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Bijlage 1: Gedetailleerde omschrijving van de geïnventariseerde risico's 

Samenwerking risico's 

1. Besluitvormingrisico's 
Risico's op het gebied van: 

Overzicht 
Een risico voor zowel publieke als private PPS partners is dat zij na de totstandkoming van 
een PPS verzeild raken in een project waarvan zij de consequenties onvoldoende hebben 
overzien en waarbij voltooiing van het plan of uitstap slechts tegen hoge kosten nog mogelijk 
is.1 

Geloofwaardigheid 
De partijen dienen een vertrouwen en geloofwaardigheid naar buiten uit te dragen. Dit naar 
de andere partijen toe in de projectorganisatie maar dit ook zeker naar de eindgebruikers 
toe. Indien de gemeente andere (huidige) projecten niet nakomt zoals beloofd, schaadt dit de 
geloofwaardigheid naar de bevolking toe. Deze heeft dan bij het nieuwe project er geen 
vertrouwen meer in dat het dit keer wel werkelijk zo gerealiseerd zal worden als gezegd 
wordt. 

Tijdsplanning 
Grote projecten lopen vaak vertraging op. In een aantal gevallen kan daaraan wellicht weinig 
worden gedaan. In een aantal gevallen is de vertraging ook te wijten aan het uiteenlopen van 
de planningen van verschillende betrokkenen. Als alle betrokken partijen bij voorbaat een 
tijdsplanning zouden opstellen, zullen zij ook geneigd zijn zich hieraan te houden zouden. 
Vooralsnog gebeurt dit expliciet overeenkomen van een planning te weinig en worden 
problemen uitgesteld, met vertraging en kosten als gevolg.2 

Haalbaarheid 
Het is nodig om te weten of dat het plan realiseerbaar is. Daarvoor wordt er een 
rapportagehaalbaarheid opgesteld . Het doel van een rapportage haalbaarheid is het 
vaststellen van de technische, financiële en juridische mogelijkheden voor de realisatie van 
het plan. Aan de hand hiervan zullen de betrokken partijen beslissen om het project voort te 
zetten of niet.3 

2. PPS risico's 
Risico's op het gebied van : 

Selectie 
Grondposities of duurzame belangen in het te ontwikkelen gebied zijn vaak redenen voor 
een haast vanzelfsprekende selectie van partijen. Een ander aandachtspunt is het moment 
van de selectie van partijen. De gemeente zal zich de vraag moeten stellen of een partij op 
enig moment echt toegevoegde waarde heeft. Daarnaast kiest men wel eens voor een snelle 
selectie, hoewel er tijd nodig is voor aanbesteding maar dat de gemeente deze tijd niet 
heeft.4 

1 v.d Heijden / v. Manen / Koeken, 2000 
2 Canoy / Janssen/ Vollaard , 2001 
3 Canoy / Janssen / Vollaard , 2001 
4 Canoy / Janssen / Vollaard , 2001 
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Communicatie 
Het samenstellen van een binnenstedelijk herontwikkelingsplan is een kwestie van goede 
samenwerking en communicatie tussen opdrachtgevers en gebruikers enerzijds en hun 
adviseurs anderzijds. Alle partijen dienen duidelijk te formuleren wat ze willen en ook goed te 
luisteren naar de wensen van de andere partijen. Ook is het van belang om op een gegeven 
moment de bevolking door middel van geschreven woord en bijeenkomsten te informeren 
over het binnenstedelijk plan. Zij dienen te weten wat er gaande is. Want indien er enige 
vorm van politieke onrustigheid merkbaar is zal de bevolking met vragen komen, zij zijn hier 
erg gevoelig voor. 5 

Belangen en doelen 
Het onderscheid in de commerciële en meer maatschappelijke manier van denken tussen 
private en publieke partijen heeft consequenties voor de belangen die partijen in een project 
hebben en de doelen die zij nastreven. Op financieel vlak komt dit onderscheid het 
duidelijkste naar voren: de private partij kijkt naar rendementen en naar risico's terwijl de 
overheid meer kijkt naar betaalbaarheid. De overheid heeft van nature een meer lange 
termijn visie, terwijl de private partijen veel meer op financiële successen op de korte termijn 
zijn gericht. 
Grote projecten kennen vaak een lange looptijd. Gedurende deze lange perioden kunnen de 
doelstellingen van de partijen veranderen door invloeden van buitenaf of door interne 
ontwikkelingen. Zowel voor de publieke partner als voor de private partner bestaat het risico 
van koersverandering. Zo kan de politiek ineens anders gaan denken en de wenselijkheid 
van een project anders gaan beoordelen. Een risico is dat het bestuur op de grond van 
publiekrechtelijke verplichtingen de samenwerking moet afbreken of veranderen. Private 
partijen kunnen van doelstelling veranderen wegens financiële verplichtingen elders of een 
veranderende inschatting van het rendement. Anticipatie hierop en het vermijden van een 
mislukte samenwerking kan de verschillende betrokken partijen juist binden.6 

Kennis en expertise 
De huidige overspannen arbeidsmarkt brengt voor de publieke partners en daarmee voor de 
burger risico's met zich mee. De vooronderstelling daarbij is dat gemeenten niet altijd in staat 
zullen zijn om personeel te werven en vast te houden dat een groot ruimtelijk project kan 
begeleiden. De 'markt' is zo gunstig en overspannen dat de niet door ambtelijke loonschalen 
geketende project ontwikkelaars gemakkelijk een aanzienlijk hoger salaris en aantrekkelijker 
arbeidsvoorwaarden kunnen bieden. De expertise die de publieke partner in huis had, dreigt 
zo weg te lekken. Dit wordt versterkt door de intensieve contacten tussen de publieke en 
private partners tijdens PPS. 
Daarbij bestaat de kans op ongelijk verdeelde kennis . PPS is een mogelijkheid, bijvoorbeeld 
voor een gemeente, om zich via een projectontwikkelaar tijdelijk op technisch en financieel 
gebied deskundigheid te verschaffen. Aanbesteding is daarbij een instrument om de beste 
projectontwikkelaar te selecteren. De noodzaak voor gemeenten om via de 
projectontwikkelaar externe private kennis te verwerven, wijst echter tevens op de 
afhankelijkheid van gemeenten. De gemeente levert zich als het ware over aan de 
projectontwikkelaar. 7 

Verantwoordelijkheid 
Er dient van te voren goed afgesproken te worden wie de verantwoordelijkheid waarvoor zal 
dragen, indien zaken anders gaan dan ze hadden moeten lopen. Dit op gebied van 
afspraken, realisatie en financiële zaken.8 

5 ten Dam / Smits / Spekkink, 1996 
6 Canoy / Janssen / Vollaard , 2001 
7 v.d Heijden / v. Manen / Koeken, 2000 
8 Boekema / Buursink / Wiel, 1996 
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Afbakening van rollen 
Bij de samenwerking is het belangrijk dat er een duidelijke afbakening is van de positie, 
taken en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen. En vooral voor het Rijk aangezien 
deze partij verschillende rollen op zich neemt en vaak een autonome positie inneemt. Het rijk 
stelt zich in de projecten op als één van de onderhandelingspartijen. Dit betekent dus dat zij 
enerzijds niet alleen een kader verschaft, maar tevens meedenkt over de uitvoering van het 
project en anderzijds dat zij niet een vaste bijdrage garandeert, maar deze tevens afhankelijk 
stelt van de plankwaliteit en financiële ondersteuning.9 

Vertrouwen 
Een blijvend vertrouwen wordt vaak gezien als een van de cruciale succesfactoren in een 
PPS-constructie. In de praktijk blijkt dit vertrouwen niet altijd aanwezig. Veelal is het vooral 
een kwestie van 'goed met elkaar overweg kunnen', niet alleen in de zakelijke sfeer, maar 
ook op persoonlijk vlak. Indien aan de PPS een contract ten grondslag ligt dat enigszins 
doordachte afspraken bevat, zal dit contract komen te vervallen wanneer de partner niet 
nakomt of niet kan nakomen. Het behoort tot de normale risico's dat partijen dan ook 
aansprakelijk kunnen worden gesteld .10 

Politiek 
Bestuurlijke, juridische, politieke en beleidsfactoren worden vooral door de publieke sector 
bepaald en beïnvloeden in sterke mate het speelveld en spelregels voor de private actoren. 
De overheden dient hierbij wel verantwoording voor zijn beleid af te leggen bij de externe 
partijen en burgers. 
Een gecompliceerde factor bij binnenstedelijke herontwikkelingen is de betrokkenheid van 
meerdere overheden. Overheden worden bestuurd door periodiek verkozen democratische 
organen, die beleidswijzingen kunnen eisen ten opzichte van reeds gemaakt afspraken. 
De gemeente heeft voor de meeste onderdelen de primaire verantwoordelijkheid , maar ook 
het Rijk is betrokken onder meer vanwege overheidsbelangen die de grenzen van de 
betrokkenen gemeenten overstijgen. De betrokkenheid van het Rijk uit zich onder meer in 
investeringen in infrastructuur en financiële bijdrage voor het project. Dit geeft onder meer 
het Rijk een autonome rol , waarnaast deze ook nog de taak voor coördinerende en 
toezichthoudende rol op zich neemt. Het vaststellen van eigen en gezamenlijke 
doelstellingen en randvoorwaarden door de betrokken gemeente en het Rijk is een complexe 
aangelegenheid. 11 

Kwaliteit risico's 

3. Functie- en prestatierisico's 
Risico's op het gebied van: 

Ruimtelijk: 

Openbare ruimte 
Openbare ruimte is een belangrijk element bij herontwikkeling van het stadscentrum. Het is 
van belang om de juiste balans te vinden tussen publieke en private ruimte. Gebouwen met 
een privaat karakter dienen afgewisseld te worden met openbare gebouwen en openbare 
ruimte. De mix hiertussen is van belang voor het creëren van een prettig verblijfsklimaat. Uit 
onderzoek is gebleken dat door het verbeteren van de openbare ruimte de beleving van 
binnensteden kan worden bevorderd. Hierbij moet gelet worden op handhaving van de 
historische cultuur, deze kan duidelijk de belevingswaarde nog meer versterken .12 

9 Canoy / Janssen / Vollaard, 2001 
10 v.d Heijden / v. Manen / Koeken, 2000 
11 Canoy / Janssen / Vollaard , 2001 
12 Seip, 1999 
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Omvang en kwaliteit van het aanbod 
De functionaliteit van een ruimte wordt in de eerste plaats bepaald door de beschikbare 
ruimte voor de activiteit(en) die er plaatsvindt. De benodigde ruimte hangt af van het aantal 
mensen dat (gelijktijdig) aan de activiteit deelneemt en het ruimtebeslag van de bij de 
activiteit benodigde inrichting, apparatuur en indelingsvarianten. 
Bij binnenstedelijke herontwikkeling is het van belang om aan de ruimtebehoefte van de 
ondernemers en bewoners te kunnen voldoen. Uit onderzoek blijkt dat in veel gemeenten de 
binnenstad te weinig kwaliteit en een gering verkoopvloeroppervlak (VVO) bezit om de 
concurrentie met omliggende winkelcentra succesvol aan te gaan. Een vergroting van de 
VVO en daarnaast een goede branchering, segmentering en situering van het aanbod zijn 
middelen om de koopkrachtbinding te consolideren of te vergroten . Hierbij wordt goed 
gekeken naar de behoeften waarin het binnenstadswinkelen voorziet en vervolgens wordt 
bepaald welke instrumenten in combinatie met elkaar kunnen worden ingezet om in deze 
behoeften te voorzien. 13 

Relatie en samenhang 
De logistiek van de bedrijfsprocessen vraagt aandacht voor de relaties tussen ruimten. 
Relaties kunnen zowel fysiek als visueel zijn. Circuitvorming is een zeer belangrijk 
uitgangspunt voor een goed relatievorming in de binnenstad. De dikte van de loopstromen 
wordt bepaald door de spanning die ontstaat tussen de ankerpunten in de structuur. In het 
hoofdwinkelcircuit worden deze ankerpunten gevormd door de zogenaamde publiektrekkers. 
Ook is de ruimtelijke situering van de branches in het winkelcircuit sterk afhankelijk van de 
verdeling van de trekkers en de aanwezige winkelstructuur. Clustering van activiteiten kan 
van belang zijn voor een doelmatige productie of dienstverlening en is ook goed voor de 
oriëntatie. Ruimtelijke spreiding en/of concentratie wordt bepaald door het 
consumentengedrag . Dit gedrag verschilt per branche en soort aankoop. 14 

Integratie 
De functionaliteit van een object vraagt ruimte en een geschikte inrichting. Het is van belang 
om met toekomstig (meervoudig) ruimtegebruik rekening te houden. Toekomstig gebruik kan 
inhouden dat het object, de ruimten en de inrichting moet kunnen veranderd, aangepast, 
opgesplitst, uitgebreid of heringericht. 
Ruimtelijke kwaliteit lijkt positief samen te hangen met een hoge mate van diversiteit. Een 
belangrijk uitgangspunt hierbij is functiemenging: verschillende functies zoals wonen, werken 
en uitgaan vinden plaats op een locatie. Een grondeigenaar streeft naar maximale opbrengst 
per m2, wat in de praktijk vaak leidt tot functieconcentratie in plaats van functiemenging .15 

Woningaanbod 
Om het belang van de woonfunctie te benadrukken en om een goede samenstelling hiervan 
te creëren dient er voor elk binnenstedelijk plan een studie te worden gedaan naar de 
mogelijke woningtypologieën en de stedenbouwkundige randvoorwaarden met de 
woonmilieus. Zo ontstaat een beeld over hoe de verdeling van de verschillende woningtypen 
over de locaties er uit zou moeten zien en welke doelgroepen men wenst aan te trekken. 
Hierbij moet er goed op worden gelet dat er geen mensen worden verdreven uit de 
binnenstad naar andere stadsdelen omdat het aanbod niet optimaal is. Met moet proberen 
binnenstadsbewoners te behouden in steden waar dat nog steeds mogelijk is en bewoners 
aan te trekken in steden waar zij ontbreken. Een ander belangrijk aspect is de woon
werkafstand . Door het afstemmen van wonen en werken op elkaar per stadsdeel kan deze 
afstand geminimaliseerd worden. Wat ook een bijdrage doet aan het mobiliteitsprobleem. 

13 Boekema / Buursink / Wiel , 1996 
14 ten Dam / Smits / Spekkink, 1996 
15 Canoy /Janssen/ Vollaard, 2001 
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Technisch: 

Veiligheidsgarantie 
Tijdens en na binnenstedelijke herontwikkeling heeft men met verscheidene gevaren te 
kampen. Het garanderen van veiligheid voor de gebruiker is een vereiste voor het 
ontwikkelen en exploiteren van het plan. Daarnaast zijn er verschillende wet- en 
regelgevingen (zie hieronder) die ervoor zorgen dat de objecten aan bepaalde eisen moeten 
voldoen . 
Gebruiksveiligheid heeft betrekking op het voorkomen van ongelukken tijdens het gebruik 
van het object en de onderdelen ervan. Het is essentieel om hier goed mee om te gaan want 
de eigenaar is verantwoordelijk voor eventuele ongelukken. 
Sociale veiligheid is een ruim begrip en betreft zowel het feitelijke beperken van vormen van 
(kleine) criminaliteit, als het beperken van de gevoelens van onveiligheid bij de gebruikers en 
omwonenden van de binnenstad en de verscheidene objecten. 
Bedrijfszekerheid heeft betrekking op de mate waarin voor de activiteit een continue prestatie 
moet worden geleverd. Dit is in het algemeen van toepassing op installaties en 
computersystemen. 
Bij het realiseren van het plan en de verscheidene objecten moet rekening gehouden worden 
met beveiliging tegen ongewenste toetreding van buitenaf zoveel op het omliggende terrein 
als het object zelf. Veiligheid in het geval van calamiteiten richt zich met name op het 
voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen als er toch brand uitbreekt voor de 
gebruikers, de inboedel en de bebouwing. Ook vallen hier overstromingen, blikseminslag, 
aardbevingen en alle ander natuurverschijnselen onder. 16 

Wet- en regelgeving 
Aan het realiseren van een plan en afzonderlijke objecten dat aan het geheel van eisen, 
wensen en een aantal beperkende voorwaarden moet voldoen, worden ook door de 
nationale en lokale overheid eisen en voorwaarden gesteld. Een aantal daarvan wordt reeds 
ondervangen door de eisen en voorwaarden die de opdrachtgever zelf stelt. Maar er zijn er 
ook waarvoor dat niet geldt en die kunnen soms een grote invloed hebben op het 
uiteindelijke resultaat. Het betreft hierbij o.a de volgende wetten; Algemene wetgeving, Arbo 
wet, Milieu wet en Brandweereisen. 

