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Samenvatting 
Het combineren van ruimtelijke ontwikkelingen, het behoud van cultuurhistorisch 

erfgoed, de omvang en diversiteit van de betrokken partijen en bovenal de omgeving 

waarin de herbestemming moet plaatsvinden, maken herontwikkeling tot een complex 

en langdurig proces. Bovendien krijgt men te maken met een ingewikkeld stelsel van 

beleidskaders en wet- en regelgeving. Indien in deze periode niets met de brownfield

site wordt gedaan, is de kans groot dat verloedering, verval en imagoverlies optreden: 

"Stilleggen is dodelijk". Tijdelijke exploitatie kan hierbij een oplossing bieden. Echter in 

de praktijk wordt de meerwaarde van tijdelijke exploitatie vaak ondermijnd. 

Doordat men zich bewust wordt van de mogelijkheden van tijdelijke exploitatie kunnen 

tijdig maatregelen getroffen worden en zal dit bijdragen aan het succes van tijdelijke 

exploitatie en het succes van de herontwikkeling als geheel oftewel 'tijdelijke exploitatie 

als ondersteuning van het herontwikkelingsproject'. 

De volgende probleemstelling is geformuleerd: 'Hoe kan de feitelijke vraag en het 

feitelijke aanbod van tijdelijke exploitatie gedurende de herontwikkeling van brownfields 

inzichtelijk worden gemaakt voor de initiatiefnemer?'. 

Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een tooi waarmee inzicht in de 

feitelijke vraag en het feitelijke 

aanbod van tijdelijke 

exploitatie gedurende een 

herontwikkeling verkregen 

kan worden. Het onderzoek 

heeft geresulteerd in een 

tijdelijke exploitatie tooi, 

afgekort T.E.T .. 

De figuur hiernaast illustreert 

de opbouw van T.E.T .. De 

potentiële vraag en het 

lnout Throuollout Outout 

potentiële aanbod vormen de input van T.E.T .. In T.E.T. vindt een vertaling plaats van 

de potentiële vraag en aanbod naar de feitelijke vraag en aanbod. Hiervoor zijn criteria 

opgesteld. Door de potentiële vraag en het potentiële aanbod te toetsen aan deze 

criteria, waarbij de initiatiefnemer kan beoordelen of het te toetsen aspect te corrigeren 

dan wel te accepteren is, wordt de feitelijke vraag en het feitelijke aanbod gedestilleerd. 



De beoordeling vindt plaats aan de hand van een beslisboom die gebaseerd is op de 

'hardheid' van de criteria. Voor de gegevensverzameling van T.E.T. is gekozen voor een 

gestructureerde wijze van dataverzameling (mondeling interview) aangevuld met 

deskresearch, hiervoor is een vragenlijst opgesteld. Kortom, T.E.T. is een methode om 

door middel van het invullen van een vragenlijst te komen tot een vertaling van de 

potentiële vraag en aanbod naar de feitelijke vraag en aanbod. 

T.E.T. is méér dan het in kaart brengen van de vraag en het aanbod gedurende één 

moment in het herontwikkelingsproces. Vanwege veranderingen binnen en buiten de 

herontwikkeling en de hiermee gepaard gaande verandering van de mogelijkheden, 

moet het inventariseren bestaan uit meerdere toekomstbeelden (scenario's). Deze 

tijdsdimensie is in T.E.T. grafisch weergegeven in de vorm een fasering. 

De resultaten worden dan ook in kaart gebracht middels overzichtskaarten die het 

totale feitelijke aanbod alsmede de feitelijke vraag naar tijdelijke (en semi-permanente) 

exploitatie per fase van herontwikkeling en per plandeel aangeven. Door het vergelijken 

van de overzichtskaarten, kunnen ook de doorschuifmogelijkheden voor tijdelijke 

exploitatie in beeld worden gebracht. 

