afstand geldt dat?. De habitat-richtlijn kan ook in werking treden tijdens een 

binnenstedelijk ontwikkelingsproces: er wordt gesloopt, op het braakliggende terrein ontwikkelt zich 

natuur en er vestigen zich bijzondere soorten. In het uiterste geval kan er dan niet meer worden ge

bouwd. Een praktische oplossing die hiervoor wordt aangedragen is: maai het terrein na kaalslag om 

de drie maanden. Zorg dus dat er niks bijzonders kan groeien. 

Verdrag van Valetta I Malta 

De bescherming van het archeologische erfgoed in de bodem en de inbedding ervan in de ruimtelijke 

ontwikkeling is het onderwerp van het Europese Verdrag van Valletta (Malta, 1992). Het verdrag van 

Malta heeft het risico van grondaankopen en projectontwikkeling sterk vergroot. 99 Door tijdig historisch 

locatieonderzoek te verrichten kunnen ontwikkelaars de kans op onverwachte archeologische bodem

vondsten sterk reduceren. Het verdrag van Malta houdt in dat archeologische waarden bij voorkeur in 

de bodem bewaard moeten blijven. Daarnaast dient in de ruimtelijke ordening rekening gehouden te 

worden met archeologie. Bovendien is afgesproken dat de "verstoorder van de bodem" alle kosten 

van archeologisch onderzoek dient te betalen. Voor ontwikkelaars kan 'Malta' veel geld gaan kosten. 

Een verplichte opgraving is immers kostbaar. Ook treedt in dit geval vertraging op, met bijkomende 

rente- en proceskosten. Een archeologische vondst betekent zelfs dat de gemeente een bouwvergun

ning kan weigeren of een nieuw stedenbouwkundig plan kan eisen. Tegen deze achtergrond is het 

voor de ontwikkelaars van belang om te voorkomen dat er grond aangekocht of ontwikkeld wordt met 

een grote kans op archeologische bodemschatten. 

Nationale wetgeving 

We kennen een aantal wetten in Nederland die betrekking hebben op het bouwen en wonen. Voor

beelden hiervan zijn : Wet op de Ruimtelijke ordening, woningwet, wet geluidshinder, Wbb, onteige

ningswet, grondexploitatiewet, monumentenwet, wet op de stads- en dorpsvernieuwing, algemene wet 

bestuursrecht, archeologiewet e.d. Een aantal worden in deze paragraaf verder beschreven. 

Wet op de Ruimtelijke Ordening 

98 J . Cüsters, Verslag KEI-Atelier "Wet- en regelgeving", 24 april 2003, Rotterdam 2003, p. 6. 
99 Bouwhistorie, Verdrag van Malta, Bureau Stedelijke planning. Geraadpleegd 6 juni via http://www.stedplan .nl. 
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Hoe Nederland er nu en in de toekomst uit moet zien, wordt geregeld in ruimtelijke plannen. Hoe deze 

plannen tot stand komen en gewijzigd worden, is geregeld in de Wet op de Ruimtelijke Ordening 

(WRO). Deze wet bepaalt de taken van de overheid en de rechten en plichten van burgers, bedrijven 

en instellingen. De Wet op de Ruimtelijke Ordening bestaat uit een aantal procedures. De belangrijk

ste procedure van belang voor dit onderzoek is het artikel 19 procedure. Indien voor een langere ter

mijn dan 5 jaren 100 een vrijstelling op het bestemmingsplan nodig is voor de realisatie van het bouw

project dient een artikel 19-procedure doorlopen te worden. Dit is de één van de langst lopende pro

cedures uit de Wet op de Ruimtelijke ordening en is een belangrijke procedure op het kritieke pad. 101 

De input van het plan is een goedgekeurd definitief ontwerp (figuur 8) . De vrijstelling op het bestem

mingsplan dient te zijn verleend voordat een bouwvergunning wordt verleend. Het artikel 19-procedure 

wordt veel gebruikt bij binnenstedelijke locaties die van functie veranderen. De minimale duur van de 

procedure is ca. 20 weken en kan 

maximaal enkele jaren duren als de 

procedure bij de Raad van State 

terecht komt en de rechter een ne

gatieve uitspraak doet.102 

Woningwet 

De woningwet geeft voorschriften 

voor de volkshuisvesting, dat wil 

Minimale doortoopijd 20 wkn. 

Start realisatie 

Figuur 8. Plaats van het artikel 19 procedure in het proces 

zeggen met betrekking tot de woningbouw, en de geldelijke steun van gemeente en rijk voor woning

bouw. De kern van de bouw- en woontechnische regelgeving is in de Woningwet te vinden in de bepa

lingen die opgenomen zijn in hoofdstukken 11, 111 en IV van deze wet. Het gaat daarbij onder andere 

om het Bouwbesluit, de bouwverordening, de eisen van welstand en vergunningen. 

Het bouwbesluit is een regelgeving waarin de minimumeisen staan op bouwtechnisch gebied, waar

aan een bouwwerk moet voldoen. Deze eisen hebben betrekking op veiligheid, sterkte, energiegebruik 

en comfort. 103 

Vergunningen 

De ontwikkeling van vastgoed is aan een grote hoeveelheid regels gebonden. 104 Voordat er gebouwd 

mag worden moet de ontwikkelaar tal van vergunningen zien te bemachtigen. Het aanvragen van een 

vergunning kan een langdurige kwestie zijn, voornamelijk als er tevens een bestemmingsplan wijzi

ging of een milieuvergunning noodzakelijk is. De belangrijkste actor bij het verkrijgen van de bouwver

gunning is de gemeente. Daarnaast moet rekening worden gehouden met belangengroeperingen en 

de hogere overheden. Een belangengroepering kan de vergunningsprocedure hinderen door het in

dienen van een bezwaar. 

100 Bij een wijziging van bestemmingsplan korter dan 5 jaar kan een artikel 17 procedure doorlopen worden. Deze procedure 

wordt meestal gebruikt voor b.v. het plaatsen van keten op het bouwterrein. 
101 Langste tijdsduur om een project te voltooien. Als er vertraging wordt opgelopen op het kritieke pad, loopt het hele project 

vertraging op en komt de einddatum in gevaar. Het kritieke pad kan simpel worden uitgerekend door van alle paden de tijdsduur 

bij elkaar op te tellen en op deze wijze het langste pad te bepalen. 
102 Volledige procedure: Wet Ruimtelijke Ordening, artikel 19. 
103 Dossier: Bouwvergunning en woningwet 2003, vraag en aanbod. Geraadpleegd 24 mei via http://www.vrom.nl. 
104 M.H.J. Titulaer, scriptie: Wooncorporaties & projectontwikkeling, Eidnhoven 2002, p. 34. 
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"Vergunningen moet de projectontwikkelaar altijd vermijden of reduceren" aldus een respondent. Ver

gunningen kunnen het kritieke pad sterk beïnvloeden. Ze moeten altijd goed in de gaten worden ge

houden. "Je mag ze nooit accepteren". 

Voorkomende vergunningen die de ontwikkelaar soms in zijn bezit moet hebben zijn in figuur 9 weer

gegeven. 

Figuur 9. Vergunningen 

De bouwvergunning is waarschijnlijk wel de belangrijkste vergunning. Voor het verkrijgen van een 

bouwvergunning is het onder meer noodzakelijk, dat het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van 

welstand. Voordat burgemeester en wethouders beslissen op een aanvraag om bouwvergunning, leg

gen zij deze aanvraag om advies voor aan een commissie van onafhankelijke deskundigen, de wel

standscommissie, die beziet of het bouwwerk niet in strijd is met redelijke eisen van welstand. Dit wel

standsadvies is niet nodig wanneer bij besluit van de gemeenteraad is bepaald dat voor het gebied 

waarin het bouwwerk of standplaats wordt gebouwd, die eisen niet van toepassing zijn. Ook wanneer 

bij voorbaat al vaststaat dat de bouwvergunning op andere gronden moet worden geweigerd, kan een 

welstandsadvies achterwege blijven. 

De eindverantwoordelijkheid voor de welstandsbeoordeling ligt bij burgemeester en wethouders. Dat 

houdt onder meer in dat zij niet mogen volstaan met een verwijzing naar het advies, maar aan moeten 

geven dat zij zich met dit advies kunnen verenigen. Ook kunnen burgemeester en wethouders afwij

ken van het welstandsadvies, maar dat zal dan zorgvuldig moeten worden gemotiveerd. 

Tegen het welstandsadvies zelf kan de aanvrager om bouwvergunning geen bezwaren maken. (wel 

tegen het besluit tot weigering van de bouwvergunning). 

Wet geluidhinder 

In het kader van de Wet geluidhinder dient een bouwplan te worden te worden beoordeeld op demo

gelijkheden ten aanzien van de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting in de woningen van het com

plex. De geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie dient daartoe tenminste het verschil te 

bedragen tussen de geluidbelasting en een waarde van 35 dB(A). De geluidwering van een gevel 

dient te voldoen aan de eis van het Bouwbesluit of wel aan het verschil en een waarde van 35dB(A). 

Verschillende soorten geluidhinder: rail, industrie, luchtvaart, wegverkeer. 

Wet bodembescherming (Wbb) 

De Wbb is het wettelijke kader voor het bodembeleid. In de Wbb staat onder andere op welke wijze 

sanering dienen plaats te vinden. Een bevoegd gezag (aangewezen door minister) beoordeelt de on

derzoeksresultaten en neemt via beschikkingen beslissingen over de ernst en urgentie van aangetrof

fen bodemverontreiniging. Ook beoordeelt het bevoegd gezag saneringsplannen van saneerders in 

eigen beheer. Er is een wijziging van de Wbb in voorbereiding zodat hij beter aansluit bij het functiege-
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richt saneren, de meerjarige prestatieafspraken met het bevoegde gezag, de inzet van rijksmiddelen 

als deelname in een project. 105 

Archeologiewet 

De archeologiewet bevat de wettelijke verplichting dat voordat ergens gebouwd wordt eerst archeolo

gisch onderzoek moet plaatsvinden. Met andere woorden, iedereen die opdracht geeft om iets te 

bouwen, is verplicht eerst voor eigen rekening te laten onderzoeken of er waardevol historisch materi

aal in de grond zit. Als er dan historisch materiaal gevonden wordt zal dit veiliggesteld moeten wor

den. Dit geldt voor de bouw van een Vinex-wijk, infrastructuur, binnenstedelijk en dat b.v. een winke

lier zijn zaak uitbreidt. Deze wetgeving komt voort uit het verdrag van Malta. Door de archeologiewet 

zullen de kosten voor rekening komen voor de ontwikkelaar. 

Monumentenwet 

De procedure hoe een pand of een object een monument wordt en de status hiervan is geregeld in de 

monumentenwet. 

Experimentenwet 

Veel binnenstedelijke locaties zijn door de vele milieuregels niet geschikt te maken voor woningbouw. 

Veel gemeenten zien dit probleem en denken erover om soepeler om te gaan met de milieuwetge

ving.106 De binnenstedelijke ontwikkelingslocaties hebben te maken met problemen dat verschillende 

vormen van milieubelasting door elkaar overlappen: luchtvervuiling, bodemverontreiniging, geluids

overlast en veiligheidsrisico's. Sinds enige tijd bestaat er een experimentenwet107, die toestaat soepe

ler om te gaan met deze milieuproblemen. 108 Hierbij is het van belang om in een vroeg stadium reke

ning te houden met milieuproblemen op bouwlocaties. Het voordeel hiervan is dat er slimme oplossin

gen gebruikt kunnen worden, die de milieueffecten verminderen. In een later stadium van de besluit

vorming ontbreekt vaak de tijd en het geld voor creatieve oplossingen. 

Randvoorwaarden overheid 

De overheid kan verschillende randvoorwaarden opstellen, door deze in het bestemmingsplan op te 

laten nemen, waaraan een ontwikkeling aan moet voldoen. Voorbeelden hiervan zijn: parkeren oplos

sen op de locatie, hoge eisen aan architectuur, aanleggen van groenzones, zo hoog mogelijke grond

opbrengst voor de gemeente, behoud van monumentale waarden, mix van functies, speelvoorzienin

gen, locaties voor scholen en eisen ten aanzien van sociale woningbouwprogramma's. Deze rand

voorwaarden kunnen kosten met zich mee brengen. 109 De sociale koop- of huurwoningen leveren b.v. 

weliswaar lagere stichtingskosten op maar ook een lagere opbrengst. 

Een parkeer randvoorwaarde kan bestaan uit een parkeernorm en de eis om deze op te lossen in het 

plangebied. Dit kan voor problemen zorgen bij het ontwikkelen in de binnenstad. Van groot belang is 

105 Voor meer informatie www.vrom.nl 
106 M. Laan, Milieuregels funest voor woningbouw, artikel: Het Parool, 24 januari 2004. 

107 De afgelopen jaren is in een aantal stedelijke projecten geëxperimenteerd met de zogenaamde stad en milieubenadering 

(experimentenwet). Voorwaarde is dat van begin af aan rekening wordt gehouden met de specifieke ruimtelijke ordenings en 

milieuproblemen in het betreffende gebied. De basis moet een gedegen integraal plan zijn . Daarbinnen is ruimte voor over

schrijding van de bestaande milieunormen. 
108 Parlementaire redactie Cobouw, Gemeenten mogen soms milieunormen overtreden, artikel Cobouw, 20 januari 2004. 

109 M.C. Kool, scriptie: Van Werken naar Wonen, Amsterdam 1998, p. 14. 
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om vroeg in het proces de parkeerproblematiek van de betreffende locatie er bij te betrekken. De ont

wikkelaar zal creatief moeten zijn om de parkeernormen te halen van de betreffende gemeente. Voor 

de verkoop is parkeren belangrijk omdat veel potentiële kopers een betaalbare parkeerplaats bij hun 

woning willen. De bereikbaarheid van de parkeerplaats is ook van belang. Soms moeten lange loop

routes moeten worden afgelegd voordat de auto bereikt wordt. Ondergrondse parkeervoorzieningen 

drukt erg op de verkoopprijs van de woningen. Er dient dus creatief omgegaan worden met de rand

voorwaarde van de lokale overheid. 

Politieke belangen 

Sommige locaties die worden herontwikkeld kunnen gevoelig liggen in de buurt, stad of regio. De loka

le overheid heeft er soms baat bij dat de voortgang van het project goed verloopt en dat belangheb

benden tevreden zijn. De looptijd van een project duurt meestal langer dan wisseling van de bestuur

lijke macht. Als een (groot) project regelmatig negatief in de publiciteit komt en de belanghebbenden 

hebben het gevoel dat er niet naar ze geluisterd word, kan dat de bestuurlijke macht zetels kosten. 

Het komt zelden voor dat een project zo wordt uitgevoerd als aanvankelijk werd gedacht. Politieke 

macht heeft hierin grote invloed. Bij een wisseling van bestuurders kan een project behoorlijk vertra

ging oplopen omdat de 'nieuwe' politiek een andere mening over het project heeft (§5.4: publieke par

tijen). 

5.4 Projectorganisatie 

Door de complexiteit van het plangebied en de omgeving van een binnenstedelijke bouwlocatie ko

men er een aantal knelpunten voor die betrekking hebben op de projectorganisatie: 

Private partijen Kennisverlies binnen de organisatie 

- Samenwerking met ontwikkelaar 

- Samenwerking met adviseurs (architectenbureaus 

e.d.) 

D-4 ' . · Verwervingsproblemen 

Veel partijen 

Bij de ontwikkeling van een binnenstedelijke locatie kunnen veel publieke- en private partijen voorko

men die allemaal in meer en mindere mate invloed willen uitoefenen op het project. De bevolking (be

langhebbenden) wordt in dit rapport bij de categorie omgeving geplaatst omdat de bevolking niet di

rect of indirect bij een ontwikkeling betrokken is. Ze kunnen op afstand invloed uitoefenen op een ge

biedsontwikkeling. Andere partijen zoals adviseurs, corporaties, gemeenten, bouwbedrijven, gebrui

kers e.d. kunnen wel direct betrokken zijn . Sommige partijen zijn betrokken tijdens de initiatieffase en 

anderen tijdens een andere fase in het proces. Alle partijen hebben hun individuele belangen, die con

flicterend kunnen zijn. 
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Figuur 10. Relatieschema partijen110 
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In figuur 10 zijn de belangrijkste relaties tussen de partijen schematisch weergegeven. Dit zijn veelal 

financiële relaties. 

Daarnaast is ook een schema op te stellen met betrekking tot onderlinge krachtenvelden. Binnen een 

projectorganisatie twee krachtenvelden aanwezig: Een interne en extern krachtenveld . Binnen een 

intern krachtenveld spelen alleen de partijen binnen de organisatie van de ontwikkelaar een rol en met 

een extern krachtenveld wordt het krachtenveld tussen de partijen en de ontwikkelaar bedoeld (figuur 

11 ). In het voorlopige ontwerp fase komt de interne en externe krachtenveld samen omdat op dat 

moment het voorlopige ontwerp in de openbaarheid wordt gebracht. Tevens komt de gemeente met 

zijn bestemmingsplan waarin de gemeente randvoorwaarden van een locatie kan opstellen. Ook wor

den de bewoners in deze fase geïnformeerd. 

Tussen partijen kunnen spanningen ontstaan. Communicatie tussen de ontwikkelaar en de partijen 

kan een nuttige bijdrage leveren aan het wegnamen van deze eventuele spanningen. Goede commu-

110 M.R. Poley, Scriptie: Gebiedsgewijze herontwikkeling in de historische binnenstad, Delft 2002, p.60. 
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nicatie kan een slecht ontwikkelingsplan niet redden maar communicatie is een belangrijk onderdeel 

van organisatiebeheersing. Communicatie leidt tot het creëren van de "juiste" beeldvorming rond het 

project en biedt een basis voor begrip, vertrouwen en participatie.111 Volgens Wijnen zullen de volgen

de activiteiten gedaan moeten worden om communicatie op een juiste wijze te laten plaatsvinden met 

de omgeving: 

• Analyseer de omgeving van het bouwproject; 

• Ontwikkel een visie op de uitgangspunten van en de randvoorwaarden voor communicatie over 

het bouwproject; 

• Bepaal de communicatiedoelgroepen, -doelstellingen en -strategie; 

• Organiseer de communicatie; 

• Verdeel de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden; 

• Zorg voor de bemensing; 

• Bepaal de communicatiestijl, -cultuur, -middelen, -kanalen, -systemen en -procedures en leg een 

en ander vast in het organisatiebeheersplan van het beslisdocument c.q . programmaplan. 

• Realiseer de communicatieactiviteiten ; 

• Bewaak de voortgang, stuur bij . 

Publieke partijen 

Bij de ontwikkeling van binnenstedelijke locaties kan de ontwikkelaar met verschillende publieke par

tijen (overheden) in aanraking komen. Deze publieke partijen kunnen in verschillende rollen opereren. 

Allereerst de gemeente. De gemeente is altijd partij bij een binnenstedelijke ontwikkeling. Zowel als 

belangenbehartiger van de samenleving als een rol als regisseur. Binnen de gemeente zijn de vol

gende organisatorische eenheden te onderscheiden: Het politieke bestuur (de gemeenteraad en het 

college van B&W), diensten of afdelingen (Dienst Ruimtelijke Ordening & Volkshuisvesting en Afdeling 

Economische Zaken) of bedrijven b.v. het grondbedrijf. 

Als tweede publieke partij is er de provincie. De provincie kan bij een binnenstedelijke gebiedsontwik

keling betrokken zijn door bestemmingsplannen te toetsen en goed te keuren. Tevens geeft de pro

vincie in geval van bodemverontreiniging een onderzoeks- en saneringsbevel. 

Het rijk kan als derde partij betrokken zijn in de rol van: regelgever (b.v. wetgeving ten aanzien van 

fiscale en juridische zaken), beleidsbepaler (b.v. de Vijfde nota ruimtelijke ordening, grote stedenbe

leid) of als subsidieverlener (b.v. bij wet investeringsbudget stedelijke vernieuwing). 

Als laatste partij kan de semi-overheid onderscheiden worden. Hierbij valt te denken aan: NS, nutsbe

drijven, vervoersbedrijven. 

De gemeente is te beheersen, alleen zal dit op een "softe manier'' moeten gebeuren, aldus één res

pondenten. Dezelfde respondent geeft aan dat: "Goede relaties bij de overheid te onderhouden zijn. 

Hiervoor is wel veel kennis noodzakelijk bij de projectontwikkelaar over RO-procedures". 

Doordat het projectontwikkelingsproces van binnenstedelijke projecten meestal een langdurig traject is 

heeft de projectontwikkelaar te maken met verschillende contacten binnen de overheid. De contacten 

bij de overheid wisselen regelmatig door verkiezingen. Door nieuwe bestuurders na verkiezingen kan 

het plan ineens van tafel worden geveegd omdat de nieuwe bestuurders andere ideeën en opvattin

gen hebben. Tevens zijn de contacten die een projectontwikkelaar met de vorige bestuurder had ver

dwenen en moet hij opnieuw beginnen. Dit kan tot grote frustraties leiden. Een wisseling van bestuur

ders kan natuurlijk ook positief zijn. De ontwikkelaar zal goed op de hoogte moeten zijn van de politie-

111 G. Wijnen & R. Kor, 50 Checklisten voor project- en programmamanagement, Deventer 2001 , p. 176-177. 
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ke ontwikkelingen binnen een gemeente. Hierop kan vervolgens worden ingespeeld door b.v. het ou

de bestuur nog beslissingen te laten nemen. 

Private partijen 

Onder de private partijen kan onderscheidt gemaakt worden tussen partijen die participeren uit hoofde 

van een genomen initiatief of gesloten contract en partijen die vanuit een andere hoofde bij de projec

trealisering betrokken zijn.112 Deze partijen kunnen ook wel stakeholders genoemd worden, die elk 

invloed kunnen uitoefenen op het project en mogelijke risico's. B.v. private risicodragende investeer

ders of adviseurs. Stakeholders zijn de partijen die op welke manier dan ook invloed zouden kunnen 

uitoefenen op het project of bij het project betrokken zijn 113
. Voor dit onderzoek vallen de gebruikers, 

oftewel belanghebbenden (omwonenden), in en van het gebied onder de categorie omgeving. Stake

holders kunnen volgens Risman worden geïdentificeerd door antwoord te geven op de volgende vra

gen: Wie beslissen over het project?, Wie gebruiken de resultaten of ondervinden er hinder van?, Wie 

voeren de werkzaamheden uit? En wie adviseren er over het project? Het is voor de ontwikkelaar nut

tig zijn om te weten welke belangen de stakeholders hebben bij het project en waar deze belangen 

betrekking tot hebben. 

Voorbeelden van een private partij die deelneemt aan het projectontwikkelingsproces is de architect. 

Bij één van de onderzochte casussen is hierbij een knelpunt voorgekomen. Kenmerkend voor binnen

stedelijke gebiedsontwikkelingen kan gesteld worden dat meestal grotere en bekende architectenbu

reaus worden benaderd of geëist door de gemeente om een ontwerp te maken voor het plangebied. 

Sommige grotere en bekendere architecten(-bureaus) zijn niet zo snel bereid concessies te doen 

waardoor het ontwerp op enige wijze zal veranderen. Deze vasthoudendheid, welke ook bij kleinere 

architectenbureaus voor kan komen, kan het projectontwikkelingsproces verstoren doordat de ontwik

kelaar andere doelstellingen heeft dan de architect. Bij projecten die erg in de publiciteit zijn zoals 

vaak het geval is bij binnenstedelijke projecten, kan de architect er belang bij hebben dat zijn ontwerp 

wordt gerealiseerd zoals hij ontworpen heeft. 

Naast adviesbureaus kunnen ook nog meer projectontwikkelaars deelnemen in het ontwikkelingspro

ces. Deze samenwerking loopt niet altijd naar wens. Bij enkele casus binnen dit onderzoek werkte de 

ontwikkelaar samen met één of meer ontwikkelaars. Cultuurverschillen tussen de ontwikkelaars en 

architecten hebben voor communicatieproblemen gezorgd. Vooral bij complexe projecten kunnen b.v. 

het verschil in organisatie versterkend werken en zorgen voor een knelpunt. 

Verwervingsproblemen 

Het verkrijgen van het recht om een locatie te ontwikkelen kan op verschillende manieren plaatsvin

den. Door een locatie aan te kopen en vervolgens te ontwikkelen is één mogelijkheid. Als een andere 

partij de grond in eigendom heeft kan de ontwikkelaar ook met deze partij (b.v. de gemeente) een lo

catie ontwikkelen. De ontwikkelaar kan een recht verkrijgen tot ontwikkelen doordat hij b.v. een prijs

vraag, die in uitgeschreven, heeft gewonnen. 

Als een partij de grond aan een ontwikkelaar wil verkopen dan is de acceptabele grondprijs en op een 

gewenst tijdstip is van groot belang voor de ontwikkelaar. Over de hoogte van de grondprijs moet wor

den onderhandeld met de eigenaar en deze moet zo veel mogelijk in overeenstemming worden ge

bracht met de begrote grondwaarde. Het tijdstip van afname is bepalend voor de rente, maar is voor-

11 2 H.J. de Bruin, scriptie: Het open planproces, Amsterdam 1998, p. 8. 
11 3 Risnet (2004). RISMAN Risicomanagement en risico-analyse voor projecten. In kaart brengen van risico's. Geraadpleegd 18 

mei 2004 via http://www.risman .nl/risicoanalyse/stap2/stap2_2_2_ 1.htm. 
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namelijk een groot risico indien de grond in een vroeg stadium wordt gekocht, terwijl er veel zekerhe

den ontbreken. Eén van deze zekerheden is de bouwvergunning. Het aanvragen ervan kan een lang

durige kwestie zijn, voornamelijk als er tevens een bestemmingsplan wijziging of een milieuvergunning 

noodzakelijk is. 

Volgens de knelpunten monitor woningbouw 2003114 gaat het bij verwerving van locaties vaak om 

meerdere dure deelgebieden/ eigenaren (versnipperd eigendom). De uiteindelijke bereidheid van een 

eigenaar om te verkopen tegen een herontwikkelingswaarde wil nog niet zeggen dat de andere eige

naren dit ook (tegelijkertijd) willen . Hierdoor ontstaat het risico van een hoge voorinvestering zonder 

zekerheid over de restverwervingen. Meestal bestaat alleen de mogelijkheid van vrijwillige verwerving 

omdat de urgentie of een goedgekeurde bestemmingswijziging voor onteigening ontbreekt. Het gevolg 

van moeilijke restverwervingen kan zijn een oneconomische deelontwikkeling of een onrendabele 

deelverwerving ten koste van het resultaat en/of de kwaliteit. Tevens wordt in de knelpunten monitor 

woningbouw 2003 vermeldt dat er een gebrek is aan geschikte bouwlocaties. Voor bijna elk veldje in 

een grote stad is door diverse bedrijven wel een plannetje ingediend bij de gemeente. De makkelijkste 

binnenstedelijke lócaties zijn allang door ontwikkelaars en de gemeenten vastgepakt. Teule 115 ver

meldt dat de meeste binnenstedelijke locaties alleen geschikt zijn voor etagebouw. Dit kan tot een 

overspannen deelmarkt leiden. 

Doorlooptijd 

De doorlooptijd van een project vooral wordt bepaald door de lange verwervingsperiode. 116 Meestal 

wordt pas echt zaken gedaan als de zittende bedrijven of eigenaren zelf toe zijn aan verplaatsing. Een 

andere reden voor de lange verwervingstijd is vaak het verschil tussen de gewenste prijs op basis van 

de bedrijfsfunctie (markttaxatie) en de herontwikkelingswaarde. Er is vaak een periode nodig om de 

prijs als redelijk te accepteren op basis van herontwikkeling met woningen, ook al omdat er meestal 

niet veel mogelijkheden zijn om de prijs te verhogen. Zolang er geen verwervingen zijn gedaan of ver

plichtingen daartoe beperken de uitgaven zich tot planstudies, marktonderzoek en vaak milieuonder

zoeken. Deze laatste uitgaven zijn relatief beperkt en behoren tot de normale risico's van de project

ontwikkeling. Zodra er verwervingen zijn betaald of verplichtingen daartoe zijn aangegaan nemen de 

risico's sterk toe. Basis voor deze risico's is de grotere onzekerheid over de planning bij binnenstede

lijke locaties door restverwervingen, procedures met bezwaren van allerlei belanghebbenden en soms 

vertrek van (ongewenste) gebruikers. 

O.a. door de knelpunten die in dit rapport vermeld zijn , kan een project vertraging oplopen. Het gevolg 

van een langdurig project kan zijn dat het project in slechtere economische tijden terecht komt. Hier

door zal de verkoopprijs van een minder snel stijgen. Prijsstijgingen van bouwmaterialen e.d. kunnen 

daar tegenover wel stijgen. Ook rentekosten van de grond drukt aardig op de begrotingen van de pro

jecten. Voor de organisatie kan een langdurig traject ook problemen opleveren . Een organisatie krijgt 

te maken met vertrekkende personeelsleden en nieuwe personeelsleden die weer moeten worden 

ingewerkt. 

114 P. de Vries, K. Dol & H. van der Heyden, Knelpuntenmonitor woningbouw 2003, Delft 2003, p. 52. 

11 5 R. Teule, H. Priemus & M.F. Cheng, wonen in de knoop?, 's Gravenhage 1991, p. 81 . 