Conditiebeheersing 
Het beheersen van het comfort en condities is van belang voor een prettig 
omgevingsklimaat. Thermisch comfort is een samenspel tussen luchttemperatuur, 
stralingstemperatuur., Luchtsnelheid en vochtigheid. Zeer belangrijk is de aard van de 
activiteit die in het object plaatsvindt. Het is dus van essentieel belang om van te voren de 
activiteiten die gaan plaats vinden te weten om het thermisch comfort te kunnen beheersen. 
Voor het welbevinden moet ook worden gedacht aan de luchtkwaliteit: de verspreiding van 
geur en stofdeeltjes en de luchtbeweging. De luchtkwaliteit kan in bepaalde gevallen extra 
aandacht vragen en moeilijk te beheersen zijn. 
Akoestisch comfort is van belang voor het goed functioneren van de dagelijkse gebruikers en 
bezoekers van de binnenstad en de verscheidene objecten. Bovendien moet de omgeving 
geen hinder vinden van de eventuele geluidsproducerende activiteiten die in het object 
plaatsvinden. 
Het visueel comfort bepaalt voor een groot deel het welbevinden in een object en is tevens 
van belang voor het functioneren van mensen. Visueel comfort wordt bepaald door de voor 
de activiteit benodigde hoeveelheid daglicht, kunstlicht en uitzicht en door het beperken van 
hinder van te fel licht, te scherpe lichtverhoudingen en reflecties. Trillingen van 
constructieonderdelen of zelfs het gehele object, bijv. als gevolg van wind , machines, 
installaties, verkeer en lopende / sportende mensen kunnen voelbaar en zichtbaar zijn. In 
beide gevallen kunnen ze als hinderlijk worden ervaren of schadelijk zijn. 17 

16 ten Dam / Smits / Spekkink, 1996 
17 ten Dam / Smits / Spekkink, 1996 
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Duurzaamheid 
Voor het handhaven van natuurwaarden moet er enige controle zijn op het gebruik van 
bronnen uit de natuur. Ook is het materiaalgebruik van belang voor de duurzaamheid van het 
object. De toekomstwaarde is daarvan afhankelijk. 
Energie wordt gebruik voor ruimteverwarming, ruimtekoeling , verlichting, ventilatie, het 
gebruik van apparatuur en bijvoorbeeld het vervoer van en naar het gebouw. Dit gebruik 
dient niet boven een maximale energiegebruik te komen. 
Door toenamen van de hoeveelheid afvalwater worden de kosten van waterzuivering steeds 
hoger. Voor alle situaties geldt dat het zinvol is onnodig watergebruik te voorkomen en de 
waterkwaliteit af te stemmen op het beoogde gebruik. 
In de bouw gaan jaarlijks vele miljoenen tonnen materialen om. Per jaar wordt zo'n 14 
miljoen ton bouw- en sloopafval geproduceerd. Het is dan ook zinvol kritisch te zijn op het 
materiaalgebruik, zowel qua hoeveelheid als qua milieubelasting per eenheid .18 

Economisch: 

Bedrijvigheid en werkgelegenheid 
Stimuleren van economische ontwikkeling via investeren is nodig om de "functionele slijtage" 
van de stad tegen te gaan en is niet alleen voor de stedel ijke, maar ook de regionale 
werkgelegenheid van belang. En zonder een gezonde stadseconomie is een gezonde woon
en leefomgeving niet mogelijk. Via vestiging van bedrijven in het herontwikkelingsgebied 
hoopt men op een belangrijke toename van nieuwe werkgelegenheid. 
De binnenstad biedt nu tevens ook ruimte aan functies die specifiek in de binnenstad 
thuishoren maar wegens schaal en eisen van bereikbaarheid moeilijk waren in te passen. 
Hierdoor wordt ook een sterke roulatie van bedrijven in het stadscentrum tegengegaan 
De geplande winkels dienen een aanvulling op en versterking van het kernwinkelapparaat op 
te leveren. De concurrentie van de winkels in de binnenstad zal marginaal zijn en eerder het 
winkelapparaat in de binnenstad versterken.19 

Bezoekersaantallen 
Meer publiekgerichte functies in de binnenstad kunnen een positieve invloed hebben doordat 
er extra aanleidingen voor een bezoek aan de stad wordt gecreëerd en het stadscentrum 
naar verwachting van de toegenomen bezoekersaantallen zal profiteren. Zowel het aantal 
bezoekers als de gemiddelde bestedingen per bezoeker kunnen hierdoor sterk toenemen. 
Het toegenomen bezoek na realisatie van de herontwikkeling moet indirect tot meer 
voetgangers en levendigheid in de binnenstad leiden.20 

4. Bereikbaarheid- en mobiliteitsrisico's 
Risico's op het gebied van : 

Bevoorrading 
De bevoorrading van de winkels is een aspect wat goed ingepast moet worden. Dit 
bevoorradingsplan moet gedurende alle fasen van het plan goed functioneren. Een aantal 
voorzieningen in het plan moet direct en de gehele dag door bereikbaar zijn, zoals de 
warenhuizen en de GDV. De kleinschalige detailhandel zal worden bevoorraad vanaf de 
straat en dit is daarbij alleen mogelijk gedurende bepaalde venstertijden. Een nadere 
uitwerking van de bevoorrading is noodzakelijk. 21 

18 ten Dam / Smits / Spekkink, 1996 
19 Buit, 1989 
20 Buit, 1989 
21 BVR, oktober 2001 
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Parkeren 
Met het probleem van de groeiende mobiliteit groeit natuurlijk ook het probleem van de 
parkeerruimte behoefte. Bij binnenstedelijk herontwikkeling moet men een goede inschatting 
maken om niet het risico te lopen dat er te weinig parkeerruimte in de toekomst zal zijn. 
Om het winkelgebied goed te laten functioneren is het noodzakelijk dat er voldoende 
parkeerruimte is op de juiste plekken. Zowel voor bewoners, het winkelend publiek als voor 
de bezoekers. Een het is verstandig om hierbij een parkeerverwijssysteem te creëren dat 
aangesloten is op de verkeersstructuur, waarbij de parkeergarages direct zijn aangesloten op 
deze circuits. De plaats van de in- en uitgangen van de parkeergarages voor de voetgangers 
moeten goed verdeeld zijn over het winkelcircuit. 
De aanleg van relatief weinig parkeerplaatsen leidt tot een risico, dat het teveel aan 
parkerende auto's uitwijkt naar de omgeving. Dit kan leiden tot parkeeroverlast in deze 
gebieden.22 

Infrastructuur 
In alle binnenstedelijke herontwikkelingsplannen speelt de infrastructuur een belangrijke rol. 
De huidige infrastructuur is evenwel niet berekend op de intensivering van het 
binnenstedelijk gebied, zodat aanpassing van de stedelijk structuren veel geld gaat kosten. 
Bereikbaarheid is een belangrijk aspect, alle objecten en ruimten waar activiteiten plaats 
vinden binnen het plan, moeten voor mensen en goederen bereikbaar zijn: er moet een 
goede circulatie zijn van mensen en goederen en gebouwen en ruimten moeten een hoge 
toegankelijkheid hebben. Dit eist een goede ontsluiting van de binnenstad door middel van 
een optimaal hoofdwegenstructuur maar ook het winkelcircuit en de aanloopstraten van het 
stadscentrum zijn hierbij erg belangrijk. 
Door de sterke intensivering van autoverkeer, is dit thema nogal vaak het onderwerp van 
discussie. Aan de ene kant is er de visie, veelal door de overheid benadrukt, dat de 
autobereikbaarheid niet langer het primaat heeft en dat de aandacht dient te verschuiven 
naar het openbaar vervoer. Aan de andere kant zijn er de partijen die stellen dat een afname 
van de autobereikbaarheid te veel negatieve effecten heeft op het functioneren van de 
binnenstad.23 

5. Beeldverwachting risico's 
Risico's op het gebied van : 

Identiteit 
De binnenstad dient een bepaalt karakter uit te stralen. Mensen moeten de stad als 
binnenstad herkennen en het winkelhart duidelijk kunnen identificeren. Het oude 
stadscentrum kan dan ook behouden worden door behoud en hergebruik van oude panden 
waardoor de herkenbaarheid van de oude binnenstad behouden blijft. 
De uitstraling van de binnenstad is voor alle betrokken partijen van belang. Voor de 
ondernemers ten zeerste als bevestiging van het wezen van z'n organisatie. 
De aantrekkelijkheid van de binnenstad berust uiteraard in de eerste plaats op haar 
publiekstrekkende vermogen. Hoe meer bewoners en externe bezoekers, des te gunstiger 
de omzetperspectieven voor de ondernemers worden. 24 

Cultuurwaarde 
Bij binnenstedelijke herontwikkeling moet er op worden gelet dat het imago van de stad 
behouden blijft en dat de stedebouwkundige en landschappelijke kwaliteit niet verminderd 
wordt. De overheid kan juist de herontwikkeling aangrijpen om de aantrekkelijkheid van de 
stad te verbeteren. 

22 Buit, 1989 
23 Seip, 1999 
24 Seip / Ashworth 1998 
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Het behoud van de sociale en culturele waarde van de binnenstad draagt bij aan de gehele 
uitstraling van de stad. Bij binnenstedelijke herontwikkeling dient er opgelet te worden dat 
Deze waarden niet aangetast zullen worden. De cultuurwaarde komt o.a. voort uit 
maatschappelijke voorkeuren en verantwoordelijkheden, culturele voorkeuren en de 
karakteristieken van de locatie. De culturele functie van een binnenstad is de laatste jaren 
toegenomen. Een culturele uitstraling wordt gezien als een aspect waarmee steden zich 
kunnen en moeten onderscheiden van andere steden.25 

Belevingswaarde 
De belevingswaarde is een belangrijk aspect maar kan slechts met studies en inzicht 
beoordeeld worden. Men kan het risico lopen op een negatieve kwaliteitsbeoordeling van de 
betrokken partijen en gebruikers met betrekking tot aspecten van de ruimtelijke opbouw, 
proporties en relaties. En met betrekking tot aspecten van de vormgeving, inrichting en 
afwerking. 26 

Invloed op de overige stadsdelen 
Een ingrijpend grootschalig project als binnenstedelijke herontwikkeling kan grote gevolgen 
hebben voor de ontwikkeling van de rest van de stad. Men moet oppassen dat andere 
stadsdelen niet afgesneden worden van andere ontwikkelingsmogelijkheden zowel op het 
gebied van ruimtelijke als financiële mogelijkheden. Het evenwicht van de opbouw van de 
stad moet behouden blijven. Daarnaast moet worden opgelet dat het herontwikkelde deel 
niet zorgt voor een slechte aftekening van de omliggende gebieden. Dit kan als gevolg 
hebben dat er in de omgeving steeds meer leegstand en verwaarlozing van de panden gaat 
plaatsvinden. 27 

Logistieke risico's 

6. Logistieke risico's 
Risico's op het gebied van : 

Continuïteit 
Tijdens de herontwikkeling is het noodzaak om de continuïteit van het winkelcentrum te 
behouden. Dit dient goed te blijven functioneren op alle gebieden. Hierbij zijn de (tijdelijke) 
ontsluiting en de bereikbaarheid van groot belang. Doormiddel van deze continuïteit blijven 
de bezoekersaantallen en de tijdsbesteding van consumenten in het centrum hoog. 

Herhuisvesting 
Door sloop en nieuwbouw te kunnen realiseren tijdens de herontwikkeling is het belangrijk 
om een goed logistiek plan hiervoor op te stellen. Daarbij moet er aandachtig gekeken 
worden naar de herhuisvesting van ondernemers er bewoners . Er moeten (tijdelijke) 
woningen , faciliteiten en voorzieningen zijn gerealiseerd om mensen en activiteiten uit de te 
slopen panden goed onder te kunnen brengen. Dit vaak met een verhuisvergoeding voor de 
eventueel ontstaande lasten. Zo creëert men ook anticipatie van bewoners en ondernemers 

Bouwproces 
De voortgang van het bouwproces is van groot belang, dit heeft namelijk zware invloed op 
de haalbaarheid van de totale herontwikkeling. Er moet daarom goed naar de tijd gekeken 
worden. De volgorde van sloop en nieuwbouw moet daarom goed van te voren worden 
afgewogen zodat er een minimum aan vertragingen opgelopen kan worden. 

25 Seip / Ashworth 1998 
26 Seip, 1999 
27 Buit, 1989 
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Draagvlak 
Om bereidwilligheid van de (eind)gebruikers te bevorderen is het zaak om de onrust en 
overlast, die ontstaat tijdens de uitvoering, zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast is 
natuurlijk een extreme veiligheid gedurende het bouwproces vereist. Het is de taak voor de 
gemeente om zo het draagvlak te behouden en zo en goede samenwerking tussen de 
publieke en private partijen te creëren. 

Financiële risico's 

7. Investeringsrisico's 
Risico's op het gebied van: 

Kostenverschil 
Bij het ontstaan van het initiatief voor binnenstedelijke herontwikkeling is het vanzelfsprekend 
dat het kostenaspect ook bij de overwegingen betrokken. Het plan moet financieel haalbaar 
zijn. En er moeten een aantal zaken vastgelegd worden. Zo worden aan de hand van 
kostenkengetallen investeringsramingen opgesteld op basis van eerste ideeën. En worden er 
randvoorwaarden gesteld waarbinnen het project moet worden gerealiseerd. 
Onder investeringskosten verstaan we alle kosten die nodig zijn om de productie 
gebruiksgereed te doen zijn. Hieronder vallen de volgende kostenposten; grondkosten, 
bodemsaneringkosten, eventuele sloopkosten, bouwkosten, (her)inrichtingskosten en 
bijkomende kosten. Hieronder vallen weer heel veel andere gedetailleerde kostenposten.28 

Verwerving 
De verwervingskosten zijn de kosten met betrekking tot het in juridisch, dan wel in 
economische eigendom verkrijgen van de grond en/of vastgoedobjecten. Deze kosten zijn 
nagenoeg niet te beïnvloeden en worden door andere disciplines bepaald. 
De te betalen verwervingsprijs kan dan ook hoger blijken te zijn dan de uiteindelijke 
inbrengwaarde of verkoopprijs. 29 

Ruimtelijke Ordening 
Veelal worden kosten gemaakt ervan uitgaande dat het bestemmingsplan zal worden 
goedgekeurd en de bouwvergunning verleent, maar dat is nog niet zeker. Dit is natuurlijk een 
groot risico wat er genomen wordt. En dit heeft consequenties voor alle partijen.30 

Financiering 
Alles wat gerealiseerd wordt bij binnenstedelijke herontwikkeling moet gefinancierd worden. 
De gemeente doet dit voor een deel zoals voor de infrastructuur, stations en publieke 
voorzieningen. De overige investeringskosten worden gefinancierd door private partijen. Het 
is zaak voor de ontwikkelaar om voor alle fases van de binnenstedelijke herontwikkeling een 
financierder te vinden. 