T.E.T. is getest aan de hand van een case. Met T.E.T. blijkt na toetsing de feitelijke 

vraag en het feitelijk aanbod van tijdelijke exploitatie gedurende herontwikkeling in kaart 

gebracht te kunnen worden . Wel heeft een terugkoppeling plaatsgevonden op de 

volgende punten: de wijze van dataverzameling is gewijzigd (meerdere methoden 

gebruikt), de relevantie van de criteria oftewel de volgorde in vragenlijst is gewijzigd en 

de presentatie van de resultaten is van tekstueel naar visueel gewijzigd (middels 

plattegronden). 

Ten aanzien van T.E.T. als methode is geconcludeerd dat er in T.E.T. niet ingegaan 

wordt op de mogelijkheden van de tijdelijke exploitatie van gronden. Het zou interessant 

zijn te onderzoeken of het gebruik van de gronden een meerwaarde zou opleveren voor 

tijdelijke exploitatie of de herontwikkeling van brownfields als geheel. Specifieke 

aandacht kan hierbij gegeven worden aan het plaatsen van semi-permanente objecten. 

Uit het onderzoek is verder gebleken dat 'stilleggen dodelijk is'. Tijdelijke exploitatie zou 

dan ook een vast onderdeel moeten vormen van het herontwikkelingsproces. 

Aanbeveling voor verder onderzoek is op welke wijze T.E.T. in het 

herontwikkelingsproces geïntegreerd kan worden. 



Daarbij is het tot slot ook van belang op te merken, dat hoe verder in de toekomst 

gekeken wordt, des te minder er bekend is in de plannen en bij de deskundigen. Het is 

dan ook raadzaam om de mogelijkheden voor tijdelijke exploitatie regelmatig opnieuw te 

bezien. 
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TU/e ·~~ Inleiding 

1 Inleiding 

1.1 Introductie 

Een van de belangrijkste ruimtelijke ordeningsopgaven van de toekomst, zo niet de 

belangrijkste is de herontwikkelingsopgave. Ontwikkelingen op het gebied van wonen, 

werken, mobiliteit, waterhuishouding, landbouw, natuur en vrijetijdsbesteding leiden 

voortdurend tot concurrerende ruimteclaims. Deze claims moeten worden ingepast in 

een bestaande ruimtelijke situatie. Door de 'ruimtedruk' in Nederland moet er 

zorgvuldiger met de beschikbare ruimte worden omgegaan (VROM, 2007). 

De overheid streeft er naar om tussen de 25% en 40% procent van alle nieuwe 

woningen, winkels en kantoren binnen de bestaande steden en dorpen te bouwen. In 

haar ruimtelijke ordeningsbeleid verschuift het accent van het stellen van ruimtelijke 

beperkingen naar het stimuleren van gewenste ontwikkelingen. De reden hiervan is dat 

de overheid het van belang acht dat bij de huidige toenemende druk op de ruimte 

verwaarloosde binnenstedelijke terreinen (sites) opnieuw worden benut. Daarnaast 

wordt gewezen op zuinig ruimtegebruik, omdat vanuit de ruimtelijke ordening rekening 

gehouden moet worden met de bevolkingsgroei over 20 jaar. Er zijn dan een miljoen 

mensen meer, die willen wonen in grotere huizen en ruimte willen voor 

vrijetijdsbesteding. Daarom zal een zo groot mogelijk deel van de woningbouwopgave 

van 80.000 tot 100.000 nieuw te bouwen woningen binnen het bestaand bebouwd 

gebied moeten worden gerealiseerd (VROM, 2007). 

Intensivering van bebouwing en voorzieningen kan volgens de Nota Ruimte (2004) een 

kwaliteitsimpuls aan steden geven waarbij het buitengebied wordt versterkt. De 

ontwikkelingsopgave verschuift hierdoor van het ontwikkelen van uitleggebieden, ook 

wel greenfields genaamd, naar het her-ontwikkelen van terreinen in bestaand bebouwd 

gebied, tegenwoordig vaak aangeduid met de term brownfield-sites. 

Door de vele stedelijke uitbreidingen in het verleden, is te zien dat veel historische 

gebouwen en complexen zoals fabrieksobjecten, pakhuizen, scholen, kerken, kloosters 

en kazernes vaak in het hart van de stadscentra gelegen zijn of zijn komen te liggen. 