116 M.C. Kool, scriptie: Van Werken naar Wonen, Delft 1998, p. 24. 
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Realisatie 117 

Voor de profit-ontwikkelaar die gelieerd is aan een aannemer is het van belang om die realisatieknel

punten in het projectontwikkelingsproces mee te nemen welke voor grote vertragingen tijdens het 

bouwproces kunnen zorgen. De bouwers worden b.v. geconfronteerd met een slechte bereikbaarheid, 

wat niet alleen een probleem geeft in de aanrijdtijd van beton (dat binnen anderhalf uur gestort moet 

worden), maar ook met de aanvoer groot materieel. Andere voorbeelden zijn het verbod om over be

staande bebouwing heen te hijsen, een gebrek aan inrichtingsruimte voor een bouwplaats en het ver

bod op de plaatsing van brandstoftanks. De ontwikkelingen in de techniek zijn inmiddels zover dat re

delijkerwijs bijna alles te realiseren is. Het inzetten van bijzondere technieken gaat natuurlijk wel ge

paard met aanzienlijke kostenconsequenties. Heien in een weiland, waarbij geen rekening gehouden 

hoeft te worden met omliggende bebouwing, zal aanzienlijk goedkoper zijn dan heien in de binnen

stad. In de binnenstad mag geen schade ontstaan en de overlast dient geminimaliseerd te worden. 

Tevens is er meestal slechts beperkte ruimte om te opereren. 

Kennisverlies binnen de organisatie 

Het binnenstedelijke projectontwikkelingsproces wordt negatief beïnvloed door vele personele en or

ganisatorische wisselingen. Dit komt doordat het allemaal langlopende projecten zijn. Binnen de ont

wikkelaar zijn er verschillende momenten geweest dat er kennis verloren werd gegaan. Allereerst bij 

een wisseling van projectontwikkelaar op het project en als tweede, iets minder voorkomend, een wis

seling van ontwikkelaar (het bedrijf!). 

Overname project 

De onderzochte casussen hadden bijna allemaal te maken met wisselingen van projectontwikkelaars 

of management. Hierdoor heeft de ontwikkelaars te kampen met permanent verlies van waardevolle 

kennis doordat projectontwikkelaars (moeten) vertrekken. De kennis die is opgeslagen in de hoofden 

van de medewerkers is uiterst ongrijpbaar. Hierdoor is kennis verloren gegaan en komt de nieuwe 

projectontwikkelaar soms voor verassingen te staan. 

Een manier om de kennis te behouden is het opleiden van opvolgers. Alle uitgangspunten en aan

dachtspunten kunnen zo voldoende worden doorgesproken en vast worden gelegd. Er zal effectief 

omgegaan moeten worden met de kennis. Zoveel mogelijk informatie zal moeten worden gedocumen

teerd volgens bepaalde normen zodat bedrijfsovername of projectovername makkelijker verloopt. In 

dit zogenaamde 'overdrachtsdocument', of 'testament', zullen de technische en financiële kenmerken 

van het project worden vastgelegd. Daarnaast kan in een overdrachtsdocument een soort analyse en 

gebruiksaanwijzing worden gemaakt van de belangrijkste spelers van het proces. Een andere moge

lijkheid is om altijd een constante factor te houden binnen een project. Hiermee wordt bedoeld dat het 

niet zou mogen zijn dat de ontwikkelaar en manager tegelijkertijd van het project afstappen. Er zullen 

dus altijd mensen moeten zijn die doorlopen. 

Overname bedrijf 

De overname van een ontwikkelaar door een andere ontwikkelaar leidde bij enkele projecten tot ver

traging. Het waren projecten die meer aandacht nodig hebben of een optimalisatieslag, waar een an

dere risicobeoordeling aan vast zat of die andere rendementeisen kenden. Wat rendementseisen be

treft hebben ontwikkelaars hun eigen beleid. Tevens kunnen ontwikkelaar verschillen door cultuurver

schillen, personele invulling e.d. 

117 W. van den Bosch, scriptie: Stedelijk vernieuwen een vak apart, Delft 2002, p. 22. 
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De nieuwe ontwikkelaar had onvoldoende inzicht in de problematiek, problemen werden verborgen 

waardoor steeds nieuwe vraagstukken opdoken. 

5.5 Externe invloeden 

Er zijn tevens een aantal knelpunten gesignaleerd in de literatuur die invloed hebben op het project 

maar niet onder het plangebied, omgeving, projectorganisatie of overheid vallen. Deze knelpunten 

worden in dit rapport ingedeeld in externe invloeden. Hieronder worden invloeden verstaan van de 

pers, professionals en woonconsument. Tevens de marktomstandigheden die van belang zijn bij de 

verkoopbaarheid van een project. Eigenlijk zou deze categorie ook de exogene factoren genoemd 

kunnen worden alleen door dit onderzoek is gebleken dat b.v. de media wel beïnvloed kan worden. 

Marktomstandigheden 

Media 

Bij een binnenstedelijke ontwikkeling kan een ontwikkelaar last krijgen van de bevolking en de buurt. 

De media kan hierbij een belangrijke rol spelen. De media kan namelijk veel invloed hebben op om

wonenden en overige belanghebbenden. "Als de projectontwikkelaar goed contact heeft met de media 

en hierdoor het project positief op de kaart kan zetten zal de projectontwikkelaar daarmee ook min of 

meer de belanghebbenden bereiken. Een project moet positief groeien en niet steeds negatief in het 

nieuws komen", aldus een respondent. De projectontwikkelaar moet dus eigenlijk de media gebruiken. 

Een goede omgang met de media is een middel ter verbetering van het imago van de ontwikkelaar. 

Het is in dat kader van groot belang dat de juiste feiten en standpunten worden vertolkt en dat hierin 

consistentie wordt betracht. 

De omgeving van het project en de media hebben dus veel met elkaar te maken. De media is volgens 

een respondent beïnvloedbaar. "Als de projectontwikkelaar op een goede manier de informatiestroom 

leidt naar b.v. de buurt en op een juiste manier met de media omgaat, kan hij het leiden". 

Marktomstandigheden 

De komende jaren zullen een flink aantal binnenstedelijke projecten worden ontwikkeld. De vraag is of 

de markt deze plotselinge toevoeging van veel binnenstedelijke projecten wel op kan nemen. Het 

aanbod is teveel gericht op dure woningen teveel gericht op appartementen terwijl er veel vraag is 

naar betaalbare grondgebonden woningen. Doordat de doelgroep voor binnenstedelijke woningen 

kleiner is dat in uitleglocaties zal meer moeten worden ingespeeld op de wensen van de potentiële 

vragers. Hierdoor is een heel duidelijk een onbeheersbare component bij de afzet (en dus de op

brengsten). Volgens knelpuntenmonitor woningbouw 2003 spelen bij de verkoop van nieuwbouwwo

ningen vooral economisch getinte knelpunten een rol. "De slechte economische vooruitzichten is vol

gens de marktpartijen met stip het belangrijkste knelpunt. De ongunstige prijs-kwaliteit verhouding 

door de hoge grondprijzen en de hoge bouwkosten staan op nummer 2 en 3 gevolgd door een onvol

doende koopkracht bij de kopers."118 Deze conclusie heeft niet alleen betrekking tot binnenstedelijke 

locaties maar ook tot uitleglocaties. Daarom zal hierover ook weinig worden vermeld in dit rapport. De 

118 P. de Vries, K. Dol & H. van der Heyden, Knelpuntenmonitor woningbouw 2003, Delft 2003, p. 13. 
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knelpunten die wel als typisch binnenstedelijke knelpunten zijn te beschouwen en van invloed zijn op 

de afzetsnelheid van woningen zijn in figuur 12 weergegeven. 

Bij de uitleglocaties is meer sprake van een 

aanbiedersmarkt terwijl bij binnenstedelijke 

projecten meer sprake is van een vragers

markt. De risico's van binnenstedelijke wo

ningbouw kunnen door een goede marke

ting worden verkleind. Dit is niet gemakke

lijk. Een veel voorkomend woningtype in 

binnenstedelijke locaties zijn appartemen

ten. De markt hiervoor is kleiner dan voor 

eengezinswoningen. Daarnaast worden er 

bovendien de laatste jaren zeer veel wonin

Parkeernormen voor autoverkeer; 

Het aanbod is teveel gericht op appartementen 

• Bereikbaarheid autoverkeer; 

• Door de lange doorlooptijd sluit het aanbod van woningen 

in de projecten niet aan op de vraag 

Milieueisen op de locatie; 

Bouwtijd ; 

Bebouwingsdichtheid; 

Kosten ondergronds parkeren; 

Geluidsoverlast. 

Figuur 12. Knelpunten die invloed op de afzet hebben 

gen op de markt gezet in deze categorie. Het marktrisico is moeilijk beheersbaar. De ervaringen met 

binnenstedelijke projecten geven aan dat er een sterk wisselend verkooptempo bestaat tussen ver

schillende projecten. 

Een knelpunt dat in figuur 12 is weergegeven is de lange bouwtijd van binnenstedelijke bouwprojec

ten. Er is een marktrisico bij een lange (onzekere) looptijd van bouwprojecten. "Een acquisitieperiode 

van 4 tot 8 jaar voor een binnenstedelijk bouwproject is geen uitzondering. Door het verstrijken van tijd 

nemen de rentekosten toe en bestaat het risico van een verslechtering van de markt. Binnenstedelijke 

nieuwbouwwoningen is een specifieke markt en het prijsniveau van de woningen moet relatief hoog 

zijn om de hoge kosten voor verwerving, sloop en sanering te kunnen dragen." 119 

De onderzochte casussen waren langlopende projecten en zijn ontwikkeld in hoogconjunctuur. Er is 

bij alle casussen onvoldoende rekening gehouden met een mogelijk verslechterende markt. Aanpas

sing van de plannen aan de veranderende markt was niet mogelijk doordat flexibiliteit niet in het be

stemmingsplan aanwezig is. Dit heeft geresulteerd in een matige afzet, doordat o.a. woningen niet 

meer marktconform zijn. Vanaf het begin van een project moet rekening gehouden worden met fase

ring en flexibiliteit van het project. Hierdoor kan beter worden ingespeeld op een mogelijk veranderen

de markt. 

Bij een aantal casussen was tevens sprake van concurrerende projecten in de nabije omgeving. Ge

meenten zullen dit meer moeten sturen en proberen te voorkomen dat een aantal projecten tegelijker

tijd starten. De gemeente zal tevens het bestemmingsplan zodanig op moeten stellen dat er voor de 

uitwerking diverse mogelijkheden zijn zodat kan worden ingesprongen op een veranderende markt. 

5.6 Resumé 

In dit hoofdstuk zijn door middel van praktijk en literatuuronderzoek knelpunten van het binnenstedelij

ke projectontwikkelingsproces geïnventariseerd. 

De gevonden knelpunten zijn onderverdeeld in de categorieën plangebied, omgeving, overheid, pro

jectorganisatie en externe invloeden. 

De knelpunten van het plangebied hebben consequenties voor de projectorganisatie en wet- en regel

geving. Het in handen krijgen van een binnenstedelijke locatie kan gepaard gaan met lange onder

handelingen met de gevestigde bedrijven (mits de locatie in handen wordt gekregen door een prijs

vraag). Vaak zijn deelverwerving noodzakelijk zodat een goed plan kan worden ontwikkeld. Een goe-

119 M.C. Kool, scriptie: Van Werken naar Wonen, Amsterdam 1998, p. 16. 

TUie Real Estate Management & Development - 72 -



Binnenstedelijk projectontwikkelingsproces R. Wittermans 

de ontsluiting van het plangebied is namelijk niet altijd mogelijk. De projectontwikkelaar kan tevens 

opstallen aantreffen. Dit kunnen opstallen zijn die gesloopt mogen worden, maar ook monumenten. 

Veranderingen aan monumenten aan de buitenzijde is meestal moeilijk. Kennis en creativiteit zijn 

noodzakelijk om deze gebouwen op de juiste manier te herbestemmen. Bij monumenten moet reke

ning worden gehouden met de cultuurhistorische en bouwkundige staat, ruimtelijke en stedenbouw

kundig patroon, maatschappelijke situatie en de financiën. In een stappenplan is aangegeven waar 

rekening mee moet worden gehouden. Een omgevingsknelpunt is in dit onderzoek de belanghebben

den. Belanghebbenden kunnen een project soms jaren ophouden, door te procederen. De partijen 

kunnen soms grote belangen hebben omdat zij b.v. naast het project wonen of er hun winkel hebben. 

De overheid speelt ook een belangrijke rol bij de belanghebbenden. Zij kunnen namelijk politieke be

langen hebben. 

Dit was een klein aantal knelpunten welke zijn waargenomen tijdens de casestudy's. In tabel 12 zijn 

de overige gevonden knelpunten weergegeven. Deze zijn zo bondig mogelijk in dit hoofdstuk behan

deld, zodat de projectontwikkelaar een idee heeft wat hij zoal tegen kan komen bij de ontwikkeling van 

een binnenstedelijk bouwproject. 

Flora en fauna 

Bestaand groen 

Ontsluiting plangebied 

Infrastructuur 

Omgevingsbebouwing 

Zakelijke rechten 

Bereikbaarheid plangebied 
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Kennis en kennisverlies 

Marktomstandigheden 
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6 Knelpunten projectontwikkelingsproces binnenstede
lijke bouwprojecten 

In hoofdstuk 3 is een literatuur onderzoek gedaan naar mogelijke knelpunten voor de ontwikkelaar. In 

de resumé van dat hoofdstuk is een schema opgesteld waarin de gevonden knelpunten zijn ingedeeld 

in de categorieën plangebied, omgeving, overheid, projectorganisatie en externe factoren. Vervolgens 

is in hoofdstuk 4 een praktijkonderzoek uitgevoerd. De resultaten van het literatuuronderzoek en prak

tijkonderzoek zijn in hoofdstuk 5 weergegeven. In dit hoofdstuk worden de bevindingen ingedeeld in: 

de fasen van het projectontwikkelingsproces (§6.1 ), beïnvloedbaarheid (§6.2) en urgentie (§6.3). Om 

deze lijsten samen te stellen is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Allereerst literatuur. Van

uit de literatuur is een activiteitenlijst van het projectontwikkelingsproces opgesteld (bijlage 3). Als 

tweede zijn de casussen nader onderzocht op de eigenschappen van de aanwezige knelpunten. Naar 

aanleiding van deze bevindingen heeft de onderzoeker de knelpunten ingedeeld. De bevindingen zijn 

gecontroleerd door een aantal deskundigen. 

6.1 Indeling naar fasen van het projectontwikkelingsproces 

Om de knelpunten in te delen in de fasen van het projectontwikkelingsproces worden in dit rapport de 

knelpunten ingedeeld in de fasen van het projectontwikkelingsproces zoals in §2.5 is weergegeven. 

Figuur 13. Opdelen van het projectontwikkelingsproces in fasen 

.............. ..................... ....... ...................... .... .. ... 
! Acquisiteur 

: ··:······································•: .. :·············································································~;~;~~t~~~;;~~;~~~··· i 

' ' ' '--·-----· · ·-· ·· ·-· -- ·· ···· ·· --- '·---------·-- ---·· ···· ·' ······-· ·-··· · ·-·--------- ' -------------------------- -·----
' ' ' ' 

Pré-initiatief 1 Initiatief 1 j Voorlopig ontwerp 1 1 Definitief ontwerp 1 BESTEK 1 
A C D 

-- Casus l .,.___ Casus 

Daarnaast kan het proces nog gesplitst worden in fa

sen waar de acquisiteur en de projectontwikkelaar bij 

betrokken is (zie figuur 13). De projectontwikkelaar is 

meestal niet bij de locatieverwerving betrokken, maar de 

acquisiteur. De projectontwikkelaar wordt meestal pas 

op een project betrokken als er al een intentieovereen

komst ligt met een betreffende gemeente of dat er al een 

Figuur 14. Proces in fasen en onderzochte cases 

Pré-initiatief 

Initiatief 

Voorlopig ontwerp 

Definitief ontwerp 

locatie is verworven. Bij een acquisitie in vorm van een 

prijsvraag is meestal wel een projectontwikkelaar be- A B C D BESTEK 

trokken. In figuur 13 zijn tevens de beslisdocumenten in 

het proces weergegeven. Deze beslisdocumenten moe

ten opgemaakt worden in het begin of eind van een fase. 

Om knelpunten in de fasen van het projectontwikke-
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lingsproces in te delen moeten de knelpunten worden ingedeeld in groepen. Elke groep staat voor een 

moment in het proces. Deze groepen zijn in figuur 14 aangegeven met de letters: A, B, C en D. Op de 

volgende pagina is een lijst met knelpunten weergegeven ingedeeld in deze groepen. De lijst is sa

mengesteld na bestudering van een aantal casussen en literatuur. In figuur 14 is weergegeven waar 

de casus op het moment van onderzoeken zich bevond in het proces. De bestudeerde literatuur be

stond o.a. uit het kwaliteitsmanagement systeem van de ontwikkelaar, afstudeeronderzoeken en boe

ken. In bijlage 3 zijn de activiteiten van het projectontwikkelingsproces weergegeven. 

Plangebied Wet- en regelgeving 

Eigendomssituatie Randvoorwaarden overheid 

Politieke belangen 

Flora en fauna 

Bestaand groen 

Ontsluiting plangebied Projectorganisatie 

Inmeten plangebied Veel actoren 

Imago plangebied Publieke partijen 

Private partijen 

- Samenwerk. ontwikkelaar 

- Samenwerk. adviseurs 

Doorlooptijd project 

Omgevingsbebouwing Kennis en kennisverlies 

Planschade Oude plankosten 

Zakelijke rechten 

Bereikbaarheid plangebied Externe invloeden 

Omgang met de media 

Marktomstandigheden 

1111 = Niet direct actie noodzakelijk .. = Attentie noodzakelijk .. = Direct actie noodzakelijk 

6.2 Indeling naar beïnvloedbaarheid 

Een tweede indeling waar de knelpunten kunnen worden ingedeeld is in de "mate van beïnvloedbaar

heid". De beïnvloedbaarheid van een knelpunt is afhankelijk van de mate van invloed die de project

ontwikkelaar kan uitoefenen op de bron van een knelpunt. Een aantal knelpunten van het projectont

wikkelingsproces zijn in principe herstelbaar of beïnvloedbaar, met andere woorden: ze kunnen onge-
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daan of voorkomen worden. 120 Hiermee is tijd en geld gemoeid en heeft een directe relatie met de ge

volgen van knelpunten. De grootte van het knelpunt bepaalt de noodzaak tot beheersen, de beïn

vloedbaarheid bepaalt de mogelijkheid tot beheersen van een knelpunt. 121 Beïnvloedbare knelpunten 

zijn knelpunten die betrekking hebben op b.v.122
: technologie, milieu, tijd, kwaliteit, prijs/cashflow, in

formatie, organisatie, politiek/lokale goedkeuring en inspraak gemeenschap. Niet beïnvloedbare knel

punten hebben b.v. betrekking op de inflatie, rente, economie, rampen en toerisme. Van belang is dat 

niet-beïnvloedbare knelpunten kunnen worden voorzien, zodat er rekening mee kan worden gehou

den. Sommige knelpunten kunnen relatief eenvoudig te verbeteren, andere mogelijke knelpunten ver

gen veel aandacht: De beïnvloedbaarheid wordt in dit onderzoek met behulp van een drie punten

schaal uitgedrukt. In bijlage 5 is een indeling van knelpunten gemaakt naar beïnvloedbaarheid. Het 

resultaat hiervan is in tabel 14 weergegeven. Deze lijst is sterk afhankelijk van het soort project en het 

tijdstip in het projectontwikkelingsproces. 

Plangebied Wet- en regelgeving 

Eigendomssituatie Randvoorwaarden overheid 

Bodemonderzoek Politieke belangen 

Flora en fauna 

Bestaand groen 

Ontsluiting plangebied Projectorganisatie 

Inmeten plangebied Veel actoren 

Imago plangebied Publieke partijen 

Private partijen 

- Samenwerk. ontwikkelaar 

- Samenwerk. adviseurs 

Kennis en kennisverlies 

Oude plankosten 

Zakelijke rechten 

Bereikbaarheid plangebied Externe invloeden 

Omgang met de media 

Marktomstandigheden 

* Klein : Moeilijk te beïnvloeden, gemiddeld: Met veel moeite is het knelpunt te beïnvloeden, groot: Makkelijk te beïnvloeden. 

120 J.I.M. Halman, proefschrift:: Risicodiagnose in productinnovatie, Eindhoven 1994, p. 87. 

121 E. Gehner, Risicoanalyse bij projectontwikkeling, Amsterdam 2003, p. 61 . 

122 P. Lutke Schipholt, scriptie: Bouwproces en projectbeheersing, Delft 1996, p. 19. 
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6.3 Indeling naar 'go / no go' 

Naast knelpunten in te delen naar beïnvloedbaarheid kunnen knelpunten ook naar 'go' / 'no go' wor

den ingedeeld. In de voorgaande hoofdstukken is bij verschillende knelpunten al aangegeven of een 

knelpunt tot een 'no go' situatie kan leiden. In tabel 15 zijn de knelpunten ingedeeld in 'go' en 'no go' 

knelpunten. Vrijwel alle knelpunten kunnen tot een 'no go' situatie leiden. Bij een aantal knelpunten is 

de kans groter dat eerder tot een 'no go' situatie wordt geleidt. 

Bestaand groen 

Inmeten 

Zakelijke rechten 

Schade aan de omgeving 

Beeldkwaliteitsplan 

Samenwerking architect 

Samenwerking adviseurs 

Oude plankosten 

6.4 Indeling naar urgentie 

Eigendomssituatie 

Bodemonderzoek 

Ontsluiting 

Flora en fauna 

Belanghebbenden 

Milieuaspecten 

Bereikbaarheid 

Wet- en regelgeving 

Vergunningen 

Planologie en randvoorwaarden overheid 

Looptijd 

Samenwerking ontwikkelaar 

Samenwerking overheid 

Marktomstandigheden 

Media 

Als laatste indeling worden in dit onderzoek de knelpunten naar urgentie ingedeeld. Deze lijst is sa

mengesteld aan de hand van de bevindingen uit de literatuur, casestudy's en de gesprekken met ont

wikkelaars e.d. 

Verschillende ontwikkelaars hebben aangegeven, dat een aantal knelpunten helemaal geen knelpun

ten hoeven te zijn. Dit wordt tevens vermeld in "Kei - atelier, Wet en regelgeving". 123 Hierin wordt ge

steld dat de projectontwikkelaar met aandachtspunten zoals geluid, lucht of b.v. externe veiligheid, 

rekening moet houden. Door er op een goede manier rekening mee te houden en in goede samen

werking met de overheid, adviesbureaus e.d. kunnen mogelijke knelpunten geëlimineerd worden. 

Kennis bij de partijen is dus erg belangrijk. In tabel 16 is te zien dat hierdoor de samenwerking tussen 

de verschillende partijen als belangrijkste knelpunten worden erkend. Mensenwerk is lastig te beheer

sen. De knelpunten die daarna worden genoemd zijn voor de projectontwikkelaar van belang om te 

weten dat ze eventueel voor kunnen komen. Met de knelpunten moet rekening gehouden worden bij 

de inrichting van het projectontwikkelingsproces. 

In het knelpuntenschema naar urgentie zijn in horizontale richting tevens relaties gelegd. Wet- en re

gelgeving zijn namelijk gekoppeld aan de knelpunten plangebied en omgeving. 

123 J. Cüsters, Verslag KEI-Atelier "Wet- en regelgeving", 24 april 2003, Rotterdam 2003, p. 7. 
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6.5 Resumé 

Infrastructuur 

Omgevingsbebouwing 

Planschade 

Zakelijke rechten 

Bereikbaarheid loc. 

Milieuaspecten 

Wisselende 

cont.pers. 

Beleidskader 

Politieke belangen 

Wet- en 

regelgeving 

Private partijen 

Verwervingsproblemen 

Doorlooptijd project 

Realisatie 

Kennis/ kennisverlies 

Oude plankosten 

R. Wittermans 

Marktomstandigh. 

Media 

In dit model zijn knelpunten van het binnenstedelijke projectontwikkelingsproces van de profit

ontwikkelaar op verschillende manieren ingedeeld. 

Allereerst zijn de knelpunten ingedeeld naar de fasen van het projectontwikkelingsproces. Hierbij is 

het sterk afhankelijk van wat voor ontwikkeling het betreft. Bij een "prijsvraag" hebben kunnen bepaal

de knelpunten eerder aan de orde komen dan bij een ontwikkeling waarbij een locatie wordt aange

kocht en vervolgens wordt ontwikkeld. Als tweede zijn de knelpunten ingedeeld naar beïnvloedbaar

heid. De beïnvloedbaarheid van een knelpunt is afhankelijk van de mate van invloed die de project

ontwikkelaar kan uitoefenen op de bron van een knelpunt. Met behulp van een drie puntenschaal: 

groot, gemiddeld en klein wordt dit weergegeven. 

Om deze lijsten samen te stellen is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Allereerst literatuur. 

Vanuit de literatuur is een activiteitenlijst van het projectontwikkelingsproces opgesteld (bijlage 3). Als 

tweede zijn de casussen nader onderzocht op de eigenschappen van de aanwezige knelpunten. Naar 

aanleiding van deze bevindingen heeft de onderzoeker de knelpunten ingedeeld. De bevindingen zijn 

gecontroleerd door een aantal deskundigen. 

De meest riskante knelpunten zijn de knelpunten die moeilijk te beïnvloeden zijn en zeer urgent zijn. 

Samenwerking met adviseurs, overheid en andere ontwikkelaars vallen in beide categorieën. Ook de 

marktomstandigheden en de omgang met de media vallen hieronder. Veranderende marktomstandig

heden kan beheerst worden door b.v. flexibel te ontwikkelen. 
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7 Management van knelpunten 

In de formulering van de doelstelling wordt 'procesmodel' genoemd. Hier wordt onder verstaan: 

'Een model dat de projectontwikkelaar en de deelnemers vooraf en tijdens het project inzicht geeft in 

het blikveld van het ontwikkelingsproces, dusdanig dat de projectontwikkelaar weet wat deze moet 

managen en de deelnemers vooraf aan het proces kunnen beoordelen wat het proces inhoud.' 

Een binnenstedelijk project moet zoveel mogelijk beschermd worden tegen knelpunten. Omdat loca

tieontwikkeling een proces van lange adem is en gedurende de looptijd allerlei condities wijzigen, is 

het belang van project- en procesmanagement groot. Het procesmanagement heeft als voornaamste 

taak de timing van het projectontwikkelingsproces aan te sturen. 

In dit hoofdstuk worden management technieken besproken en vervolgens worden er keuzes gemaakt 

waaraan het model moet voldoen. In §7.1 komen inventarisatie methoden, identificatie methoden, 

kwantificering methoden aan de orde en als laatste onderdeel de beheersaspecten bij een bouwpro

ject. In §7.2 worden de onderdelen beschreven waaraan het model, dat wordt uitgewerkt in het laatste 

hoofdstuk van dit rapport, zal voldoen. 

7 .1 Managementtechnieken 

Het doel van project en procesmanagement is het opsporen en elimineren van mogelijke knelpunten 

die het project kunnen bedreigen. Door in een vroeg stadium de oorzaken van de knelpunten op te 

sporen en tegenmaatregelen te nemen, kan worden voorkomen dat er schade optreedt of kan de 

schade worden beperkt. Het managen van een projectontwikkelingsproces is een taak van de ontwik

kelaar. 

7 .1.1 Inventarisatie knelpunten 

Er zijn een aantal methoden om knelpunten te inventariseren. O.a. Gevers en Hendrickx124 vermelden 

een aantal inventarisatiemethoden om projectrisico's te inventariseren: interviews, brainstorming, ex

pertsessies en simulaties. Deze technieken vergen enige kennis en ervaring van de betrokkenen om 

kwalificatie mogelijk te maken.125 Het is van belang om met de projectbetrokkenen hier volop aan mee 

te werken, knelpunten mede te onderkennen en maatregelen te nemen. Voor een projectontwikkelaar 

bestaan deze projectbetrokkenen uit projectontwikkelaars, ontwikkelingsmanagers en directeuren. 

Tevens kan bij externe bedrijven en instellingen informatie ingewonnen worden. 

Interviews 

De deelnemers van het project kunnen worden benaderd voor een interview. Centraal staat hun visie 

op de mogelijke knelpunten die in het project kunnen voorkomen. 

124 T. Gevers & W. Hendrickx, Kansrijk risicomanagement in projecten, Schoonhoven 2001, p. 28. 

125 H.M. Fransen & B.P.M. Herberigs, scriptie: Risicomanagement in het bouwbedrijf, Eindhoven 1999, p. 16. 
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Brainstorming 

Brainstormsessies zijn bij uitstek geschikt voor het identificeren van onvoorspelbare zaken in een 

vroeg stadium van het project. Vaak gebeurt dit in de vorm van een workshop. In een workshop kun

nen alle denkbare knelpunten op tafel komen maar is alleen zinnig als alle betrokkenen, die verant

woordelijk zijn voor beslissingen en uitvoering, aanwezig zijn. Er zal een sfeer moeten heersen waarin 

iedereen vrijuit kan praten. Ook zullen alle partijen vooraf alle relevante informatie moeten kunnen 

bestuderen. 

Expertsessies 

Bij expertsessies zijn externe deskundigen aanwezig om samen met de direct betrokkenen adviezen 

uit te wisselen. Dit is vooral bruikbaar als de laatst genoemden minder ervaring hebben met een pro

bleem. Gevers en Hendrickx noemen een aantal voorwaarden voor het succesvol toepassen van ex

pertsessies. Allereerst zijn de experts niet direct betrokken bij het resultaat van het project, de experts 

zijn op geen enkele wijze van elkaar afhankelijk en de experts krijgen voorafgaand aan en tijdens de 

sessie volledige inzage in alle relevante informatie. 

Simulaties 

Simulaties zijn volgens Gevers en Hendrickx zeer zinvol wanneer de organisatie geen enkele ervaring 

heeft met een bepaald type project en er geen experts beschikbaar zijn . In een simulatie wordt de uit

voering van het project nagebootst in een natuurgetrouwe projectomgeving. 

Simulaties zijn erg tijdrovend. De andere methoden, die in deze paragraaf zijn beschreven, zijn ge

schikt om knelpunten te inventariseren. Ze zijn eenvoudiger zodat op een snelle manier mogelijke 

knelpunten in kaart worden gebracht. 