Renteontwikkeling 
De belegger loopt risico wat betreft renteontwikkeling en rendement. Het risico bestaat dat 
het te realiseren rendement afwijkt van het te verwachten rendement. Dit rendement hangt af 
van factoren als markt- en renteontwikkelingen. Een goed functionerend en hoogwaardige 
binnenstad is niet alleen als beleggingsmogelijkheid voor een belegger van belang maar ook 
als waardebepalende factor voor het reeds bestaande bezit in de regio. De 
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de binnenstad ligt echter primair bij degenen die 
deze gebruiken, dan wel daarin investeren of geïnvesteerd hebben en de overheid. 31 

28 Staadegaard, 1985 
29 Staadegaard, 1985 
3° Kohnstamm / uiittenbogaard / Geurts / Vermeegen, 1991 
31 Boekema / Buursink / Wiel , 1996 
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Subsidies 
Wanneer er niet genoeg financiële middelen beschikbaar zijn en de overheid het toch 
noodzakelijk vind dat de bouwproductie plaatsvindt, dan worden, meestal onder 
voorwaarden, gelden beschikbaar gesteld om het plan te kunnen realiseren. Risico's hierbij 
zijn dat bijvoorbeeld in overeenkomsten prestatie-eisen qua aantal worden aangevraagd die 
misschien niet binnen de overeengekomen termijn (kunnen) worden nagekomen of er wordt 
uitgegaan van het in de toekomst blijven bestaan van subsidies, hetgeen niet zeker is.32 

Milieu 
Milieusaneringskosten zijn de kosten die gemaakt worden voor het verwijderen, dan wel 
verminderen van de betreffende verstorende elementen. Veelal worden op grond van 
onderzoek aannames gedaan over milieusaneringskosten, deze kunnen echter in de praktijk 
tegenvallen. 33 

Tijd 
Vaak schept het een hoop duidelijkhèid wanneer de betrokken partijen eisen stellen wat 
betreft de doorlooptijd , onder andere op basis van de datum van ingebruikneming. Maar ook 
omdat de kosten van veel bouwwerkzaamheden zullen toenemen indien er een langere tijd 
overheen zal gaan. Dit komt niet ten goede van de uiteindelijke exploitatie opbrengsten.34 

8. Exploitatierisico's 
Risico's op het gebied van : 

Exploitatiekosten 
Onder exploitatiekosten worden de terugkerende kosten verstaan die voortvloeien uit het in 
eigendom hebben, het gebruiksklaar instandhouden en het gebruiken van onroerend goed. 
Ze omvatten de volgende kostensoorten: vaste kosten, energiekosten, administratieve 
beheerskosten, specifieke bedrijfskosten en onderhoudskosten. 
Het risico bestaat dat de exploitatiekosten hoger zijn dan de opbrengsten en zo een 
negatieve rendement ontstaat. Het is dus belangrijk je exploitatiekosten zo laag mogelijk te 
houden. De toenemende automatisering draagt bij aan de kostenverlichting in de exploitatie 
Zo kan dus verlaging van exploitatiekosten worden bereikt door het plegen van extra 
investeringen. De rente van het geïnvesteerd vermogen, de bedrijfsgerede instandhouding 
en de exploitatiekosten bepalen gezamenlijk de kosten benodigd voor het kunnen 
functioneren in het object. Deze kosten zullen als vaste kosten mede bepalend zijn voor het 
kunnen functioneren.35 

Exploitatieopbrengsten 
Exploitatieopbrengsten zijn de opbrengsten die voortvloeien uit de grond-, verkoop- en de 
huuropbrengsten. Deze zijn erg afhankelijk van de markt en de verhouding van vraag en 
aanbod. Daarbij kan een slechte kwaliteitsbeheersing er voor zorgen dat de objecten minder 
aantrekkelijk voor de verhuur en verkoop zijn waardoor leegstand op kan treden.36 

Marktontwikkelingen 
Dit begrip heeft betrekking op de aan het specifieke karakter van een vastgoedbelegging 
verbonden risico's , met name wat betreft de aan de ongewisse marktontwikkelingen 
verbondenrisico's, zoals veranderingen ten opzichte van de aangehouden prognoses ten 
aanzien van de DESTEP-factoren, hetgeen in zo'n geval resulteert in een gewijzigde 
marktvraag, welke niet correspondeert met het aangeboden prestatieniveau van het op de 
markt gebrachte object. 

32 Staadegaard, 1985 
33 Kohnstamm / uiittenbogaard / Geurts / Vermeegen, 1991 
34 Staadegaard, 1985 
35 Staadegaard, 1985 
36 Staadegaard, 1985 
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Wanneer de kostprijs hoger is dan de marktprijs waartegen kan worden afgezet in de vorm 
van verhuren of verkopen heeft men te maken met een negatieve markt situatie. Wat 
resulteert in lage exploitatieopbrengsten en een lage rendabiliteit. 37 

Projectontwikkeling 
Ontwikkelingsrisico's zijn onlos makend aan marktrisico's verbonden, een stabiele 
marktvraag is nodig om een goede afzet van de herontwikkelde binnenstad te kunnen 
realiseren. Er geldt dus een sterke marktgerichtheid waarbij de ontwikkelaar rekening houdt 
met de wensen van de gemeente en de beleggers. En voor deze laatste een zo groot 
mogelijke afzet zal willen te creëren. Leegstand moet hierbij zoveel mogelijk vermeden 
worden omdat dit een negatieve uitstraling voor de omgeving heeft met de daarbij behorende 
gevolgen. Leegstand kan ontstaan door het niet aanbieden van de juiste ruimtelijke kwaliteit 
of het overschatten van behoefte.38 

37 Kohnstamm / uiittenbogaard / Geurts / Vermeegen, 1991 
38 Buit, 1989 
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Bijlage 2: Checklist risico-impact voor betrokken partijen bij binnenstedelijke herontwikkeling 

Op welk gebied ligt bij Kans van optreden Wat zijn dan de Mate van impact en Kan dit risico door 
Partij: dit risico vaak de van het basisirisico? gevolgen? gevolgschade op partij fasering van het plan 

oorzaak? worden gereduceerd ? 
(Omcirkelen) (Omcirkelen) (Doorstrepen n.v.t.) 
ki gr ki gr 

Basisrisico's □ Overzicht 

□ Geloofwaardigheid 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Ja / Nee 

1. Besluitvorming □ Tijdsplanning 

risico's □ Haalbaarheid 

□ Selectie 

2. Publiek Private □ Communicatie 

Samenwerking risico's □ Belangen en doelen 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Ja/ Nee 
□ Kennis en expertise 

□ verantwoordelijkheid 

□ Afbakening v. rollen 

□ Vertrouwen en 
geloofwaardigheid 

□ Politiek 

□ Ruimtel ijk: 

3. Functie- en prestatie □ Economisch: 

risico's □ Technisch : 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Ja/ Nee 

□ Bevoorrading 

4. Bereikbaarheid en □ Parkeren 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Ja/ Nee 

mobiliteit risico's □ Infrastructuur 

□ Identiteit 

5.Beeldverwachting □ Cultuurwaarde 

risico's □ Invloed o/d overige 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Ja/ Nee 
stadsdelen 

□ Belevingswaarde 

□ Continuïteit 

6. Logistieke risico's □ Herhuisvesting 

□ Bouwproces 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Ja/ Nee 

□ Draagvlak 

□ Kostenverschil 

7. Investering- en □ Verwerving 

financiering risico's □ Ruimtelijke ordening 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Ja/ Nee 

□ Financiering 

□ Renteontwikkeling 

□ Subsidies 

□ Milieu 

□ Tijd 

□ Exploitatiekosten 

8. Exploitatie risico's □ Exploitatieopbrengst 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Ja/ Nee 

□ Marktontwikkelingen 

□ Projectontwikkeling 
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Bijlage 2: Verschillende gevolgen van risico's voor de verschillende partijen 

Gevolgen voor de gemeente van de verschillende hoofdrisico's39 

verwachting 
risico's 

Hoofdrisico's 1. Besluit 2. PPS 3. Functie en 4. Mobiliteit 5. Beeld 6. Logistiek 7. Investering 8. Exploitatie 
>>> vorming prestatie verwachting en financiering 

De gemeente 5 X 4=20 5 X 3=15 4 X 4=16 3 X 5=15 3 X 5=15 4 X 4=16 4 X 5=20 4 X 4=16 

Figuur 2.1 Risico-invloed per hoofdrisico op de gemeente: Kans van optreden x gevolg 

1. Besluitvorming risico's 
"Zaken als politieke risico 's en maatschappelijke risico 's spelen heel specifiek voor de 
overheid. Het besluit om aan planvorming voor het centrum te doen heeft een politiek risico 
voor de gemeente als totaal. Je kunt je ambities te hoog stellen, zodat waarmakingen niet 
uitkomen en niet alleen je eigen bevolking valt dan over je heen maar ook de politiek. Maar 
ook beleggers vallen over je heen: die denken van wat een amateuristisch gedoe daar! 
In de besluitvormingrisico 's loopt de overheid echt nog voorop. Zij nemen de rol op zich van 
eerste initiatief fase en eerste verkenning. Stel dat men het overzicht verliest dan verliest 
men tevens aan zien in ambitie waarmaking en in geloofwaardigheid bij de marktpartijen. 
Waarmee in de volgende fase, na het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten, wordt 
samengewerkt. Voor de gemeente is overzicht houden dus heel belangrijk zodat men grip 
behoud op de zaken en de geloofwaardigheid in tact blijft. 
Haalbaarheid is ook van groot belang natuurlijk. Het plan moet wel realiseerbaar zijn anders 
gaat het niet door. 
In de tijdsplanning zit een risico maar dat is maar gering. In de planvormingfase is dat niet 
zo kritisch, dat kan best wel wat uitlopen. Tijdsplanning heeft wel het risico ook weer dat je 
op een specifiek moment de grip op de zaak kunt verliezen (momentumverlies). Vooral 
economisch, je begint in een tijd van hoge conjunctuur, geweldige ambities maar door te 
lang wachten van het maken van beslissingen en knopen doorhakken kan men daardoor de 
boot missen omdat de gehele situatie dan veranderd kan zijn. 
In het grondbeleid blijft de gemeentelijke rol cruciaal. " 

39 van Hal , Januari 2002 
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2. Publiek Private Samenwerking risico's 
"Er zitten duidelijke risico 's in de samenwerking tussen publiek en private partijen voor de 
gemeente. Vertrouwen en wederzijds met elkaar overweg kunnen is hierbij het belangrijkste 
uitgangspunt daar begint het allemaal mee.De sterkste gemeentelijke instrumenten zijn het 
bestemmingsplan en de bouwvergunning. Gemeenten zijn nu meer dan vroeger regisseurs 
bij herontwikkeling projecten. 
De selectie en de verhoudingen tussen de verschillende private partijen zijn dan ook 
belangrijke aspecten. Als je met één partij in zee gaat is dit altijd makkelijker dan met 
meerdere partijen. Het doorkopen naar beleggers toe is voorname/ijk zaak voor de 
ontwikkelaar en de gemeente heeft daar maar zeer beperkt beperkte invloed op. Bij de 
selectie van partijen kun je al meteen ook beleggende partijen meenemen. Dit gebeurt ook 
steeds vaker. Dan hou je meer grip op de situatie. Het moment van selectie is van belang je 
moet hier niet te lang mee wachten en redelijk snel afronden anders verlies je 
geloofwaardigheid. En sommige partijen zijn soms pas later in het proces aan de orde. De 
selectieprocedure is hierbij ook erg van belang. Deze moet voor alle partijen helder zijn: hoe 
selecteert je en wie nodig je daar bij uit en wie niet. Dit om onrust en risico 's te voorkomen. 
Politiek blijft altijd boven de markthangen en is daarbij onbetrouwbaar, als de raad 
veranderd van samenstelling of optiek dan veranderd heel de situatie. Dit heeft 
consequenties voor de belangen en doelen van de verschillende partijen. De uitwerking 
hierop is dan meteen merkbaar. Dit aspect is van groot belang: een plan komt niet van de 
grond als de verschil/ende partijen niet ieder tevreden zijn over het behalen van hun eigen 
doe/stellingen en gewenste belangen. 
De communicatie moet gedurende het gehele proces altijd goed zijn. Bij verkeerde 
communicatie loopt men verschillende risico 's zoals o.a. interpretatieverschillen, 
wantrouwen en druk van buitenaf " 

3. Functie en prestatie risico's 
"Economische prestatierisico 's zijn voor een Gemeente van groots belang en dan met name 
op het gebied van bedrijvigheid en werkgelegenheid. De bezoekersaantallen zijn hiervan 
dan weer een gevolg. Ook is de invloed op de overige stadsdelen van belang. Dit speelt wel 
degelijk een rol. Indien de marktpartijen ook elders in de stad eigendom hebben en het idee 
heeft dat hij deze met de binnenstede/ijke herontwikkeling in diskrediet brengt wordt het 
lastig. 
Ruimtelijke risico 's zitten hem met name in het kwaliteit van het aanbod en de relatie en 
samenhang van functies en objecten. Waar men op moet letten naast een helder ontwerp 
en een goede belevingswaarde is het onderhouden van de kwaliteit. Beter een sobere 
ruimte die goed onderhouden is dan het gebruik van dure materialen die slecht 
onderhouden zijn. 
Technisch risico 's vallen wel mee. Is vaak niet blijvend en van hele grote impact. De nadruk 
ligt hierbij bij duurzaamheid van trend- en kwaliteitsgehalte." 

4. Bereikbaarheid en mobiliteit risico's 
"Infrastructuur; feitelijke bereikbaarheid en toegang zijn erg belangrijk. De stad functioneert 
niet goed indien er geen goede verkeersafwikkeling is. Ook het parkeren moet zeer goed 
geregeld zijn. Een slechte parkeerindeling is van grote invloed. Aan de bevoorrading zijn 
niet echt grote risico 's verbonden. Dat is zo flexibel en daar zijn altijd wel oplossingen voor 
te vinden. Het zijn meer irritaties die optreden dan dat het proces zal stop zetten of zo. " 

5. Beeldverwachting risico's 
"Als de belevingswaarde gewoon goed is heb je geen enkel probleem. De belevingswaarde 
is voor de consument gewoon het belangrijkste. Het verlies aan cultuurwaarde of het niet 
rekening houden met cultuurwaarde in het geheel kan ook een belangrijke rol zijn. Dit heeft 
vaak identiteitsverlies als gevolg. " 

14 ---------------------------------
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6. Logistieke risico's 
"De logistieke risico's zijn erg groot voor een gemeente. Indien het centrum niet goed 
functioneert, tijdens realisatie van de herontwikkeling, heeft dit consequenties voor de 
gehele stad. Het streven is juist naar een economische groei en daarom moet de continuileit 
van het centrum juist behouden blijven. Daarnaast is de gemeente erg gevoelig voor 
draagvlak verlies. Het is noodzaak om het vertrouwen van de bevolking te behouden. Zodat 
zij bereidwillig blijven om mee te werken en daarmee het plan helpen te verwezenlijken." 

7. Investering- en financiering risico's 
"Verwerving is voor de haalbaarheid van het plan erg belangrijk. Deze kosten zijn nagenoeg 
niet te beïnvloeden en worden door andere disciplines bepaald. De te betalen 
verwervingsprijs kan dan ook hoger blijken dan de uiteindelijke inbrengwaarde of 
verkoopprijs. Bij de grondexploitatie liggen voor de gemeente de enige directe risico's op 
financieel gebied. Vaak moet de grondprijs worden verlaagt om de herontwikkeling 
interessant te maken voor investeerders. Daarnaast is het kostenverschil het grootste risico. 
De feitelijke kosten kunnen erg afwijken van de begrote kosten in de voorcalculatie. En dit 
kan over grote bedragen gaan. Daarnaast is voor een doorgang van het plan de financiering 
erg belangrijk. Als deze niet voldoende is kan het plan niet gerealiseerd worden." 

8. Exploitatie risico's 
"Marktontwikkelingen en projectontwikkelingen zijn ook voor de Gemeente van belang in 
zoverre dat het plan wat zij voor ogen hebben in de gehele situatie kan veranderen. Ook de 
invloed wat deze ontwikkelingen op de marktpartijen hebben is voor de Gemeente van 
belang. Op het gebied van exploitatiekosten en opbrengsten heeft de Gemeente alleen de 
risico's wat betreft de grondexploitaties en deze risico 's zijn gering aangezien deze van te 
voren vrij goed ingeschat kunnen worden." 