Waar voorheen veel van deze gebouwen zijn verdwenen, is in Nederland de laatste 15 

jaar geleidelijk steeds meer aandacht ontstaan voor de cultuurhistorische waarde van 

deze gebouwen en complexen. Deze beeldbepalende gebouwen zijn dragers van de 
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identiteit van een stad. Het besef is gegroeid dat we daarmee, in de woorden van Fans 

Asselbergs, Rijksadviseur voor Cultureel Erfgoed, 'niet terug moeten naar, maar verder 

moeten met'. Dat betekent dat bij de grote herontwikkelingsopgave het behoud van 

cultuurhistorie steeds meer aandacht krijgt. 

Rondom het centrale onderwerp 'herontwikkeling' bewegen zich talrijke partijen. Niet 

alleen de projectontwikkelaar en de belegger, maar ook vele partijen uit de publieke en 

private sector. leder van de partijen heeft een eigen doelstelling, een eigen visie, een 

eigen actielogica en een eigen strategie en tactiek. Elke partij heeft bepaalde 

opvattingen over de wenselijkheid en aard van de herontwikkeling. Het is voor een 

enkele partij vrijwel onmogelijk om onverkort de eigen doelstellingen te realiseren. Men 

heeft met andere belangen te maken die op de een of andere manier in het project van 

kracht zijn. 

De terreinen en objecten waar men zich op richt zijn divers. Nu eens gaat het om een 

haventerrein of spoorwegemplacement, dan weer om een kloostercomplex in de stad. 

Daarbij moet rekening worden gehouden met de nabije omgeving. Die is van invloed op 

de mogelijkheden voor het behoud en de toekenning van nieuwe functies (BCI, 2004) 

Ook de Nota Ruimte ondersteunt gebiedsgerichte ontwikkelingen. Herontwikkeling van 

brownfields is enerzijds belangrijk zoals hierboven aangegeven om de druk op de ruimte 

te verminderen, anderzijds om binnen het totale gebied het groen en de open ruimte 

zoveel mogelijk te sparen en de bestaande stad beter te benutten, zowel voor wonen 

als voor werken. 

Bakker (2007) geeft aan dat de flexibiliteit van bebouwing niet maatgevend is voor de 

keuze van herbestemming. De omgeving waarin het gebouw zich bevindt, is daarbij 

bepalend. Hij gaat daarmee dus nog een stap verder dan alleen het rekening houden 

met de nabije omgeving. In een omgeving die bestaat uit een mix van functies is de 

functiekeuze voor herbestemming veel groter dan in een monofunctioneel gebied. De 

omgeving (van de betreffende site) is immers in grote mate bepalend voor het 

draagvlak van een nieuwe of extra functie in die omgeving. 

Uitgangspunt bij herbestemming van een object is dus altijd de context van de 

omgeving. Wanneer er geen mogelijkheden zijn om vanuit gebiedsniveau hergebruik te 

stimuleren, moet pas gekeken worden of aanpak op objectniveau kansrijk is (1\JICIS, 

2007). 
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Het combineren van ruimtelijke ontwikkelingen, het behoud van cultuurhistorisch 

erfgoed, de omvang en diversiteit van de betrokken partijen en bovenal de omgeving 

waarin de herbestemming moet plaatsvinden, maken herontwikkeling tot een complex, 

risicovol en met name langdurig proces (Bruyn, 2001 ). Bovendien krijgt men te maken 

met een ingewikkeld stelsel van beleidskaders en wet- en regelgeving. 

î .2 Problematiek 

In de literatuur wordt aangegeven dat indien in de periode tot definitieve herbestemming 

niets met de brownfield-site wordt gedaan, de kans groot is dat verloedering, verval en 

imagoverlies optreden. Zoals ook Benraad (2007) aangeeft: "Stilleggen is dodelijk". 