7.1.2 Identificatie van knelpunten 

Er zijn een aantal technieken om op een gestructureerde manier inzicht te krijgen in knelpunten van 

een project. 126 Het is van belang om een goed overzicht te hebben van alle mogelijke knelpunten. Een 

aantal hulpmiddelen dat kunnen worden gebruikt zijn : checklist, projectomgevingskaart, Failure Mode 

and Effect Analyses (FMEA), gebeurtenissenboom en risicomatrix. 

Checklist 

Een checklist is een lijst van knelpunten die wordt opgesteld op basis van kennis van en ervaring met 

voorgaande projecten en die kan worden gebruikt voor de risico-inventarisatie van een nieuw project. 

Projectomgevingskaart 

In een projectomgevingskaart staat het project weergegeven met de partijen die een rol spelen bij het 

project en de relaties tussen het project en de partijen en tussen de partijen onderling.127 Een projec

tomgevingskaart is bedoeld als hulpmiddel en moet daarom overzichtelijk en duidelijk zijn . 

Failure mode and effect analyses 

De Failure Mode and Effect Analyses (FMEA) is een techniek met als doel alle te voorziene onge

wenste gebeurtenissen in kaart te brengen.128 Het is een 'button-up' techniek. De projectontwikkelaar 

126 E. Gehner, Risicoanalyse bij projectontwikkeling, Amsterdam 2003, p. 13. 

127 Risman, quick scan voor planningen. Geraadpleegd 9 juni 2004 via 

http://www.risman.nl/basisdocumenten/risman_methode/quickscan_klein.doc. 
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stelt zich een knelpunt voor en gaat na wat de kansen en gevolgen hiervan kunnen zijn. De FMEA 

kent de volgende activiteiten: 129 "Het vaststellen van de belangrijkste mogelijke knelpunten, aangeven 

van de te verwachten gevolgen, inschatten van de ernst, inschatten van de ernst, aangeven van de 

oorzaken, inschatten van de kansen en aangeven van de maatregelen." Van elk knelpunt worden ver

schillende scenario's in kaart gebracht. Door een gebrek aan overzicht is de kans groot dat knelpun

ten door deze techniek over het hoofd worden gezien. 130 

Gebeurtenissen boom 

Een gebeurtenissenboom is een hulpmiddel bij het analyseren van de gevolgen van een bepaald knel

punt. Het knelpunt wordt in dit geval de begingebeurtenis genoemd. Een gebeurtenissenboom laat 

zien hoe deze begingebeurtenis in combinatie met het al dan niet optreden van volggebeurtenissen tot 

bepaalde gevolgen kan leiden. Het opstellen van een gebeurtenissenboom is met name zinvol wan

neer combinaties van de begingebeurtenis met volggebeurtenissen meerdere gevolgen kunnen heb

ben. Het is van belang bij een gebeurtenissenboom om goede vertakkingen op te stellen. 

Risicomatrix 

Bij een risicomatrix worden aan mogelijke knelpunten de kansen van optreden tegen het gevolg van 

optreden uitgezet. Een risicomatrix is een relatief eenvoudig beleidsinstrument en maakt het volgende 

mogelijk: 

• Het belang aan te geven; 

• Belangrijke knelpunten te scheiden van minder belangrijke; 

• De volgorde van de te analyseren knelpunten te bepalen en de invloed van de verbeteringsvoor-

stellen aan te geven. 

In een risicomatrix wordt het knelpunt in een kans en een gevolg (ernst van het knelpunt= kans x ge

volg) weergegeven. De kansen staan op de x-as en de gevolgen op de y-as.131 (figuur 15) Er vindt 

geen absolute inschatting van de kans en het gevolg plaats; de inschatting gebeurt door middel van 

klassen. Het is belangrijk niet te veel klassen te hanteren. Die maken de inschatting door experts 132 

alleen maar lastiger en wekken slechts een schijn nauwkeurigheid; terwijl het juist gaat om de aandui

ding van een ordegrootte. De risicomatrix geeft zo een subjectieve indeling op beide kenmerken in 

categorieën. In een gemiddeld project is de eenvoudige indeling voldoende. Deze kan beperkt blijven 

tot de indeling in klein, middel en groot (1,2 en 3). Bij grotere projecten is een indeling in vijf categorie

en aan te raden zodat gedetailleerder het risico kan worden weergegeven. De methode van Risman 133 

raad aan om een indeling in een even aantal klassen te gebruiken, zodat men gedwongen moet kie

zen. 

In figuur 15 is een risicomatrix in drie klassen weergegeven. Hierin zijn weer drie categorieën weerge

geven. Als een knelpunt een score (ernst van het knelpunt =kans x gevolg) van 1 of 2 heeft gekregen 

128 E. Gehner, Risicoanalyse bij projectontwikkeling, Amsterdam 2003, p. 13. 

129 J.I.M. Halman, proefschrift: Risicodiagnose in productinnovatie, Eindhoven 1994, p. 50. 

130 E. Gehner, Risicoanalyse bij projectontwikkeling, Amsterdam 2003, p. 15. 

131 T. Gevers & W. Hendrickx, Kansrijk risicomanagement in projecten, Schoonhoven 2001, p. 43. 

132 Een specialist bij een ontwikkelaar zal de projectontwikkelaar zijn. Als de projectontwikkelaar volgens de leidinggevende 

(ontwikkelingsmanager of directeur) niet over genoeg kennis beschikt zal een ervaren projectontwikkelaar de kansen en gevol

gen in moeten schatten. 

133 D. Well-Stam e.a., Risicomanagement voor projecten. Utrecht 2003, p. 32. 
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is er geen actie noodzakelijk. Bij een score van 3 of 4 is er attentie noodzakelijk en bij een score tus

sen de 6 en de 9 is onmiddellijk actie noodzakelijk. 

De risicomatrix de enige geschikte techniek voor identificatie van knelpunten bij projectontwikkeling. 

De checklist en de projectomgevingskaart kunnen als hulpmiddelen dienen.134 Voor dit onderzoek is 

deze methode verder onderzocht op bruikbaarheid. 

Groot 
(score= 3) 

(!) 
..J Accepteerbaar 0 
> Neutraal w 
(!) (score= 2) 

Score= 2 

Accepteerbaar 

Klein 
(score= 1) 

Score= 1 

Klein 
(score= 1) 

Figuur 15. Risicomatrix in drie klassen 
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7.1.3 Kwantificeren van knelpunten 
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"Het doel van kwantificering is het toekennen van een kwantitatieve waarde aan de waarschijnlijk

heids- en de waarde component van de knelpunten 135
." De volgende technieken kunnen hiervoor ge

bruikt worden: Risk premium, Risk Adjusted Discount Rate, Gevoeligheidsanalyse, Decision Analysis 

en Monte Carlo-simulatie. De keuze hangt af van het proces waarin risicoanalyse wordt geïmplemen

teerd. Tevens moeten tijd en budget beschikbaar zijn voor het uitvoeren van de analyse. In een eerder 

onderzoek (Gehner) zijn de verschillende technieken met elkaar vergeleken met verschillende criteria 

en hieruit is geconcludeerd dat geen enkele techniek volledig geschikt is voor toepassing op het pro

jectontwikkelingsproces. Voornamelijk aan de eis om zowel de kans als op het effect van een knelpunt 

weer te geven wordt niet voldaan. Een instrument dat geschikt is om zowel de kans als effect van een 

risico te expliciteren is het kwadrantenmodel136
, in dit onderzoek de risicomatrix. Dit instrument dient 

als basis voor dit onderzoek. 

134 E. Gehner, Risicoanalyse bij projectontwikkeling, Amsterdam 2003, p. 68. 

135 E. Gehner, Risicoanalyse bij projectontwikkeling, Amsterdam 2003, p. 67. 

136 E. Gehner, Risicoanalyse bij projectontwikkeling, Amsterdam 2003, p. 68. 

TUie Real Estate Management & Development - 84 -



Binnenstedelijk projectontwikkelingsproces R. Wittermans 

7.1.4 Beheersaspecten 

Om het projectontwikkelingsproces te managen kan gebruik worden gemaakt van procesbeheers

technieken. Onder beheersingstechnieken wordt het managen van alle sturende en regelende activi

teiten die erop gericht zijn de werkzaamheden in de onderscheiden fasen planmatig met de beschik

bare middelen te doen verlopen 137
. Tijd, Geld, Kwaliteit, Informatie en Organisatie zijn de beheersas

pecten bij een (bouw)project. 138 Het managen van de beheersaspecten in een projectontwikkelings

proces is voor te stellen als een cyclisch proces, dat begint met het stellen van een norm (methode 

van Prince2139). Deze norm wordt voor alle beheersaspecten aan het einde van de definitiefase van 

een project vastgesteld. Bij het beheersaspect 'Tijd' wordt gekeken naar de vertraging van een pro

ject.140 Bij het beheersaspect 'geld' kan het zowel gaan om extra kosten als om b.v. tegenvallende 

opbrengsten. Voor het aspect is het iets lastiger om een maatstaf te hanteren waarin het gevolg van 

het knelpunt kan worden uitgedrukt. In dit geval is de mate waarin een knelpunt afbreuk doet aan de 

gestelde kwaliteitseisen. Bij 'informatie' wordt gekeken naar de mate waarin het project gedocumen

teerd is en bij 'organisatie' kan onder andere worden uitgedrukt in de mate van draagvlak binnen een 

organisatie. 

Ervoor zorgen dat het projectresultaat er op tijd is en dat de activiteiten 

worden uitgevoerd volgens de tijdplanning en door de toegewezen 

capaciteiten (mensen en middelen) 

Ervoor zorgen dat het project rendabel is, dat de kosten van de 

projectactiviteiten binnen het budget blijven en dat de geplande 

opbrengsten van het projectresultaat tot stand (kunnen) komen . 

Ervoor zorgen dat het projectresultaat goed genoeg is, d.w.z. dat het 

voldoet aan de (kwaliteits)eisen binnen de marges, dat tussenresultaten 

worden getoetst aan die eisen en dat de daarvoor benodigde middelen 

beschikbaar zijn . 

Ervoor zorgen dat het projectresultaat eenduidig is vastgelegd en 

goedgekeurd, dat van de beslisdocumenten steeds bekend is welke de 

laatst geldende zijn, wat de distributie daarvan is en op welke wijze deze 

documenten gewijzigd mogen worden . 

Ervoor zorgen dat iedereen weet wat ieders taken, verantwoordelijkheden 

en bevoegdheden zijn, op welke wijze men met elkaar moet samenwerken 

en hoe het uiteindelijke projectresultaat overgedragen moet worden 

Bron: Kohnstamm, P.P., Regterschot L.J., De manager als bouwheer, 1994, p. 101. 

Stichtings

kosten opzet 

(SKO) 

PvE, bestek 

1 nformatieplan 

Beleidsplan 

137 RISMAN-methode. Dit is een methode voor risicoanalyse en risicomanagement, die is ontwikkeld in een samenwerkingsver

band tussen Rijkswaterstaat, NS Railinfrabeheer, Gemeentewerken Rotterdam, TU Delft en Twynstra Gudde. Bron: D. Well

Stam e.a., Risicomanagement voor projecten. Utrecht 2003. 

138 P.P. Kohnstamm & L.J. Regterschot, De manager als bouwheer, Den Haag 1994, p. 100. 

139 De methode Prince2 is gebaseerd op bestaande projectmanagementmethoden. Doordat de methode inmiddels al weer en

kele jaren bestaat, is de werking ervan in de praktijk getoetst en aangepast. Prince2 benadert projectmanagement procesmatig . 

(P. Janssen, Projectmanagement volgens Prince2, Amsterdam 2003.). 

140 D. Well-Stam [et al], Risicomanagement voor projecten. Utrecht 2003, p. 32. 
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7.1.5 Gevolgen van de beheersaspecten 

De gevolgen van de beheersaspecten is sterk afhankelijk van het soort project. Bij een project met 

een looptijd van 5 jaar kan een vertraging van 1 jaar ernstig zijn, terwijl bij een project met een looptijd 

van 15 jaar een vertraging van 1 jaar niet ernstig hoeft te zijn. Marktomstandigheden speelt hierbij een 

grote rol. Bij een stijgende markt kan het vastgoed namelijk sneller in waarde stijgen dan dat er b.v. 

rente over de grond moet worden betaald. In tabel 18 zijn de gevolgen van de beheersaspecten uitge

drukt in klein, middel of groot. Als voorbeeld zijn aan de waarden gevolgen gekoppeld. 

(vertraging van (invloed op (Verl. levensduur (afbreuk aan (Mate van 

het project) rendement) vastgoed) documentatiegraad) draagvlak) 

Klein 0 tot 3 maanden 0 tot 0,5 miljoen 0 tot 1 jaar Beperkt Wordt nauwlijks 

euro gedocumenteerd gedragen 

Neutraal 3 tot 6 maanden 0,5 tot 1 miljoen 1 tot 3 jaar Onnauwkeurig Wordt beperkt 

euro gedocumenteerd gedragen 

Groot Meer dan 6 Meer dan 1 Meer dan 3 jaar Absoluut niet Wordt algeheel 

maanden miljoen gedocumenteerd gedragen 

Bron. Well-Stam, D. van E.A. , Risicomanagement voor projecten, 2003, p. 33 - 35. 

Het gevolg in tijd is te bepalen aan de hand van de planning. In figuur 16 is een schematische weer

gave van een basisplanning weergegeven. Hierin staan de verschillende fasen van het projectontwik

kelingsproces weergegeven en de belangrijkste planologische procedures en vergunningen. Deze zijn 

weergegeven omdat ze een belangrijke invloed op het verloop het tijdspad hebben. In de planning is 

het kritieke pad weergegeven met een dikke lijn . De mate van verschuiving door een knelpunt van het 

kritieke pad bepaald de klasse van het gevolg (tabel 18). 

ONTWIKKEUNGSPLANNING 

Opgesteld 

Versie , .. , - """ -Fas Omschrijvtng maand. . ' ' ' . ' ,0 " " 1 ' 3 1 ~ 1 5 1 8 ' . ' ,0 " " 1 ' ' . ' . ' ' ' ,0 " " 
1 1 

1 PLANOLOGIE EN VERGUNNINGEN 

• 
"Wijziging bestemmingsplan 

BoUW\lergunningsstukl<en 

Artikel 19 proceóure WRO --8o1JW11ergunning 

Sloopvergunning 

Kapvergunning 

Aanlegvergunning 

Bezwaar en beroepmogelijkheden --
2 VERKOOPTRAJECT 

3 ONlWIKKEUNGSTRAJECT 

Basisdocument .... 
Programma van eisen -
Voorlopig Ontwerp (VO) 

Definitief Ontwerp (0 0) 

BESTEK 

Oplevering en afronding 

Start bouw datum -
Figuur 16. Praktijkvoorbeeld planning 

Het gevolg in geld kan worden bepaald aan de hand van de begroting (stichtingskostenopzet, SKO). 

In figuur 17 is een praktijkvoorbeeld van een stichtingskostenopzet weergegeven. Door het optreden

de knelpunt te kwantificeren en in te voeren in de referentiebegroting kan de klassen van gevolg wor

den bepaald. 
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Grondkosten Opbrengsten woningbouw 

A"1koop grond / erfpa:hl € 5.750.000,00 Grond kopa-s € 7.107.395,00 
Rente in aankoop grond € Ontwikkelingskosten € 
Kadastrale kosten € 4.903,00 Termijnen kopers € 31 .373.151 ,00 
1 nfrastructwr € 
Oude pl"1kosten € 1.330.000,00 Opbrengsten canmercieel 

Bijzondere kosten € 241 .800,00 Opbrengst belegg,r € 5.575200,00 

GRONDKOSTEN € 7.326,703,00 ( 15%) Grond belegg,r € 

Bouwkosten Opbrengst pa-keren 

Ai:llneemsan € 35.259.790,00 Opbrengst pa1<,ren € 6.937.815,00 
Afkoop risico prijsstijging € 705.196,00 Grond belegg,r € 
BOUWKOSTEN € 36.964.986,00 ( 72% ) 

TOTAAL OPBRENGSTEN € 60.993.661,00 ( 101,8%) 
Bijkomende kosten 
ArcMect € 800.000,00 
Stedenbouwkundige € RESULTAAT € 923,436,00 ( 1,8%) 

Constructeur € 275.000,00 
lnt,rne,lexterne verschàten € 10.100,00 Kengetallen 

Grondond<rzoek € 25.925,00 Bouwkosten p..- M2 
Adviseurs € 166.758,00 Bouwkosten p..- M2 

Toezicht en directievoering € 242300,00 Bouwkosten p..- M3 
Promoüekosten € 30.030,00 Opbrengst p..- M2 

Notaiskosten € 75.000,00 Opbrengst p..- M2 

GIWgW"1tie € 92.044,00 Opbrengst p..- M3 
A"1Sluitkosten (G,W ,E, etc.) € 1.310.470,00 
Legeskosten € 341 .667,00 Rendement 

Rentekosten € 89.835,00 

Onworzien € 935.016,00 I.R.R. (e.v. 95%) 15,6% 
Algemene kosten € 2.384292,00 

TOTAAL BIJKOMENDE KOSTEN € 6.TTS.437,00 ( 14% ) 

TOTAAL STICHTINGSKOSTEN € 60.070.126,00 ( 100%) 

Figuur 17. Praktijkvoorbeeld stichtingskostenopzet 

7.1.6 Beheersmaatregelen 

Het beheersen van de knelpunten kan door middel van: vermijden, reduceren, accepteren en over

dragen. Vermijden is het uitsluiten van de kans dat een gebeurtenis optreedt. Hierbij is sprake van 

knelpunten afwijzen en in het extreemste geval stopzetten ('no go') van een binnenstedelijk project. 

Indien het risico niet kan worden vermeden is het meest effectief om de kans op of het effect van een 

risico te verkleinen. Het overdragen van een knelpunt is het knelpunt onder de verantwoordelijkheid 

van de partij die het effect van het optreden van een knelpunt het beste kan dragen. Bij accepteren 

wordt het knelpunt geaccepteerd, maar er wordt niets concreet aan gedaan, behalve dan dat je er van 

bewust bent. 

Kwade gevolgen wegnemen Reduceren van gevolgen Project extern verzekeren Niets doen / afwachten 

Kans van optreden wegnemen Segmenteren Transfer naar derden Marges inbouwen 

Afwijzen knelpunt Reduceren van kans van Delen met derden Goint Zelf financieren (inter 

optreden venture) verzekeren) 

Omzeilen knelpunt Inhouwen stop-opties Managementplan 

Herdefinitie knelpunt Bouw/locatie wijzigen "rampenplan" opstellen 

Stopzetten project ("no go") Experts inschakelen 

Bron: H.M. Vermande, M.G. Spalburg, Risicomanagement in de bouw: een verkenning, Rotterdam 1998, p. 22. 

Nadat de stappen van het beheersen van knelpunten doorlopen zijn en de resterende risico's voor de 

partijen acceptabel zijn, zal moeten worden beoordeeld of de kosten van de maatregelen en het deel 

dat zelf moet worden gedragen acceptabel en haalbaar zijn . Als dit het geval is, zal besloten worden 
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tot uitvoering. Is dit niet het geval dan zal opnieuw kunnen worden gekeken of er een andere manier is 

om het risico alsnog acceptabel te maken. Na realisatie zal worden geëvalueerd of het beoogde resul

taat is behaald. 

Er hoeft niet bewezen te worden dat het knelpunt zich zal voordoen. Vaak is voldoende om een knel

punt te verwachten. Het zich bewust zijn van faalfactoren, onzekerheden en bedreigingen leidt op zich 

al tot onzekerheidsreductie omdat er dan meer kennis van het project is. De te nemen maatregelen 

kunnen hierop worden afgestemd. 

Het knelpunten inventarisatie proces is daarmee in de eerste plaats een kennisgenerend proces. Na 

inventarisatie neemt de kennisopbouw in de loop van het herontwikkelingsproces toe en worden 

sommige knelpunten gedurende het proces uitgesloten. Dit doormiddel van het te nemen van be

heersmaatregelen. 

7.1.7 Fasen van het projectontwikkelingsproces 

In het projectontwikkelingsproces zitten zogenaamde faseovergangen die belangrijke integratiemo

menten zijn in het projectverloop.141 Elke overgang van de ene naar de andere fase is een beslismo

ment voor het management omdat ze op dat moment van informatie worden voorzien van de project

ontwikkelaars.142 Rapportage hiervan geschied in beslisdocumenten. Een model om het proces beter 

te kunnen beheersen kan dus het beste gekoppeld worden aan de beslisdocumenten. 

In hoofdstuk 2 (§2.5) is gebleken dat de initiatieffase en de planontwikkelingsfase de fasen zijn waarin 

knelpunten het meest intensief door de marktpartijen worden ervaren. Voor dit onderzoek is gekozen 

om een model te ontwikkelen voor de initiatieffase, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, bestek en 

verkoop. Tijdens de verkoop en bestekfase zal de projectontwikkelaar het proces alleen maar bewa

ken en zo nodig bijsturen. Een voorbeeld van een aspect dat bewaakt moet worden tijdens de ver

koopfase kan b.v. een procedure zijn die door het verkoopproces loopt. Hiermee wordt is er een grote 

onzekere factor. De projectontwikkelaar kan namelijk geen opleverdatum verstrekken aan de kopers 

omdat de datum van start bouw nog niet zeker is. Deze is namelijk afhankelijk van de procedure die 

nog loopt. De projectontwikkelaar loopt hier een groot risico omdat een procedure die door het ver

kooptraject loopt de datum van start bouw kan laten opschuiven. Het projectontwikkelingsproces loopt 

eigenlijk af als een dergelijke procedure doorlopen is. Het is van belang om aan te geven waar de 

knelpunten optreden of opgelost moeten worden. 

141 G. Wijnen, W. Re nes & P.M. Storm, Projectmatig werken, 1 gd• druk, Utrecht 2001 , p . 104. 

142 P. Janssen, Projectmanagement volgens Prince2, 2003, p . 67. 
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7.2 Opzet onderdelen model 

In de inleiding (hoofdstuk 1) van dit onderzoek is een deelvraag geformuleerd, waarin staat of het mo

gelijk is om knelpunten modelmatig weer te geven en in de toekomst mogelijk te beheersen. In deze 

paragraaf zijn de onderdelen opgesteld waaruit het te ontwikkelen model bestaat. In figuur 18 zijn de 

onderdelen schematisch weergegeven en zullen in deze paragraaf nader worden toegelicht. Dit is een 

eerste opzet van het model. Deze onderdelen zijn opgesteld naar aanleiding van het onderzoek, naar 

managementtechnieken, uit de vorige paragraaf. 

: Deel 1: QUICK SCAN : Deel 2: LOGBOEK 

Figuur 18. Eerste opzet model 

Toetsing van de eerste opzet 

Er is gezocht naar meningen over de theorie (eerste opzet model), door middel van interviews met 

deskundigen (projectontwikkelaars, ontwikkelingsmanagers en kwaliteitsmanagers). De interviews 

waren open interviews 143 (§ 1. 7). 

Naar aanleiding van de onderdelen die in deze paragraaf zijn beschreven is het model teruggekop

peld. Per onderdeel is gevraagd naar hun mening. Als laatste topic die is voorgelegd aan de respon

denten, is de bruikbaarheid van het model. Deze bevindingen hiervan zijn weergegeven in de volgen

de paragraaf (§7.3). Deze op- en aanmerkingen van de respondenten, zijn in deze paragraaf bij de 

uitleg van de onderdelen meegenomen. De uitwerking van de interviews is in bijlage 7 weergegeven. 

Om de betrouwbaarheid en daarmee de kwaliteit van dit onderzoek te vergroten is de verzamelde do

cumentatie op een zorgvuldige wijze georganiseerd en gedocumenteerd. De documentatie bestaat uit 

bandopnamen van de interviews die zijn afgenomen. Andere onderzoekers worden hiermee in staat 

gesteld de conclusies van dit onderzoek na te lopen. 

Fasen van het projectontwikkelingsproces 

Het model is gekoppeld aan de planning en de daarbij horende fasering. Knelpunten moeten in de tijd 

worden uiteengezet omdat het van belang is om te weten wanneer knelpunten afgewerkt moeten wor

den. In hoofdstuk 2 is geconcludeerd dat de activiteiten van de projectontwikkelaar in principe ophou

den na het definitieve ontwerp. Het model zal hierdoor worden gekoppeld aan de fasen: (pré-initiatief), 

initiatief, voorlopig ontwerp (VO) en definitief ontwerp (DO) (figuur 19). 

143 D.B. Baarda, M.P.M. De Goede & J. Teunissen, Basisboek open interviewen, Houten 1996, p. 26. 

TUie Real Estate Management & Development - 89 -



Binnenstedelijk projectontwikke/ingsproces R. Wittermans 

... Model i 

BESTEK 1 

Figuur 19. Onderdelen projectontwikkefingsproces voor het model 

Niet-projectgebonden (quick scan) en projectgebonden (logboek) 

Het model zal bestaan uit twee delen: een 'projectgebonden' en een 'niet-projectgebonden' deel. Het 

niet-projectgebonden deel kan beschreven worden als: 'Een databank van mogelijke knelpunten die 

kunnen voorkomen tijdens het projectontwikkelingsproces'. Het projectgebonden deel kan beschreven 

als volgt worden beschreven: 'Een lijst van mogelijke knelpunten van het project' . 

Uit het 'niet-projectgebonden' deel wordt informatie gewonnen om het projectgebonden onderdeel 

samen te stellen. De basis van het 'niet-projectgebonden' deel vormen de bevindingen uit voorgaande 

hoofdstukken. In het 'niet-projectgebonden' onderdeel zal de kans van optreden van mogelijke knel

punten moeten worden bepaald. De gevonden knelpunten, uit de vorige hoofdstukken, zullen voor het 

model vertaald worden naar een vraagstelling (zie tabel 20) 

Risicomatrix 

De risicomatrix is de enige geschikt manier voor identificatie van knelpunten omdat in een risicomatrix 

het knelpunt wordt opgesplitst in een kans en een gevolg (kans x gevolg). Deze worden weergegeven 

in de driedelige indeling: klein, neutraal en groot (§7.1.2.). 

Kans van optreden van knelpunten 

De kans van optreden van een knelpunt wordt bepaald door antwoord te geven op een aantal vragen 

(tabel 20). Deze vragen zijn onderdeel van de quick scan (figuur 18) en moeten beantwoord worden 

met klein , neutraal of groot. 

Daarnaast kunnen de vragen ook beantwoord worden met 'niet onderzocht'. Een 'niet onderzocht' 

knelpunt is een knelpunt met een hoog risico en bepaalt het risicoprofiel nog veel erger. "Het zijn din

gen die nog juist onderzocht moeten worden: 'things to do'." Aldus een respondent. 

Omdat elk binnenstedelijk project als uniek te beschouwen is, zal het model flexibel en invulbaar moe

ten zijn met andere mogelijke knelpunten. "Het is van belang om niet blind te staren op de knelpunten 

die in de quick scan zijn weergegeven. Er zullen altijd mogelijke knelpunten zijn die niet vanuit erva

ring opgebouwd zijn", aldus een respondent. Het model zal dus nooit compleet zijn. "Het model zal 

flexibel moeten zijn omdat hij moet blijven muteren. Knelpunten veranderen in de tijd en het beeld van 

de knelpunten veranderen." Sommige ontwikkelaars wisten de lijst met knelpunten nog aan te vullen 

met een aantal knelpunten. Genoemde knelpunten zijn o.a.: oude fundamenten , vrijstelling bouwbe

sluit bij monumenten, hoogte / schuinte verhouding omringende bebouwing, horeca, criminaliteit en 

geluidsoverlast van kanalen (boten). 
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mo elïk is? 

Hoe groot is de kans dat er binnen de organisatie te weinig kennis aanwezig is of dat er kennisverlies kan optre
den? 

Welke overi e knel unten kunnen voorkomen en hoe root is de kans daarvan? 

Gevolgen van knelpunten 

In het 'project gebonden' deel worden de gevolgen bepaald zodat de risicomatrix (zie §7.1.2 & figuur 

18) compleet is. De gevolgen worden voor het model uitgedrukt in tijd en geld. De gevolgen in kwali

teit, informatie en organisatie zal de gebruiker van het model moeten vertalen naar tijd en geld. "Kwali

teit, informatie en organisatie zijn minder goed te kwantificeerbare gevolgen", aldus een respondent. 

Tijd kan eigenlijk ook uitgedrukt worden in geld omdat de ontwikkelaar bij vertraging van een project 

voor rente kosten komt te staan. In dit onderzoek wordt het gevolg uitgedrukt in tijd en geld omdat tijd 

een erg belangrijke factor is bij projectontwikkeling. 

Er is voor dit onderzoek gekozen om een driedelige indeling toe te passen. De mate van gevolg zal 

dus ook in een driedeling worden weergegeven. Het gevolg uitgedrukt in geld en tijd kan gekoppeld 

worden aan de exploitatie en de planning. De respondenten is gevraagd welke mate volgens hen is te 

gebruiken voor dit onderzoek. 

Om de mate van gevolg te bepalen, zal allereerst een planning en een begroting opgesteld moeten 

worden. Aan de hand van de invloed van een knelpunt op de planning en de begroting wordt de mate 

van gevolg bepaald. Allereerst is gevraagd naar de gevolgen in geld. Een 'klein' gevolg hebben geen 

(of vrijwel niet) invloed op het rendement van het project. Een 'neutraal' gevolg heeft een invloed van 
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0,5% op het rendement en een 'groot' gevolg heeft meer dan 0,5% invloed heeft op het rendement", 

aldus een respondent. De tijdsgevolgen kunnen ook zo worden uitgedrukt. "Een 'klein' gevolg heeft 

vrijwel geen invloed op het kritieke pad (max. 1 maand). Een 'neutraal' gevolg heeft een verschuiving 

van 1 tot 3 maanden op het kritieke pad. Een knelpunt wordt beoordeeld met een 'groot' gevolg als de 

verschuiving van het kritieke pad groter is dan drie maanden." Aldus een respondent. 