Gevolgen voor de projectontwikkelaar van de verschillende hoofdrisico's 40 

Bij samenwerkingovereenkomst 

Hoofd risico's 1. Besluit 2. PPS 3. Functie en 4. Mobiliteit 5. Beeld 6. Logistiek 
>>> vorming prestatie verwachting 

De project 4 X 4=16 4 X 6=24 2 X 4 =8 3 X 4=12 1 X 4=4 3 X 4=12 

ontwikkelaar 4 X 2=8 

Figuur 2.2 Risico-invloed per hoofdrisico op de projectontwikkelaar: Kans van optreden x gevolg 

40 Poulisse, Maart 2002 
V.d . Neut, Januari 2002 

7. Investering 
en financiering 

4 X 5=24 

8. Exploitatie 

4 X 5=24 
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1. Besluitvorming risico's 
"Bij binnenstedelijke herontwikkelingen waarbij in de planvormingsfase de ontwikkelaar nog 
weinig invloed op het plan heeft, is de kans van optreden van besluitvorming risico 's voor 
hen nog erg groot. Financiële haalbaarheid is primair voor een ontwikkelaar. Ook in de 
tijdsplanning gezien is dit belangrijk. Hiertussen zit een duidelijke samenhang. Dit heeft te 
maken met de cyclus die onroerend goed duidelijk kent. Er zijn altijd periodes dat verhuur 
en afzet beter gaan dan in andere periodes. Deze cyclus loopt tussen de 7 en 10 jaar. En 
dat is altijd een kromme die optreed dus het moment van in de markt zetten moet je goed 
kiezen. Dit heeft zowel met de planning als met de haalbaarheid te maken. De exploitatie is 
hiervan een soort afgeleide. De haalbaarheid moet van te voren goed zijn berekend. Dit 
gebeurt na het vastleggen van de samenwerkingsovereenkomsten. Waarbij de partijen die 
de meeste risico 's moeten nemen in de daarop volgende stappen, dit zijn vaak de 
ontwikkelaar en de gemeente, zullen moeten bepalen of dat het plan wel echt realiseerbaar 
en haalbaar is. 
De geloofwaardigheid is ook van belang maar dat hangt bij een projectontwikkelaar vooral 
af van de naam die hij al heeft opgebouwd en of dat de gemeente bij voorbaat al positief 
over hen is. Deze geloofwaardigheid kan wel een deuk krijgen indien men het plan moet 
afwijzen; uit eigen overweging of gedwongen. Als blijkt dat een ontwikkelaar een plan niet 
aankan, hoewel dit misschien in dat ontwerp voor niemand haalbaar was geweest, kan dit 
tot imago verlies leiden. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de overheid zodanige eisen heeft 
gesteld die voor niemand realiseerbaar waren. De overzichtverlies risico 's zijn in het geval 
van planvorming ook kleiner dan de al besproken risico's." 

2. Publiek Private Samenwerking risico's 
"De verantwoordelijkheid is een heel sterk risico 's. Als je in een PPS niet een 
gelijkwaardigheid hebt in verantwoordelijkheid kan je gedwongen worden dingen te doen die 
je eigenlijk niet wilt. Zodat belangen en doelen niet kunnen worden gerealiseerd. Dus 
Verantwoordelijkheid is een essentieel aspect en die hangt samen met het afbakenen van 
rollen en vertrouwen tussen de verschillen partijen. Bij binnenstedelijk herontwikkeling moet 
de ontwikkelaar een hele nauwe samenwerking met de Gemeente hebben. Het ligt aan de 
Gemeente en de ontwikkelaar zelf hoe goed dat de samenwerking verloopt. Als het klikt 
komt je er wel uit ondanks de moeilijke opgave. 
Politiek blijft natuurlijk altijd een overheersend aspect. Indien de samenstelling van de 
politiek veranderd kan dat grote gevolgen hebben voor de ontwikkelaar en zijn belangen en 
doelen. Betrouwbaarheid van de overheid is dan ook een essentieel risico. Dit blijft een 
overheersend orgaan. De grote van het publieke private samenwerkingrisico kan heel klein 
zijn maar ook vrij groot; indien de samenwerkingovereenkomst niet getekend wordt, en het 
plan dus voor de ontwikkelaar niet doorgaat, is het risico betrekkelijk klein. Deze weet van te 
voren dat ie het risico loopt om het niet te worden indien er meer gegadigde zijn. Indien er 
een samenwerkingsovereenkomst is getekend, is de samenwerking van groot belang en zijn 
de risico 's ook duidelijk aanwezig." 

3. Functie en prestatie risico's 
"Economische prestaties is het eerste belangrijke aspect. Wanneer de koopkracht 
toevloeiing naar het centrum van de binnenstad heel laag is en de koopkrachtbinding ook, is 
dat de eerste prioriteit om dat op te schroeven. Daar begin je mee, als je die ambitie niet 
hebt hoef je niet te beginnen dat is de hoofd opgave. Zowel op lokaal als regionaal niveau. 
De economische risico 's zijn een sterk gevolg van de ruimtelijke prestaties. 
De ontwikkelaar hoopt natuurlijk dat na realisatie de functie en prestatierisico's zo goed 
mogelijk zijn. Als de ontwikkelaar een centrum maakt wat niet blijkt te lopen dan is dit 
natuurlijk negatief voor de beleggingswaarde. Men dient het ruimtelijk product af te 
stemmen op de vraag en daarbij letten op dat niet alle binnensteden in alle 
stedebouwkundige opzet en uitstraling er altijd het hetzelfde eruit ziet. Hierin jezelf kunnen 
onderscheiden is de kunst. Er ligt natuurlijk een stuk basiskennis vanuit andere projecten en 
situaties van hoe het zal gaan als je iets aan het doen bent, wat de consequenties zijn. En 
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hoe het met bestedingen gaan. Dit heeft te maken met de kritische massa. Een 
winkelcentrum is pas een winkelcentrum als er voldoende winkels zijn. Dit wordt door 
ervaring en marktonderzoek vaak ook goed gerealiseerd. Als men met de ruimtelijke 
aspecten bezig is weet men wat voor consequenties dit heeft ,op de economische. Dat is 
een sterke samenhang. Wat ruimtelijke prestaties betreft zijn relatie en samenhang het 
belangrijkste. Want als nieuw niet goed aan bestaand aansluit krijg je twee eilanden die een 
onderlinge strijd aan gaan. Dat is natuurlijk altijd slecht. 
Technisch moet je aan alle wetten en regelgevingen en veiligheidsgaranties voldoen, 
zorgen dat alles veilig wordt ontworpen." 

4. Bereikbaarheid en mobiliteit risico's 
"Parkeren is heel belangrijk en lastig en kan ook heel snel fout lopen. Daarnaast is het zo 
belangrijk dat alles goed bereikbaar is. De infrastructuur moet dus erg goed zijn opgebouwd. 
De bereikbaarheid van het centrum is natuurlijk primair. De kans dat het niet goed gaat is 
vrij groot dus daar moet je als ontwikkelaar goed op letten. Dat geld ook voor bevoorrading. 
Winkels moeten op een goede manier bevoorraad worden. Dit kan soms best inpandig. 
Daar willen zowel de ontwikkelaar als de detaillist aan meewerken mits deze laatste de 
verzekerd is van een goede bevoorrading. Dit zal dan ook nooit een motief zal zijn om niet 
tot planvorming te komen. Dit zal altijd op een bepaalde manier worden opgelost omdat je 
daar natuurlijk ook op andere manieren ook invloed op hebt. 
Het risico dat de bereikbaarheid niet tot stand zal komen is relatief minder groot dan andere 
risico 's omdat er toch veel alternatieven zijn. Het is van belang voor de gehele stad dus zal 
de gemeente altijd snel aan een verbetering van infrastructuur mee willen werken. Dat heeft 
natuurlijk ook mee te maken dat de landelijke overheid dit betaald dan wordt er makkelijker 
mee omgegaan." 

5. Beeldverwachting risico's 
"De belevingswaarde heeft natuurlijk te maken met hoe bezoekers het centrum gaan 
ervaren. De architectuur, vormgeving en openbaar gebied moeten als aantrekkelijk worden 
ervaren en zijn wat de bezoekers daarvan verwachten. Maar over het algemeen ligt dat vrij 
gelijkwaardig met wat overheden willen. Soms schiet een overheid wel iets door maar nooit 
essentieel. Er zit dus altijd wel een soort samenhang in. Zoals de consument, de 
ontwikkelaar en de gemeente dat ziet. 
Van de cultuurwaarde kan gezegd worden dat als er relatief weinig cultuur aanwezig is in 
een stad moet je er nog voorzichtiger mee omgaan dan als in een stad waar het voldoende 
aanwezig is. 
Er kan natuurlijk een imago zijn ontstaan in de stad, in de loop der tijd, wat eigenlijk slecht 
is. Waarvan bezoekers nu zeggen dat heeft eigelijk niks meer te maken met wat je normaal 
gesproken in een stad zou verwachten. Vaak wordt dit al heel makkelijk teruggekoppeld aan 
het type winkels wat je aantreft. Dit betekent al heel snel iets voor het imago van het 
centrum. Maar heeft natuurlijk ook te maken met de kwaliteit van de ondernemers en van de 
kwaliteit van het openbaar gebied en het parkeerbeleid. Je moet er dus met elkaar aan 
werken om zo'n identiteit te verbeteren en als zelfstandig centrum op de kaart te zetten. 
Sterke kanten uitbuiten en de zwakke zoveel mogelijk weg werken. " 

6. Logistieke risico's 
"Indien het bouwproces logistiek gezien niet goed is opgezet kan dit enorme vertragingen in 
de voortgang opleveren. Dit kost de ontwikkelaar veel geld. Ook de verwerving en 
herhuisvesting moet voorspoedig verlopen. Daarom zijn een vroege verwerving en realisatie 
van alternatieven van groot belang. Het is zaak om de stad goed te laten blijven 
functioneren. Bij een slechte continuïteit verliest de stad zijn aantrekkelijkheid en dit heeft 
rendementverlies tot gevolg. " 
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7. Investering- en financiering risico's 
"De ontwikkelaar loopt hierbij een groot ns,co. Als het plan niet haalbaar is, de 
verwervingsprijs te hoog is of de begroting niet klopt (kostenverschil) dan bestaat de kans 
dat het plan niet doorgaat. Het kostenverschil mag natuurlijk niet te groot zijn. Dan is er een 
groot probleem en kan men niet bouwen. Maar er is altijd een partij bij die het risico van 
investering moet nemen. En die zal dit nooit doen als deze op voorhand weet dat ie het niet 
kostendekkend kan realiseren. 
De verwerving hangt van de PPS af als er in de PPS wordt uitgegaan van een grondbank, 
gezamenlijk risico in de grondexploitatie, dan is ook de verwerving een gemeenschappelijk 
risico. De essentie van het probleem hierbij is dat je dat doet over het eigendom van andere 
en dat je in feite voor die eigenaar nu alvast aan het bepalen bent wat er straks op die plek 
gaat gebeuren en hij dus de mogelijkheid krijgt om z'n eigendom te herwaarderen. De vraag 
is wat er dan met het eigendom moet gebeuren. Hierbij is er altijd een wisselwerking tussen 
planvorming en verwerving. Daar maak je van te voren een risico analyse van. Wat er dan 
gebeurt is nog maar de vraag. De gemeente kan beter altijd eerst verwerven voordat er naar 
buiten wordt gekomen met de plannen. Omdat dit verwervingrisico 's met zich meebrengt. 
Maar vaak is het zo dat de gemeente pas toestemming van de raad krijgt om te verwerven 
als het plan eerst door de raad is geaccepteerd. 
Financiering is in het algemeen een risico wat je eigenlijk bij de planaanzet al hebt 
ingeschat. De kosten zijn al ingeschat. Het enige kan zijn dat de tijd een probleem wordt 
dat heeft weer te maken met de cyclus. Deze twee hangen dus erg nauw samen. De 
ontwikkelaar financiert intern z'n ontwikkeling en verkoopt het vervolgens aan de belegger. 
Hierbij volgen onderhandelingen om te kijken of dat de belegger financieel een deel wil/ kan 
inbrengen aan het begin van het · plan of pas na realisatie de herontwikkelde stad 
overneemt. 
De kans van optreden van investering en financiering risico 's over het algemeen is meer 
dan gemiddeld omdat er altijd een spanning zit tussen de gevraagde kwaliteit in het kader 
van ruimtelijke ordening en wat de ontwikkelaar mogelijk acht vanuit financiering, 
rendementen, huuropbrengsten etc." 

8. Exploitatie risico's 
"Projectontwikkelingen zoals afzet, leegstand, en marktrisico's zijn hele grote risico voor de 
ontwikkelaar. Marktontwikkelingen zijn vooral een risico's in de kantoren sector en in 
mindere mate voor de woningen en winkels. Het is wel zo dat wanneer er slechte markt
ontwikkelingen zijn, iedereen daar last van heeft. Marktontwikkelingen brengen in die zin 
risico 's met zich mee dat als je op lange termijnen kijkt dat je altijd wel weer een herstel 
situaties ziet. Het is zelden zo dat onroerend goed langdurig in waarde daalt en blijft dalen. 
Dat heeft ook te maken in de mate waarin in dat onroerend goed geïnvesteerd wordt op 
andere plekken. Het is in feite het creëren van schaarste en hierdoor loopt de vraag weer op 
en de waarde dus ook. Het gaat er bij projectontwikkelaars nog niet eens zo zeer om hoe 
groot het verlies zou zijn als ze maar een sterke positie ten opzichte van de rest behouden. 
Men dient het beter te doen dan de concurrent! 
De exploitatierisico 's zitten in principe bij de belegger maar heeft natuurlijk wel een 
samenhang met de afzet- en huurprijzen. Maar dit zijn altijd dingen die inherent zijn aan het 
verhuren en verkopen van onroerend goed, daar heb je altijd exploitatie." 
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Gevolgen voor de belegger (exploitant) van de verschillende hoofdrisico's 41 

Hoofd risico's 1. Besluit 2. PPS 3. Functie en 4. Mobiliteit 5. Beeld 
>>> vorming prestatie verwachting 

De belegger 3 X 5 =15 2 x 4=8 4 X 5=20 4 X 5=20 3 X 3=9 

met bezit 

De belegger 3 X 3=9 2 X 2=4 4 X 4=16 4 X 4=16 3 X 2=6 

zonder bezit 

Figuur 2.3 Risico-invloed per hoofdrisico op de belegger: Kans van optreden x gevolg 

1. Besluitvorming risico's 

6. Logistiek 

4 X 4=16 

4 X 2=8 

-- Reeds bezit 

Eventuele 
aanschaf van 
vastgoed 

7. Investering 8. Exploitatie 
en financiering 

4 X 5=20 5 X 3=15 

4 X 6=24 5 X 5=25 

"Voor een belegger zijn er toch een aantal risico's bij waar wij ons niet echt mee bezig 
houden. Besluitvorming risico's is in deze fase nog niet echt voor de belegger van belang. 
Alleen het punt haalbaarheid. En de haalbaarheid in de zin van: een ontwikkelaar gaat met 
het plan aan de gang. Er wordt een nieuw centrum ontwikkeld en die bedenkt in het geval 
van Helmond dat er 10.000 m2 winkels bij moeten. En voor ons als belegger, of dat we nu 
bestaande belegger zijn of nieuwe belegger , is het wel belangrijk om te weten of dat die 
10.000 m2 een haalbaar ambitie is of dat hij aangepast moet worden. Hebben ze daar 
voldoende onderzoek over gedaan of hebben ze gewoon op basis van schatting gedaan? 
En dat is voor de belegger niet alleen een risico voor het nieuwe project, wat we eventueel 
zouden kopen, maar het is ook natuurlijk een risico voor het al bestaande bezit. Op het 
moment dat je de spoeling op een geweldige manier verdund dan zal het ook voor ons 
bestaande bezit betekenen dat de huurprijzen achteruitgaan er komt dan een vreselijke druk 
op de markt. Er komt meer aanbod en waar meer aanbod is gaan de prijzen omlaag. Met 
name de haalbaarheid en dan heb ik het echt op het gebied van de vierkant meters. Dat is 
voor ons een hele belangrijke/Als het goed is, wordt er marktonderzoek naar gedaan door 
de ontwikkelaar dat wil zeggen dat een onderzoek bureau de opdracht krijgt om bij het 
betreffende verzorgingsgebied te kijken hoeveel mensen er moeten worden bediend: Wat is 
nu de behoefte en wat kan er nog bij gemaakt worden? Dat haalbaarheidonderzoek is erg 
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van belang voor de belegger. Het risico bestaat voor hen zowel bij het bestaand onroerend 
goed als bij datgene wat ze zullen kopen. 
Maar als dit haalbaarheid risico zich voordoet bij het nieuwe gedeelte wat wij willen kopen 
dan doen we zelf dat onderzoek nog een keer. Dan gaan we dan niet zomaar kopen. Bij 
negatief resultaat hoeven we het niet of maar gedeeltelijk. Het heeft dus veel meer impact 
op de bestaande portefeuille als voor de nieuwe portefeuille." 