Tijdelijke exploitatie kan hierbij een oplossing bieden en verloedering en verval 

tegengaan. Daarnaast kan een tijdelijke functie als pilot-project fungeren, zodat gekeken 

kan worden of de functiekeuze succesvol kan zijn. Ook kan tijdelijke exploitatie 

gedurende de eerste ontwikkelingen al waardering, bekendheid en draagvlak creëren. 

Tijdelijke exploitatie kan niet alleen gedurende de fasen voorafgaand aan de eerste 

bouwactiviteiten van een herontwikkelingsproces plaatsvinden, maar ook gedurende 

alle andere fasen waarin sommige delen van de site (met objecten) nog afwachten op 

wat komen gaat en andere al definitief worden herbestemd (Benraad, 2007). 

Door de complexiteit van het proces van herontwikkeling ontstaan mogelijkheden voor 

tijdelijke exploitatie, echter in de praktijk is er gebrek aan inzicht in de mogelijkheden van 

tijdelijke exploitatie (de vraag naar en het aanbod van) en is tijdelijke exploitatie vaak 

afhankelijk van toevalligheden of wordt alleen ingezet ter voorkoming van allerlei 

negatieve gevolgen in de eerste fase van herontwikkeling. De meerwaarde van tijdelijke 

exploitatie wordt vaak ondermijnd (Goossens, 2006). 

Het inventariseren (en beheersen) van de vraag en het aanbod voor tijdelijke exploitatie 

zouden idealiter een essentieel onderdeel binnen het totale proces van herontwikkeling 

moeten vormen. Het belangrijkste van het voorgaande is dat men in een vroegtijdig 

stadium al bezig is met inventariseren. Doordat men zich bewust wordt van de 

mogelijkheden van tijdelijke exploitatie kunnen tijdig maatregelen getroffen worden en 

zal dit bijdragen aan het succes van tijdelijke exploitatie (bijvoorbeeld doorschuiven 

binnen de site behoort tot de mogelijkheden) en het succes van de herontwikkeling als 

geheel, oftewel 'tijdelijke exploitatie als ondersteuning van het herontwikkelingsproject' . 
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Primair is van belang dat men de vraag en het aanbod voor tijdelijke exploitatie 

inzichtelijk heeft, zodat deze in het verdere proces op een kansrijke wijze benut kunnen 

worden. In dit onderzoek wordt een tooi ontwikkeld waarmee dit inzicht verkregen kan 

worden. 

î .3 Definiëring onderzoek 

Op basis van bovenstaande probleemanalyse wordt in deze paragraaf ingegaan op de 

ontwikkeling van de tooi, de werking van de tooi, het te verwachten resultaat en de 

toepasbaarheid van het afstudeeronderzoek. De probleem- en doelstelling en 

deelvragen worden behandeld en het onderzoek wordt schematisch weergegeven. 

1.3.1 Ontwikkelen van een tooi 

In de probleemschets is aangegeven dat er behoefte is aan informatie over de 

mogelijkheden van tijdelijke exploitatie gedurende het totale proces van herontwikkeling. 

Hierbij is in beginsel geanalyseerd welke onderzoeken hieromtrent beschikbaar zijn. Er 

is gebleken dat er een beperkte hoeveelheid literatuur is met het thema tijdelijke 

exploitatie of tijdelijk llerbestemmen. Een aantal voorbeelden: Regeer (2005) gaat haar 

onderzoek in op het conserveren van een leegstaand object middels tijdelijk exploitatie 

als overbrugging naar definitieve herbestemming, Gaassens (2006) onderzoekt de mate 

van geschiktheid van industriële objecten voor tijdelijke exploitatie, Binnerts (2006) gaat 

in op het ontwikkelproces van tijdelijke studentenwoningen en Boer (2004) op 

ontwerpoplossingen bij tijdelijk herbestemmen. 

Zoals hierboven te lezen, is er al een aantal thema's op het gebied van tijdelijke 

exploitatie onderzocht. Deze gaan veelal in op de tijdelijke exploitatie van afzonderlijke 

objecten. Voor zover bekend is er nog geen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden 

van tijdelijke exploitatie voor een verzameling/bundeling van objecten binnen het kader 

van herontwikkeling van brownfields. Om deze mogelijkheden in kaart te brengen, is 

een inventarisatie van de vraag naar en het aanbod voor tijdelijke exploitatie gedurende 

de diverse fasen van het herontwikkelingstraject van brownfields noodzakelijk. De tooi 

die in dit rapport ontwikkeld wordt, gaat daar dan ook op in. 