Een knelpunt kan betrekking hebben op verschillende soorten gevolgen, zoals: grondkosten, bouw

kosten , afzet, procedures, financieel/economisch .144 De knelpunten die invloed hebben op de grond

kosten , bouwkosten en financieel economisch werken kostprijsverhogend. De kostprijs heeft weer in

vloed op de verkoopprijs. Als de verkoopprijs omhoog gaat kunnen afzet risico's ontstaan. De proce

durele knelpunten hebben in eerste instantie invloed op de factor tijd. Zij werken altijd vertragend in 

een proces. Maar 'tijd is geld' en de vertraging leidt tot hoge rentelasten op al gedane investeringen. 

Deze rente komt terug in de verkoopprijs en werkt daarmee prijsverhogend. 

Beïnvloedbaarheid 

Door middel van de mate van beïnvloedbaarheid in te bepalen, kan aan de knelpunten een weging 

worden aangebracht. De beïnvloedbaarheid van een knelpunt heeft betrekking op een mogelijke af

name van het gevolg van het knelpunt. Is een knelpunt niet te beïnvloeden dan zal een reducerende 

maatregel geen effect hebben. De beïnvloedbaarheid is dus van belang om te bepalen of een eventu

ele responsmaatregel effect zal hebben. De grootte van het knelpunt bepaalt de noodzaak tot beheer

sen, de beïnvloedbaarheid bepaalt de mogelijkheid tot beheersen van een knelpunt. Voor dit onder

zoek worden drie klassen van beïnvloedbaarheid onderscheiden: niet of zeer moeilijk te beïnvloeden 

(klein) , met veel moeite te beïnvloeden (neutraal) of makkelijk te beïnvloeden (groot). 

Inventarisatie van de resultaten 

De kans van optreden wordt uitgezet in drie klassen. Elke klasse van gevolg heeft ook weer zijn eigen 

score. Door de kans en het gevolg te vermenigvuldigen en vervolgens de knelpunten te inventariseren 

op eindscore kan een inventarisatie worden opgesteld (figuur 20). In dit figuur ontbreekt de weging 

maar volgens een respondent geeft een dergelijk schema toch een bepaalde blik. Naast de kans en 

het gevolg met elkaar te vermenigvuldigen en in een 'barometer' weer te geven, kunnen de resultaten 

ook naar beïnvloedbaarheid worden weergegeven. 

Resultaten in risicomatrix Resultaten in 'barometer' 

• ,., Onmiddellijk actie noodzakeljk 
Max 

Aantal knelpunten • 10+17+18 • 50 
100 Max 

Il • Actie noodzakelijk 

Aantal knelpunten • 10+10+14 • 34 50 

~f:l 
Klein ~8 □ 

= Geen actie noodzakelijk 

Aantal knelpunten • 7+7+2 • 16 

Tctaal aantal knelpunten • 100 

Nin 0 Nin 

Klein Neutraal Groot 

KANS 
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~ ~ ~ Cl 
() ra ë. 
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Figuur 20. Risicomatrix en inventarisatie van knelpunten 

144 M. Dixit, scriptie: Risicomanagement in het locatieontwikkelingsproces, Delft 1997, p. 13. 
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Rapportage 
Nadat de kans, gevolgen en beïnvloedbaarheid zijn bepaald, zal er een beslissing moeten worden 

genomen. Aan de hand van de 'barometer' die hiervoor is beschreven kan geen beslissing worden 

genomen omdat hiervoor een 'goede' weging ontbreekt. Het geeft het management wel een beeld. De 

rapportage bestaat uit de volgende onderdelen: actieplan en een reactieplan .145 Ten aanzien van de 

belangrijkste knelpunten wordt in het actieplan gekeken welke beheersmaatregelen (§7.1 .6) genomen 

kunnen worden om de kans van optreden te verminderen of de eventueel te beperken. Dit wordt ver

woord in een actieplan, waarbij de consequenties van de actie (voor wat betreft tijd en geld) en de ac

tiehouder wordt vastgesteld . Voor het geval dat het actieplan niet blijkt te volstaan, is het gewenst om 

vooraf na te denken over maatregelen die een oplossing bieden voor de gevolgen van het optreden 

van een knelpunt. Deze maatregel wordt opgenomen in een reactieplan. Ook hierin worden de gevol

gen voor de planning en het budget en de actiehouder genoemd. 

7.3 Bruikbaarheid van een model 

In §7.2 is vermeld dat het (concept) model tevens is getoetst op bruikbaarheid. Een aantal responden

ten heeft hierover iets gezegd. 

Allereerst is het erg nuttig om het model te koppelen aan de beslismomenten van het projectontwikke

lingsproces. Hiermee kan de geschiedenis van het project worden vastgehouden. Bij een eventuele 

wisseling van projectontwikkelaars, ontwikkelingsmanagers, directie of zelfs ontwikkelaar kan d.m.v. 

het model redelijk snel en eenvoudig het verleden van het project worden nagegaan. 

Een model kan erg complex worden. Voor dit onderzoek is het model opgesteld in het computerpro

gramma: Excel. Misschien is het beter om hiervoor een programma te schrijven. Hierdoor kan het mo

del gebruikersvriendelijker worden. Het is hierbij van belang dat het model zeer flexibel moet zijn. "De 

kans is erg groot dat een programaatje heel frigide wordt en als je niks kan wijzigen, wordt het een te 

makkelijke invuloefening." Aldus een respondent. 

Als derde opmerking wat is genoemd, dat het van belang is om te weten "wie het model binnen de 

organisatie in de gaten houdt." Aldus een respondent. "Er zal een beheerder en een gebruiker moeten 

zijn. Als gebruiker kun je nieuwe knelpunten toevoegen aan het model maar de beheerder beslist of 

dit knelpunt een vaste plaats krijgt in het model." De gebruikers van het model hebben dus andere 

rechten dan de beheerder. Deze beheerder(s) zal over een brede kennis moeten beschikken. Een 

persoon die competentie heeft over het projectontwikkelingsproces als over de knelpunten". 

Als vierde werd het inschattingsrisico genoemd. Het invullen van het model is namelijk afhankelijk van 

persoonlijke kennis en meningen. Als de projectontwikkelaar een knelpunt met een lage score beoor

deeld kan hij deze in het verdere verloop van het proces vergeten, terwijl hij wel belangrijk is. Een an

der gevaar kan zijn dat projectontwikkelaars bepaalde knelpunten in de tijd gaan schuiven of niet in de 

tijd kunnen plaatsen. Een respondent gaf dit ook aan: "De ervaring van de projectontwikkelaar is mis

schien wel het grootste risico. Aan de andere kant kan een model bepaalde dingen wel communiceer

baar maken met de leidinggevende". 

7 .4 Volledigheid model 

Aangezien ieder project uniek is, zal het model toch moeten voldoen aan een redelijke mate van vol

ledigheid. Een betrouwbare mate van volledigheid is in redelijke mate bereikt door de verschillende 

145 APPM, Productblad RADAR, geraadpleegd via http://www.appm.nl/dwnl/prodbl_radar.pdf op 10 september 10:00 uur. 
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methoden van onderzoek (literatuur, casussen en interviews). Men zal bij toepassing van het model 

altijd alert moeten zijn vanwege het unieke karakter van projectontwikkeling. 

7 .5 Intersubjectiviteit 

Volgens Gevers 146 is de omgeving van het project, de organisatie en de manier van omgang door de 

'invuller van een risicomatrix' van invloed op het uiteindelijke resultaat. Dit geldt ook voor het ontwik

kelde model in dit rapport. De betrouwbaarheid is afhankelijk van de personen die het model invullen. 

Het model is een techniek maar blijft mensenwerk. Hoeveel kwantitatieve methoden ook gebruikt wor

den, de invoer blijft gebaseerd op menselijke aannames en veronderstellingen. 

Door het model door meerdere personen in te laten vullen wordt de uitkomst betrouwbaarder. Als de

ze personen hetzelfde invullen bij bepaalde knelpunten moeten zij dezelfde mate van subjectiviteit 

hanteren. We spreken dan van intersubjectiviteit. 

7.6 Meerwaarde 

Met een model kan de projectontwikkelaar een nieuw instrument ter beschikking krijgen in het kader 

van projectontwikkeling in binnenstedelijke bouwlocaties. De meerwaarde van het model is: 

• Het inzichtelijk maken van mogelijke knelpunten en een middel om deze ter discussie te stellen; 

• Overzichtelijke weergave van kans en gevolgen van mogelijke knelpunten; 

• Door het toepassen van het model worden op gedetailleerd niveau de binnenstedelijke aan

dachtspunten in kaart gebracht; 

• Bij het nader kwantificeren van de gevolgen kan de mate van invloed berekend worden op het 

rendement van het project; 

• Bij toepassing blijft kennis omtrent mogelijke knelpunten bewaard gebleven zodat bij eventuele 

overdracht kan worden weergegeven waar de aandacht moet liggen. 

7.7 De functie van het model 

De functie van het model is vergelijkbaar met die van een informatiesysteem. Er wordt gestreeft naar 

typering en monitoring van knelpunten van het binnenstedelijke projectontwikkelingsproces. Het model 

bezit de volgende functies: 147 

• Signaalfunctie: hierbij gaat het om het tijdig opsporen en signaleren van knelpunten en de ontwik

kelingen daarvan (monitoring); 

• Evaluatie-functie: deze functie heeft betrekking op het zichtbaar maken van de mate waarin geko

zen doelstellingen feitelijk bereikt zijn en van de mate waarin versterkte aandacht wenselijk is; 

• Planningsfunctie: Met het model kunnen knelpunten in de tijd worden uiteengezet; 

• Communicatiefunctie: het model biedt een basis voor communicatie tussen verschillende lagen in 

de organisatie. Zowel verticaal als horizontaal. 

146 T. Gevers & W. Hendrickx, Kansrijk risicomanagement in projecten, Schoonhoven 2001, p. 109. 

147 J. JAM. Smeets & P. Nuyten, Signaleringssystemen in het kader van stads- en buurtbeheer, uit: Handboek stedelijk beheer, 

Den Haag 1992, p. 84-1-1 . 
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7.8 Resumé 

Door in een vroeg stadium in het projectontwikkelingsproces de oorzaken van mogelijke knelpunten 

op te sporen en tegenmaatregelen te nemen, kan worden voorkomen dat er schade optreedt of kan 

de schade worden beperkt. 

Er zijn een aantal technieken bekend om op een gestructureerde manier inzicht te krijgen in knelpun

ten van het binnenstedelijke ontwikkelingsproces. Deze technieken zijn: checklist, projectomgevings

kaart, Failure Mode and Effect Analyses (FMEA), gebeurtenissenboom en risicomatrix. Hiervan is de 

risicomatrix een geschikte manier om knelpunten te identificeren bij projectontwikkeling omdat bij deze 

techniek knelpunten in een kans en een gevolg kunnen worden weergeven. De inschatting daarvan 

gebeurt door middel van klassen. 

Tevens is van belang om knelpunten te beheersen. Tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie zijn 

de beheersaspecten bij een (bouw)project. Het beheersen kan door middel van vermijden, reduceren, 

accepteren of overdragen. 

Na bestudering van de managementtechnieken is een model opgesteld om knelpunten van het bin

nenstedelijke projectontwikkelingsproces te voorkomen of te beheersen. Dit concept model is voorge

legd aan een aantal deskundigen om te toetsen. 

Het model welke verder uit zal worden gewerkt in het volgende hoofdstuk bevat een aantal kenmer

ken. Allereerst bestaat het model uit een 'projectgebonden' en een 'niet-projectgebonden' onderdeel. 

Het 'niet-projectgebonden' onderdeel wordt de quick scan genoemd. Het 'projectgebonden' onderdeel 

het logboek. 

De quick scan bestaat uit een 'algemene' databank van knelpunten en is opgebouwd uit de onderde

len: plangebied, omgeving, overheid, projectorganisatie en externe invloeden. Aangezien ieder project 

uniek is zal altijd bij toepassing van het model altijd alert moeten zijn. Door middel van technieken zo

als interviews, brainstorming en expertsessies kunnen overige knelpunten in kaart worden gebracht. 

In de quick scan worden de kans van optreden van mogelijke knelpunten bepaald. In het logboek de 

gevolgen. Door deze twee met elkaar te vermenigvuldigen ontstaat de mate van risico. De gevolgen 

kwaliteit, informatie en organisatie kunnen worden uitgedrukt in geld en geld. Tijd is ook geld omdat de 

ontwikkelaar bij vertraging van een project wel voor rente kosten komt te staan. De mate van gevolg 

kan dus gekoppeld zijn aan de invloed op het uiteindelijke rendement. Tevens zal de beïnvloedbaar

heid van een knelpunt moeten worden bepaald. Hierdoor kan een weging aan de knelpunten worden 

aangebracht. 

De functie van dergelijk model kan vergeleken worden met een informatiesysteem. Het model bevat 

de volgende functies: signalering-, evaluatie-, planning- en communicatiefunctie. Het model wordt ge

koppeld aan de beslismomenten in het projectontwikkelingsproces. 

Voor het model zullen gebruikers en beheerders zijn . De gebruikers zijn de projectontwikkelaar en de 

manager(s). Door het model in te laten vullen door meerdere personen wordt de uitkomst namelijk 

betrouwbaarder. Als deze personen hetzelfde invullen bij bepaalde knelpunten moeten zij dezelfde 

mate van subjectiviteit hanteren (intersubjectiviteit). De beheerder bepaald of het model eventueel 

mag worden aangevuld met 'nieuwe' knelpunten. 

Hiermee is een opzet voor een model ontwikkeld. Deze opzet zal in het volgende hoofdstuk verder 

worden uitgewerkt. 
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8 Model 

In hoofdstuk 7 zijn verschillende managementtechnieken behandeld en is een opzet van een model 

ontwikkeld. 

In dit hoofdstuk wordt het model verder uitgewerkt en zal verder in dit rapport model genoemd worden. 

In dit hoofdstuk wordt allereerst (§8.1) uitgelegd waaruit het model bestaat en het gebruik van het mo

del in een organisatie. In de tweede paragraaf (§8.2) wordt de verdere inhoud van het model om

schreven. Deze inhoud bestaat uit een aantal te doorlopen stappen. In de laatste paragraaf (§8.3) is 

het complete model weergegeven. 

8.1 Het gebruik 

Het model bestaat uit twee onderdelen: een niet-projectgebonden onderdeel en een projectgebonden 

onderdeel. Het niet-projectgebonden onderdeel is een checklist en wordt de quick scan genoemd. Het 

projectgebonden onderdeel wordt het logboek genoemd, en is gekoppeld aan de beslissingsmomen

ten in het projectontwikkelingsproces (zie figuur 19). 
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In figuur 21 is te zien dat na elke fase een koppeling plaats vindt met de quick scan om zonodig de 

quick scan of logboek te actualiseren. Onverwachtse knelpunten die tijdens het proces waargenomen 

worden en die nog niet in de quick scan zijn genoemd kunnen zo in de quick scan worden verwerkt. 

Naar mate de quick scan meer wordt toegepast zal hij uitgebreider worden. Het logboek wordt bij het 

beslisdocument gevoegd. 

Zowel de projectontwikkelaar als de ontwikkelingsmanager zal het model in moeten vullen. Eventuele 

verschillen zullen aan het licht komen en direct tot discussie leiden (§7.5). 

8.2 De inhoud van het model 

In figuur 22 is weergegeven uit welke stappen het model bestaat. In het schema zijn de handelingen 

weergegeven welke de projectontwikkelaar zal moeten ondernemen om het model op de juiste manier 

te gebruiken. 

De basis van het model vormt de risicomatrix. In het model wordt het risico berekend door kans te 

vermenigvuldigen met het gevolg. De inschatting gebeurt door middel van klassen. 
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Stap 1 b: Inventarisatie overige knelpunten 
Hulpmiddelen: interviews, brainstorrring, 

expertsessies 

Figuur 22. Model 

Quick Scan 

R. Wittermans 
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: Deel 2: LOGBOEK 

De quick scan bestaat uit een inventarisatie van mogelijke knelpunten. Deze knelpunten zijn weerge

geven in een vraagstelling. Het doel hiervan is om de kans van optreden te bepalen. Om de quick 

scan goed te gebruiken dienen drie stappen doorlopen te worden. In paragraaf §8.3 is de quick scan 

weergegeven. 

Stap 1: Invullen van de checklist 

Door middel van een checklist, opgebouwd uit: plangebied, omgeving, overheid projectorganisatie en 

marktomstandigheden en externe invloeden wordt de kans van mogelijk optreden van een knelpunt 

bepaald. Daarnaast zal de fase in het proces moeten worden aangegeven wanneer het knelpunt zich 

voordoet en opgelost moet worden. De fasen waaruit gekozen moeten worden zijn startdocument (A), 

Initiatief (B), voorlopig ontwerp (C) of definitieve ontwerp (D). 

Stap 2: Inventariseren overige knelpunten 

Na het invullen van de quick scan zal moeten worden nagedacht over mogelijke overige knelpunten 

die kunnen voorkomen, maar die nog niet in de quick scan zijn vermeld. Een aantal methoden hier

voor zijn: interviews, brainstorming, expertsessies of b.v. simulaties (zie §7.1 ). De volgende hulpmid

delen kunnen worden gebruikt: planningen, lijst van partijen, projectomgevingskaart e.d. 

Stap 3: Bijstellen quick scan 

Eventuele nieuwe knelpunten moeten geïmplementeerd worden in de quick scan. Van deze knelpun

ten moet tevens de kans van optreden en plaats in het proces worden bepaald. 
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Logboek 

Nadat de quick scan is ingevuld, zijn de kans van mogelijk optreden van knelpunten bepaald. Dit is 

projectgebonden. De gevolgen van de knelpunten worden in het logboek bepaald. De stappen die de 

projectontwikkelaar daarna nog moet nemen zijn: bepalen beïnvloedbaarheid, bepalen strategie en de 

rapportage. 

Stap 4: bepalen van het gevolg 

Voor ieder knelpunt zal het gevolg, in tijd of geld, moeten worden bepaald (zie tabel 21 ). Met de tijd 

wordt de vertraging bedoeld die opgelopen wordt als gevolg van het optreden van het knelpunt. Het is 

hierbij belangrijk op te merken dat met de vertraging alleen bedoeld wordt de tijd dat de oplevering 

van het project uitloopt.148 Het aspect geld beslaat de kosten die moeten worden gemaakt om de ge

volgen van het knelpunt te herstellen. 

Als het mogelijk is dan zullen de gevolgen berekend moeten worden door nieuwe invoerwaarden in de 

(referentiebegroting of planning) in te voeren. 149 Het gevolg wordt berekend door het verschil te ne

men tussen het nieuwe rendement of planning en het referentierendement of begroting. 

Klein 

Neutraal 

Groot 

Vrijwel geen invloed op het rendement 

Kleine invloed op het rendement (0% - 0,5%) 

Grote invloed op het rendement ( > 0,5%) 

Vrijwel geen invloed op het kritieke pad (max. 1 mnd.) 

Kleine verschuiving van het kritieke pad (1 mnd. - 3 mnd.) 

Grote verschuiving plaats van het kritieke pad (> 3 mnd.) 

Op de volgende pagina is het logboek weergegeven. Als deze in zijn geheel is ingevuld, wordt een 

risicoprofiel samengesteld. Het risicoprofiel bestaat uit een inventarisatie van de eindscores (kans x 

gevolg= eindscore) van de knelpunten. In figuur 23 is de risicomatrix weergegeven met daarin de re

sultaten van een analyse. De resultaten worden vervolgens in een 'barometer' weergegeven. Hierin 

staat naast elkaar de hoeveelheid knelpunten in de categorieën: onmiddellijk actie noodzakelijk, atten

tie noodzakelijk en geen actie noodzakelijk. 

Resultaten in risicomatrix Resultaten in 'barometer' 

• = Onmiddellijk actie noodzakeljk 
Max 

Aantal knelpunten• 10+17+18 = 50 
100 Max 

■ 
" Actie noodzakelijk 

Aantal knelpunten• 10+10+14 • 34 50 

□ 
= Geen actie noodzakelijk 

Aantal knelpunten= 7+7+2 = 16 

Totaal aantal knelpunten • 100 

Min 0 Min 

Klein Neutraal Groot 

KANS 

(D 
"C Cl> Cl> ~ ~ ~ 
en ., 

ii Cl> ., < ü 0 
0 > C 

I!! Cl> Cl> ,,, 
en Cl> i5 

., 
C C) a.. a, 
ë ., 

1/) 

Figuur 23. Risicomatrix en inventarisatie van knelpunten 

148 De knelpunten die invloed hebben op het kritieke pad van het project. 
149 E. Gehner, Risicoanalyse bij projectontwikkeling, Amsterdam 2003, p. 76. 
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Stap 5: Bepalen van de beïnvloedbaarheid 

Door de beïnvloedbaarheid aan te geven kan een weging aan de knelpunten worden aangebracht. 

Voor dit onderzoek worden drie klassen van beïnvloedbaarheid onderscheiden: klein (niet of zeer 

moeilijk te beïnvloeden), gemiddeld (met veel moeite te beïnvloeden) of groot (eenvoudig te beïnvloe

den). 

Tabel 22. Mate van beïnvloedbaarheid 

Met veel moeite te beïnvloeden 

Eenvoudig te beïnvloeden 

De uitkomsten in stap 5 en 6 kunnen worden weergegeven in één tabel (tabel 23). 

Tabel 23. Inventarisatie knelpunten naar beïnvloedbaarheid 

KLEIN 

Onmiddellijk act ie noodzakelijk Score (kans x gevolg) 4-6 

1 Geen actie noodzakelijk, Score (kans x gevolg) : 0-2 

1 GROOT 

Onm1ddell1jk actie noodzakel ij k Score (kans x gevolg) 4-6 

Geen actie noodzakelijk, Score (kans x gevolg) : 0-2 

Stap 6: Rapportage 

Voor niet-acceptabele knelpunten zal een strategie (vermijden, reductie, overdracht en acceptatie) 

moeten bepalen om de kans van optreden van een knelpunt te verkleinen of het minimaliseren van 

eventuele negatieve gevolgen. Naast maatregelen die genomen worden om knelpunten te voorkomen 

(actieplan) worden er ook maatregelen opgesteld voor het geval dat één van deze maatregelen niet 

werkt (reactieplan). 

Na het opstellen van de beheersmaatregelen (§7.1.6) wordt overgegaan tot het daadwerkelijk imple

menteren van de maatregelen.150 Aandachtspunten hierbij zijn de organisatie (actie door) en de bewa

king van de gerelateerde kosten. Na implementatie wordt de uitwerking van de beheersmaatregelen 

geëvalueerd. 

150 A. van Dijk, Pragmatisch risicomanagement, Artikel: Real Estate magazine, 2004/34, p. 16/17. 
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8.3 Quick Scan 

** Projectnaam ** 

: Concept / Definitief Opgesteld door 
: xxxxx Projectontwikkelaar 

Versie 
Documentnummer 
Datum 
Ontwikkelingsfase 

: dd-mm-jaar Ontwikkelingsmanager 

: NAAM 
: NAAM 
: NAAM 

: Pré-initiatief (A) / Initiatief (B) / Voorlopig ontwerp (C) / Definitief ontwerp (D) 

A Plangebied 

N ' fff)ff& 

Hoe groot is de kans dat er geen plan kan worden ontwikkeld 
door de eigendomssituatie? 

Aandachtspunten 

A-1 .1 Mogelijkheid tot verkrijging eigendom gehele plangebied? 

A-1 .2 Mogelij kheid samenwerking met overige grondeigenaren? 

Hoe groot is de kans dat de ontwikkeling negatieve gevolgen 
ondervindt door wat er in de bodem zit? 

Aandachtspunten 

A-2.1 Heeft bodemverontreiniging invloed op verdere planvorming? 

A-2.2 Hebben ondergrondse tanks invloed op verdere planvorming? 

A-2 .3 Archeologisch of cultuurhistorisch onderzoek noodzakelijk? 

A-
2

_
4 

Hebben mogelijke explosieven (oorlogsverleden) invloed op verdere 
planvorming? 

A-
2

_
5 

Hebben ondergrondse kabels en leidingen invloed op verdere 
planvorming? 

A-2.6 Heeft de grondwaterstand invloed op verder planvorming? 

Hoe groot is de kans dat aanwezige opstallen voor een 
knelpunt zorgen? 

Aandachtspunten 

A-3.1 Herontwikkeling van de opstallen 

A-3.2 

A-3.3 

A-3.4 

A-3.5 

A-3.6 

A-3.7 

A-3.8 

Invloed als de opstal een cultuurhistorische waarde bezit? 

Invloed als de opstal wordt meegenomen in de ontwikkeling 

Invloed als de opstal een monumentenstatus bezit? 

Hoe is de draagvlak onder de lokale bevolking omtrent de opstallen? 

Hoe is de bouwkundige staat van de gebouwen? 

Genoeg kennis omtrent de wet- en regelgeving over de opstallen? 

Mogelijkheid tot (tijdelijk) verhuren van de opstallen? 
(anti-kraak, tijdelijk verhuren) 
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o Neutraal 
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D Goed 
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D B 

D C 
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Hoe groot is de kans dat flora en fauna voor een knelpunt zorgen? 

Aandachtspunten 

A-4.1 

A-4.2 

Hoe groot is de kans dat bestaand groen voor een knelpunt zorgen? 

Aandachtspunten 

A-5.1 Kunnen de bestaande bomen in de plannen worden opgenomen? 

A-5.2 Is er een kapvergunning aangevraagd bij de gemeente? 

Hoe groot is de kans dat door middel van bestaande 
eigendomsverhoudingen geen ontsluiting mogelijk is? 

Aandachtspunten 

A-6.1 Grondenaankoop mogelijk t.b.v. ontsluiting? 

A-6.2 Overleg (samenwerking) nodig met andere partijen t.b.v. ontsluiting? 

Hoe groot is de kans dat het inmeten van de locatie niet goed is uitgevoerd? 

(digitaal inmeten) 

Is het mogelijk dat het plangebied een slecht imago heeft? 

Welke overige knelpunten kunnen voorkomen en hoe groot 
is de kans van optreden daarvan? 

Verdieping bij een JA antwoord 

A-9.1 Invullen mogelijke toekomstige knelpunten/ aandachtspunten 

Legenda: 

-

Geen actie noodzakelijk 
Attentie noodzakelijk 
Onmiddellijk actie noodzakelijk 

1:1• Niet Onderzocht 
Fasen: 

A = Pré-,ritiàie!, B = Initiatief, C=Voorlopig Ontwerp, D=Definitief Ontwerp 
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B Omgeving 

Hoe groot is de kans dat er belanghebbenden (omwonenden, :ii (naar B-2) □ A [I winkeliers e.d. ) bezwaar kunnen maken op de plannen? (naarB-1.1) □ B 
□ .. (naarB-1.1) □ C 
□ • (naarB-1 .1) □ D 

Aandachtspunten 

B-1.1 Zijn de omgevingsactoren in kaart gebracht? g JA 

□ NEE 

B-1 .2 Belang van de omgevingsactoren (en overige belanghebbenden) □ JA 

□ NEE 

B-1.3 Kracht van invloed van de actoren (sterk/zwak) □ JA 

□ NEE 

B-1 .4 Betrouwbaarheid van de actoren □ JA 

□ NEE 

B-1.5 Is er informatie (tekeningen, foto's, maquettes) verstrekt aan de actoren'. □ JA 

□ NEE 

Hoe groot Is de kans dat de ontwikkeling mogelijk :ii (naar B-3) o A [I hinder ondervindt door milieuaspecten? (naar B-2.1) o B 
□ .. (naar B-2.1) □ C 
□ • (naar B-2.1) □ D 

Aandachtspunten 

Heeft geluidshinder invloed op verdere planvorming? □ NEE DIII B-2.1 □ 111 (luchtvaartlawaai, weg- en spoorweglawaai, burenlawaai) 
□ • 

Heeft de luchtkwalttett (stofdeeltjes) invloed op verdere planvorming? □ NEE DIII B-2.2 ~--(stof van wegverkeer of industrie) 

Heeft externe veiligheid invloed op verdere planvorming? □ NEE DIII B-2.3 ~--(transportroutes gevaarlijke stoffen, naast gelegen bedrijvigheid) 

o NEE DIII B-2.4 Heeft geuroverlast invloed op verdere planvorming? 31111 
Hoe groot is de kans dat infrastructuur in de omgeving invloed kan :ii (naar B-4) o A [I uitoefenen op de planvorming? o B 

□ .. o C 
□ • o D 

Hoe groot is de kans dat omgevingsbebouwing invloed kan uitoefenen op de :ii (naar B-5) □ A [I planvorming? o B 

□ .. o C 
□ • o D 

i'î 
Hoe groot is de kans dat het begrote bedrag voor voor planschade wordt :ii (naar B-6) o A . [I overschreden? o B 

□ .. o C 

□ • o D 

Hoe groot is de kans dat er zakelijke rechten op het plangebied rusten? :ii (naar B-7) o A [I (erfdienstbaarheid, recht van overpad, overbouwing, rioolrecht e.d.) (naar B-6.1) o B 

□ .. (naar B-6.1) □ C 
□ • (naar B-6.1) □ D 

Aandachtspunten 
□ NEE 

B-6.1 Is er mogelijkheid tot het uitkopen van de zakelijke rechten? V J~ 

□ n.o. 

Kunnen de zakelijke rechten in de planontwikkeling worden □ NEE 

B-6.2 □ 
J~ 

meegenomen? V n.o. 
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Hoe is de bereikbaarheid van het plangebied? 

Aandachtspunten 

B-7.1 Bereikbaarheid met openb. vervoer mogelijk? 