2. Publiek Private Samenwerking risico's 
"In dit geval is voor ons het eerste punt selectie. Een bestaand belegger in het centrum 
heeft natuurlijk de voorkeur, indien mogelijk, om de eigen ontwikkelaar in de PPS te zien 
omdat we dan toch denken dat als er iets met het huidige bezit moet gebeuren, wij dat met 
onze eigen ontwikkelaar wel voor elkaar zullen krijgen en met andere ontwikkelaars toch 
meer problemen zullen hebben. Onze eigen ontwikkelaar zal in ieder geval het belang van 
het huidige bezit mee laten wegen. Elke vreemde ontwikkelaar kijkt daar toch wel vreemd 
tegenaan. Vandaar dat er op het punt van selectie toch best risico 's aan verbonden zijn. 
Op het punt van communicatie zitten er voor de bestaande belegger nogal wat risico 's. Dat 
merken we vooral met het naar buiten komen van dit soort plannen. Het geeft een 
geweldige onrust binnen ons bestaand onroerend goed. Er zijn zelfs ondernemers die dan 
niet meer hun contract willen verlengen, ze willen eerst weten wat er gaat gebeuren. Het 
risico is weliswaar beperkt, het heeft alles te maken met het vastgoed zoals het erbij staat. 
Indien er mensen nu weg gaan, is het zo weer verhuurd. Communicatie is erg belangrijk. 
Zeker de manier waarop het plan in de markt wordt gezet. Het is gevaarlijk wanneer er 
gezegd wordt; "dit gaan we doen". Terwijl het nog maar plannen zijn. Ondernemers gaan 
dan onrustig worden en willen weten wat er aan de hand is terwijl er nog niks vast ligt. 
Voor de rest vallen de Publiek Private samenwerkingrisico 's voor de belegger echt wel mee. 
Selectie is duidelijk de belangrijkste." 

En indien er een buitenstaander als belegger gekozen wordt, loopt deze wat betreft de 
publiek private samenwerking vrijwel geheel geen risico's 

3. Functie en prestatie risico's 
"Ruimtelijk zijn er nogal wat aspecten die absoluut belangrijk zijn voor de belegger zoals 
circuit, verdeling trekkers, bronpunten. Vooral het realiseren van een goed circuit is van 
groot belang. Trekkers en bronpunten moeten er mede voor zorgen dat een circuit goed 
functioneert. Het verhogen van ruimtelijke kwaliteit kan ten einde de leegstand en 
waardevermindering in de verdere toekomst verkleinen. Er bestaat het risico dat de 
ontwikkelaars de leuke dingen uit het plan wegplukken en deze gaan realiseren. Dat kan 
heel gevaarlijk zijn voor de rest van het plan. Want indien eerst de buitenste ring (de GDV 
locaties in veel gevallen) worden ontwikkeld is de kans klein dat daarna nog de gehele 
nieuwe winkelstraat, die het circuit moet voltooien, gerealiseerd kan worden. Omdat de 
eerste ontwikkeling geld opbrengt en de tweede geld moet kosten. Je moet als gemeente 
altijd de dingen die geld kosten als eerste doen. Daar zou men zich in de fasering voor in 
moeten zetten. Wat nog veel belangrijker is, is dat je er eerst voor zorgt dat je bestaande 
winkelbezit op orde komt. De hoofdwinkelstraat die je al hebt moet er goed uitzien zodat je 
de ondernemers ook iets te bieden. Hiervoor moet men de winkelstraat kwalitatief 
verbeteren en de trekkers verplaatsen. 
Woningen zijn in de binnenstad erg belangrijk voor de sociale veiligheid. Het is van belang 
om te proberen om de bestaande woningen die zich nu boven de winkels bevinden weer in 
gebruik te nemen. De opgang om de woning te kunnen bereiken zat in het front van de 
winkels maar dat zijn zulke dure vierkante meters dat het voor de belegger interessanter 
was op die opgang weg te slopen en die te verhuren bij de winkel. Er zijn wel oplossingen 
voor om deze woningen weer bereikbaar te maken. Maar dat is aan de gemeente of dat 
deze zich daarvoor inzetten. Voor de winkelbelegger kost het altijd vierkante meters en geld. 
Hierbij komt nog het probleem van het creëren van bergingen en parkeerplaatsen voor deze 
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woningen. Een oplossing voor het woningprobleem is om stichtingen daarvoor in het leven 
te brengen die het exploitatierisico op zich nemen. 
Er zijn ook duidelijk economische risico 's. Als mensen werkeloos zijn dan geven ze minder 
uit. Bezoekersaantallen, bestedingen en omzet zijn, erg belangrijk voor belegger. 
De technische risico 's vallen over het algemeen wel mee." 

4. Bereikbaarheid en mobiliteit risico's 
"Je maakt een prachtige winkelstructuur maar hoe worden die warenhuizen dan 
bevoorraad? Dat is altijd nog een moeilijk punt, dat kan niet zomaar door het winkelgebied 
heen. Dat is ook nog een belangrijke reden om trekkers naar de hoekpunten van het circuit 
te verplaatsen. Bevoorrading, parkeren, routing naar het centrum toe is erg belangrijk. 
Bereikbaarheid, een goed infrastructuur, is erg belangrijk. Het maakt mensen vaak nog niet 
eens uit hoeveel dat het parkeren kost, als ze maar niet te ver hoeven lopen. 
Bereikbaarheid en bevoorrading zijn de allerbelangrijkste voorwaarden voor een 
winkelcentrum. Dit moet in orde zijn voordat je voorzieningen in winkels gaat treffen. 
De plaatsing van de parkeergarages is een erg belangrijk middel om de mensen het circuit 
'gedwongen' te laten doorlopen. Ze blijven naar de hoofdwinkelstraat getrokken worden 
maar zo komen ze wel ook door andere straten. Dat is voor een plan heel belangrijk; waar 
laat je de mensen binnenkomen. 
Deze risico 's zijn voor een belegger met huidig bezit iets groter dan wanneer er nog geen 
bestaand bezit in het plan is,omdat je dan gegarandeerd wilt zijn van een goed 
functionerend winkelcentrum waar je onroerend goed niet in waarde daalt. " 

5. Beeldverwachting risico's 
"Als belegger zien we niet zoveel risico 's in de beeldverwachting. De belevingswaarde is de 
enige die voor de belegger een beetje van belang is. Er zijn namelijk ook lelijke winkelcentra 
die wel goed lopen en hele mooie die maar matig lopen!! Het bepaald toch niet alleen het 
succes van het winkelcentrum. Het heeft alles te maken met de commerciële invulling. Dat 
bepaald het succes van een winkelcentrum en niet de mooiheid. Als er een goed aanbod is 
met goede formules waar mensen voor komen. Dan komen ze en dan maakt het niet zo uit 
hoe dat het gebouw eruit ziet, zolang er maar een goede invulling is. 
Het ligt in de lijn van de functie- en prestatierisico's als de ruimtelijke kwaliteit slecht is, dan 
is de belevingswaarde ook slecht." 

6. Logistieke risico's 
"Voor een belegger met bezit in de binnenstad is het erg belangrijk dat de stad geen hinder 
vindt van de herontwikkeling. De stad moet zijn continuïteit behouden anders gaat dit ten 
koste van bezoekersaantallen en de aantrekkelijkheid van het ondernemen. Dit draagvlak 
ten opzichte van de ondernemers is erg belangrijk voor beleggers, de eindgebruikers 
moeten geïnteresseerd blijven om zich te (blijven) vestigen in de binnenstad." 

7. Investering- en financiering risico's 
"Het kostenverschil is voor een belegger niet interessant wij kopen op rendement dit is met 
de ontwikkelaar afgesproken en wij rekenen de huur af die zij gerealiseerd hebben. Kosten, 
daar houden we ons niet mee bezig. We betalen altijd het bedrag dat we van te voren 
afgesproken hebben. Dit geld ook voor de verwerving. Financieren doen we niet echt meer 
dus daar lopen we weinig risico 's. Over het algemeen nemen wij onze projecten gewoon 
turn-key af, dat wil zeggen bij oplevering, gevuld met huurders en de financiering doen de 
projectontwikkelaars maar buiten de deur. We doen het wel eens zo af en toe, een koop 
aannemersovereenkomst. En dan gedurende de bouw leverde je de projectontwikkelaar 
termijnen aan. Dan heeft de projectontwikkelaar een redelijke goedkope financiering. 
Renteontwikkeling dat is natuurlijk wel een belangrijk aspect voor de belegger. Bij nieuw te 
kopen vastgoed wordt er van te voren een rendement afgesproken. Stel dat de rente heel 
erg omhoog zou gaan dan heeft de belegger een probleem. Wij vergelijken de investeringen 
in vastgoed met staatsleningen. Die zitten nu rond de 5,25 % en daarnaast willen we omdat 
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het vastgoed is en omdat we meer risico lopen een risico-opslag hiervoor hebben. Dit is 2,5 
% risico-opslag die nog bovenop de staatslening komt dus willen we een rendement van 
7, 75 % hebben. En dat spreken we van te voren met de ontwikkelaar af Indien dan een 
paar jaar later de rente 8,5% blijkt te zijn dan heeft de belegger natuurlijk een probleem. 
Dan hebben we vastgoed gekocht voor 7, 75% terwijl de rente op de staatslening 8, 5% is. 
Zo haalt de belegger niet zijn risico-opslag. Daar zit best een aanzienlijk risico in. We 
proberen dit risico wel af te dekken door niks te kopen wat we bv. pas over 6 jaar afnemen. 
Ook daar zullen we het in fasering zoeken. Met de ontwikkelaar afspraken maken over wat 
er eerst wordt ontwikkelt en wat de belegger tegen welke rendement afneemt. De 
economisch vooruitzichten zijn natuurlijk ook bekend. We hebben ons eigen economisch 
onderzoek instituut. Subsidies houden wij ons als belegger niet mee bezig dit zijn dingen die 
bij de ontwikkelaar terecht komen. Risico's voor milieu worden van te voren uitgebannen. " 

8. Exploitatie risico's 
"Deze zijn voor een belegger natuurlijk heel groot! Exploitatiekosten moet je een aantal 
dingen onderscheiden. Energiekosten zijn niet voor de belegger. Onderhoudskosten is een 
risico maar een te overzienbaar risico. De risico 's hierbij zijn kleiner dan de risico 's omtrent 
de exploitatieopbrengsten.Huuropbrengsten vormen in de exploitatieopbrengsten natuurlijk 
een belangrijk risico. Dit heeft alles te maken met het functioneren van het hele 
winkelcentrum gedurende de exploit?(iejaren. Wij krijgen het vastgoed geleverd door de 
ontwikkelaar en daar zit een bepaalde huuropbrengst op dat contract. Maar je moet maar 
afwachten of dat die ondernemer het goed doet. Bij elke nieuw winkelcentrum redt 5% van 
de nieuwe ondernemers het niet. En dan moet je in staat zijn om een nieuwe huurder te 
vinden tegen diezelfde huurprijs. Voor de belegger zijn verkoopopbrengsten niet zo 'n groot 
risico. Voor de ontwikkelaar wel. Marktontwikkelingen dat is natuurlijk wel een groot risico. 
Met namen vraag en aanbod en de rendementveranderingen. " 

Gevolgen voor de ondernemer (eindgebruiker) van de verschillende hoofdrisico's 42 

en 
prestatie 

Hoofd risico's 1. Besluit 2. PPS 3. Functie en 4. Mobiliteit 5. Beeld 6. Logistiek 7. Investering 8. Exploitatie 
>>> vorming prestatie verwachting en fi nanciering 

De 3 X 4=1 2 4 X 5=20 4 X 6=24 3 X 5=15 3 X 4=12 4 X 4=1 6 2 x2=4 4 X 6 =24 

ondernemer 

Figuur 2.4 Risico-invloed per hoofdrisico op de ondernemer: Kans van optreden x gevolg 

42 de Wit, Maart 2002 
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1. Besluitvorming risico's 
"Besluitvormingrisico 's zijn voor de ondernemers essentieel. Zowel overzicht, haalbaarheid 
en tijdsplanning zijn erg van belang. Het plan moet duidelijk zijn en de betrokkenheid van de 
ondernemers moet goed zijn en mogelijkheid tot inspraak moet aanwezig zijn. Het 
structuurplan dient toekomstwaarde te hebbén''en gangbaar voor de ondernemers te zijn; 
opgevuld met het meest noodzakelijk wat er dient te komen en getest op de haalbaarheid. 
Het overzicht moet ook duidelijk zijn en blijven voor de ondernemers anders ontstaat er 
onrust. De geloofwaardigheid van de ondernemers is wel van belang, omdat de overige 
partijen moeten zien dat de ondernemers ook enthousiast zijn en bereidwillig zijn om mee te 
werken. Maar is minder belangrijk van slagen dan de andere drie aspecten." 

2. Publiek Private Samenwerking risico's 
"De risico 's van publiek private samenwerking liggen voor de ondernemers voorname/ijk bij 
de communicatief Over het algemeen is het zo dat de overheid bij dit soort plannen te intern 
gericht is. Hier moet aan gewerkt worden en met alle partijen overlegt worden en zo ook de 
ondernemers. Hier moet men zich open tegen opstellen. Daarnaast zijn natuurlijk de 
belangen en doelen erg belangrijk. Hier loopt men het risico mee dat deze niet volgens de 
wensen van de ondernemers gerealiseerd worden. 
De selectie brengt geen risico's met zich mee, omdat het voor de ondernemers niet echt van 
belang is wie dat het plan gaat ontwikkelen. Wel is het belangrijk dat degene die het 
ontwikkelt verstand van zaken heeft en genoeg kennis en expertise in huis heeft om de 
wensen van de ondernemers en een goed functionerende binnenstad te kunnen realiseren. " 

3. Functie en prestatie risico's 
"Ruimtelijk risico 's zijn het grootst op het gebied van circuit en branchering. Deze zijn erg 
belangrijk voor het goed functioneren van het winkelcentrum. Bij binnenstedelijk 
herontwikkeling krijg je eigenlijk twee soorten ontwikkeling: "het onderhouden van de 
bestaande binnenstad en je krijgt een nieuwe ontwikkeling van een stuk dat bij de 
binnenstad betrokken gaat worden. " Bij dit laatste moet je ervoor waken dat het oude niet 
wil verhuizen naar het nieuwe en je moet tegelijkertijd bezig zijn met nieuwe ontwikkelingen 
die gevuld moeten worden met aanvullingen op de al bestaande handel in de binnenstad. 
Die aanvullingen kunnen ooit duplicaten zijn. Dit heeft te maken met de bevolkinggroei en 
de aantrekkingskracht. Een stad met 50. 000 mensen heeft minder schoenwinkels nodig dan 
een stad van 100. 000 mensen. En ook door het soort van bevolkingsgroei en het 
bijbehorende besteedbaar inkomen kun je kijken naar wat voor soort schoenenwinkels dit 
dan moeten zijn. Constant moet je bezig zijn met het zoeken naar de ruimtes en de aantal 
vierkante meters die in de toekomst nodig zijn voor bepaalde formules en voor de visie van 
de stad. De branchering is voor de toekomst van essentieel belang voor het functioneren 
van de binnenstad. Deze kan formules realiseren en zorgen voor een bepaalde route door 
de binnenstad. Het kan zelfs zo zijn dat daarvoor de bestaande trekkers evenveel zelfs 
moeten verhuizen om deze routes te kunnen realiseren. Bij toewijzing van ruimtes moet het 
algemeen belang voorop gesteld worden. Dit komt voor het belang van een specifieke 
ondernemer. Als je dat maar goed communiceert en goede richtlijnen hierbij geeft dan kan 
dit wel maar dan moet er vanuit een neutraal oogpunt naar gekeken worden. 
De economische risico 's worden automatisch ingedekt door het goed realiseren van de 
ruimtelijke prestaties. Indien deze goed zijn dan volgen de hoge bezoekersaantal van zelfs. 
Technische risico 's zijn duidelijk minder. Het realiseren van goede prestaties zit hem vooral 
in een geweldig overleg tussen ondernemers en projectontwikkelaars. Als dit verkeerd loopt 
en de projectontwikkelaar te veel naar zijn financiële resultaten kijkt kan dit ten koste gaan 
van de belangen en doelen van de ondernemers. Dit risico is afhankelijk van de kracht van 
de betreffende overheidsfunctionaris." 