1.3.2 Tooi 

Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van tijdelijke exploitatie gedurende het totale 

proces van herontwikkeling, is het volgende nodig: 

1 . inzicht in herontwikkeling en tijdelijke exploitatie 
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2. inzicht in vraag en aanbod van tijdelijke exploitatie 

3. inzicht in de factoren die van invloed zijn op tijdelijke exploitatie 

Deze drie onderdelen vormen de basis van de tooi. De input van de tooi bestaat uit de 

potentiële vraag en het potentiële aanbod voor tijdelijke exploitatie gedurende de 

herontwikkeling van brownfields. Hierop is een aantal factoren van invloed. De 

potentiële vraag en aanbod zullen aan de hand van criteria op deze factoren worden 

getoetst. Dit leidt tot een overzicht van de feitelijke vraag en het feitelijke aanbod voor 

tijdelijke exploitatie. 

De tooi is méér dan het in kaart brengen van de feitelijk vraag en het feitelijke aanbod 

gedurende één herontwikkelingsfase (stadium). Door veranderingen binnen en buiten 

het herontwikkelingsproces, moet het inventariseren bestaan uit meerdere 

toekomstbeelden (scenario's). In de opzet van de tooi is dit weergegeven (zie figuur 1) 

door een fasering op te nemen in de vraag en het aanbod. Idealiter zou door 

onvoorziene wijzigingen of 

veranderingen binnen en 

buiten het 

herontwikkelingsproces de 

inventarisatie een continu 

proces zijn (geen foto's maar 

een film). 

De tooi wordt genoemd 

Tijdelijke Exploitatie Tooi, 

hierna aangegeven als T.E.T .. 

Hiernaast is T.E.T. grafisch 

uiteengezet. 

î .3.3 Toepasbaarheid tooi 

[ Input _ _ Throuqhpul Output 

Figuur 1: Schema tijdelijke exploitatie tooi (T. E. T.) 

T.E.T. is te gebruiken door iedere bij de herontwikkeling betrokken partij die afdoende 

informatie tot zijn beschikking heeft over het herontwikkelingstraject. De gebruiker kan 

bestaan uit een projectontwikkelaar, een coördinator tijdelijke exploitatie of diverse 

andere betrokkenen. Het is van belang dat deze gebruiker verder kan kijken dan de 

eigen belangen. In dit rapport wordt de gebruiker nader gedefinieerd als 'initiatiefnemer'. 

T.E.T. is in te zetten gedurende het gehele traject van herontwikkeling. Door de feitelijke 

vraag en het feitelijke aanbod in een vroeg stadium in beeld te hebben, is het mogelijk 
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om pro-actief hierop in te spelen en zodoende meerwaarde voor het 

herontwikkelingstraject te bewerkstelligen. In hoofdstuk 5 zal ingegaan worden op de 

wijze waarop de initiatiefnemer T.E.T. kan gebruiken cq. invullen. 

1.3.4 Probleemstelling 

Uit de probleemanalyse is naar voren gekomen dat er in de praktijk gebrek aan inzicht is 

in de mogelijkheden van tijdelijke exploitatie. Hiervoor zal een tooi worden ontwikkeld 

die ingaat op de vraag en het aanbod van tijdelijke exploitatie gedurende 

herontwikkeling. 

Voor het afstudeeronderzoek is de volgende probleemstelling geformuleerd: 

'Hoe kan de feitelijke vraag en het feitelijke aanbod van tijdelijke exploitatie gedurende 

de herontwikkeling van brownfields inzichtelijk worden gemaakt voor de initiatiefnemer'. 