B-7.1 Goed bereikbaarheid met auto(+ parkeren) 

B-7.1 Goed voetgangersnetwerk 

Welke overige knelpunten kunnen voorkomen en hoe groot 
is de kans van optreden daarvan? 

Verdieping bij een JA antwoord 

B-8.1 Invullen mogelijke toekomstige knelpunten / aandachtspunten 

Legenda: 

-

Geen actie noodzakelijk 
Attentie noodzakelijk 
Onmiddellijk actie noodzakelijk 

fpf• Niet Onderzocht 
Fasen: 

A = Pré-inniatiet, B = 1 nitiatief, C=Voorlopig Ontwerp, D=Definitief Ontwerp 
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C Overheid 

Hoe groot is de kans dat er vertragingen optreden door :ïi (naarC-2) o A [I wijzigende beleidskader (naar C-1 .1) o B 
□ .. (naar C-1.1) □ C 
□ • (naar C-1 .1) □ D 

Aandachtspunten 

C-1.1 Verwachte vertragingen omtrent de rijksbeleid? o JA 

□ NEE 

C-1.2 Verwachte vertragingen omtrent de provinciaal en regionaal beleid? o JA 

□ NEE 

C-1.3 Verwachte vertragingen omtrent lokaal beleid? □ JA 

□ NEE 

C-1.3 Wijziging bestemmingsplan □ JA 

□ NEE 

Hoe groot is de kans dat er vertragingen optreden door de :ii (naarC-3) o A [I wet- en regelgeving? (naar C-2.1) o B 
□ .. (naar C-2.1) □ C 
□ • (naar C-2.1) □ D 

Aandachtspunten 
o NEE 

1 11• C-2.1 Verwachte vertragingen omtrent de wetgeving locatieaspecten? 

□--□ • 

□ NEE 
1 -C-2.2 Verwachte vertragingen omtrent de wetgeving omgevingsaspecten? □ 111 

□ NEE DIII C-2.3 Verwachte vertragingen omtrent de wetgeving monumenten? ~--□ NEE 
1 -C-2.3 Is er een inventarisatie gemaakt van benodigde vergunningen? 

□--□ • 

□ NEE DIII C-2.13 Artikel 19 procedure WRO ~--□ NEE 
C-2.4 Bouwvergunning □ JÄ 

□ n.o. 

□ NEE 
C-2.5 Sloopvergunning □ JÄ 

□ n.o. 

□ NEE 
C-2.6 Kapvergunning □ JA 

□ n.o. 

□ NEE 
C-2.7 Aanlegvergunning □ JA 

□ n.o. 

□ NEE 
C-2.8 Monumentenvergunning □ JA 

□ n.o. 

□ NEE 
C-2.9 Milieuvergunning □ JÄ 

□ n.o. 

o NEE 
C-2.1 0 Ontheffing geluidsnormen □ JÄ 

□ n.o. 

□ 
NEE 

C-2.11 Bezwaar en beroep □ JÄ 

□ n.o. 

□ 
NEE 

C-2.1 2 Wijziging bestemmingsplan □ JÄ 

□ n.o. 

Hoe groot is de kans dat eventuele randvoorwaarden die door het rijk, :ii (naarA-4) o A [I provincie, gemeente of semi-overheid gesteld invloed kunnen hebben op de (naar A-3.1) o B 
ontwikkelingsplannen of het proces? □ .. (naar A-3.1) o C 

□ • (naar A-3.1) o D 
Aandachtspunten 

C-3.1 Randvoorwaarden parkeren □ JA 

□ NEE 

C-3.2 Randvoorwaarden wonen □ JA 

□ NEE 

C-3.3 Randvoorwaarden archeologie □ JA 

□ NEE 
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Hoe groot is de kans dat de ontwikkelaar bij de overheid te maken krijgt met 
politieke belangen? 

Welke overige knelpunten kunnen voorkomen en hoe groot 
is de kans van optreden daarvan? 

Verdieping bij een JA antwoord 

C-5.1 Invullen mogelijke toekomstige knelpunten/ aandachtspunten 

Legenda: 

-

Geen actie noodzakelijk 
Attentie noodzakelijk 
Onmiddellijk actie noodzakelijk 

bi Niet Onderzocht 
Fasen: 

A = Pré-iritiatiet, B = 1 nitiatief, C=Voorlopig Ontwerp, D=Definitief Ontwerp 

D Projectorganisatie 

,. 

Hoe groot is de kans dat de projectorganisatie te complex wordt door de vele 
actoren? 

~ 

Hoe groot is de kans dat samenwerking net publieke partijen moeizaam 
verlopen? 

Aandachtspunten 

D-2.1 Wisseling bij contactpersonen? 

Hoe groot is de kans dat samenwerking net private partijen moeizaam 
verlopen? 

Aandachtspunten 

D-3.1 Samenwerking met een ontwikkelaar 

D-3.2 Samenwerking met architecten 

D-3.3 Samenwerking adviseurs 
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Hoe groot is de kans dat de looptijd van de ontwikkeling uitloopt? 

,~ 

Hoe groot is de kans dat het project vertraging oploopt door realisatie 
knelpunten? 

Aandachtspunten 

D-5,1 Bouwgeluid 

D-5,2 Trillingen 

D-5,2 Logistiek 

Hoe groot is de kans dat er binnen de organisatie te weinig kennis aanwezig 
is of dat er kennisverlies kan optreden? 

Hoe groot Is de kans dat er oude plankosten aanwezig zijn op het project? 

~· .,,..:~,;ll?'~L~ 
Welke overige knelpunten kunnen voorkomen en hoe groot 
is de kans van optreden daarvan? 

Verdieping bij een JA antwoord 

D-5.1 Invullen mogelijke toekomstige knelpunten/ aandachtspunten 

Legenda: 

-

Geen actie noodzakelijk 
Attentie noodzakelijk 
Onmiddellijk actie noodzakelijk 

In•• Niet Onderzocht 
Fasen: 

A = Préáritiatief, B = 1 nltiatief, C=Voorlopig Ontwerp, D=Definltief Ontwerp 
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E Externe invloeden 

Hoe groot is de kans dat de media de ontwikkeling negatief beoordeeld? 

Hoe groot is de kans dat de ontwikkeling niet meer marktconform is bij een 
veranderende markt? 

Aandachtspunten 

E-2.1 Mogelijkheid om achteraf de plannen aan te passen? 

E-2.2 Fasering van de plannen mogelijk? 

E-3.1 Worden de plannen regelmatig getoetst op de marktomstandigheden? 

E-3.2 Is er voldoende flexibiliteit aanwezig in de plannen om te voldoen aan d 

Welke overige knelpunten kunnen voorkomen en hoe groot 
is de kans van optreden daarvan? 

Verdieping bij een JA antwoord 

E-3.1 Invullen mogelijke toekomstige knelpunten / aandachtspunten 

Legenda: 

-

Geen actie noodzakelijk 
Attentie noodzakelijk 
Onmiddellijk actie noodzakelijk 

■p•• Niet Onderzocht 
Fasen: 

A = Préarifütief, B = 1 nitiatief, C=Voorlopig Ontwerp, D=Definitief Ontwerp 
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8.4 Logboek 

•• Projectnaam •• 
Versie 
Documentnummer 
Datum 
Ontwikkelingsfase 

: Concept/ Definitief Opgesteld door 
: xxxxx Projectontwikkelaar 
: dd-mm-jaar Ontwikkelingsmanager 
: Pré-initiatief (A) / Initiatief (B) / Voorlopig ontwerp (C) / Definitief ontwerp (D) 

Code Omschrijving 

Score 

A-1 Eigendomssituatie / verwerving 
A-2 Bodemonderzoek 

Bodemverontreiniging 
Ondergrondse tanks 
Archeologie 
Explosieven 
Kabels en leidingen 
Grondwater 

A-3 Opstallen 
A-4 Flora en fauna 
A-5 Bestaand groen 
A-6 Eigendom - ontsluiting plangebied 
A-7 Inmeten plangebied 
A-8 Imago locatie 
A-9 Overige aandachtspunten 

8-1 Belanghebbenden 
8-2 Milieuaspecten 

Geluidshinder 
Luc:htkwal~M 
Externe veiligheid 
Geuroverlast 

8-3 tnfrastruduur 
B-4 OmgevingsbebolM'ing 
8-5 Planschade 
8-6 Zakelijke rechten 
8-7 Bereikbaarheid plangebied 
8-8 Overige aandachtspunten 

C-1 Beleidskader 
C-2 Wet- en regelgeving 

wetgeving plangebied 
Wetgeving omgeving 
Wetgeving monumenten 
Inventarisatie vergunningen 
Art. 19 procedure 

C-4 Randvoorwaarden 
C-5 Politieke belangen 
C-6 Overige aandachtspunten 

D-1 Veel actoren 
D-2 Publieke partijen 
D-3 Private partijen 

Samenwerking met ontwikkelaar 
Samenweriong architecten 
Samenwerking adviseurs 

0-4 Doorlooptijd project 
D-5 Realisatie 
0-6 Kennis en kennisver1ies 
D-7 Oude plankosten 
D-8 Overige aandachtspunten 

E-1 Beoordeling plangebied pers 
E-2 Marktomstandigheden 
E-5 Overige aandachtspunten 

Resultaten in 'barometer' 

(Pré-initiatief) 

t ii. 
1l 0 

! -ë :. 

ln~iatief 

? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 

? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 

? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 

? 
? 
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B 

. 
i ä. 
j : 
ë :. 

Voorlopig ontwerp 
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C 

Definitief ontwerp 

: NAAM 
: NAAM 
: NAAM 

D 

R. Wittermans 

... 
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Logboek (2) 

KLEIN (N1et/moe1 l1Jk te beinvloeden) 

== 1 . 

1 Score: 0-2 

-Score 0-2 1 

GROOT (Makkelijk te beïnvloeden) 

-i Score 0-2 

Rapportage 

C Overheid 

E Externe factoren 
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9 Toepassing van het model 

In het vorige hoofdstuk is het model uitgewerkt nadat de theorie was getoetst door middel van inter

views. Dit model zal in dit hoofdstuk worden toegepast in een praktijksituatie, in de vorm van een ca

sus. Het doel hiervan is om het opgestelde model te toetsen op gebruiksvriendelijkheid, werking, vol

ledigheid, duur van het invullen, mogelijke gebreken, sterke en zwakke punten, klopt de uitkomst met 

de werkelijkheid, etc. 

Allereerst moet hiervoor een praktijkproject worden geselecteerd (§9.1 ). Van dit praktijkproject is ver

volgens een beschrijving (§9.2) gemaakt. Hierin worden de categorieën: plangebied, omgeving, pro

jectorganisatie, overheid en externe invloeden onderscheiden. In de derde paragraaf (§9.3) worden 

ervaringen bij de stappen van het model beschreven. In de vierde paragraaf (§9.4) wordt de uitkomst 

van het model beschreven en in de laatste paragraaf (§9.5) wordt het model geëvalueerd en eventue

le aanpassingen aangegeven. 

Het gaat bij het invullen van dit model vooral om de werking ervan. Het model is dan ook maar door 

één persoon in één praktijksituatie toegepast. De gegevens van het project zijn dus niet van belang en 

zijn voor een groot deel genuanceerd. De projectontwikkelaar van de praktijksituatie heeft het model 

ingevuld. 

9.1 Selectie casus 

Bij het vinden van een casus is dezelfde selectiecriteria toegepast als die voor de onderzochte projec

ten (casus), zoals opgesteld in §4.1. De casus zal wel een andere casus moeten zijn dan de onder

zochte projecten (casussen) in hoofdstuk 4 omdat de knelpunten daarvan al bekend zijn. Door het 

model toe te passen op een andere casus kunnen weer 'nieuwe' knelpunten aan het licht komen, zo

dat de flexibiliteit van het model kan worden getoetst. Naast de selectiecriteria is het ook van belang 

dat een 'ervaren' projectontwikkelaar het project begeleid. 

Na een aantal gesprekken met verschillende projectontwikkelaars is een project gekozen welke vol

doet aan de selectiecriteria en begeleidt wordt door een 'ervaren' projectontwikkelaar. 

9.2 Beschrijving casus 

In de binnenstad van een stad met ca. 40.000 inwoners in het noorden van het land, is een binnen

stedelijke locatie al enige jaren in het bezit van de ontwikkelaar. Met de sloop van de bebouwing van 

een voormalige school, is de locatie vrijgekomen voor nieuwe bouwactiviteiten. 

Er zijn meerdere plannen geweest voor de locatie. De eerste plannen dateren van enkele jaren gele

den en bestonden uit het ontwikkelen van ca. 50 appartementen en een aantal stadswoningen. Hier

voor is het eerste beslisdocument (document A: pré-initiatief) geschreven. Sinds het opstellen van het 

eerste beslisdocument is de appartementenmarkt in die regio slechter geworden en heeft de ontwikke

laar enige jaren geen activiteiten ondernomen om de locatie te ontwikkelen. Hierdoor zijn oude plan

kosten (ontwikkeling + rentekosten) ontstaan. 

Een jaar geleden is er door de ontwikkelaar een marktonderzoek gepleegd. Dat heeft geleid tot een 

aanpassing van het pré-initiatief document van enkele jaren geleden. In de nieuwe plannen moeten 

ca. 25 starters woningen, een aantal stadswoningen en hoogbouw in de vorm van een kleinschalig 

appartementengebouw of een complex, worden gerealiseerd. 
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Plangebied 

De locatie ligt op loopafstand van het centrum en heeft een oppervlak van ca. 7000 m2. Direct na de 

aankoop van het plangebied zijn de opstallen (voormalige school) gesloopt. Het nog enige aanwezige 

opstal is een trafohuis. Deze zal in de plannen worden opgenomen. Indien het niet mogelijk is om het 

trafohuis te handhaven, dan zal deze verplaatst moeten worden. De kosten hiervoor zijn geschat door 

de projectontwikkelaar maar de kans is groot dat deze hoger uitvallen. 

Uit de in 1999 en 2000 verrichte bodemonderzoeken is naar voren gekomen dat er plaatselijk lichte 

verontreinigingen met zware metalen in het plangebied aanwezig zijn. De saneringskosten zijn in de 

grondexploitatie opgenomen. Er is nog maar één bodemonderzoek uitgevoerd. Uit nader onderzoek 

zal moeten blijken hoe ernstig de eerder vermelde verontreiniging is en wat de omvang ervan is. Op 

basis van de plannen zal in overleg met het bevoegde orgaan bekeken worden op welke wijze het 

terrein gesaneerd dient te worden. 

Omgeving 

Het plangebied wordt begrensd door 4 totaal verschillende zijden. Aan de zuidzijde een klassiek pand 

en een kerk met een rij bomen. Aan de westzijde; de achterzijde van het overdekte winkelcentrum, ligt 

nog een brede doorgaande weg. Aan de noordzijde is een verzorgingsflat gelegen met weinig archi

tectonische uitstraling. Aan de oostzijde staat lage woningbouw uit de jaren 1930-1940. Deze buurt 

heeft een zwak sociaal imago. Door eventuele bezwaren die door omwonenden worden gemaakt, kan 

de bestemmingsplanwijzing (en de daarmee samenhangende verlening van de bouwvergunning) ver

traging oplopen. 

Overheid 

In het bestemmingsplan staat voor de locatie de bestemming bijzondere doeleinden aangegeven 

(voormalige school). Ook is er een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die de bestemming wonen mo

gelijk moet maken. Om de bestemming te veranderen zal er een artikel 11 procedure doorlopen moe

ten worden. De tijd die hiermee gemoeid is bedraagt zonder bezwaarschriften ca . 6 maanden. De arti

kel 11 procedure zal worden opgestart op basis van de voorlopig ontwerp stukken. De gemeente heeft 

aangegeven alle medewerking te verlenen maar gaat er vanuit dat de extra kosten t.g .v. het inschake

len van een stedenbouwkundig bureau ten laste van de opstalexploitatie van de ontwikkelaar zullen 

komen. 

De stedenbouwkundige randvoorwaarden woningbouw voor deze locatie zijn door de gemeente vast

gelegd. Enkele omschreven randvoorwaarden zijn dat de maximum bouwhoogte 17 m1, en aan de 

oostzijde 3 bouwlagen, mag zijn . Parkeren moet opgelost worden op eigen terrein (1pp./won) en dan 

bij voorkeur in een half verdiepte ondergrondse voorziening. Op twee plaatsen wordt de toegestane 

geluidsnorm overschreden. Hiervoor dienen geluidswerende maatregelen te worden getroffen. 

Als gevolg van nadere eisen vanuit de gemeente of aanpassingen van de plannen in verband met in

spraak van omwonenden, kunnen er extra eisen aan het stedenbouwkundige plan worden gesteld. 

Welke kosten hiermee gemoeid zijn, is thans niet te overzien. 

Projectorganisatie 

Het plangebied is al een aantal jaren in bezit van de ontwikkelaar en de redenen om de plannen aan 

te passen waren dat de plannen veel te massaal waren en het plan niet faseerbaar was. Door de ver

anderende marktomstandigheden zou de afzet van de gekozen producten te risicovol zijn en hierdoor 

zijn er nogal veel oude plankosten gemaakt. In tabel 24 zijn deze weergegeven in de exploitatie. De 

huidige marktomstandigheden laat geen rendabele ontwikkeling zien en de oude plankosten drukken 
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behoorlijk op de exploitatie. Volgens de marktrapportage heeft bij verkoop alleen een kleinschalig ap

partementencomplex kans van slagen. Dit heeft een behoorlijke invloed op het rendement en zorgt er 

mede voor dat dit rendement zelfs negatief wordt. 

Tabel 24. Stichtingskostenopzet casus 

Stichtingskostenopzet Pré-initiatief Initiatief 

Grondkosten 
Aankoop grond / erfpacht € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 
Oude plankosten € € 150.000,00 
GRONDKOSTEN € 2.000.000,00 ( 18%) € 2.150.000,00 ( 23% ) 

Bouwkosten 
BOUWKOSTEN € 7 .500.000,00 ( 68%) € 6.000.000,00 ( 66% ) 

Bijkomende kosten 
TOTAAL BIJKOMENDE KOSTEN € 1.500.000,00 ( 14%) € 1.000.000,00 ( 11 % ) 

TOT AAL STICHTINGSKOSTEN € 11.000.000,00 ( 100%) € 9.150.000,00 ( 100% ) 

Opbrengsten woningbouw 
TOTAAL OPBRENGSTEN € 11 .500.000,00 ( 104,5%) € 8.800.000,00 ( 96,2% ) 

RESULTAAT € 500.000,00 ( 4,5%) € 350.000,00- ( -3,8% ) 

Externe invloeden 

De plannen hebben enkele jaren jaar stil gelegen vanwege een verslechterende appartementenmarkt. 

Sinds het opstellen van het eerste beslisdocument (A: Pré-initiatief) is de appartementen markt nog 

slechter geworden en dat heeft er toe geleid dat het bouwprogramma is aangepast. 

In de media wordt positief geschreven over het project, mede doordat er plannen zijn om starterswo

ningen te ontwikkelen. 

9.3 Toepassen van het model 

Het model is ingevuld door de projectontwikkelaar van het project. Ter verduidelijking zijn wederom de 

stappen weergegeven, die doorlopen dienen te worden. Er wordt gestart met de quick scan; het niet

projectgebonden onderdeel van het model (figuur 21 & 22, §8.1) Na het invullen van de quick scan 

zullen er nog een aantal stappen doorlopen dienen te worden. 

9.3.1 Quick Scan 

In de quick scan worden een aantal stappen doorlopen. De quick scan bestaat uit het bepalen van de 

kans van optreden en het bepalen van de plaats van het knelpunt in het projectontwikkelingsproces, 

inventariseren overige knelpunten en vervolgens bijstellen van het model. In bijlage 9 is de quick scan 

weergegeven zoals de projectontwikkelaar hem heeft ingevuld. 

Stap 1: Checklist 

In de checklist (§8.6) moet de projectontwikkelaar de kans van optreden bepalen en de plaats van het 

knelpunt in het projectontwikkelingsproces. Tijdens het invullen kwam de projectontwikkelaar nog eni

ge onduidelijke vragen of verkeerd geformuleerde vragen tegen. Het is dus van groot belang om zeer 

kritisch te kijken naar de vraagstelling zodat voor iedereen duidelijk is waar het over gaat. 

Het invullen van het model nam nog veel tijd in beslag omdat veel aspecten van de checklist de pro

jectontwikkelaar aan het denken zette. 
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Stap 2: Inventarisatie overige knelpunten 

De projectontwikkelaar kon de quick scan op een aantal onderdelen aanvullen. Allereerst oude plan

kosten. Binnenstedelijke bouwprojecten hebben meestal een langere ontwikkelingsperiode (looptijd 

van het project) doordat soms meerdere plannen worden ontwikkeld en dan niet doorgaan. Hierdoor 

zijn bij dit project oude plankosten ontstaan. 

Daarnaast de flora- en fauna wetgeving; zowel in de categorie plangebied als omgeving. De flora- en 

fauna wet komt wel in de categorie 'overheid' voor maar nauwelijks in plangebied en omgeving. Deze 

wet is zeer belangrijk volgens hem. De wet wordt namelijk veel gebruikt door belanghebbenden om de 

plannen te vertragen. De projectontwikkelaar denkt hier trouwens niet veel mee maken te krijgen bij dit 

project. 

Als derde de voorwaarden die op het plangebied rustten zoals bebouwingsvoorschriften, milieu en 

uitstraling oftewel stedenbouwkundige uitgangspunten. Een aantal van deze uitgangspunten komen 

wel naar voren maar volgens de projectontwikkelaar niet goed genoeg. 

Realisatieknelpunten worden wel genoemd maar zijn niet verder uitgediept. De projectontwikkelaar 

raadt aan om hiervan een aantal voorbeelden mee te nemen in het model. 

De ontwikkelaar vindt de quick scan redelijk compleet. De meeste knelpunten zijn volgens de project

ontwikkelaar in het model aanwezig. Een aantal daarvan kunnen nog uitgediept worden. 

Stap 3: Bijstellen checklist 

De projectontwikkelaar van het model heeft een aantal onderwerpen toegevoegd: flora en fauna in 

categorie A plangebied en oude plankosten in categorie D projectorganisatie. Daarnaast vindt de pro

jectontwikkelaar dat een aantal onderwerpen nog wel verder kunnen worden uitgediept. Hij noemt 

hierbij de realisatieknelpunten bij een binnenstedelijk project en de randvoorwaarden van de overheid. 

9.3.2 Logboek 

Het logboek is 'projectgebonden' . In het logboek zijn de volgende onderdelen weergegeven: kans, 

gevolg in geld, gevolg in tijd en de beïnvloedbaarheid. De risicomatrix vormt de basis van het docu

ment. De kans van optreden is bepaald in de checklist en hoeft dus niet weer worden ingevuld (in het 

digitale bestand wordt deze automatisch overgezet). Er moeten nog een aantal stappen doorlopen 

worden: 

Stap 5: Bepalen van het gevolg 

In bijlage 6 zijn de gevolgen bij het onverwachtse optreden van de knelpunten weergegeven. Deze 

gevolgen zijn bepaald naar aanleiding van de bevindingen uit de onderzocht casussen en literatuur. 

Deze lijst is een ondersteuning om het gevolg van een project te bepalen. De mate van gevolgen zijn 

bepaald aan de hand van het criterium in tabel 21 (§8.2). De gevolgen zijn afhankelijk van het moment 

van invullen in het projectontwikkelingsproces en het soort project (b.v. groot of klein). 

De projectontwikkelaar heeft de gevolgen bepaald. Hij had hier veel moeite mee omdat het moeilijk is 

in te schatten wat de gevolgen van een eventueel knelpunt kunnen zijn bij de betreffende casus. Het 

invullen van het model is erg subjectief. 

Het project bevindt zich ook in het programma van eisen fase van het projectontwikkelingsproces. Er 

is nog een periode te gaan om eventuele knelpunten op te lossen, omdat nog niet begonnen wordt 

met de bouw en er nog lange procedures lopen zoals het artikel 11. Dit betreffen dus voornamelijk 

tijdsgevolgen. Als er in deze fase van het proces nog aspecten aan het licht komen met betrekking tot 

wat er in de bodem zit heeft dat nog geen direct grote gevolgen. De locatie is braakliggend en bodem-
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onderzoek kan gedaan worden. De start bouw is gepland over 6 maanden. Dus genoeg tijd om even

tuele aanwezige tanks, explosieven en kleine verontreinigingen te verwijderen, archeologisch onder

zoek te plegen of om kabels en leidingen te verleggen. Meestal zijn de zaken die betrekking hebben 

op de grond, zoals bodemverontreiniging, meegenomen in de grondonderhandelingen. Als dus het 

knelpunt is overgedragen (§7.1 .6) dan zal de projectontwikkelaar met het tijdsgevolg te maken krijgen. 

In een verslechterende markt kan dit omslaan naar geld. 

Stap 6: Bepalen van de beïnvloedbaarheid 

De mate van beïnvloedbaarheid zal tevens worden aangegeven in het logboek. De tabel die in hoofd

stuk 5 (§5.3) is samengesteld kan daarvoor als uitgangspunt worden genomen. Het is van belang de

ze lijst nader te bekijken omdat elk bouwproject uniek is. De projectontwikkelaar heeft hier naar geke

ken en op een aantal punten de lijst aangepast. 

Van de categorie plangebied zijn bodemonderzoek, opstallen en bestaand groen moeilijk te beïnvloe

den volgens de projectontwikkelaar. Ze zijn aanwezig dus er moet rekening mee worden gehouden. 

Het inmeten van het plangebied wordt met een gemiddelde beïnvloedbaarheid gewaardeerd. In de 

tweede categorie omgeving zijn de milieuaspecten en infrastructuur beoordeelt als niet beïnvloedbaar. 

De knelpunten in categorie overheid kwamen vrijwel overeen. De randvoorwaarden van de overheid 

werd door de projectontwikkelaar als moeilijk te beïnvloeden gewaardeerd. De projectorganisatie werd 

geheel als gemiddeld beïnvloedbaar gewaardeerd. Van de externe invloeden was volgens de project

ontwikkelaar de media in sommige gevallen wel beïnvloedbaar. Deze is dan ook met gemiddeld ge

waardeerd. 

Deze gegevens van beïnvloedbaarheid moet worden opgeslagen zodat het ook nuttig kan zijn om an

dere projecten te beoordelen. 

Stap 7: Rapportage 

In de rapportage beargumenteerd de projectontwikkelaar waarom het model zo is ingevuld. Daarnaast 

wordt aangegeven wie een actie gaat ondernemen. In bijlage 8 is de rapportage weergegeven. Het 

maken van een rapportage neemt veel tijd in beslag en komt vrijwel overeen met de beslisdocumen

ten welke de meeste ontwikkelaars hanteren. Om het model compleet te maken zal dit er echter wel 

bij moeten. 

9.4 Uitkomst van het model 

De ingevulde waarden (kans, gevolg en beïnvloedbaarheid) zijn weergegeven in het logboek. 

Door de kans met het gevolg te vermenigvuldigen ontstaat er een totale score, zowel van het gevolg 

in tijd als geld. Deze scores zijn geïnventariseerd in drie categorieên (§8.2): 'onmiddellijk actie nood

zakelijk' (in model met zwart aangegeven), 'attentie noodzakelijk' (met grijs aangegeven) en 'geen 

actie noodzakelijk' (met wit aangegeven). Dit is zowel weergegeven in een 'barometer' als samen. 

Daarnaast is aangegeven voor welke fase het model is ingevuld. In dit geval het programma van eisen 

fase. 

Als van één van de knelpunten alleen de kans en het gevolg is aangegeven wegen alle knelpunten 

even zwaar. Om een 'betere' analyse te maken, is de beïnvloedbaarheid bepaald. Hierdoor worden de 

knelpunten (met hun eindscores) ingedeeld in mate van beïnvloedbaarheid. Dit is weergegeven in het 

tweede deel van het logboek (logboek (2)). Hieruit is te lezen dat knelpunten met een kleine beïn

vloedbaarheid en een groot risico, een echt groot knelpunt kan worden. Bij een kleine beïnvloedbaar

heid van een knelpunt zal meestal de strategie accepteren zijn (§7.1 .6). Bij een gemiddelde beïn-
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vloedbaarheid kan de strategie vermijden, reduceren, overdracht en acceptatie zijn. Dit is afhankelijk 

van het soort knelpunt. 

Voor de projectontwikkelaar was het model erg nuttig. Op basis van het model komt hij erachter waar 

hij nog aandacht aan moet besteden. Op basis van het model kan geen beslissing worden genomen 

omdat dit afhankelijk is van het risico dat het management wil nemen. Het geeft wel goed aan waar de 

knelpunten liggen en kan dus goed gebruikt worden als ondersteuning van de beslissing die genomen 

wordt. 

9.5 Evaluatie en aanpassing van het model 

Nadat het model is ingevuld is het model geëvalueerd en zijn aanpassingen opgesteld. 

Het model is volgens de projectontwikkelaar bruikbaar en duidelijk. Voor een volgend project zou hij 

het model weer toepassen. Zijn interesse ging voornamelijk uit naar de quick scan. De projectontwik

kelaar had de theorie (hoofdstuk 7 en 8) niet gekregen, alleen bijlage 10. Hiermee krijgt hij een redelijk 

goed beeld hoe het model werkte. De uitleg zoals is weergegeven in bijlage 10 werkte heel verhelde

rend. Een paar onduidelijkheden van het model moesten worden uitgelegd om uiteindelijk de werking 

van het model helemaal te begrijpen. Vooral de stappen die genomen moeten worden kunnen volgens 

hem wel duidelijker in het model naar voren komen. 