4. Bereikbaarheid en mobiliteit risico's 
"Parkeren en bereikbaarheid is een geweldig gegeven. Waar je vanuit mag gaan dat de 
gemeente er wel meestal naar streeft dat dit een goed lopende zaak is. Hiervoor moeten 
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grote investeringen worden gedaan, waarbij de bereikbaarheid tot in het hart van de stad 
gelegd moet worden. Met daarbij de parkeergarages midden in het centrum gelegen. Een 
ander groot risico voor de ondernemers is de bevoorrading. Hierbij moet misschien worden 
overgegaan op nachtbevoorrading waarbij bij de ontwikkeling van nieuwe eenheden in de 
binnenstad er veel meer rekening gehouden moeten zal worden met inbouwen van lockers. 
Waar 's nachts dus zonder bijzijn van de ondernemers geleverd zal moeten worden. Er 
moeten voor de bevoorrading wel enkele voorzieningen treffen om risico's hierbij uit te 
sluiten. Ten aanzien van de bevoorrading in een binnenstad krijgt men wel steeds meer 
zaken die niet meer dagelijks bevoorraad hoeven te worden dat is natuurlijk een voordeel. 
Hier kun je zelfs voor zorgen." 

5. Beeldverwachting risico's 
"De uitstraling en belevingswaarde draagt bij aan de aantrekking van de consument naar de 
stad. Er moet een bepaalde identiteit aanwezig zijn of gecreëerd worden. Waarom zal de 
consument anders naar een bepaalde binnenstad toetrekken? Daarbij moet wel in acht 
worden genomen dat sommige steden van oudsher uit een historische culturele uitstraling 
mee hebben gekregen en deze kan niet worden nagebouwd. Dat hoeft ook niet. Verder kan 
ten aanzien van het voormaat ook niet worden geconcurreerd. Dus moet er voor worden 
gezorgd dat er in de herontwikkelde stad een eigen identiteit wordt gecreëerd dat grote 
naburige steden niet hebben. Dit moet men zoeken in de belevingswaarde en sfeer." 

6. Logistieke risico's 
"Voor de ondernemers is een goed functionerend winkelcentrum natuurlijk prioriteit. Indien 
dit niet het geval is komen de bezoekers niet opdagen en gaat de omzet omlaag. De winkels 
moeten goed bereikbaar zijn en de omgeving waarin de consument winkelt moet veilig zijn 
en zonder teveel overlast. Indien de ontwikkelaar zorgt voor een slechte logistiek bestaat de 
kans dat de ondernemer niet meer mee wil werken maar meestal komt men dar wel uit. Ook 
over een eventuele herhuisvesting moet goed onderhandeld worden. De winkelier mag er 
niet op achteruitgaan qua locatie en moet z'n eventuele huurverhoging, door opwaardering, 
ook terug zien in zijn exploitatieresultaat." 

7. Investering- en financiering risico's 
"De ondernemer loopt alleen het risico dat de stad op lange termijn niet herontwikkeld kan 
worden maar verder heeft de ondernemer niks met investering- en financiering risico's te 
maken. Het is dus voor de ondernemers niet echt van toepassing." 

8. Exploitatie risico's 
"Exploitatierisico's zijn natuurlijk het belangrijkste voor de ondernemers. Dit is waar alles 
omdraait. Alle punten die hieronder vallen zijn dan ook van belang; de exploitatiekosten -en 
opbrengsten omdat deze mede bepalend zijn voor de uiteindelijke winst die de ondernemer 
zal maken na aanleiding van de herontwikkeling. Daarnaast de marktontwikkelingen; de 
ondernemers moeten aan de vraag van de consument blijven voldoen om hun 
concurrentiepositie ten opzichte van elkaar en van andere steden te versterken. En tenslotte 
de projectontwikkeling omdat deze er toch voor moet zorgen dat het plan zo gerealiseerd 
wordt dat de prestaties optimaal zijn. Met daarbij dus ook een goede branchering en een 
volledige verhuur van alle ruimtes. Voor de ondernemers zijn de exploitatieresultaten het 
uitgangspunt voor alle samenwerking en prestaties die geleverd moeten worden." 
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Bijlage 3: 

Voorzieningen: 

Programma 1: 

Programma 2: 

Zones- en hoofdwegenoverzicht 43 

Voorzieningen in huidige en nieuwe structuur 

Obragas Obragas 

f- Sloop ➔ 

Nieuwbouw Nieuwbouw 

Voorzieningen: BG Parkeren Totaal : -1 Parkeergar-zd 250 st 
-1 Parkeergar-nrd 540 st 

BG>4 Woningen 108 st BG>5 Woningen 77 st 
BG Winkels 500m2 BG Winkels 4000 m2 
BG Themacentrum 5500 m2 BG Horeca 1000 m2 
BG Werkruimte 1000 m2 

Zones: ::.B1 Nieuwe Aa B2 

Voorzieningen: Woningen Woningen 

Programma 1: f- Sloop ➔ 

Programma 2: Nieuwbouw Nieuwbouw 

Voorzieningen: -1 Parkeergar-GDV 575 st 

2>5 Woningen 24 st BG>2 Woningen 24 st 
BG>1 GDV 3850 m2 BG Winkels 2500 m2 

Zone: C 

Voorzieningen: Dienstverlening/ Bedrijfsruimte 

Programma 1 : Sloop 

Programma 2: Nieuwbouw 

Voorzieningen: -2>-1 Parkeergar-GDV (zie B1) 

43 BVR, Oktober 2001 

2>3 
BG>1 
BG>4 
BG>1 

Woningen 
GDV 
Hotel 
S ortvoorz. 

22 st 
6150 m2 
6000 m2 
1500 m2 

(Zie figuur 6.20) 

Obragas 

Nieuwbouw 

-1 Parkeergar-zd (zieA2) 

BG Winkels 1500 m2 
BG>3 Kunst&cultuur 6000 m2 
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Voorzieningen: Woningen 

Programma 1: Opwaardering / sloop 

Programma 2: Nieuwbouw 

Voorzieningen: 

1 >3 Woningen 12 st 

Woningen 

~Sloop ➔ 

Nieuwbouw 

-1 

Woningen 

Nieuwbouw 

Parkeergar. 
Noordrand 

207 st 

BG Welzijn BG>3 Woningen(incl D3) 107 si BG>3 Woningen(incl D2) 107 st 
BG Horeca BG Werkruimte 500 m2 
BG Werkruimte 500 m2 

Zone: hn ·.··•· D4 Noordrand 
, .. 

Voorzieningen: Woningen 

Programma 1: Sloop 

Programma 2: Nieuwbouw 

~1.lf'':?.· ·11,r1 i,·•i!i•1r·u,1i1Dlliii~iD~R ulllll 
Voorzieningen: 

Zones: 

Voorzieningen: 

BG Parkeergar. 
Noordrand 

90 st 

BG>4 Woningen 60 si 

Woningen 

Programma 1: ~Sloop ➔ 

Programma 2: Nieuwbouw 

Voorzieningen: BG Parkeren 100 si 

BG>4 Woningen 80 st BG>2 
BG Jon erencentr 1000 m2 
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Woningen 

Nieuwbouw 

Woningen 60 st 
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Zones: 

Voorzieningen: 

Programma 1: 

Programma 2: 

Voorzieningen: 

Zones: 

Voorzieningen: 

Programma 1: 

Programma 2: 

Voorzieningen: 

Zone: 

Voorzieningen: 

Programma 1: 

Programma 2: 

Voorzieningen: 

F1 

Woningen / Horeca 
Bedrïfsruimte / Winkels 

Sloop 

Nieuwbouw 

-1 
BG Welzijn 
BG Horeca 
BG Bedrïfsruimte 

G.1 

XXX 

XXX 

Nieuwbouw 

BG Parkeergar. 
Ameideplein 

120 si BG 

BG>4 
BG 
BG 
BG 

Woningen 125 si 
Zorg en welzijn 1000 m2 
Horeca 1000 m2 
Bedriifsruimte 1000 m2 

Bedrijfsruimte / winkels 
Cultuur / Horeca 

Opwaarderen van huidige 
vast oed 

Verandering van branche
indeling 

BG 
BG 
BG 
BG 

Zorg en welzijn 
Bedrijfsruimte 
Horeca 
Winkels 

BG>4 

Ameideplein 

Herontwikkeling 

Ameideplein 235 si 

Ameideplein 

Woningen 

Sloop 

Nieuwbouw 

Parkeergar. (zie G1) 
Ameideplein 

Woningen (zie G1) 

Zone: 

Voorzieningen: 

Programma 1 : 

Programma 2: 

Voorzieningen: 

Ameideflat: verzorgwoningen 

-1 
BG 
BG 

BG 
BG 
BG 

Herontwikkeling 

Parkeergar-GDV 575 si 
Zorg en welzijn 
Bedriifsruimte 

Bedrijfsruimte / winkels 
Horeca 

Opwaarderen van huidige 
vast oed 

Verandering van branche
indeling 

Bedrijfsruimte 
Horeca 
Winkels 
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Zone: 

Voorzieningen: 

Programma 1: 

Programma 2: 

Voorzieningen: 

Voorzieningen: 

Programma 1: 

Programma 2: 

Voorzieningen: 

Zone: 

Voorzieningen: 

Programma 1: 

Programma 2: 

Voorzieningen: 

28 

Bedrijfsruimte / winkels 
Horeca 

Opwaarderen van huidige 
vast oed 

Verandering van branche -
verdeling 

BG 
BG 
BG 

Kunst en cultuur 
Horeca 
Winkels 

Bedrijfsruimte / winkels 
Horeca 

Opwaarderen van huidige 
vast oed 

Verandering van branche -
verdeling 

... 
BG 
BG 

Bedrijfsruimte 
Winkels 

-2 

XXX 

XXX 

Nieuwbouw 

Parkeergarage 140 st 
Traverse oost 

4 Woningen Sst 
B >3 Bedrïfsruimte 7200 m2 

Voorzieningen: 

Programma 1: 

Programma 2: 

Voorzieningen: 

Zone: 

Voorzieningen: 

Programma 1: 

Programma 2: 

Zone: 

Voorzien ingen: 

Programma 1: 

Programma 2: 

Voorzieningen: 

Bedrijfsruimte / winkels 
Horeca/ Wonin en 

Opwaarderen van huidige 
vast oed 

Verandering van branche -
verdeling 

BG 
BG 
BG 

Woningen 
Horeca 
Winkels 

M Veestraat2 

Bedrijfsruimte / winkels 

Opwaarderen van huidige 
vast oed 

Verandering van branche -
verdeling 

Bedrijfsruimte 
Winkels 

Winkels 

Opwaarderen van huidige 
vast oed 

Verandering van branche -
verdeling 

BG Winkels 
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Voorzieningen: 

Programma 1: 

Programma 2: 

Voorzieningen: 

Voorzieningen: 

Programma 1: 

Programma 2: 

Voorzieningen: 

Voorzieningen: 

Programma 1: 

Programma 2: 

Voorzieningen: 

Winkels / Horeca 

Opwaarderen van huidige 
vast oed / sloo 

Verandering van branche -
verdeling 

BG 
BG 

Winkels 
Horeca 

Winkels / Horeca 

Opwaarderen van huidige 
vast oed 

Verandering van branche -
verdeling 

BG 
BG 

Winkels 
Horeca 

Winkels 

Opwaarderen van huidige 
vast oed 

Verandering van branche -
verdeling 

BG Winkels 

-1 

Bedrijfsruimte 

Sloop 

Nieuwbouw 

Parkeergarage 30 si 
Traverse 

BG>3 Bedrijfsruimte 2800 m2 
4 Wonin 1 si 

Havenplein 

Herontwikkeling 

Havenplein 

Winkels Winkels 

<-- Sloop --> 

BG>2 
BG 

Nieuwbouw 

Woningen 
Winkels 

Nieuwbouw 

BG>2 Woningen 
BG>3 Winkels 
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Zone: 

Voorzieningen: 

Programma 1 : 

Programma 2: 

Voorzieningen: 

Programma 1 : 

Programma 2: 

Voorzieningen: 

Zone: 

Voorzieningen: 

Programma 1: 

Programma 2: 

Voorzieningen: 

Winkels 

Opwaarderen van huidige 
vast oed 

Verandering van branche -
verdeling 

Elzaspassage: Winkels/ Horeca Elzaspassage: Winkels / Horeca 

Opwaarderen van huidige Sloop 
vast oed 

Verandering van branche - Nieuwbouw 
verdeling 

... 

Elzaspassage: Winkels / Horeca 

-1 

Herontwikkeling 

Verandering van branche -
verdeling 

Parkeergar. bestaand 
Elzaspassage 

BG Winkels 500 m2 BG Winkels 4000 m2 BG Winkels 1000 m2 
BG>3 Kunst&cultuur 6000 m2 

Winkels 

Opwaarderen van huidige 
vast oed 

Verandering van branche -
verdeling 

BG Winkels 

Zone: 

Voorzieningen: 

Programma 1: 

Programma 2: 

Voorzieningen: 

Winkels / Horeca 
Cultuur/ Bedrïfsruimte 

Opwaarderen van huidige 
vast oed 

Verandering van branche -
verdeling 

BG Winkels 
BG Bedrijfsruimte 
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Voorzieningen: 

Programma 1: 

Programma 2: 

Voorzieningen: 

Zone: 

Voorzieningen: 

Programma 1: 

Programma 2: 

Voorzieningen: 

Woningen 
Winkels / Bedrïfsruimte 

Opwaarderen van huidige 
vast oed 

Verandering van branche -
verdeling 

BG Winkels 
BG Bedrijfsruimte 
BG Zorg en welzijn 

XXX 

XXX 

Nieuwbouw 

BG>2 
BG 

Woningen 
Winkels 

16 st 
1500 m2 

Herontwikkeling van hoofdwegen 

Richting 2-richting 2-richting XXX 

Programma Blijft bestaan Blijft bestaan Nieuw 

Richting 1-richting per 1-richting: 2-richting 
kant aan het Met de klok 
kanaal mee 

2-richting 

Verlengd tot 
aan het 
Kanaal 

1-richting: 
tegen de 
klok in 

Voorzieningen: Markt 

Programma 1: 

Programma 2: Herontwikkeling 

Voorzieningen: 
BG Terras 
BG Groenvoorzieningen 

Zone: 

Voorzieningen: Speelhuisplein : Cultuur/ 
Winkels 

Programma 1: 

Programma 2: Herontwikkeling 

Voorzieningen: Speelhuisplein 

(Zie figuur 6.13 en 6.20) 

XXX 2-richting XXX XXX 

Nieuw Wordt Nieuw Nieuw 
verlegd 

1-richting : 1-richting: 2-richting 1-richting: 
met de klok met de klok tegen de 
mee mee klok in 
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Bijlage 4: Financiële aspecten specifiek gerelateerd aan het Centrumplan van Helmond * 

++ 
++ 
++ 
+ 

+++ 
+ 

+++ 
+++ 
+++ 
+++ 
+++ 
++ 

++ 

+ 
++ 

+++ 
+++ 

++ 
++ 

Gemeente Helmond 
Helm. em. recht van o stal 

+ -> Een klein deel van de zone wordt gesloopt/ nieuwgebouwd 
++ -> Een redelijke deel van de zone wordt gesloopt/ nieuwgebouwd 
+++ -> Een groot deel van de zone wordt gesloopt/ nieuwgebouwd 

+++ 
+++ 
+++ 
+++ 
+++ 

+ 
+++ 
+++ 
+++ 
+++ 
+++ 
++ 

Herontwikkelin Ameide lein 
+++ 
+++ 

Veranderin 
Veranderin 
Veranderin 
Veranderin 
Veranderin 
Veranderin 

Veranderin 
Veranderin 

Veranderin 

Veranderin 
+++ 
+++ 

Veranderin branche indelin 
Veranderin branche indelin 

++ 
++ 

Veranderin branche indelin 
Veranderin 
Veranderin 

+++ 

wink 4000 horeca 1000 
wink 1500 kunst & c 6000 

24 GDV 3850 
24 winkels 2500 
22 GDV 6150 hotel 6000 s rt 1500 
12 werkruimte 500 

107 werkruimte 500 
60 
80 ·on erencentr 1000 
60 

werkr 2000 welzïn 500 hor 500 

welz 1000 hor 1000 werkr 1000 
125 

5 bedrïfsruimte 7200 

bedrïfsruimte 2800 

winkels n.o. 
winkels n.o. 

winkels 500 
winkels 4000 

winkels 1000 kunst & c 6000 

16 Winkels 1500 

* Gegevens: 
Eigendomverhoudingen uit kadasteroverzicht, Gemeente 
Overige gegevens uit Integrale structuurvisie centrumplan Helmond 
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24 huurwonin en / Klasse 2 

80 huurwonin en / klasse 1 
60 huurwonin en / klasse 1 

125 huurwoningen / klasse 2 

M 
N 5 huurwonin en / klasse 3 
0 1 huurwonin / klasse 3 
P1 
P2 
Q1 
Q2 
R1 
R2 
R3 

Klasse 1 -> Prijsklasse tot 125.000 Euro 
Klasse 2 -> Prijsklasse van 125.000 tot 275.000 Euro 
Klasse 3 -> Prijsklasse van 275.000 tot 360.000 Euro 

+++ 
250 
575 

+++ 
++ 575 B1-C 

107 koopwoningen / klasse 2-3 +++ 207 
60 koo wonin en / klasse 2-3 90 

100 
+++ 

+ 
235 

+ 
120 

+ 140 

+ 30 

++ 
+ Elzas assa e al bestaand 199 

16 koo wonin en / klasse 2-3 ++ 
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Bijlage 5: Fasering onderbouwing per invalshoek 
Omschrijving per fase 

Financiële fasering 

Fase 1 

1 ; • ' 1 

De Elzaspassage is, in het geheel, in bezit van ING. Deze belegger werkt mee in de 
besluitvorming van het plan en zijn bereidt om mee te werken mits de plannen vanuit hun 
oogpunt ook goed zijn. Alleen de panden op de Zuidwestelijke hoek van de Markt vallen 
onder verschillend eigendom. Maar de verweving blijft hiermee minimaal. 
Het voor een groot deel in bezit zijn van dit deelproject door ING maakt daarnaast de 
investering en de toewijzing van de ontwikkelaar voor dit deelproject een stuk gemakkelijker. 
Een hoge exploitatieopbrengst is haalbaar uit de nieuw gerealiseerde winkelpanden. 
Daarnaast bieden de nieuw gerealiseerde winkelpanden interessante aanbiedingen voor 
ondernemers die zich moeten herhuisvesten vanuit de Veestraat en andere locaties. 
Er zijn zowel sloop als nieuwbouwkosten. In de Elzaspassage zal hierin worden 
geïnvesteerd door de belegger. Het te realiseren kunst- en cultuurcluster is daarnaast voor 
de zorg van de gemeente. Zij zal een strak beleid voeren om een hoge exploitatieopbrengst 
te realiseren. Gezien het feit dat de bouw hiervan wel enige kosten met zich mee zal 
brengen. Hierover zullen tussen de ontwikkelaar, belegger en gemeente afspraken gemaakt 
moeten worden. 

Gezien deze feiten zal het resultaat van deze fase gelijk of positief zijn. 
De winkels zijn het risico maar bij een goed functioneren zal men, in dit geval de belegger, 
zeer zeker de investering terugverdienen en winst maken. 

Fase 2 
Deze toekomstige GDV locatie is nu reeds in bezit van 2 eigenaren. Dit moet verworven 
worden . Het te realiseren blok aan de overkant komt op grond wat reeds in bezit is van de 
gemeente dus dit zal geen probleem vormen. 
Alles op de toekomstige GDV locatie moet gesloopt worden. En alles wat er aan beide 
kanten van de weg wordt gerealiseerd is nieuwbouw. 
Er zal uiteindelijk een zeer winstgevende exploitatie zijn aangezien de GDV een erg hoge 
grondexploitatie met zich meebrengt en er in het blok aan het speelhuisplein 
16 koopwoningen en 1500 m2 winkels worden gerealiseerd. Wat na verkoop/verhuur een 
hoge exploitatieopbrengst met zich meebrengt. 

Gezien deze feiten zal het resultaat van deze fase positief zijn. 
Een ontwikkelaar zal dit deelproject graag willen ontwikkelen. 

Fase 3 
De panden op de markt zijn in het bezit van zeer veel verschillende eigenaren. Deze moeten 
allemaal enthousiast gemaakt worden om bereidwillig te zijn om de huidige panden te 
verkopen , of uitsluitend op te waarderen en van branche-indeling te veranderen. Dit zorgt 
voor veel verwerving , herhuisvesting en andere alternatieven. 
De ontwikkelaar die dit ontwikkelt zal veel verwervingskosten op moeten brengen en 
herhuisvestingmogelijkheden aan moeten bieden. De renovatiekosten worden later 
gecompenseerd door huurverhogingen. 
Na het renoveren en het veranderen van branche-indeling zal de markt een winstgevende 
exploitatie met zich meebrengen waardoor verkoop niet moeilijk zal zijn. 

Gezien deze feiten zal het resultaat van deze fase gelijk zijn. 
Een ontwikkelaar zal dit deelproject op zich nemen omdat hij een bepaald doel voor deze 
locatie voor ogen heeft of met toekenning van ontwikkeling van een winstgevend project. 
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Fase 4 
De Veestraat is ook in het bezit van zeer veel verschillende eigenaren. Deze moeten ook 
allemaal enthousiast gemaakt worden om bereidwillig te zijn om de huidige panden te 
verkopen, of uitsluitend op te waarderen en van branche-indeling te veranderen. Dit brengt 
verwerving- en renovatiekosten met zich mee. Dit wordt gecompenseerd met een 
huurverhoging. 
Voor een ontwikkelaar die een goed functionerende winkelstraat realiseert zal het geen 
moeite kosten om deze hoofdwinkelstraat van Helmond, in delen, weer te verkopen. 

Gezien deze feiten zal het resultaat van deze fase, net als de markt, gelijk zijn. 

Fase 5 
De winkelpanden in dit deelproject vallen onder zeer verschillend eigendom. Sommige van 
deze moeten gesloopt worden om de doorgang van de Traverse naar de Veestraat te 
kunnen realiseren. Dit kan verwervingskosten met zich meebrengen maar ook zullen 
alternatieven voor herhuisvesting worden aangeboden. Wat goed mogelijk is na 
herontwikkeling van de Elzaspassage, de Markt en de Veestraat. 

Naast de te slopen delen worden er ook twee nieuwe kantoorpanden in deze fase 
gerealiseerd. Waar zich op de bovenste verdiepingen 6 huurwoningen zullen bevinden. 
Indien verhuurd zullen deze kantoorruimten en woningen een goed resultaat boeken. 

De kantoorruimten vormen het risico maar indien deze verhuurd worden zal gezien deze 
feiten het resultaat van deze fase gelijk of positief zijn. 

Fase 6 
De winkelpanden in het bestaande deel, tussen het Havenplein en de Veestraat, zijn 
verdeeld over enkele eigenaren. Sommige van deze panden moet ook gesloopt worden om 
de doorgang naar de Nieuwe Aa te realiseren. Dit brengt verwervingkosten met zich mee. 
Maar ook hier zullen eerst alternatieve herhuisvestigingsmogelijkheden worden aangeboden. 
Er wordt een groot deel van deze fase herontwikkeld wat sloop en nieuwbouwkosten met 
zich mee zal brengen. Hierdoor zal de exploitatie redelijk zijn maar niet gelijkmakend. Om dit 
deelproject toch interessant voor een ontwikkelaar te maken wordt ook al het eerste deel van 
de nieuwe winkelstraat gerealiseerd. Deze twee winkelblokken zijn voor een ontwikkelaar erg 
interessant en winstgevend. Daarnaast zorgt deze realisatie van dit nieuwe deel ook meteen 
voor een goede doorstroming van het circuit waardoor dit gehele deelproject interessant 
wordt voor de bezoeker en daardoor goed functioneert en zo leegstand voorkomt. 

Gezien deze feiten zal het resultaat van deze fase positief zijn. 

Fase 7 
Dit nieuwe winkelgedeelte is nu in het bezit van 1 eigenaar, Obragas, het gehele terrein zal 
verworven moeten worden. Zij moeten hiervoor verhuizen wat dus zeker enige 
verwervingskosten met zich mee zal brengen. 
Het gehele Obragasterrein dient gesloopt te worden en bouwrijp te worden gemaakt. 
daarnaast is er een hoog investeringsbedrag nodig om dit deelproject te kunnen realiseren. 
De exploitatie opbrengst zal echter hoog zijn. De winkels, werkruimten, horeca en met name 
het themacentrum en de koopwoningen zorgen voor een goede exploitatie voor een groot 
aantal jaren. Daardoor kan dit deelproject financieel gezien onafhankelijk functioneren . 

Gezien deze feiten zal het resultaat van de fase positief zijn. 
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Fase 8 
Dit deelproject is in handen van de woningcorporatie en de gemeente. Verwerving van deze 
grond is dus niet nodig. De enkele reeds bestaande woningen moeten worden gesloopt en 
twee winkelblokken met woningen er boven worden nieuwgebouwd. 
De GDV en winkels leveren een goede exploitatie op. Daarnaast zijn er 24 koop en 24 
huurwoningen die worden gerealiseerd en die gezamelijk ook een positieve exploitatie 
opleveren. 

Door deze feiten zal het resultaat van deze fase positief zijn. 

Fase 8 Infrastructuur 
Na realisatie van winstgevende deelprojecten is het ook noodzakelijk om te gaan investeren 
in de infrastructuur. De Hoofdwegen aan de Zuidrand en aan de Oostrand A (zie zone verdeling 

figuur 6.19) zijn wegen die nog geheel nieuw moeten worden aangelegd. De overheid maakt de 
beslissingen hierover. 

Fase 9 
Dit deelproject is in handen van enkele eigenaren waaronder een van de gemeente is. De 
verwerving is dus relatief makkelijk. 
Er worden in dit deelproject enkele panden gesloopt. De nieuwbouw is van grotere schaal. 

De exploitatieopbrengst moet voortvloeien uit 3000 m2 werkruimtes, 1500 m2 horeca en 
1500 m2 welzijn. Daarnaast zijn er nog 125 huurwoningen die voor het exploitatieresultaat 
negatief werken. Maar wel altijd gerealiseerd zullen worden door de woningcorporatie; als 
onrendabele top. 

Gezien deze feiten zal het resultaat van deze fase negatief zijn. 
Maar dit zal de ontwikkeling ervan niet weerhouden 

Fase 9 Infrastructuur 
Na realisatie van fase 9 is het mogelijk om rechts lang het Ameideplein een weg te leggen 
die belangrijk is voor de bereikbaarheid van de oostelijke kant van het centrumgebied. Deze 
weg bestaat al maar zal verlegd worden naar rechts en zal worden verlengd in noordelijke 
richting . 

Fase 10 
Het grotendeel van deze reeds bestaande woonwijken is in handen van de woningcorporatie. 
verwerving zal , met belofte van nieuwe voorzieningen, dan ook niet al te moeilijk zijn . 
Alle bestaande woningen worden gesloopt en er worden nieuwe woningen voor 
terug gebouwd. 
De exploitatie van de grond en de 201 koopwoningen die, rechts achter de GDV locatie, 
worden gebouwd zal winstgevend zijn. De realisatie van de 140 huurwoningen zal een 
negatieve exploitatie met zich meebrengen. Door deze woongebieden te combineren en 
door één ontwikkelaar te laten ontwikkelen krijgt men financieel gezien een geheel : 
onrendabele top in met daarnaast winstgevende koopwoningen . 

Het risico in het exploiteren van de woningen ligt, wat betreft het kwijtraken ervan, bij de 
koopwoningen maar er blijkt vraag te zijn naar koopwoningen aan de rand van de 
binnenstad. Gezien deze feiten zal het resultaat van deze fase positief zijn. 
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Fase 10 Infrastructuur 
Na realisatie van fase 10 wordt er een geheel nieuwe weg door de twee nieuwe woonwijken 
heen gelegd. Dit zorgt ervoor dat zowel de gehele noordelijke en oostelijke randen van het 
centrumgebied bereikbaar worden. Zowel van zuid naar noord als van oost naar west. 

Fase 11 (Uitsluitend) Infrastructuur 
Na realisatie van de gehele nieuwe infrastructuur is het mogelijk, en beter voor de 
verkeersstroming , om over de Traverse eenrichtingsverkeer, van west naar oost, te laten 
rijden. 

Stedebouwkundige fasering 

Fase 1 
De nadruk bij fase 1 ligt in het centrumhart. Door de Elzaspassage op te waarderen worden 
bestaande kwaliteiten benut. Daarnaast worden er verschillende voorzieningen gerealiseerd 
waaronder het nieuwe kunst- en cultuurcluster. 
De bereikbaarheid van Elzaspassage is al uitstekend. Vanuit verschillende toegangswegen 
en door middel van drie ingangen is deze zeer goed te bereiken. De ondergelegen 
parkeergarage biedt voor 200 auto's parkeergelegenheid. 

Fase 2 
Om het hart van het centrum in zijn geheel mooi en goed functionerend te krijgen, wordt in 
de tweede fase de nadruk gelegd op de gehele Elzaspassage en naast gelegen winkels aan 
de Markt. Door te beginnen met het opwaarderen van het bestaande worden de bestaande 
kwaliteiten benut en de rest van de omliggende locaties interessant voor verder ontwikkel ing. 
Dit deelproject zal na opwaardering ook nog eens de mogelijkheid verlenen tot een nieuwe 
branche indeling van de binnenstad. Zodat de binnenstad extra interessant wordt voor 
(bestaande) ondernemers en overige gebruikers. 
De Elzaspassage is ook nadrukkelijk aanwezig voor de circuitvorming van de binnenstad. 