De opzet van dit onderzoek was om een model te ontwikkelen waarmee redelijk snel de status van 

een project kan worden nagegaan. Het doornemen van het model nam ca. twee uur in beslag. Het 

invullen van de rapportage neemt veel tijd in beslag. Maar is het zeker waard . Veel knelpunten in het 

model zette hem aan het denken. Als hij het model weer eens in moest vullen, voor b.v. de volgende 

fase, dan denkt hij hier ca. 20 à 30 minuten voor nodig te hebben. Hierdoor is geen sprake meer van 

een quick scan, maar eerder van een scan. 

Het model signaleert knelpunten en daar moet iets mee gedaan worden. Volgens de projectontwikke

laar wordt soms nog wel gedacht, dat iets mee zal vallen. Dit is volgens hem erg gevaarlijk. De pro

jectontwikkelaar mag namelijk weinig aan het toeval overlaten. 

De echte knelpunten zitten volgens de projectontwikkelaar in de projectorganisatie zoals samenwer

kingsverbanden met 'collega' ontwikkelaars en architecten. Samenwerking met architecten kan be

hoorlijke beperkingen opleveren voor de projectontwikkelaar. De architect kan namelijk soms verbon

den zijn aan de ontwikkeling (b.v. bij prijsvraag). Daarnaast is de kwaliteit van het management van 

een ontwikkelaar erg belangrijk. Deze personen moeten namelijk de beslissingen nemen. 

Het model is niet in kleur uitgedraaid en daarom af en toe onduidelijk. Bij de opstelling van dit rapport 

is ervoor gekozen om het hele rapport in zwart-wit te laten weergeven zodat het eenvoudiger te kopië

ren is. De kleuren zwart, grijs en wit kunnen ook worden weergegeven als rood, oranje en groen. Dit is 

tevens aangegeven in de legenda van het model (§8.3). 

De projectontwikkelaar kwam een aantal knelpunten tegen, welke hij niet van toepassing achtte voor 

het project. Een voorbeeld hiervan is b.v. een samenwerkingsverband met een 'collega' ontwikkelaar. 

Dit knelpunt kan onmogelijk optreden als er geen samenwerking is. Dit knelpunt zal in het model met 

een 'kleine' kans moeten worden aangegeven . De gevolgen zijn dan ook klein, maar zorgen voor een 

'vervuiling' van het model. Dit is een gebrek aan het model. Deze knelpunten zouden er eigenlijk uit 

moeten worden gehaald. 

Het model zal op een aantal punten moeten worden aangepast. Allereerst zullen de knelpunten die 

niet van toepassing zijn bij de quick scan niet moeten worden meegenomen. Om het model hierop 

aan te passen is verder digitaliseren van het model noodzakelijk. Dit is een aanbeveling voor verder 

TUie Real Estate Management & Deve/opment - 116 • 



Binnenstedelijk projectontwikkelingsproces R. Wittermans 

onderzoek. Daarnaast wist de projectontwikkelaar het model aan te vullen met knelpunten. Deze zijn 

verwerkt in het model welke in §8.3 is weergegeven. 

9.6 Resumé 

Het model is toegepast in een praktijksituatie. Het project is gelegen in de binnenstad van een stad 

met ca. 40.000 inwoners. De locatie is al enkele jaren in het bezit van de ontwikkelaar. De komende 

jaren zullen er starterswoningen, stadswoningen en appartementen worden gerealiseerd. Het project 

bevindt zich in de initiatieffase. 

De projectontwikkelaar van de casus vindt het model een hulpmiddel om knelpunten te signaleren. 

Doordat hij met het model bezig is zal hij over veel punten moeten nadenken. Bij de punten die het 

model aangeeft mag nooit gedacht worden dat het wel mee valt. Hierbij is dan pas echt sprake van 

een risico. 

De projectontwikkelaar heeft ca. twee uur met het model gewerkt. Het zette hem aan het denken over 

een aantal dingen. Doordat hij er behoorlijk lang mee bezig is geweest kan geen sprake meer zijn van 

een quick scan, maar eerder van een scan. 

Op een aantal punten is het model aangepast. Volgens de projectontwikkelaar ontbraken de volgende 

knelpunten in het model: oude plankosten, onderwerp in de flora en fauna wet. Daarnaast moeten een 

aantal knelpunten nog worden uitgebreid zoals realisatie en randvoorwaarden die de overheid stelt 

voor een ontwikkeling. 

Wederom is gebleken dat flexibiliteit van het model erg belangrijk is. Knelpunten die niet van toepas

sing zijn voor het project, zoals samenwerking met een 'collega' ontwikkelaar, moet uit het model kun

nen worden gehaald. Deze knelpunten beïnvloeden namelijk de uitkomst van het model. 

Een projectontwikkelaar kan onderwerpen signaleren die nog niet gedaan zijn of niet goed zijn weer

gegeven. Het model is dus een "to do" lijst geworden maar een model om op een redelijk eenvoudige 

en overzichtelijke wijze aan te geven waar de knelpunten kunnen liggen. 
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10 Conclusie en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk wordt puntsgewijs teruggeblikt op wat eerder in dit verslag is besproken. Aan de hand 

van de geformuleerde probleemstelling worden de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek 

uiteengezet. Er zal antwoord worden gegeven op de vraag: 

'Op welke wijze is het voor de profit-projectontwikkelaar mogelijk om de specifieke knelpunten 

van het binnenstedelijke projectontwikkelingsproces van functieveranderingslocaties vroegtijdig 

te signaleren waardoor deze op knelpunten kan inspelen?' 

Voor conclusies van een (wetenschappelijk) onderzoek geldt dat ze objectief en controleerbaar dienen 

te zijn . In §10.1 worden de belangrijkste conclusies van dit onderzoek opgesomd. Hierbij wordt ach

tereenvolgens ingegaan op de knelpunten van het binnenstedelijke projectontwikkelingsproces van de 

profit-ontwikkelaar en de methode om deze in de toekomst beter te beheersen. In §10.2 zijn aanbeve

lingen vermeld . 

10.1 Conclusie van het onderzoek 

In deze paragraaf worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek uiteengezet. De conclusie 

wordt omschreven door antwoord te geven op de deelvragen die in hoofdstuk 1 zijn genoemd. 

'Wat is projectontwikkeling en waaruit bestaat het projectontwikkelingsproces?' 

Bij projectontwikkeling worden vastgoedobjecten gerealiseerd voor eigen risico en rekening van de 

ontwikkelaar. Het projectontwikkelingsproces is het proces dat de projectontwikkelaar doorloopt. Dit 

proces bestaat uit de fasen: initiatief, locatieverwerving, planontwikkeling , (realisatie) en verkoop. De 

initiatieffase en de locatieverwerving lopen bij een projectontwikkeling vaak gelijk op. De projectont

wikkelaar zal immers eerst bekijken of een locatie aantrekkelijk is om te ontwikkelen voordat tot aan

koop wordt overgegaan. Na deze fasen wordt pas echt begonnen met de ontwikkeling. 

'Wat zijn de kenmerken van uitleg- en binnenstedelijke locaties en wat is het verschil tussen 

projectontwikkeling in uitleg- en binnenstedelijke locaties? ' 

Uitleglocaties worden gekenmerkt door een tamelijke grote omvang ten behoeve van een projectmati

ge ontwikkeling ervan en een (min of meer) aansluitende situering op de bestaande stedelijke bebou

wing. Binnenstedelijke bouwlocaties zijn meestal kleinschaliger en liggen centraal in de stad of aan de 

rand van de binnenstad. Er is een verschuiving gaan de van de bouwproductie van uitleglocaties naar 

binnenstedelijke locaties. 

Projectontwikkeling in binnenstedelijke locaties is complexer door milieu- en veiligheidsproblematiek, 

locatie in een sociaal maatschappelijke en sociaal-economische omgeving, veelal kleinschalige pro-
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jectomvang, bestaande infrastructuur etc. Dit zijn voorbeelden van aspecten die invloed kunnen heb

ben op het projectontwikkelingsproces. 

'Welke knelpunten uit de literatuur en praktijk zijn bekend van het projectontwikkelingsproces 

van een binnenstedelijke locatie (functieveranderingslocatie)? ' 

Er is voor dit onderzoek een inventarisatie gemaakt van mogelijke knelpunten. Deze lijst heeft een 

redelijke mate van volledigheid verkregen door gebruik te maken van verschillende dataverzame

lingsmethoden en verschillende databronnen (§1.7). Deze lijst wordt door ontwikkelaars als redelijk 

volledig ervaren. Ervaren projectontwikkelaars herkennen de knelpunten en hebben de meeste van de 

knelpunten wel eens meegemaakt. Tevens weten deze projectontwikkelaars de lijst aan te vullen. Bij 

minder ervaren projectontwikkelaars is dit het geval. Hiermee kan geconcludeerd worden dat mis

schien wel de ervaring het grootste risico is. 

De gevonden knelpunten als zowel uit de literatuur als de praktijk is onderverdeeld in: plangebied, 

omgeving, overheid, projectorganisatie en externe invloeden. 

Veel knelpunten hebben betrekking op het plangebied en de omgeving. Herontwikkeling van binnen

stedelijke locaties staat namelijk niet op zichzelf, maar vindt plaats binnen de bestaande stedelijke 

bebouwing en eigenaren en gebruikers van deze bebouwing. De knelpunten met betrekking tot het 

plangebied bestaan uit vooral technische knelpunten zoals het omgaan met bodemverontreiniging. 

Deze knelpunten moeten door de projectontwikkelaar gesignaleerd worden zodat hij ze kan beheer

sen. De knelpunten met betrekking tot de omgeving bestaan ook uit vooral technische knelpunten zo

als het op de juiste manier omgaan met omgevingsbebouwing of geluidshinder. Knelpunten met be

trekking tot de overheid is meestal het gevolg van de complexiteit van het plangebied en de omgeving. 

De ontwikkel ing moet namelijk aan wet- en regelgeving voldoen (b.v. milieuwetgeving). Hierdoor kun

nen grote politiek-bestuurlijke knelpunten ontstaan vanwege lange procedures. Daarnaast stelt de 

overheid vaak hoge randvoorwaarden aan de ontwikkeling. Deze randvoorwaarden zijn in binnenste

delijke locaties soms moeilijker te verwezenlijken. De complexiteit heeft ook invloed op de projector

ganisatie. De complexiteit van het binnenstedelijke plangebied en de omgeving kan tot knelpunten op 

het gebied van samenwerking met b.v. architecten, bouwbedrijven, overheid e.d. Als laatste categorie 

worden de externe invloeden onderscheiden zoals marktomstandigheden en omgang met de pers. 

Een lang voorbereidingstraject kan tot markttechnische knelpunten leiden. 

Binnenstedelijke bouwprojecten hadden te maken met een lange looptijd van het project. De lange 

looptijd van het project vergt veel organisatievermogen van de projectorganisatie. De complexiteit van 

een project werd vaak onderschat en hierdoor is het voor de projectontwikkelaar soms moeilijk om 

aan de verwachtingen van het management te voldoen. Tevens hebben veel langlopende projecten te 

maken met wisselingen van projectontwikkelaars of management. Tijdens overdrachten worden niet 

alle uitgangspunten en aandachtspunten voldoende doorgesproken en vastgelegd. Hierdoor kan veel 

kennis verloren gaan en kan de opvolger voor verassingen komen te staan. 

Vrijwel alle knelpunten die in dit onderzoek besproken zijn , kunnen ook betrekking hebben op het pro

jectontwikkelingsproces van uitleglocaties, alleen de kans is groter dat ze binnenstedelijk voorkomen. 

'Op welke manier kunnen knelpunten van het projectontwikkelingsproces voor de ontwikkelaar 

inzichtelijke en beheersbaar worden gemaakt?' 

TUie Real Estate Management & Development - 120 -



Binnenstedelijk projectontwikkelingsproce s R. Wittermans 

Het tweede deel bevat een methode om deze knelpunten in de toekomst te kunnen beheersen. Hierbij 

zijn de knelpunten modelmatig weergegeven. De basis hiervan is een risicomatrix. Dit is een geschikte 

maar arbeidsintensieve methode omdat het proces uit veel activiteiten bestaat. De quick scan, een 

checklist, wordt als hulpmiddel gebruikt. Deze quick scan bestaat uit een inventarisatie van knelpun

ten. Door het constant bijwerken van de quick scan wordt geprobeerd om zo veel mogelijk mogelijke 

knelpunten inzichtelijk te maken. 

Bij risicomatrix kunnen knelpunten in een kans en een gevolg worden weergegeven. De inschatting 

gebeurt door middel van drie klassen (klein, neutraal of groot). Daarnaast is de beïnvloedbaarheid van 

knelpunten ook van belang. Deze kan worden weergegeven in drie klassen (klein, middel of groot). 

Flexibiliteit is erg belangrijk bij het model omdat knelpunten kunnen veranderen in de tijd of er kunnen 

nieuwe knelpunten ontstaan. Gegevens over mogelijke knelpunten moeten kunnen worden ingevuld 

als verwijderd worden. 

'Op welke manier kan een model worden toegepast in een organisatie (ontwikkelaar)? ' 

Door het model op te delen in twee delen: een projectgebonden en een niet-projectgebonden deel kan 

het model geïmplementeerd worden in een organisatie. Het niet-projectgebonden deel is een dynami

sche checklist van knelpunten. Deze dient beheert te worden door een daarvoor aangestelde persoon. 

Het projectgebonden deel bestaat uit een logboek, waarin de gevolgen en beïnvloedbaarheid in kun

nen worden bepaald. Het logboek kan gekoppeld worden aan de beslismomenten in het projectont

wikkelingsproces van de ontwikkelaar. Op dat moment geeft het model een bepaalde blik van het pro

ject. Het model moet gekoppeld worden aan de fasen: pré-initiatief, initiatief, voorlopig ontwerp en de

finitief ontwerp. In de fasen erna zullen de knelpunten van het projectontwikkelingsproces bewaakt 

moeten worden. 

De uitvoering ligt in handen van de projectontwikkelaar en zijn leidinggevers bestaande uit ontwikke

lingsmanagers en directeuren. Door het model in te laten vullen door meerdere personen wordt de 

uitkomst betrouwbaarder. Als deze personen hetzelfde invullen bij bepaalde knelpunten moeten zij 

dezelfde mate van subjectiviteit hanteren (intersubjectiviteit). Het ontwikkelen van een objectief model 

is vrijwel niet mogelijk omdat elk bouwproject als uniek te beschouwen is. 

De gebruikers zijn de projectontwikkelaar, manager(s) en directeuren . Daarnaast moet er een beheer

der zijn die het model beheert (voor meerdere projecten). Dit is de persoon die uiteindelijk bepaald of 

het model eventueel mag worden aangevuld met 'nieuwe' knelpunten. De gebruiker heeft deze rech

ten niet. 

Het ontwikkelde model is op twee manieren getoetst op bruikbaarheid: Aan de hand van interviews en 

toepassing van het model op een praktijksituatie. Hierbij is gebleken dat het model bruikbaar is, maar 

niet als beslissingsmodel, omdat daarvoor de weging van de knelpunten ontbreekt. Het model is bin

nen een redelijke tijd (30 minuten) in te vullen. Alleen als de projectontwikkelaar voor het eerst ge

bruikt voor een project zal meer tijd in beslag nemen. Hij zal waarschijnlijk veel punten tegenkomen 

waarover hij nog nooit heeft nagedacht. Hierdoor is eigenlijk niet meer sprake van een quick scan, 

maar eerder van een scan. 

Het model signaleert knelpunten, maar de gebruiker dient zelf oplossingen aan te dragen. Het model 

levert wel beslissingsondersteunende informatie op ten behoeve van het besluitvormingsproces. 

Daarnaast kan de projectontwikkelaar de knelpunten door middel van het model uitzetten in de tijd 
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(plann ingsfunctie). Tevens is het ook een communicatiemiddel tussen de projectontwikkelaar en het 

management. Het model levert een aanvulling voor de bestaande beslismomenten in het projectont

wikkelingsproces. 

De uitkomst van het model levert geen strikt eenduidig advies, maar is beslissingsondersteunend. De 

beslissing is afhankelijk van het risico dat de ontwikkelaar wenst te nemen. Het model kan alleen ge

bruikt worden in een organisatie als het door veel (en het liefst de hele organisatie) toegepast wordt. 

Door meerdere projecten met elkaar te vergelijken zal er meer kennis in de organisatie over de pro

blematiek ontstaan. 

10.2 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

De volgende aanbevelingen voor vervolgonderzoek zijn wenselijk: 

Knelpunten 
Omdat elk binnenstedelijke bouwproject uniek is, zal de lijst met knelpunten nooit compleet zijn. Door 

middel van dit onderzoek is toch geprobeerd daar een zo volledig mogelijke inventarisatie van te ma

ken. De casestudy's van dit onderzoek beperken slechts tot een vijftal binnenstedelijke locaties. Ter 

vergroting van de validiteit van het onderzoek verdient de aanbeveling om ook nog andere projecten 

en bij andere soort ontwikkelaars te onderzoeken. Dit onderzoek is geschreven voor een ontwikkelaar 

gelieerd aan een bouwonderneming. Andere ontwikkelaars zoals onafhankelijke ontwikkelaars of ont

wikkelaars gelieerd aan woningcorporatie, institutionele belegger of financiêle instelling hebben waar

schijnlijk met andere knelpunten te maken. 

Risicomanagement 

Risicomanagement is iets van de laatste jaren in de projectontwikkeling en heeft alles te maken met 

het aantal ondernemingen. Het aantal ondernemingen en het aantal mensen dat in de sector actief is, 

is enorm toegenomen. Het resultaat van dit onderzoek moet meer gezien worden als communicatie

middel. Het model kan verder worden uitgewerkt en onderzocht. Een voorbeeld hiervan is om voor 

elke fase in het projectontwikkelingsproces een scan te maken. Ontwikkelaars weten namelijk veel 

knelpunten wel, maar gaan deze in de tijd schuiven. Relevante knelpunten zullen op een bepaald 

moment, in het model duidelijk zichtbaar moeten zijn . Dit zijn knelpunten die op dat moment opgelost 

moeten worden. Knelpunten moeten in de planning staan. Hierdoor kan in een bepaalde fase een 

aantal punten worden opgesomd die op dat moment geêlimineerd moeten zijn. Als in een bepaalde 

fase nog aspecten onderzocht moeten worden terwijl dit volgens het model al gedaan moest zijn , dan 

zal de ontwikkelaar op dat moment een groot risico lopen. Dit kan resulteren in een 'no go' situatie. 

Weging 
Tijdens het onderzoek is gebleken dat veel behoefte is aan de weging van de knelpunten van het pro

jectontwikkelingsproces. In dit onderzoek zijn de knelpunten gerangschikt in beïnvloedbaarheid, fasen 

van het projectontwikkelingsproces en urgentie. Dit is aan de hand van de bevindingen uit de casus

sen bepaald. Nader onderzoek naar kwantificering van deze knelpunten is noodzakelijk om een waar

schijnlijk betere risicoanalyse te maken. De vraag hierbij is of het mogelijk is om een weging aan de 

knelpunten te voegen. Voor een aantal knelpunten is dit mogelijk maar voor andere waarschijnlijk niet. 

Het model zal toegepast moeten worden bij een flink aantal casussen. Door de resultaten hiervan zal 

de werking van het model naar voren komen en kunnen de resultaten hiervan in een database worden 
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verwerkt. Er zal een flinke database ontstaan en aan de hand hiervan zouden knelpunten beter ge

kwantificeerd kunnen worden. 

Toetsing 

Gedurende het proces is er met verschillende personen contact geweest, meestal in de vorm van een 

interview of een terugkoppeling. Dit onderzoek geeft meer een beeldvorming weer van wat er allemaal 

speelt vanwege de afhankelijkheid van de momentopnamen ten tijde van de casestudy's. Elke casus 

is maar op één tijdstip van het projectontwikkelingsproces onderzocht. Het toepassen van het model 

op een casus in dit rapport is ook een voorbeeld hiervan. Dit model zal tijdens het gehele projectont

wikkelingsproces van een casus toegepast moeten worden zodat gedurende het projectontwikke

lingsproces het model aangepast kan worden. Tevens zal het model bij meerdere projecten toegepast 

moeten worden. Dan kan ook een betere conclusie worden getrokken of het model bruikbaar is. 

Digitaliseren 

Door het model verder te digitaliseren kan het model gebruikersvriendelijker worden. Zoals het model 

is opgesteld in dit onderzoek zullen b.v. de knelpunten die niet van toepassing zijn voor het project 

worden meegenomen naar het logboek. Dit zou bij verdere digitaliseren niet zo hoeven te zijn. Daar

naast is het van belang om beheerders- en gebruikersrechten in het model te ontwikkelen. Hierdoor 

blijft het model gebruiksvriendelijk en treedt geen 'vervuiling' op in het model. 
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Geïnterviewde personen 

De lijst van geïnterviewde personen is uit een aantal delen opgebouwd. In het eerste deel is de lijst 

weergegeven van personen waarmee oriënterende gesprekken (§4.1.1) zijn gevoerd. Het tweede deel 

bestaat uit personen die hebben bijgedragen aan de algemene inhoud van het rapport. Het derde deel 

staan de personen vermeld waarmee met betrekking tot de algemene verdieping is gesproken en het 

laatste en vierde deel staan de personen die gesproken zijn met betrekking tot de terugkoppeling van 

het model. 

Oriënterende gesprekken 

Ing. C.M.E. Krol-Cools 

Ir. J. de Bekker 

J. Stolze 

Ing. J. de Beijer 

Drs. E. de Ridder MRE 

Inhoudelijke gesprekken casussen 

Ing. A. van Gemmert 

Ir. N.C.H. Plasschaert 

Ir. F. van Zeggeren 

P. van Balen 

Ing. W.M. Brandt 

Ir. Remco Duin 

Drs. E.J. Molenkamp 

Ir. E.L. de Roos 

Ontwikkelingsmanager, Heijmans IBC vastgoedontwikkeling 

Ontwikkelingsmanager, Heijmans IBC vastgoedontwikkeling 

Ontwikkelingsmanager, Heijmans IBC vastgoedontwikkeling 

Ontwikkelingsmanager, Heijmans IBC vastgoedontwikkeling 

Projectontwikkelaar, Heijmans IBC vastgoedontwikkeling 

Projectontwikkelaar, Heijmans IBC vastgoedontwikkeling 

Projectontwikkelaar, Heijmans IBC vastgoedontwikkeling 

Ontwikkelingsmanager, Heijmans IBC vastgoedontwikkeling 

Projectontwikkelaar, Heijmans IBC vastgoedontwikkeling 

Projectontwikkelaar, Heijmans IBC vastgoedontwikkeling 

Projectontwikkelaar, Heijmans IBC vastgoedontwikkeling 

Projectontwikkelaar, Heijmans IBC vastgoedontwikkeling 

Projectontwikkelaar, Heijmans IBC vastgoedontwikkeling 

Overige gesprekken t.b.v. verdieping onderzoek 

Mw. Drs. P. Josseaud Vastgoedverwerving & Marktonderzoek, 

Heijmans IBC vastgoedontwikkeling 

Mw. Drs. E. Agricola Directeur KEI Kenniscentrum stedelijke vernieuwing, 
Rotterdam 

Gesprekken t.b.v. terugkoppeling model 

Drs. R.W.M. Schoo Kwaliteitsmanager Heijmans IBC Bouw 

Ir. F.A.J. Münninghoff Kwaliteitsmanager Heijmans IBC vastgoedontwikkeling 

Ir. M. Vijgenboom Projectontwikkelaar, Heijmans IBC vastgoedontwikkeling 

Ing. R. Deckers Projectontwikkelaar, Heijmans IBC vastgoedontwikkeling 

Ir. N.C.H. Plasschaert Projectontwikkelaar, Heijmans IBC vastgoedontwikkeling 

Ir. B. van Gompel PDEng Adviseur/ projectleider Atrivé, Best 
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Bijlage 1: Interviewschema vooronderzoek 

Introductie 

• Inhoud interview; 

• Naam en adres respondent, hoe verkregen; 

• Wat gebeurt er met de data. 

Topics: 

• Topic 1: Onderzoeksonderwerp 

o Wat vind je van het onderzoeksonderwerp? 

o Denkt u dat mijn onderzoek met deze opzet een meerwaarde zal opleveren op het gebied van 

het projectontwikkelingsproces? 

o Kan je iets vertellen over het binnenstedelijke ontwikkelingsproces? 

o Bent u het ermee eens dat het binnenstedelijke projectontwikkelingsproces een aantal knel

punten bevat? 

• Topic 2: Locatie: Uitleg versus binnenstedelijk 

o Kun je een aantal grote verschillen noemen van projectontwikkeling in uitleggebieden en bin

nenstedelijke gebieden? 

o Wanneer is het voor u aantrekkelijk om een binnenstedelijke locatie te ontwikkelen? 

o Ziet u de projectontwikkeling in de toekomst essentieel van karakter veranderen door de ver

schuiving van uitleggebieden naar meer binnenstedelijke bouwopgaven? 

• Topic 3: Binnenstedelijke knelpunten 

o Hoe verloopt het binnenstedelijke projectontwikkelingsproces? 

o Kun je een aantal typische binnenstedelijke knelpunten (van het ontwikkelingsproces) noe

men? (initiatieffase, locatieverwerving, planontwikkeling, markttechnische planontwikkeling, 

bouwkundige planontwikkeling, juridische planontwikkeling, financiêle planontwikkeling, pro

cesmatige planontwikkeling, uitvoering, verkoop) 

o Zijn er factoren die ten grondslag liggen aan die knelpunten? 

o Zijn er volgens jou casussen aanwezig binnen Heijmans die gebruikt kunnen worden voor dit 

onderzoek? 

• Ik ben aan het einde van het interview gekomen. Heeft u nog iets toe te voegen naar aanleiding 

van dit interview? 

• Ik ben bereikbaar op het E-mail adres en het telefoonnummer dat ik heb achtergelaten in de mail 

(brief). Benader me daar gerust op als u nog problemen heeft in verband met het interview. 

• Als u dat wilt, zal ik te zijner tijd een samenvatting of het onderzoeksrapport opsturen. 
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Bijlage 2: Analyseformat casussen 

Deze format heeft als basis gediend bij de interviews en inzage in documenten bij de casus. Tevens 

heeft het de structuur bepaald van de beschrijving van de casus. 

Projectgegevens 

Dit onderdeel heeft als doel een algemeen beeld te scheppen van de casus. 

Aantal woningen Locatieverwerving (initiatiefnemers, eigendomsverhoudingen) 

Deelplannen Erfpacht / Koop 

Parkeerplaatsen Ontwikkelingsfase 

Looptijd proiect 

Knelpunten 

Naar aanleiding van het literatuuronderzoek is een lijst met mogelijke knelpunten samengesteld. Deze 

lijst dient als topiclijst. Aan de respondenten is gevraagd of deze topics voorkwamen en of ze voor een 

knelpunt zorgden. Daarnaast is gevraagd welke knelpunten voorkwamen. 

Plangebied Omvang van de locatie 

Historie van de locatie 

Bodemgesteldheid 

Opstallen 

Monumenten 

Imago plangebied 

Zakelijke rechten (onderverhuur, pacht, erfdienstbaarheden, overbouwing, rioolrecht etc.) 

Overige ..... .. . 

Omgeving Planschade 

Geluidshinder (auto, trein, vliegverkeer of industrie) 

Milieucontouren (reuk, stank, gevaarlijks stoffen, externe veiligheid, explosiegevaar) 

Overige ......... . 

Overheid Randvoorwaarden (parkeren, parkeernorm, dichtheid) 

Deskundigheid overheid / medewerking overheid 

Bestemmingsplanwijziging 

Overige .. .. ..... . 

Projectorganisatie Deskundigheid marktpartijen 

Realisatie (lange bouwtijd) 

Overige ......... . 

Externe invloeden Marktomstandigheden / marktverandering 

Media 

Overige .. ... . ... . 

Knelpunten uitgezet in de tijd 

De gevonden knelpunten uitzetten in de tijd. 
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Bijlage 3: Activiteiten projectontwikkelingsproces 

In deze bijlage worden de activiteiten genoemd die voorkomen in het projectontwikkelingsproces van 

de projectontwikkelaar. De volgende momenten in het proces worden in deze bijlage behandeld (zie 

figuur_ 1): . Pré-initiatief, __ lnitiatief,__voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp. 
! Acquisiteur 

' : : Projectontwikkelaar 

: : : : : 
Initiatief 1 1 Voortopig ontw.rp 1 ! Oefiritief o~rp 1 BESTEK 1 

A B C D 
+--- C.tu& ; +-- Casu& +-- C.IU& 

Figuur 1. Ontwikkelingsproces 

1.1 Pré-initiatief 

Inhoud 

Beknopte 
projectomschrijving 

Randvoorwaarden 

Marktonderzoek 

Planologische status 

Grondstatus 

Juridische en fiscale 

status 

Businessplan 

locatie, planomschrijving etc. 

Rand1100rwaarden van de locatie 

wensen/eisen van de initiatiefnemer 

bestemmingsplan 

woningtype(s) 

omgevingsfactoren 

Locatieanalyse 

Vraaganalyse 

Aanbodanalyse 

Vraag-aanbod confrontatie 

Ontwikkelingspotentie typering te ontwikkelen vastgoed 

indicatie haalbaar prijsniveau 

indicatie afzettempo 

eventuele aanvullende productkenmerken 

In hoofdlijnen R.O. status en daarmee verband houdende risico's vasHeggen 

Eigendomssituatie 

Intentieovereenkomst (doelstelling, afspraken, uitgangspunten) 

Uitgangspunten grondprijs (bouw- en woonrijp, schone grondverklaring, bovenwijkse IIOOrZ.) 

Kwalitatieve verplichtingen (erfdienstbaarheden, recht van overpad, kettingbedingen etc. 

Milieurapport. saneringen, afvoeren licht verontreinigde grond etc. 