Fase 3 
Nadat in fase 2 de westelijke kant van de Markt is opgewaardeerd is het noodzakelijk om de 
overkant ook op te waarderen. Deze westelijk zijde wordt nu onderbenut. Na opwaardering 
en branche verandering wordt de totale markt een samenhangend geheel. En krijgt het een 
betere belevingswaarde dan dat het nu heeft. Door de horeca voorzien ingen vroegtijdig in 
het binnenstedelijk plan te realiseren, zorgt deze fase ervoor dat de Markt een plek wordt 
waar men graag verblijft of overheen loopt. Wat ervoor zorgt dat de routing naar het noorden 
ook sterker wordt. Dit nog eens extra door trekkers achteraan op de markt de plaatsen. 

Fase4 
Met als doel, al het bestaande van de binnenstad op te waarderen, wordt in de vierde fase 
de nadruk op de Veestraat gelegd. Deze winkelstraat vormt op dit moment de 
hoofdwinkelstraat van Helmond en heeft daarbij een prominente rol in de herontwikkeling 
van de binnenstad. Hierbij moeten zeker de huidige kwaliteiten worden benut en zelf worden 
uitgebreid, wat in de overige fasen dan ook zal gebeuren. Het oostelijk deel van dit deel 
project is ook erg belangrijk voor de toe en afvoer naar het station. Deze aanlooproutes 
moeten een goede belevingswaarde hebben en goed functioneren. 
Ook worden er kantorencomplex gebouwd met een parkeervoorziening waar zich parkeer 
voorzieningen onder bevinden. 
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Fase 5 
Nadat al het bestaande is opgewaardeerd en de huidige kwaliteiten benut worden , ontstaat 
er de mogelijkheid om dit uit te breiden. Daardoor wordt er in fase 5 een doorgang gecreëerd 
vanaf de traverse naar het Havenplein. Dit om het loopcircuit uit te gaan breiden en door te 
trekken naar de nieuwe winkelstraat. Daarnaast worden de panden, die blijven bestaan, in 
de Veestraat natuurlijk ook opgewaardeerd. 
Ook wordt er nog een kantorencomplex bijgebouwd om dit deel van de binnenstad ook van 
verschillende voorzieningen te voorzien . 

Fase 5 Infrastructuur 
Na het real iseren van een groter winkelgebied kan men ook hogere bezoekersaantallen 
verwachten waardoor een betere bereikbaarheid moet worden gerealiseerd. De hoofdweg 
aan de Oostrand A en de hoofdweg aan de Zuidrand zorgen voor een betere toe/afstroming. 

Fase 6 
Om het circuit wat wordt doorgevoerd in fase 5 verder uit te breiden, worden in fase 6 twee 
tegen over elkaar staande winkelblokken gerealiseerd met daarboven woningen. Dit met 
verschillende voorzieningen en branchetrekkers om de route aantrekkelijk te maken en goed 
te laten functioneren. 
Onder deze bebouwing bevindt zich een parkeerplaats met een capaciteit van 250 
parkeerplaatsen. Deze parkeerplaats wordt verbonden met de, reeds bestaande, 
Elzasgarage die al uit 199 plaatsen bestaat. Zo wordt ingespeeld op de uitbreiding van het 
centrumgebied wat zal resulteren tot hogere bezoekers aantallen en waar dus een groter 
aantal parkeervoorzieningen aanwezig moet zijn . 
Ook worden er 77 koopwoningen gerealiseerd om op de vraag van binnenstedelijk wonen in 
te kunnen spelen. 

Fase 7 
In fase 7 wordt het circuit nog verder door getrokken en wordt het centrum van nog meer 
voorzien ingen voorzien. In dit deelproject worden winkels, werkruimte en een themacentrum 
van 5500 m2 gerealiseerd . 
Daaronder komt ook een parkeergarage met een capaciteit van 540 plaatsen. Wat weer 
inspeelt op het steeds maar groeiende kerngebied. 
Ook voorziet dit deelproject in 108 koopwoningen. 
Dit foodcentrum kan stedebouwkundig ook geheel op zichzelf staan en is daardoor minder 
afhankelijk van omliggende deelprojecten dan sommige andere. 

Fase 8 
Gekeken naar de stedebouwkundige invalshoek is het een vereiste dat het circuit moet 
blijven functioneren indien dit de laatste fase is die gerealiseerd kan worden. Daarom wordt 
in fase 8 de gehele straat in één keer gerealiseerd. Zodat het circuit wordt gesloten. Indien 
men dit in delen gaat realiseren ontstaat een breuk in het circuit en zal men niet via de markt 
het circuit voltooien, maar de binnenroute over het Speelhuisplein en door de Elzaspassage 
gaan nemen. Dit is niet de bedoeling. 
In dit deelproject worden aan de kant van het Speelhuisplein twee winkelblokken 
gerealiseerd met daarboven woningen . Aan de overkant komt een GDV locatie bestaande uit 
twee blokken met nog andere voorzieningen zoals een hotel en sportvoorzieningen en nog 
24 woningen. Hieronder bevindt zich een parkeergarage voor 575 parkeerplaatsen. 

Fase 9 
Als alles om het Speelhuisplein ontwikkeld is moet men kijken of dat het nodig is om dit plein 
nog extra van voorzieningen te voorzien om de belevingswaarde te verhogen. Openbare 
ruimte is een belangrijk aspect voor samenhang en integratie maar tussen de verschillende 
deelprojecten. Het is belangrijk om de bestaande kwaliteiten te benutten. 
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Fase 10 
Om het noordelijk gebied in zijn geheel stedebouwkundig te verbeteren wordt er in fase 10 
begonnen aan het deelproject achter de GDV locatie. Hier worden 167 koopwoningen 
gerealiseerd. Met daaronder een parkeergarage voor 207 plaatsen. 

Fase 10 Infrastructuur 
Na realisatie van fase 10 wordt er een geheel nieuwe weg door de nieuwe woonwijk heen 
gelegd. Dit zorgt ervoor dat ook de noordelijke rand van het centrumgebied bereikbaar wordt. 

Fase 11 
In deze fase worden alle voorzieningen om het Ameideplein gerealiseerd. Zowel rechts 
boven en links van het plein komen allerlei voorzieningen zoals horeca bedrijfsruimte en 
welzijn. Daarbij moet het plein worden opgewaardeerd zodat een samenhang gaat ontstaan 
van de verschillende delen en de belevingswaarde wordt verhoogd. Door realisatie van het 
Ameideplein wordt het circuit nog eens versterkt. Dit plein werkt als trekker achter de markt 
en vanuit het foodcentrum. 
In het westelijk deel van dit deelproject worden 125 huurwoningen gerealiseerd wat zorgt 
voor een gedifferentieerd woningaanbod. 
Hieronder komt een parkeergarage met plaats voor 120 auto's en onder het Ameideplein is 
nog eens plaats voor 235 auto's 

Fase 11 Infrastructuur 
Na realisatie van fase 11 is het mogelijk om rechts lang het Ameideplein een weg te leggen 
die belangrijk is voor de bereikbaarheid van de oostelijke kant van het centrumgebied . Deze 
weg bestaat al maar zal verlegd worden naar rechts en zal worden verlengd in noordelijke 
richting. 

Fase 12 
In deze fase worden nog eens 140 huurwoningen bijgebouwd om dit aanbod ook uit te 
breiden. Deze extra woonwijk zorgt voor een integratie tussen de drie verschillende 
noordoostelijke woonwijken met voorzieningen voor deze bewoners op het Ameideplein 

Fase 12 Infrastructuur 
Na realisatie van fase 12 kan de weg van noord naar zuid worden voltooid door de 
Hoofdweg oostrand C te realiseren. Hierdoor kan het verkeer uitsluitend in de richting van 
zuid naar noord rijden. De Kanaaldijk wordt eveneens eenrichtingsverkeer maar dan van 
noord naar zuid. 

Fase 13 (uitsluitend) Infrastructuur 
Na realisatie van de gehele nieuwe infrastructuur is het mogelijk, en beter voor de 
verkeersstroming, om over de Traverse eenrichtingsverkeer, van west naar oost, te laten 
rijden. 

Logistieke fasering 

Fase 1 
Bij werkzaamheden aan fase 1 is uitsluitend de westelijke doorgang, aan de kant van het 
Kanaal, minder/niet toegankelijk voor bepaalde tijd. Maar dit deelproject biedt direct na 
real isatie een extra doorgang. Daarnaast worden de twee nieuwe kantoorunits, gelegen 
naast de Traverse, in één keer gerealiseerd i.v.m. werkzaamheden en overlast. 
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Fase2 
De sloop in fase 2 zorgt voor nog een doorgang naar het Havenplein en het toekomstige 
nieuwe winkelgedeelte. Zo legt men meteen de basis voor de nieuwe circuitvorming . 
De parkeergarage van de Elzaspassage blijft bereikbaar en ook de voorraad kan op een 
goed functionerende wijze geleverd worden. 

Fase 2 Infrastructuur 
Om vanaf het begin voor een goede bereikbaarheid van het centrum te zorgen, nog voor 
realisatie van het gehele binnenstedelijk plan, is het noodzaak om extra wegen aan te leggen 
om de verkeersafwikkeling makkelijker te maken. Om de continuïteit van de binnenstad te 
behouden en overlast te beperken worden de twee nieuwe wegen in 2 fasen gerealiseerd. In 
fase 2 de hoofdweg aan de zuidrand (van oost naar west) en in fase 3 de hoofdweg aan de 
oostrand A (van zuid naar noord). 

Fase 3 
Door realisatie van de parkeergarages in deze fase, die gezamelijk voor 790 auto's plaats 
bieden, is het mogelijk dat de garage onder de Elzaspassage in de hierop volgende fase, 
voor enige tijd, gesloten kan worden. Ook worden er in fase 3 verschillende soorten 
koopwoningen gerealiseerd. Hiermee worden vroegtijdig herhuisvestingmogelijkheden 
gecreëerd. Dit voordat er een groot aantal woningen gesloopt gaat worden in fase 13. 

Fase 3 Infrastructuur 
Om de bereikbaarheid van het centrum zo goed mogelijk te maken wordt in deze fase de 
extra hoofdweg aan de oostrand (A) gerealiseerd. Zo wordt er goed ingespeeld op de extra 
verkeersstroom waar men na realisatie van de nieuwe winkelstraat op mag rekenen. 

Fase 4 
Na fase 1, 2 en 3 zijn er zeker genoeg doorgangen in de binnenstad om alsnog een circuit te 
kunnen vormen ook al is de Elzaspassage in verbouwing . Zo behoudt men de continuïteit. 
De Elzaspassage wordt hierbij niet in één geheel herontwikkeld zodat de looproute en het 
functioneren van de Veestraat geen hinder hiervan heeft. En er ook bij het bevoorraden geen 
hinder ondervonden wordt. 

Fase 5 
In het gedeelte van de Elzaspassage wat aan de Veestraat is gelegen is het eventueel nog 
mogelijk om werkzaamheden uit te voeren terwijl de doorgang nog toegankelijk is. Hier is 
namelijk alleen sprake van opwaardering van het vastgoed, dit houdt de overlast beperkt. 

Fase 6 
Opwaardering van het bestaande, dit brengt in zekere mate overlast met zich mee in de nu 
best lopende winkelstraat van Helmond. Door de gerealiseerde fases zijn er zeker genoeg 
aanlooproutes naar de binnenstad en is de Veestraat van beide richtingen te bereiken. 

Fase 7 
Nadat de Veestraat kompleet is opgewaardeerd is het mogelijk om de aansluitende delen op 
te waarderen . Er zijn genoeg aanlooproutes en de overlast is zo beperkt. 
Functioneren van het winkelcentrum blijft zo goed mogelijk 

Fase 8 
De Markt moet worden opgewaardeerd voordat voorzieningen aan de Noordrand worden 
gerealiseerd. Dit om de circuitvorming te stimuleren. Indien men de Markt opdeelt in twee 
delen blijft het circuit behouden. Tijdens opwaardering is ook mogelijk de doorgang van de 
Markt naar het Speelhuisplein toegankelijk te houden zodat het circuit nog steeds rond loopt. 
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De cultuurvoorzieningen uit deze fase zijn dan al ondergebracht in het deelproject van 
fase 4: het kunst- en cultuurcluster. 

Fase 9 
Na opwaardering van de westkant van de Markt is het mogelijk om de oostkant van de Markt 
te realiseren. Als die niet te gelijktijdig plaats vindt is het mogelijk om de doorgang van het 
circuit te behouden en te kunnen bevoorraden. Na opwaardering van al het vastgoed is het 
mogelijk en noodzakelijk om de Markt zelf aan te kleden. 

Fase 10 
Om de verkeersstroming goed te laten verlopen is het noodzaak om zo min mogelijk 
doorgaande wegen te blokkeren. Met dit feit worden in deze fase de winkelblokken aan het 
speelhuisplein, en opwaardering van het plein zelf, gerealiseerd. Waarna in de volgende fase 
meteen de overkant gerealiseerd zal worden waardoor overlast beperkt blijft en de 
continuïteit zoveel mogelijk behouden blijft. 

Fase 11 
Onder de te realiseren GDV voorzieningen, die gezamenlijk uit 10.000 m2 bestaan, wordt 
een parkeergarage gerealiseerd met en capaciteit voor 575 auto's. 
Door deze fase te ontwikkelen is de circuit vorming die in de eindsituatie aanwezig behoort te 
zijn reeds gecreëerd. Fase 12 zal dit circuit nog sterker benadrukken. 

Fase 12 
In fase 12 worden extra voorzieningen en 125 huurwoningen ontwikkeld. Door dit in één 
geheel te realiseren wordt het meteen een goed functionerend deelproject. Daarnaast zorgt 
het Ameideplein dat er een samenhang ontstaat tussen de woningen, voorzieningen en het 
centrum. De huurwoningen die gerealiseerd worden in deze fase zijn tegelijkertijd een goed 
alternatief voor de herhuisvesting van de mensen uit fase 13 

Fase 12 Infrastructuur 
Om het deelproject, wat gerealiseerd wordt in fase 12, goed te laten functioneren moet het 
wel goed bereikbaar zijn. Daarom wordt de hoofdweg aan de oostrand in deze fase verlegd 
zodat deze tussen het Ameideplein en de woningen doorloopt. Zodat ook de twee 
parkeergarages die in dit deelproject ontwikkeld worden bereikbaar zijn . 

Fase 13 
In deze fase worden nog enkele extra voorzieningen aan de westelijk kant van het 
Ameideplein gerealiseerd zodat er voorzieningen rondom het gehele plein aanwezig zijn. 
Daarnaast worden er in dit deelproject uitsluitend woningen gerealiseerd. Het gebied moet 
geheel gesloopt worden voordat er aan de uitvoering begonnen kan worden. De 201 
woningen worden hierom ook in één keer gerealiseerd zodat sloop tegelijkertijd kan 
plaatsvinden het materieel aanwezig is en de overlast zo minimaal blijft. 

Fase 13 Infrastructuur 
Om de woningen en parkeergarage die gerealiseerd worden in fase 13 bereikbaar te maken, 
moet er zo snel mogelijk de nieuwe weg gelegd worden van west naar oost. Dit is een weg 
met twee aparte rijstroken, in beide richtingen, die pal door het woongebied heen loopt. Deze 
weg zorgt daarnaast ook meteen voor een goede bereikbaarheid voor het deelproject wat in 
fase 14 gerealiseerd gaat worden . 
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Fase 14 
In fase 14 worden nog eens 140 huurwoningen gerealiseerd. Dit project is inmiddels vanaf 
alle richtingen bereikbaar en heeft geen invloed meer op de continuïteit van het 
winkelgebied. 

Fase 14 Infrastructuur 
Na realisatie van fase 14 kan de weg van noord naar zuid worden voltooid door de 
Hoofdweg oostrand C te realiseren. Hierdoor worden deze woningen ook bereikbaar. Het 
verkeer kan, over deze weg , uitsluitend in de richting van zuid naar noord rijden. De 
Kanaaldijk wordt eveneens eenrichtingsverkeer maar dan van noord naar zuid . 

Fase 15 Infrastructuur 
Na realisatie van de gehele nieuwe infrastructuur is het mogelijk, en beter voor de 
verkeersstroming, om over de Traverse eenrichtingsverkeer, van west naar oost, te laten 
rijden. 
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