Financiele verplichtingen en rand1100rwaarden grondafname 

Juridische en fiscale status 

Economische haalbaarheidstoets 

Commerciele uitgangspunten: risicoprofiel, verwachte omzet en resultaat versus risico 

Promotieplan 

Stichtingskostenopzet 

Projectplanning 

Prognose cashflow 

Bron: P. Sch1kholt, 1996 & M.H.J. T1tulear, 2002. 
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1.2 Initiatief 

Inhoud 

Beknopte projectomschr. locatie, planomschrijving etc. 

Randvoorwaarden Randvoorwaarden bestemmingsplan / stedebouw (wijzigingsprocedures, status bestemming) 
Randvoorwaarden (gemeente): ecologisch, biologisch, duurzaam, aanpasbaar bouwen 

woninggebonden subsidies 
Overheidseisen Wetten, normen en richtlijnen 

Bouwbesluit, Woningwet, Wet geluidshinder, WRO, etc. 

Programma van eisen Commercieel PVE: Woningdifferentiatie, prijzen v.o.n., woonvorm 
Ruimtelijk PVE Massa, bouwvorm, woninggrootte, parkeergegevens, 

infrastructuur 
Functioneel PVE Functionaliteit, flexibiliteit, inrichting, afwerkingsniveau, 

sociale veiligheid 
Technische PVE Bodemgesteldheid, binnenklimaat, vochtigheid, vochthuishoudens, 

ventilatie, geluidseisen, daglichttoetreding, duurzaamheid, 
onderhoud 

Normen van Stichting Garantie Instituut Woningbouw 

Selectie bouwteam Architect, Constructeur, Installatieadviseur, Adviseur infrastructuur, aannemer, bouwfysische 
adviseur, projectcoordinator, etc. 
Indien aannemer van buiten concern: bankgarantie, checken kredietwaardigheid en solvabilitiet 
bij de informatiebank, Wet ketenaansprakelijkheid, verklaringen van fiscus en bedrijfsvereniging 

Stichtingskostenopzet 

Marktonderzoek Definitief marktonderzoek Haalbaarheidanalyse, uitgangspunten afzetsnelheid 

Grondstatus Juridische aspecten Juridisch/ economisch eigendom 
Uitgifte in erfpacht voor een bepaalde periode 
ABC-levering 
Privaatrecht, bestuursrecht 

Bron: P. Sch1kholt, 1996 & M.H.J. T1tulear, 2002. 
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1.3 Voorlopig ontwerp 

Inhoud 

Beknopte locatie, planomschrijving etc. 
projectomschrijving 

Tekenwerk Situatie Situatieschets 
Bouwkundig Plattegronden globale aanduiding indeling 1: 100, 

Essentiele plattegrond fragmenten 1 :50 
Gevelbeeld 1: 100, doorsneden 1:100, basisprincipe details 

Constructief Dimendionering hoofddraagconstructie 1: 100 
Basisconstructie details 
Wapeningsfactoren, paallengte, -aantallen, -diameter 

Installaties Hoofdopzet W&M 

Wet- en regelgeving Nutsbedrijven, geluidsbelasting, Energie prestatie norm berekening, veiligheid en gezondheidsplan, 

procedures Vooroverleg welstand, vooroverleg monumentencommissie, RO informatief, BWT voortoets, 
brandweer vooortoets, subsidie indicatief, GIW garantie, bodemonderzoek indicatief 

Financieel Bouwkosten raming op elementenniveau, toetsing stichtingskosten, bijkomende kosten (indicatief), 
planeconomie, toetsing fasering , opstellen budget DO-fase 

Planning Planning bijstellen, voortgangsrapport 

Bron: P. Sch1kholt, 1996 & M.H.J. T1tulear, 2002. 

1.4 Definitief ontwerp 

Inhoud 

Beknopte locatie, planomschrijving etc. 
projectomschrijving 

Tekenwerk Situatie Situatieschets (bouwblokgrenzen, ontsluiting, terreinindeling) 
Bouwkundig Plattegronden 1:100 met definitieve ruimte indeling, 

Essentiele plattegrond- en gevelfragmenten 1: 50 
Gevel 1:100, doorsneden 1:100, essentiele principe details 1 :5 

Constructief Plattegronden draagstructuur 1:100, doorsneden draagstr. 1:100 
Essentiele principe details 1 :20 
Wapeningsfactoren, paallengte, -aantallen, -diameter 

Installaties Definitieve opzet W&M 

Wet- en regelgeving Nutsbedrijven, geluidsbelasting, Energie prestatie norm berekening, veiligheid en gezondheidsplan, 
procedures accoord welstand, eisen bekend monumentencommissie, RO eisen bekend, BWT toets, 

brandweer toets, subsidie aanvraag, GIW garantie, bodemonderzoek rapport 

Financieel Bouwkosten raming op elementenniveau, definitieve stichtingskosten, bijkomende kosten definitief 

Planning Planning bijstellen, voortgangsrapport 

Bron: P. Sch1kholt, 1996 & M.H.J. Titulear, 2002. 
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Bijlage 4: Knelpunten ingedeeld naar fasen van het 
projectontwikkelingsproces 

In hoofdstuk 5 is tabel weergegeven waarin de gevonden knelpunten zijn ingedeeld naar de fasen van 

het projectontwikkelingsproces. In onderstaande tabel is deze nogmaals weergegeven. Vervolgens is 

er een uitleg gegeven waarop deze indeling is gebaseerd. Om deze lijst samen te stellen is gebruik 

gemaakt van verschillende bronnen: literatuur, activiteiten projectontwikkelingsproces (bijlage 6) en de 

resultaten van de casestudy (bijlage 5). 

In onderstaande tabel is weergegeven in welke fase de knelpunten van de onderzochte casus voor

kwamen. Niet bij alle knelpunten zijn de fasen ingevuld van de 'knelpunten' omdat sommige 'knelpun

ten' bij bepaalde casussen niet voorkwamen. Hoe donkerder het 'knelpunt' is aangegeven in een fase, 

hoe belangrijker bij wordt. 

Tabel 1. Knelpunten naar fasen van het ro·ectontwikke/in s roce~s __ ~ 

A Plan ebled 
A-1 Eigendomssituatie 
A-2 Bodemonderzoek 
A-3 Opstallen 
A-4 Bestaand groen 
A-5 Ontsluiting plangebied 
A-6 Inmeten plangebied 
A-7 Imago plangebied 

B Om evin 
B-1 Belanghebbenden 
B-2 Milieuaspecten 
B-3 Infrastructuur 
B-4 Omgevingsbebouwing 
B-5 Planschade 
B-6 Zakelijke rechten 
B-7 Bereikbaarheid locatie 

C Overheid 
C-1 Beleidskader 
C-2 Wet- en regelgeving 
C-3 Randvoorwaarden overheid 
C-4 Politieke belangen 

D Pro ecto anlsatle 
D-1 Veel actoren 
D-2 Publieke partijen 
D-3 Private partijen 
D-4 Verwervingsproblemen 
D-5 Doorlooptijd project 
D-6 Realisatie 
D-7 Kennis en kennisverlies 

E Externe factoren 
E-1 Omgang met de pers 
E-2 Marktomstandigheden 

.!!! ... 1ii N ... 0 .. "' .. .. 
~ 

,:: 
111 111 8 .. .. ., .. .. 
0 Il'. 0 > 0 

A = Pré-initiatief, B = Initiatief, C = Voorlopig ontwerp, D = Definitief ontwerp 
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Bijlage 5: Knelpunten naar beïnvloedbaarheid 

In hoofdstuk 6 is een tabel (tabel 14) weergegeven waarin de gevonden knelpunten zijn ingedeeld 

naar beïnvloedbaarheid. In onderstaande tabel zijn deze nogmaals weergegeven. Vervolgens is er 

een uitleg gegeven waarop deze indeling is gebaseerd. De beïnvloedbaarheid van een knelpunt is 

afhankelijk van de mate van invloed die de ontwikkelaar kan uitoefenen op de bron van een knelpunt. 

Een aantal knelpunten van het projectontwikkelingsproces zijn in principe herstelbaar of beïnvloed

baar, m.a.w. ze kunnen ongedaan of voorkomen worden. Met beide zaken is tijd en geld gemoeid. De 

grootte van het knelpunt bepaalt de noodzaak tot beheersen, de beïnvloedbaarheid bepaalt de moge

lijkheid tot beheersen van een knelpunt. 

In deze bijlage zijn de knelpunten beoordeeld naar beïnvloedbaarheid. Per knelpunt wordt uitgelegd 

op welke wijze de waarden zijn bepaald. Dit kan soms een redelijke mate van subjectiviteit bevatten 

en is verschillend per project. Deze bijlage moet dus ook gezien worden als handreiking. 

Klein l Vrijwel geen invloed op het rendement 

Mid~el <<;I Kleine invloed op het rendement (0%- 0,5%) 

Groot , + ·uw:. Grote invloed op het rendement ( > 0,5%) 

Klein Niet of zeer moeilijk te beïnvloeden 

Gemiddeld Met veel moeite te beïnvloeden 

Groot Eenvoudig te beïnvloeden 

Plangebied 

Kleine verschuiving van het kritieke pad (1 mnd. - 3 mnd.) 

Grote verschuiving plaats van het kritieke pad (> 3 mnd.) 

Bij een aantal knelpunten is de ontwikkelaar afhankelijk van anderen. Een voorbeeld: Bij de locatie

verwerving kan het voorkomen dat de ontwikkelaar grond zal moeten kopen of moeten samenwerken 

met een andere ontwikkelaar. Dit geldt hetzelfde om de ontsluiting van het plangebied mogelijk te ma

ken als het project nog niet ontsloten kan worden. Hoe verder de ontwikkelaar vordert in het ontwikke

lingsproces, hoe waarschijnlijk moeilijker het wordt om een locatie, die noodzakelijk is om het plan te 

realiseren, te kopen tegen een redelijke prijs. 

Eigendomssituatie 

A-2 Bodemonderzoek 

:As.3 Opstallen 

A-4 Bestaand groen 

A-5. ! Ontsluiting plangebied 

· A~6 :1 Inmeten plangebied 

' À-7 Î Imago plangebied 

Opstallen en imago plangebied zijn in dit onderzoek beoordeeld met een gemiddelde beïnvloedbaar

heid. Bij opstallen is de beïnvloedbaarheid mede afhankelijk van het soort opstal (monumenten, te 

slopen vastgoed). 
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Knelpunten die weinig kosten en in de planning passen zonder dat ze het kritische pad negatief aan

tasten, zijn de knelpunten: bodemonderzoek, bestaand groen en inmeten van het plangebied. Deze 

knelpunten zijn eenvoudig te beïnvloeden. 

Omgeving 

Belanghebbenden kunnen beïnvloed worden door te informeren. Dit kan veel tijd en geld kosten en 

volgens dit onderzoek blijft het dan onzeker of er toch bezwaarprocedures worden opgestart. De be

langhebbenden zijn dus met reêel gewaardeerd. 

Ook de milieuaspecten zijn met reêel gewaardeerd omdat gebleken is dat meestal veel onderzoek en 

complexe besluitvorming voor nodig is om aan de soms strenge eisen te voldoen. 

De bestaande infrastructuur is eenvoudig te beïnvloeden. Door een onderzoek uit te voeren naar mo

gelijke kabels en leidingen wordt hier inzicht in verkregen. Het onderzoek heeft kleine gevolgen voor 

het proces en begroting. Als infrastructuur niet verplaatst kan worden doordat de leiding bijvoorbeeld 

een belangrijke doorgaande leiding is, kan de ontwikkelaar afhankelijk zijn van nutsbedrijven. De be

invloedbaarheid is in dat geval dan klein. 

Omgevingsbebouwing is tijdens de planvorming goed te beïnvloeden. Hiervoor is onderzoek noodza

kelijk van de omgevingsbebouwing en zo de risico's hiervan moeten worden opgenomen. Bij realisatie 

zijn wel grote risico's aanwezig. 

Planschade is redelijk te beïnvloeden. Hoe eerder namelijk een risicoanalyse planschade wordt uitge

voerd, des te meer mogelijkheden benut kunnen worden om eventuele planschade te beperken. Dit is 

ook het geval bij zakelijke rechten. Soms zijn erfdienstbaarheden niet opgenomen in de registers en 

kunnen worden ontstaan door vestiging en verjaring . Door in een vroeg stadium een buurtonderzoek 

uit te voeren en om te proberen ze in kaart te brengen, kan hiermee rekening mee worden gehouden. 

Bereikbaarheid is het enige knelpunt die moeilijk te beïnvloeden is. Hierbij is de ontwikkelaar namelijk 

afhankelijk van de overheid. 

8-1 

L,B-3 
r B-4 

j B-6 

1 S:-7_ 

Belanghebbenden 

Milieuaspecten 

Infrastructuur 

Omgevingsbebouwing 

Planschade 

Zakelijke rechten 

Bereikbaarheid plangebied 
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Overheid 

Knelpunten met betrekking tot de overheid zijn moeilijk te beïnvloeden. Het beleidskader, bijvoorbeeld 

bestemmingsplannen, worden opgesteld door de betreffende gemeente. De gemeente is daarbij voor 

een deel gebonden aan provinciale plannen en rijksplannen. Een ontwikkelaar kan proberen de ge

meente te overtuigen van een verandering in de plannen. Dit kan lastig zijn. Wisselende contactper

sonen binnen de overheid kan de ontwikkelaar niet beïnvloeden. Evenals politieke belangen. 

Wisselende contactpersonen 

Randvoorwaarden overheid 

C-5- · Politieke belangen 

Projectorganisatie 

Dat bij een project veel actoren betrokken zijn, hoeft geen knelpunt te zijn . Echter reduceren van de 

projectorganisatie is meestal niet mogelijk. Dit knelpunt is dus ook niet te beïnvloeden. 

Publieke partijen 

Private partijen 

- Samenwerking met 

ontwikkelaar 

- Samenwerking met 

adviseurs 

(architectenbureaus e.d.) 

0-4 "J Verwervingsproblemen 

. ~5< Doorlooptijd project 

0-6 Realisatie 

D-7 Kennisverlies binnen de 

organisatie 

Externe invloeden 

De media is te beïnvloeden, maar is zeker niet groot te beïnvloeden. De markt is niet beïnvloedbaar. 
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Bijlage 6: Knelpunten en gevolg 

De basis van het knelpuntenmodel is een risicoanalyse. Een risicoanalyse is een koppeling van de 

kans dat een afwijking zich voordoet en de gevolgen als het knelpunt zich voordoet (gevoeligheids

analyse ), In hoofdstuk 5 zijn de resultaten van het onderzoek weergegeven. Van de belangrijkste 

knelpunten zijn in deze bijlage de oorzaken en gevolgen weergegeven (§ 9.1 ). Daarna worden bij de 

knelpunten de eventuele gevolgen genoemd in de klassen: klein, middel en groot. Tevens wordt aan

gegeven wanneer een 'no go' situatie kan optreden. In deze bijlage wordt een aanbeveling gedaan om 

de gevolgen in te schatten. Tijdens dit onderzoek is gebleken dat het inschatten van de gevolgen het 

meest subjectieve is van het model. Door middel van onderstaande lijst is geprobeerd hierin inzicht te 

krijgen. Bij het bepalen van het gevolg zal steeds de gedacht bij de invuller moeten zijn wat de gevol

gen kunnen zijn bij het voorkomen van het knelpunt ten opzichte van de huidige status van het project 

(referentieproject). 

Oorzaak en gevolg van knelpunten 

Tabel 1. Oorzaak en gevolgen van de knelpunten 1 

Bodemonderzoek 

Inmeten plangebied 

Imago plangebied 

Belanghebbenden (tegenwerking) 

Infrastructuur 

Omgevingsbebouwing 

Zakelijke rechten 

Bereikbaarheid locatie 

Onverwachtse vondsten in de 

grond 

Onzorgvuldige voorbereiding 

(voor sloop of herbestemming) 

Onzorgvuldige uitvoering 

Slecht imago 

Goed imago 

Bezwaar en inspraak vertragen 

de procedures en bijvoorbeeld 

verandering van de wetgeving; 

Emotionele weerstand of 

onvoldoende economische 

compensatie 

Onzorgvuldige voorbereiding ; 

technische problemen 

Onzorgvuldige voorbereiding; 

technische problemen 

Schade aan 

omgevingsbebouwing 

Matig onderzoek 

Matig onderzoek 

Geen goede bereikbaarheid 

1 Poley, M.R., Gebiedsgewijze herontwikkeling in de historische binnenstad, 2002, p.187. 
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Vertraging in de planvormingsfase of 

realisatiefase; hogere stichtingskosten 

Vertraging in de planvormingsfase of 

realisatiefase; hogere stichtingskosten 

Aanpassing , moeten versoberen of niet 

doorgaan van het project. 

Wegblijven van kopers 

Hoge koopprijs 

Hogere stichtingskosten; vertraging; 

het project wordt moeilijk inpasbaar: 

extra kosten. 

Vertraging in de planvormingsfase of 

realisatiefase; hogere stichtingskosten; 

latere oplevering 

Vertraging in de planvormingsfase of 

realisatiefase; hogere stichtingskosten; 

latere oplevering 

Vertraging in realisatie; verliezen van 

draagvlak, imago kan geschaad 

worden 

Bezwaren; slechte voortgang van het 

project, kost geld 

Bezwaren; slechte voortgang van het 

project, kost geld 

Invloed op de afzet 
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Wet- en regelgeving 

Wisselende contactpersonen 

Randvoorwaarden 

Veel actoren 

Publieke partijen 

Private partijen 

Verwerving 

Doorlooptijd 

Realisatie 

Kennisverlies 

Media 

Marktomstandigheden 
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Voldoen aan wet- en regelgeving Vertraging in de besluitvorming; 

Wisseling contacten binnen de Wijzigen van de plannen; Niet 

overheid doorgaan van het project 

Hoge randvoorwaarden Wijzigen van de plannen; Niet 

doorgaan van het project 

Complexe besluitvorming door 

veel actoren; onzorgvuldige 

voorbereiding en communicatie 

Wisselende gemeentebesturen 

Bezwaar en inspraak vertragen 

de procedures en bijvoorbeeld 

verandering van de wetgeving; 

Emotionele weerstand of 

onvoldoende economische 

compensatie 

Onderhandelingen 

grondeigenaren; huidige 

eigenaren verzetten zich; 

onvoldoende compensatie 

Complexe planvorming 

Technische problemen; andere 

bouwmethode of een sterke 

stijging van de bouwkosten 

Media beïnvloed de 

belanghebbenden. Negatieve 

berichten project 

Dalende economie; wijzging in 

de vraag naar vastgoed; Grote 

concurrentie door wijziging in 

ruimtelijke ordeningsbeleid 

Vertraging in de besluitvorming; 

bezwaren. 

Vertraging in de besluitvorming; plan 

wordt afgewezen; bouwaanvragen 

worden stopgezet; op zoek naar 

alternatieven 

Hogere stichtingskosten; vertraging; 

het project wordt moeilijk inpasbaar: 

extra kosten. 

Hogere stichtingskosten; latere 

oplevering 

Vertraging; latere oplevering 

Hogere stichtingskosten; latere 

oplevering 

Vertraging in de besluitvorming; 

bezwaren; Wegblijven van kopers 

Tegenvallende opbrengsten 

- 141 -



Binnenstedelijk projectontwikkelingsproces R. Wittermans 

Bijlage 7: Uitwerking discussies en interviews 

In deze bijlage zijn de interviews, die gehouden zijn t.b.v. toetsing van het model, uitgewerkt. De con

clusies hiervan zijn in het hoofdrapport weergegeven. 

1.5 Kwaliteitsmanagers 

Met de kwaliteitsmanagers van een bouwbedrijf en een ontwikkelaar is een discussie aangegaan over 

het model. De belangrijkste op- en aanmerkingen uit deze discussie zijn hieronder vermeld. 

Positief aan het model is dat het een goed middel kan zijn om eventuele knelpunten te inventariseren. 

Het model zal redelijk volledig zijn omdat het model is opgebouwd aan de hand van bevindingen uit 

binnenstedelijke bouwprojecten. Bij deze projecten komt de projectontwikkelaar ontzettend veel knel

punten tegen. Het model is ook bruikbaar voor de uitleglocaties omdat veel knelpunten ook bij uitleg

locaties kunnen voorkomen maar de kans is groter dat de knelpunten bij binnenstedelijke projecten 

voorkomen. 

Het model is flexibel zodat het eenvoudig kan worden aangepast. Het aanpassen van het model zal 

een beheerder op zich moeten nemen omdat knelpunten veranderen in de tijd. Deze beheerder zou 

andere gebruikersrechten moeten hebben dan een gebruiker. Een beheerder kan verschillende pro

jecten met elkaar vergelijken en hierdoor beslissen kan nemen of het model moet worden aangepast 

met bepaalde knelpunten. 

Het is van belang om de historie van een project gedurende het projectontwikkelingsproces vast te 

houden zodat veranderingen zichtbaar worden. Het risicoprofiel van de fasen zullen dus zichtbaar 

moeten zijn in het logboek zodat veranderingen ook zichtbaar worden tijdens het proces. In het log

boek zullen dus een aantal risicoprofielen weergegeven zijn . Van elke fase één. 

Een stap verder om de geschiedenis vast te houden is om voor elk moment in het proces een andere 

quick scan te maken. Hierdoor is het mogelijk om aan knelpunten een actie te koppelen. Weergege

ven kan worden wanneer bepaalde knelpunten moeten zijn onderzocht. Bepaalde knelpunten moeten 

namelijk in een bepaalde fase zijn onderzocht. Als dat niet het geval is dan ligt daar een groot risico. 

Voor dit onderzoek zullen dus vier quick scan's moeten worden gemaakt. Het model wordt hierop niet 

aangepast maar als aanbeveling worden genoemd. 

Niet onderzochte knelpunten zijn knelpunten met een hoog risico en zullen dus in het model een (ho

ge) score van 3 krijgen. Na invulling ontstaat er een "Things to do" lijst. Deze niet onderzochte punten 

zijn punten die het risico profiel beïnvloeden. 

Voor de beslisdocumenten is het belangrijk dat de strategie wordt ingevuld. Hier wordt een resumé 

voor gemaakt zodat het management hierover kan oordelen. Aan de mate van risicobeheersing zijn 

namelijk kosten verbonden. Een aantal knelpunten zal je moeten vermijden of reduceren. Vergunnin

gen zal je bijvoorbeeld niet mogen accepteren en bijvoorbeeld marktomstandigheden kun je niet ver

mijden. 

Het is van belang om in de toelichting aan te geven waarop het gevolg van de knelpunten ligt. Knel

punten kunnen betrekking hebben tot de ontwikkeling, grondkosten, bouwkosten, afzet, procedures, 

financieel economische etc. 

Het toekennen van een prioriteit aan de knelpunten is van belang voor het model. Een urgentielijst is 

opgesteld in hoofdstuk 6. Deze lijst is op basis van de bevindingen uit dit onderzoek samengesteld 
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maar volgens de respondenten kun je aan knelpunten bijna geen prioriteit toekennen omdat elk pro

ject namelijk verschillend is. 

Het grootste risico is de ervaring van de ontwikkelaar. Hoe de ontwikkelaar het model invult zal altijd 

afhankelijk zijn van de ervaring van de ontwikkelaar. Het model maakt echter bepaalde punten in het 

project communiceerbaar met de leidinggevende. Van belang bij een ontwikkeling is om te onderzoe

ken welke problemen je tegen kunt komen en welke risico's daarbij horen. Het model is daar een goed 

handvat voor. 

1.6 Projectontwikkelaars 

Verschillende ontwikkelaars en ontwikkelingsmanagers zijn geïnterviewd om de mening van de ont

wikkelaars omtrent het model te onderzoeken. De belangrijkste op- en aanmerkingen uit deze inter

views zijn hieronder vermeld. 

Positieve punten van het model zijn dat het een overzichtelijk model is. Mogelijke knelpunten kunnen 

in één overzicht worden weergegeven. Daarnaast kan aan de hand van de ingevoerde waarden wor

den nagegaan in welke mate de knelpunten door de ontwikkelaar wordt ervaren. Het model wordt als 

redelijk volledig ervaren door de ontwikkelaars. Junior ontwikkelaars konden vrijwel geen aanvullingen 

geven aan de inhoud van het model en ervaren het doornemen van het model als een leermoment. 

Voor deze ontwikkelaars zal het model een extra hulpmiddel zijn tijdens hun werk. Door de senior 

ontwikkelaars werd de Quick Scan ook als interessant ervaren. Deze ontwikkelaars wisten het model 

wel aan te vullen met enkele onderwerpen. Deze onderwerpen waren o.a. geluidsoverlast van installa

ties en geluidsoverlast van boten, horeca, inmeten schuinte aanliggende panden 

Het model zal een groot deel van het faseverslag kunnen vervangen omdat veel aspecten ook al in de 

beslisdocumenten naar voren komen of voor moeten komen. Beslisdocumenten zijn heel abstract en 

dat is het model niet. Beslisdocumenten zijn erg uitgebreid en in het schrijven van deze verslagen 

gaat veel tijd zitten. De verslagen gaan een aantal malen ter controle bij het management. Echter het 

model kan een mooie aanvulling zijn van de beslisdocumenten. 

Negatieve punten is dat het een checklist is waarvan de kans groot is dat het model ontwikkelaars lui 

maakt. Hierdoor kan schijnnauwkeurigheid optreden. 

Validiteit van het model is erg belangrijk is. Een knelpunt kan als onbelangrijk worden ervaren maar 

kan vervolgens wel voor een project noodzakelijk zijn . Het is dus van belang om het model meerdere 

keren in te laten vullen en/of op een snelle manier controleren door managers. Een goede implemen

tatie in de organisatie vereist dus voor de organisatie een aantal disciplines. Een beheerder zal de lijst 

actueel moeten houden omdat de inhoud van het model continue zal veranderen vanwege bijvoor

beeld wijzigende wet- en regelgeving . Als het model niet meer compleet zal het model onbruikbaar 

worden. 

De weging van de knelpunten is niet onderzocht. Het model zal dus transparant moeten zijn. Echter 

op basis van de bevindingen uit de casestudy kunnen er de hoofdonderwerpen bepaald kunnen wor

den en een geringe mate van weging worden meegenomen. Verder onderzoek naar een weging van 

de knelpunten is overbodig omdat elk project uniek is. Projectontwikkelaars zullen een weging aan de 

knelpunten kunnen geven in het model. 

Voor de fase van het projectontwikkelingsproces waar het model voor gemaakt is zal duidelijk aange

geven moeten worden. Voor elke fase in het proces bestaat een eigen risicoprofiel. De ontwikkelaar 

zal ook een andere mate van risico hanteren tijdens de verschillende fasen van het projectontwikke-
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lingsproces. In het begin van het proces wanneer meestal nog niet veel is geïnvesteerd zal het risico

profiel anders zijn dan in het definitieve ontwerp (DO) fase. De ontwikkelaar zal in het begin van het 

projectontwikkelingsproces waarschijnlijk ook meer risico durven te nemen. Er is namelijk nog maar 

weinig geïnvesteerd. Hoe meer de ontwikkelaar gaat investeren, hoe lager het risico zal worden wat 

hij wil lopen. In de laatste fase zullen alle mogelijke knelpunten (risico's) geêlimineerd moeten zijn. 

In het model komen vrijwel geen financiêle aspecten voor. Deze kunnen nog mee worden genomen. 

Als aanbeveling wordt genoemd dat er nog een extra hoofdstuk (Deel F) aan kan worden toegevoegd 

waarin de stichtingskosten, kengetallen e.d. worden genoemd. 
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Bijlage 8: Model ingevuld voor casus 

1.7 'Quick Scan' 

**CASUS** 

: Concept / DefiRitief Opgesteld door 
: 1234 Projectontwikkelaar 

Versie 
Documentnummer 
Datum 
Ontwikkelingsfase 

: 14-09-2004 Ontwikkelingsmanager 

: NAAM 
:NAAM 
:NAAM 

: F!Fé iRitiatief (A) / Initiatief (B) / VooFlopig 0RtweFp (C) / DefiRitief 0RtW0FJ;l (D) 

Hoe groot is de kans dat er geen plan kan worden ontwikkeld 
door de eigendomssituatie? 

Aandachtspunten 

A-1 .1 Mogelijkheid tot verkrijging eigendom gehele plangebied? 

A-1 .2 Mogelijkheid samenwerking met overige grondeigenaren? 

Hoe groot is de kans dat de ontwikkeling negatieve gevolgen 
ondervindt door wat er in de bodem zit? 

Aandachtspunten 

A-2.1 Heeft bodemverontreiniging invloed op verdere planvorming? 

A-2.2 Hebben ondergrondse tanks invloed op verdere planvorming? 

A-2.3 Archeologisch of cultuurhistorisch onderzoek noodzakelijk? 

Hebben mogelijke explosieven (oorlogsverleden) invloed op verdere 
A-2.4 

planvorming? 

Hebben ondergrondse kabels en leidingen invloed op verdere 
A-2.5 

planvorming? 

A-2.6 Heeft de grondwaterstand invloed op verder planvorming? 

Hoe groot is de kans dat aanwezige opstallen voor een 
knelpunt zorgen? 

Aandachtspunten 

A-3.1 Herontwikkeling van de opstallen 

A-3.2 

A-3.3 

A-3.4 

A-3.5 

A-3.6 

A-3.7 

A-3.8 

Invloed als de opstal een cultuurhistorische waarde bezit? 

Invloed als de opstal wordt meegenomen in de ontwikkeling 

Invloed als de opstal een monumentenstatus bezit? 

Hoe is de draagvlak onder de lokale bevolking omtrent de opstallen? 

Hoe is de bouwkundige staat van de gebouwen? 

Genoeg kennis omtrent de wet- en regelgeving over de opstallen? 

Mogelijkheid tot (tijdelijk) verhuren van de opstallen? 
(anti-kraak, tijdelijk verhuren) 
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A Plangebied 

... -~-

Hoe groot is de kans dat flora en fauna voor een knelpunt zorgen? 

Aandachtspunten 

A-4.1 

A-4.2 

Hoe groot is de kans dat bestaand groen voor een knelpunt zorgen? 

Aandachtspunten 

A-5.1 Kunnen de bestaande bomen in de plannen worden opgenomen? 

A-5.2 Is er een kapvergunning aangevraagd bij de gemeente? 

Hoe groot is de kans dat door middel van bestaande 
eigendomsverhoudingen geen ontsluiting mogelijk is? 

Aandachtspunten 

A-6.1 Grondenaankoop mogelijk t.b.v. ontsluiting? 

A-6.2 Overleg (samenwerking) nodig met andere partijen t.b.v. ontsluiting? 

Hoe groot is de kans dat het inmeten van de locatie niet goed is uitgevoerd? 

(digitaal inmeten) 

Is het mogelijk dat het plangebied een slecht imago heeft? 

Welke overige knelpunten kunnen voorkomen en hoe groot 
is de kans van optreden daarvan? 

Verdieping bij een JA antwoord 

A-9.1 Invullen mogelijke toekomstige knelpunten/ aandachtspunten 

Legenda: 

-

Geen actie noodzakelijk 
Attentie noodzakelijk 
Onmiddellijk actie noodzakelijk 

/el- Niet Onderzocht 
Fasen: 

A = Pré-initiatief, B = Initiatief, C=Voorlopig Ontwerp, D=Definitief Ontwerp 
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~-D " 
D e 

D JA 
D NEE 

D JA 
D NEE 

-~ 

"ii V " 

D " 
D e 

D JA 
D NEE 

D JA 
D NEE 

vii D . 

D " 
D e 

D JA 

D NEE 
D JA 
n NEE 

□ -Klein 
V ": 

D " 
D e 

~-lein 

D " 
D e 

~' NEE 
t· 

(naar A-5) 
(naar A-4.1) 
(naar A-4.1) 
(naar A-4.1) 

(naar A-6) 
(naar A-5.1) 
(naar A-5.1) 
(naar A-5.1) 

(naarA-7) 
(naar A-6. 1) 
(naar A-6.1) 
(naar A-6.1) 

(naar A-8) 

(naar A-9) 

D A 

V B 

D C 

D D 

D A 

V B 

D C 

D D 

V A 

D B 

D C 

D D 

D A 
V B 

D C 

D D 

□ A 

□ B 
V C 

□ D 

□ A 

□ B 

□ C 

□ D 
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[I 

[Il 

[I 

[Il 
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B Omgeving 

Hoe groot is de kans dat er belanghebbenden (omwonenden, 
winkeliers e.d. ) bezwaar kunnen maken op de plannen? 

Aandachtspunten 

B-1 .1 Zijn de omgevingsactoren in kaart gebracht? 

B-1 .2 Belang van de omgevingsactoren (en overige belanghebbenden) 

B-1 .3 Kracht van invloed van de actoren (sterk/zwak) 

B-1.4 Betrouwbaarheid van de actoren 

B-1 .5 Is er informatie (tekeningen, foto's, maquettes) verstrekt aan de actoren . 

Hoe groot is de kans dat de ontwikkeling mogelijk 
hinder ondervindt door milieuaspecten? 

Aandachtspunten 

Heeft geluidshinder invloed op verdere planvorming? 
B-2.1 

(luchtvaartlawaai, weg- en spoorweglawaai, burenlawaai) 

Heeft de luchtkwaliteit (stofdeeltjes) invloed op verdere planvorming? 
B-2.2 

(stof van wegverkeer of industrie) 

Heeft externe veiligheid invloed op verdere planvorming? 
B-2.3 

(transportroutes gevaarlijke stoffen, naast gelegen bedrijvigheid) 

B-2.4 Heeft geuroverlast invloed op verdere planvorming? 

-
Hoe groot is de kans dat infrastructuur in de omgeving Invloed kan 
uitoefenen op de planvorming? 

Hoe groot is de kans dat omgevingsbebouwing invloed kan uitoefenen op de 
planvorming? 

Hoe groot is de kans dat het begrote bedrag voor voor planschade wordt 
overschreden? 

Hoe groot is de kans dat er zakelijke rechten op het plangebied rusten? 
(erfdienstbaarheid, recht van overpad, overbouwlng, rioolrecht e.d.) 

Aandachtspunten 

B-6.1 Is er mogelijkheid tot het uitkopen van de zakelijke rechten? 

B-S.
2 

Kunnen de zakelijke rechten in de planontwikkeling worden 
meegenomen? 
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:ii (naar B-2) 0 A 

(naarB-1 .1) 0 B 

D " (naarB-1 .1) V C 

V • (naarB-1 .1) 0 D 
[I 

i;i JA 

D NEE 

i;i JA 

D NEE 

D JA 

D NEE 

D JA 

D NEE 

D JA 

D NEE 

. 
-

ii 
(naar B-3) D A [I V •· (naar B-2.1) V B 

D " (naar B-2.1) 0 C 

D e (naar B-2.1) 0 D 

D NEE 
1 -~--D NEE 
1 !B vBI 

D NEE [7111 vBI 
V NEE 

~ ~ 

~- (naar B-4) D A [JI o B 

D " V C 
D t o D 

~- (naar B-5) o A [JI o B 

D " V C 
D t o D 

lirw ·. lil :ii (naar B-6) D A [I D B 

D " V C 
V • D D 

~- (naar B-7) D A 

(naar B-6.1) V B 

D " (naar B-6.1) 0 C 

D t (naar B-6.1) 0 D 

D NEE 
V JÄ 
D n.o. 

D NEE 
D J,S: 
V n.o. 
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Hoe is de bereikbaarheid van het plangebied? 

Aandachtspunten 

B-7 .1 Bereikbaarheid met openb. vervoer mogelijk? 

B-7.1 Goed bereikbaarheid met auto(+ parkeren) 

B-7.1 Goed voetgangersnetwerk 

Welke overige knelpunten kunnen voorkomen en hoe groot 
is de kans van optreden daarvan? 

Verdieping bij een JA antwoord 

B-8.1 Invullen mogelijke toekomstige knelpunten/ aandachtspunten 

Legenda: 

-

Geen actie noodzakelijk 
Attentie noodzakelijk 
Onmiddellijk actie noodzakelijk 

in• Niet Onderzocht 
Fasen: 

A = Pré-initiatief, B = lnrtiatief, C=Voorlopig Ontwerp, D=Definrtief Ontwerp 
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D 

D 

D 

D JA 
D NEE 

D JA 
D NEE 

D JA 
D NEE ~, NEE ,. 

(naar B-8) 
(naar B-7.1) 
(naar B-7.1) 
(naar B-7.1) 

o A 

D B 

V C 

D D 

o A 

o B 

o C 

o D 
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C Overheid 

Hoe groot is de kans dat er vertragingen optreden door :ii (naarC-2) D A [I wijzigende beleidskader (naarC-1.1) D B 

D " (naarC-1 .1) V C 

V • (naarC-1 .1) 0 D 

Aandachtspunten 

C-1.1 Verwachte vertragingen omtrent de rijksbeleid? o JA 

D NEE 

C-1.2 Verwachte vertragingen omtrent de provinciaal en regionaal beleid? o JA 

D NEE 

C-1.3 Verwachte vertragingen omtrent lokaal beleid? D JA 

D NEE 

C-1.3 Wijziging bestemmingsplan D JA 

D N~~ 

Hoe groot is de kans dat er vertragingen optreden door de :ii (naarC-3) D A [I wet- en regelgeving? (naar C-2.1) D B 

D " (naar C-2.1) V C 

V • (naar C-2.1) o D 

Aandachtspunten 
D NEE [7111 C-2.1 Verwachte vertragingen omtrent de wetgeving locatieaspecten? vlll 
D NEE [7111 C-2.2 Verwachte vertragingen omtrent de wetgeving omgevingsaspecten? 6111 
D NEE 

1 !Ml C-2.3 Verwachte vertragingen omtrent de wetgeving monumenten? vlll 
D NEE 

1 -C-2.3 Is er een inventarisatie gemaakt van benodigde vergunningen? vlll 
V NEE 011111 C-2.13 Artikel 19 procedure WRO □ 1111 
o NEE 

C-2.4 Bouwvergunning D JÄ 

V n.o. 

D NEE 
C-2.5 Sloopvergunning D JÄ 

V n.o. 

D NEE 
C-2.6 Kapvergunning D JÄ 

V n.o. 

D NEE 
C-2.7 Aanlegvergunning D JÄ 

V n.o. 

D NEE 
C-2.8 Monumentenvergunning D JÄ 

V n.o. 

V NEE 
C-2.9 Flora en fauna D JÄ 

D n.o. 

D NEE 
C-2.10 Milieuvergunning D JÄ 

V n.o. 

o NEE 
C-2.11 Ontheffing geluidsnormen D JA 

V n.o. 

o NEE 
C-2.12 Bezwaar en beroep D JÄ 

v n.o. 

o NEE 
C-2.13 Wijziging bestemmingsplan V JA 

D n.o. 

Hoe groot is de kans dat eventuele randvoorwaarden die door het rijk, ~- (naarC-4) D A [I provincie, gemeente of semi-overheid gesteld invloed kunnen hebben op de (naar C-3.1) V B 

ontwikkelingsplannen of het proces? D " (naar C-3.1) o C 

D e (naar C-3.1) D D 
Aandachtspunten 

C-3.1 Randvoorwaarden parkeren D JA 
D NEE 

C-3.2 Randvoorwaarden wonen D JA 
D NEE 

C-3.3 Randvoorwaarden archeologie D JA 
D NEE 
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Hoe groot is de kans dat de ontwikkelaar bij de overheid te maken krijgt met 
politieke belangen? 

Welke overige knelpunten kunnen voorkomen en hoe groot 
is de kans van optreden daarvan? 

Verdieping bij een JA antwoord 

C-5.1 Invullen mogelijke toekomstige knelpunten/ aandachtspunten 

Legenda: 

-

Geen actie noodzakelijk 
Attentie noodzakelijk 
Onmiddellijk actie noodzakelijk 

lel• Niet Onderzocht 
Fasen: 

A = Pré-initiatief, B = Initiatief, C=Voor1opig Ontwerp, D=Definitief Ontwerp 

D Projectorganisatie 

11 ;t .@UJI 

Hoe groot is de kans dat de projectorganisatie te complex wordt door de vele 
actoren? 

•~-z~i-. 
Hoe groot is de kans dat samenwerking net publieke partijen moeizaam 
verlopen? 

Aandachtspunten 

D-2.1 Wisseling bij contactpersonen? 

Hoe groot is de kans dat samenwerking net private partijen moeizaam 
verlopen? 

Aandachtspunten 

D-3.1 Samenwerking met een ontwikkelaar 

D-3.2 Samenwerking met architecten 

D-3.3 Samenwerking adviseurs 
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~-Jein 

□ .. 
□ • 

(naar C-5) 

·F D t• 

N.Z 44#44 

"ii (naar D-2) 

V . .. •.· (naarD-1 .1) 
□ .. (naarD-1 .1) 
D e (naar D-1.1) 

:ii (naar D-3) 
(naar D-2.1) 

D " (naar D-2.1) 

V • (naar D-2.1) 

o JA 

□ FlEE 

:ii (naar D-4) 
(naar D-3.1) 

D " (naarD-3.1) 

V • (naarD-3.1) 

□ 
NEE ~--o NEE ~--□ NEE ~--

D A 

V B 

D C 

D D 

□ A 

o B 

o C 

o D 

D A 
D B 
V C 

D D 

D A 
D B 
V C 

D D 

D A 
D B 
V C 
D D 
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Hoe groot is de kans dat de looptijd van de ontwikkeling uitloopt? 

Hoe groot is de kans dat het project vertraging oploopt door realisatie 
knelpunten? 

Aandachtspunten 

D-5.1 

Hoe groot is de kans dat er binnen de organisatie te weinig kennis aanwezig 
is of dat er kennisverlies kan optreden? 

Hoe groot is de kans dat er oude plankosten aanwezig zijn op het project? 

Welke overige knelpunten kunnen voorkomen en hoe groot 
is de kans van optreden daarvan? 

Verdieping bij een JA antwoord 

D-5.1 Invullen mogelijke toekomstige knelpunten / aandachtspunten 

Legenda: 

-

Geen actie noodzakelijk 
Attentie noodzakelijk 
Onmiddellijk actie noodzakelijk 

lel Niet Onderzocht 
Fasen: 

A = Pré-inttiatief, B = lnttiatief, C=Voorlopig Ontwerp, D=Definttief Ontwerp 
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:ii V " 
D e 

~-D " 
D e 

Q JA 
D NEE 

~-D " 
D e 

:ii V " 
D e 

~, NEE ,. 

(naar 0 -5) 
(naar D-4.1) 
(naar D-4.1) 
(naar D-4.1) 

(naar 0-8) 
(naar D-5.1) 
(naar D-5.1) 
(naar D-5.1) 

(naar 0-7) 

(naar 0-8) 

o A 
o B 

V C 

o D 

D A 
D B 

V C 

D D 

D A 
o B 
o C 

V D 

o A 
o B 
V C 

D D 

a A 
a B 

a C 

a D 
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E Externe invloeden 

, ~- (naar E-2) D A [I Hoe groot is de kans dat de pers de ontwikkeling negatief beoordeeld? D 8 

D " V C 

D e D D 

, --. . , 

Hoe groot is de kans dat de ontwikkeling niet meer marktconform is bij een :ïi (naar E-3) D A [I veranderende markt? 
(naarE-2.1) D B 

D " (naarE-2.1) V C 

V • (naarE-2.1) D D 

Aandachtspunten 

E-2.1 Mogelijkheid om achteraf de plannen aan te passen? D JA 

D NEE 

E-2.2 Fasering van de plannen mogelijk? D JA 

D NEE 

E-3.1 Worden de plannen regelmatig getoetst op de marktomstandigheden? □ 
JA 

D NEE 

E-3.2 Is er voldoende flexibilitett aanwezig in de plannen om te voldoen aan d D JA 
D NEE 

~~~~ 
Welke overige knelpunten kunnen voorkomen en hoe groot 
is de kans van optreden daarvan? 

Verdieping bij een JA antwoord 

E-3.1 Invullen mogelijke toekomstige knelpunten/ aandachtspunten 

Legenda: 

-

Geen actie noodzakelijk 
Attentie noodzakelijk 
Onmiddellijk actie noodzakelijk 

Hl• Niet Onderzocht 
Fasen: 

A = Pré-initiatief, B = lnttiatief, C=Voorlopig Ontwerp, D=Definitief Ontwerp 
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~, NEE 

t· 
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□ B 
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Logboek (1) 

**CASUS** 

Versie 
Documentnummer 
Datum 
Ontwikkelingsfase 

: Concept / DeflRitief Opgesteld door 
: 1234 Projectontwikkelaar 
: 14-09-2004 Ontwikkelingsmanager 
: PFé iRitiatief ~11.) / Initiatief (B) / \looFloraig oRtwer:p (C) / DeflRitief 0Rtv1er:p (D) 

Code OmsGhrij.,,;ng 

sco" 

A-1 Eigendomssituatie I verwerving 
A-2 Bodemonderzoek 

Bodemverontreiniging 
Ondergrondse tanks 
Archeologie 
Explosieven 
Kabets en leidingen 
Grondwater 

A-3 Opstallen 
A-4 Flora en fauna 
A-5 Bestaand groen 
A-6 Eigendom - ontsluiting plangebied 
A-7 Inmeten plangebied 
A-6 Imago locatie 

B-1 Belanghebbenden 
B-2 Milieuaspecten 

Geluidshinder 
Luchtkwallteit 
Externe veiligheid 
Geurovertast 

B-3 lnfrastruduur 
B-4 Omgevingsbebouwing 
B-5 Planschade 
B-6 Zakelijke rechten 
B-7 Bereikbaarfleid plangebied 

C-1 Beleidskader 
C-2 Wet- en regelgeving 

wetgeving plangebied 
Wetgeving omgeving 
Wetgeving monumenten 
Inventarisatie vergunningen 
Art. 19 procedure 

C-3 Randvoorwaarden overheid 
C-4 Politieke belangen 

D-1 Veel actoren 
D-2 Publieke partijen 
D-3 Private partijen 

Samenwerking met ontwikkelaar 

D-4 
D-5 
D-6 
D-7 

E-1 
E-2 

Samenwerking architecten 
Samenwerking adviseurs 

Doorlooptijd project 
Realisatie 
Kennis en kennisverties 
Oude ptankosten 

Beoordeling plangebied pers 
Marktomstandigheden 

Resultaten in 'barometer' 

(Pré-initiatief) 

Initiatief 

B 

Voorlopig ontwerp 
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C 

Definitief ontwerp 

: NAAM 
: NAAM 
:NAAM 
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Logboek (2) 

KLEIN 

-C-1 

- B-2 - D-1 

D-2 

Beleidskader 

Wet- en regelgeving 

Randvoorwaarden overheid 

Eigendomssituatie 

Zakelijke rechten 

Belanghebbenden 

Milieuaspecten (geluid, lucht) 

Veel actoren 

Publieke partijen 

Bodemonderzoek (T + G) (Cult., waterst. , kab. 

en leid ., stad en milieu) 

Eigendom ontsluiting 

Inmeten plangebied 

A-8 Imago plangebied 

B-2 Milieuaspecten (geluid, lucht, kwaliteit) 

Score A-3 Opstallen 

A-4 Flora en fauna 

A-5 Bestaand groen 

0-2 

GROOT 

~ 
Î 0-2 ' 

A-1 Eigendoms. A-5 Bestaand groen A-4 

A-2 Bodemonderz. B-2 Milieuaspecten A-7 

A-3 Opstallen B-6 Zakelijke rechten B-1 

A-6 Eigend./ontsl. C-4 Politieke belangen B-3 

B-4 

B-5 

B-7 

C-1 

C-2 

C-3 

D-1 

D-2 

D-3 

D-4 

D-5 

E-1 

E-2 
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D-2 Publieke actoren 

C-4 Politieke belangen 

D-7 Oude plankosten 

B-3 Infrastructuur 

B-4 Omgevingsbebouwing 

B-5 Planschade 

D-5 Realisatie 

E-1 Media 

D-6 Kennis en kennisverlies 

B-6 Zakelijke rechten 

Flora en fauna D-6 Kennis / kennisverl. 

Imago D-7 Oude plankosten 

Belanghebbenden 

Infrastructuur 

Omgevingsbebouwing 

Planschade 

Bereikbaarh. plangeb. 

Beleidskader 

Wet- en regelgeving 

Randv. Overheid 

Veel actoren 

Politieke belangen 

Private partijen 

Doorlooptijd project 

Realisatie 

Media 

Marktomst. 
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Rapportage 

A 

Het plangebied is in zijn geheel in eigendom van de ontwikkelaar. Hierdoor is de kans erg klein 

dat door locatieverwerving een knelpunt optreedt. 

De bodem is onderzocht in het verleden, alleen hierover is weinig bekend. De projectontwikelaar 

zal dit nader moeten uitzoeken en de gegevens actueel maken. 

Archeologie/ historisch onderzoek is niets over bekend en hierna dient nog naar te worden 

gekeken. Dit is beoordeeld met een middel grote kans. 

Er is lichte verontreiniging aanwezig in het plangebied. Hiervoor zijn kosten opgenomen in de 

grondexploitatie. De kans "middel" dat hierdoor het project vertraging oploopt. 

De kans op ondergrondse tanks en explosieven is erg klein 

Over de waterstand is niks bekend en zal moeten worden uitgezocht. 

Er is nog geen onderzoek geweest (kliqmelding) naar kabels en leidingen 

Opstallen zijn niet aanwezig in het plangebied. Deze zijn recentelijk gesloopt. De kans blijft 

aanwezig dat er nog resten in de grond aanwezig zijn . De gevolgen zullen hierbij kle in zijn. 

Er is nog geen onderzoek gepleegd naar bestaande bomen die de ontwikkelingen in de weg 

kunnen staan. In het plangebied zelf zijn geen bomen aanwezig, maar rond het plangebied wel. 

Ontsluiting is mogelijk. De kans bestaat wel dat door bezwaren van omwonenden met betrekking 

tot de ontsluiting vertraging opgelopen wordt. 

Het inmeten van de locatie beoordeelde de projectontwikkelaar met neutraal. Het is wel 

uitgevoerd in het verleden maar weet niet zeker of het juist is uitgevoerd. 

Volgens de projectontwikkelaar is de kans erg klein dat er zakelijke rechten aanwezig zijn in het 

plangebied. 

De locatie ligt namelijk redelijk vrij van de omgeving. Het imago van het plangebied is ook redelijk 

goed. De lokale bevolking wil graag dat het plangebied wordt ontwikkeld. 

B Omgeving 

8-7 

Er is volgens de projectontwikkelaar nog geen inzicht eventuele bezwaarmakers op de plannen. 

Vanuit de plannen zal gekeken moeten worden of er eventuele bezwaren zullen komen. 

Aan één zijde van het plangebied is een drukke doorgaande weg gelegen. Hiervoor dienen 

maatregelen genomen te worden in het ontwerp. Aan deze zijde zal een gesloten gevel 

gerealiseerd moeten worden. 

De kans is klein op geuroverlast omdat er geen industrie in de nabijheid van het plangebied 

aanwezig is. 

Er is niks bekend over stofdeeltjes 

Externe veiligheid is niks over bekend. 

Het plangebied is goed bereikbaar 

De kans is groot op planschade. Hiervoor is een bedrag opgenomen in de exploitatie 

Volgens hem zijn er weinig problemen te verwachten met de omringende bebouwing. Hij 

verwacht dat er weinig bezwaren zullen komen op het plan . De enige eventuele bezwaarmaker 

bestaat volgens hem uit de eigenaren van het klassieke pand aan de grote kerkstraat. 

C Overheid 

Er is nog geen onderzoek geweest naar mogelijke voorkomende vergunningen. Een aantal 

vergunningen zoals kap en sloopvergunningen hoeven niet aangevraagd te worden omdat het 

fi. groen en de opstallen al verdwenen zijn. 

Er zal een artikel 11 procedure doorlopen worden .Gezien de bebouwing in de omgeving bestaat 

er een kans op bezwaren zodat hierdoor vertraging optreedt. De locatie ligt al geruime tijd braak 

en de omringende bewoners zien graag een invulling daarvan. 

Aan de randvoorwaarden die de gemeente heeft opgesteld kan in principe aan worden voldaan . 
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Hier worden geen grote problemen verwacht. 

Er is voor de locatie geen beeldkwaliteitsplan opgesteld. 

D Projectorganisatie 

De looptijd van het project is erg lang. De locatie is al in 2000 verworven. 

De samenwerking met de architect verloopt op dit moment goed. 

Er is geen andere ontwikkelaar betrokken bij dit project 

Met veel adviseurs is nog niet samengewerkt. 

De samenwerking met de overheid verloopt goed . 

. Q,-6.> •. Als overige aandachtspunten wordt de oude plankosten genoemd. De oude plankosten hebben 

een grote invloed op het rendement. Dit knelpunt kan een "no go" situatie opleveren. 

E Externe invloeden 

Het project is recentelijk nog in de media geweest. Hier werd het project positief omschreven. De 

reden is dat er woningen voor starters ontwikkeld zullen worden . Er is veel vraag naar dergelijke 

woningen. Negatieve berichten over het project zijn nog niet in de media gesignaleerd. Dit heeft 

er ook mee te maken dat het project positief ontvangen wordt door de omwonenden en overige 

belanghebbenden. 
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Bijlage 9: Het model in stappen 

Quick Scan 

** Projectnaam ** 

Versie : Concept/ Definitief Opgesteld door 
Documentnummer : xxxxx Projectontwikkelaar 
Datum : dd-mm-jaar Ontwikkelingsmanager 

: NAAM 
:NAAM 
: NAAM 

Ontwikkelingsfase : Pré-initiatief (A) / Initiatief (B) / Voorlopig ontwerp (C) / Definitief ontwerp (D) 

A Plangebied 

Hoe groot is de kans dat er geen plan kan worden ontwikkeld 
door de eigendomssituatie? 

Aandachtspunten 

A-1.1 

A-1 .2 

Hoe groot is de kans dat aanwezige opstallen voor een 
knelpunt zorgen? 

Aandachtspunten 

A-3.1 Herontwikkeling van de opstallen 

A-3.2 

A-3.3 

A-3.4 

A-3.5 

A-3.6 

A-3.7 

A-3.8 

Invloed als de opstal een cultuurhistorische waarde bezit? 

Invloed als de opstal wordt meegenomen in de ontwikkeling 

Invloed als de opstal een monumentenstatus bezit? 

Hoe is de draagvlak onder de lokale bevolking omtrent de opstallen? 

Hoe is de bouwkundige staat van de gebouwen? 

Genoeg kennis omtrent de wet- en regelgeving over de opstallen? 

Mogelijkheid tot (tijdelijk) verhuren van de opstallen? 
(anti-kraak, tijdelijk verhuren) 
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~- (naar A-2) 
(naar A-1.1) 

D " (naarA-1.1) 
D e (naarA-1 .1) 

D JA 

D NEE 

D JA 

D lilEE 

~- (naar A-3.1) 
(naar A-3.1 ) 

D " (naar A-3.1) 
D e (naar A-3.1) 

D Ja 

D lilee 

D Goed 

D Slecht 

D Goed 

D slëdît 

D Goed 

D siëëfît 

D Positief 
D Reutraal 
D Slecht 

D Goed 

D on6ekena 
D Slëëhi 

D JA 

D NEE 
D JA 

D NEE 

V A 

D B 
D C 

D D 

V A 

D B 

D C 

D D 

D E 

R. Wittermans 

[Il 

01111 
[111 

01111 
01111 

- 157 -



Binnenstedelijk projectontwikkelingsproces 

A Plangebied 

Hoe groot is de kans dat bestaand groen voor een knelpunt zorgen? 

Aandachtspunten 

A-4.1 Kunnen de bestaande bomen in de plannen worden opgenomen? 

A-4.2 Is er een kapvergunning aangevraagd bij de gemeente ? 

Hoe groot is de kans dat door middel van bestaande 
eigendomsverhoudingen geen ontsluiting mogelijk is? 

Aandachtspunten 

A-5.1 Grondenaankoop mogelijk t.b.v. ontsluiting? 

Welke overige knelpunten kunnen voorkomen en hoe groot 
is de kans van optreden daarvan? 

Verdieping bij een JA antwoord 

A-9.1 Invullen mogelijke toekomstige knelpunten/ aandachtspunten 

Legenda: 

-

Geen actie noodzakelijk 
Attentie noodzakelijk 
Onmiddellijk actie noodzakelijk 

Hl• Niet Onderzocht 
Fasen: 

A = Startdocument, B = 1 nitiatief, C=Vooriopig Ontwerp, D=Definitief Ontwerp 
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? 

"ii V • 

D " 
D e 

D JA 
D NEE 
D JA 
D NEE 

~-D " 
D e 

D JA 

D NEE 
D JA 

D NEE 

"ii V • 

D " 

D e 

V-K~ein. 
D . 

D " 
D e ~, NEE 

t· 

(naar A-5) 
(naar A-4.1) 
(naar A-4.1) 
(naar A-4.1) 

(naar A-6) 
(naar A-5.1) 
(naar A-5.1) 
(naar A-5.1) 

(naar A-7) 

(naar A-9) 

o A 
V B 

o C 

D D 

V A 

D B 

D C 
o D 

V A 

D B 

D C 

o D 

o A 

V B 

o C 

o D 

o A 

o B 

o C 

o D 
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Logboek 

** Projectnaam ** 

: Concept / Definitief Opgesteld door 
: xxxxx Projectontwikkelaar 

Versie 
Documentnummer 
Datum 
Ontwikkelingsfase 

: dd-mm-jaar Ontwikkelingsmanager 
: Pré-initiatief (A) / Initiatief (B) / Voorlopig ontwerp (C) / Definitief ontwerp (D) 

Code OmschnjVlng 

A-1 
A-2 

A-3 
A--4 
A-5 
Ml 
A-7 
A-8 

B-1 
B-2 

Eigendomssituatie / verwerving 
Bodemonderzoek 

Bodemverontreiniging 
Ondergrondse tanks 
Archeologte 
Explosieven 
Kabels en ~idingen 
Gronct-Nater 

Opstallen 
Bestaand groen (bomen e.d.) 
Eigendom - ontsluiting plangebied 
Inmeten plangebied 
Imago locatie 
Overige aandachtspunten 

Publieke partijen 
Private partijen 

Scorw 

Samenwerking met ontwikkelaar 
Samenwerking architeden 
Samenwerking adviseurs 

D-4 Doo~oo~ijd projed 
~5 Realisatie 
0-6 Kennis en kennisver1ies 
c-e Overige aandachtspunten 

E-1 Beoordeling plangebied pers 
E-2 Marktomstandigheden 
E-5 Overige aandachtspunten 

Resultaten in 'barometer' 

C . 
A.; 

(Pré-initiatief) 

Initiatief 

.., 
~ 

~ .. 
C 

5 ., 

= ... 

. . 
~ ~ . < 
C 

~ 
B 
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Kans 

. 
1 -! 

.!! .., 
~ 

.., 
~ .. 

"' ~ ä. . 
ä. g 0 ~ ~ 0 > : ë . . g, .. 

ë . C 
ë . C " .. . .. . !i !i ., ., 

C 

Voo~opig ontwerp 

Definitief ontwerp 

: NAAM 
: NAAM 
: NAAM 

D 

. 
~ . 
C . . 
" 
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Logboek (2) 

KLEIN (N1et/moe1l1Jk te beinvloeden) 

== 1 . 
1 Score: 0-2 

-Score 0-2 

Rapportage 

B Omgeving 
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Bijlage 10: Casestudy's 

In dit hoofdstuk worden de vijf casus behandeld die gebruikt zijn om dit onderzoek mogelijk te maken. 

Dit zijn vertrouwelijke gegevens en zullen niet in de gepubliceerde versie van dit rapport zijn weerge

geven. 
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