1 .3.5 Doelstelling 

De doelstelling van het onderzoek luidt als volgt: 

Het ontwikkelen van een instrument (tooi) waarmee een initiatiefnemer inzicht kan 

verkrijgen in de feitelijke vraag en het feitelijke aanbod van tijdelijke exploitatie gedurende 

het herontwikkelingstraject van brownfields. 

1 . 3. 6 Deelvragen 

Hierbij kunnen onderstaande deelvragen geformuleerd worden. 

Herontwikkeling en tijdelijke exploitatie (hoofdstuk 2) 

a. Wat is herontwikkeling? 

b. Wat is tijdelijke exploitatie? 

Vraag en aanbod van tijdelijke exploitatie (hoofdstuk 3) 

c. Wat is de potentiële vraag naar tijdelijke exploitatie? 

d. Welk potentieel aanbod is er voor tijdelijke exploitatie? 

Criteria van tijdelijke exploitatie (hoofdstuk 4) 

e. Welke factoren hebben invloed op tijdelijke exploitatie? 

f. Aan de hand van welke criteria kan de potentiële vraag en het potentiële aanbod 

worden getoetst? 
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Confrontatie (hoofdstuk 5) 

g. Hoe werkt T.E.T.? 

Case (hoofdstuk 6) 

h. Aan de hand van welke case kan T.E.T. worden getest? 

i. Wat komt er uit de test van T.E.T.? 

î .4 Kader 

Inleiding 

Gedurende het onderzoek wordt gebruik gemaakt van drie vormen van 

dataverzameling. Allereerst vindt er een literatuurstudie plaats waarbij informatie wordt 

verzameld uit bestaande bronnen zoals tijdschriften, artikelen, naslagwerken, 

gespecialiseerde instituten, afstudeerverslagen en het Internet. Dit heeft als doel de 

breedte van de te onderzoeken problematiek weer te geven en in beeld te brengen wat 

er op het gebied van herontwikkeling en tijdelijke exploitatie al bekend is qua 

voorbeelden en relevante methodieken. Na het ordenen en analyseren van de 

gevonden gegevens wordt de informatie aangevuld met informatie uit de praktijk. Dit 

wordt gedaan aan de hand van een case-studie en een interview met een deskundige. 

Doel is T.E.T. te toetsen, aan te vullen, informatie te actualiseren, het proces in de 

praktijk inzichtelijk te maken en de relevantie te bepalen. 

î .5 Opbouw 

In de hoofdstukken wordt achtereenvolgens ingegaan op het herontwikkelingsproces 

(hoofdstuk 2), de vraag en het aanbod van tijdelijke exploitatie (hoofdstuk 3) en de 

factoren waaruit de criteria geformuleerd worden die van toepassing zijn op deze vraag 

en aanbod (hoofdstuk 4). In hoofdstuk 5 is vervolgens T.E.T uitgelegd en in hoofdstuk 6 

wordt de test-case toegelicht en T.E.T getest. Tot slot worden in hoofdstuk ?de 

belangrijkste conclusies besproken en aanbevelingen gedaan voor eventueel 

vervolgonderzoek . 
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1.6 Resumé 

Hieronder wordt de hierboven beschreven opbouw van het rapport schematisch 

weergegeven: 

1{). /ilf> !' 'IO::. 21-8-2008 

Tijdelijke exploitatie 

Potentiële vraag en 

potentieel aanbod van 

tijdelijke exploitatie 

en potentieel aanbod 

van tijdelijke exploitatie 

exploitatie gedurende 

de herontwikkeling van 

brownfields inzichtelijk 

te maken. 

aanbevelingen 
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2 Begripsbepaling 

Zoals in de onderzoeksvraag uiteengezet, is het nodig meer over herontwikkeling te 

weten om tijdelijke exploitatie binnen het kader van herontwikkeling te kunnen plaatsen. 

In dit hoofdstuk wordt het begrip herontwikkeling gedefinieerd, brownfields toegelicht 

en de partijen die bij herontwikkeling betrokken zijn uiteengezet. Vervolgens wordt 

besproken hoe het traject van herontwikkeling verloopt en wordt aangegeven welke 

fasen binnen een herontwikkelingsproject te onderscheiden zijn. Dit laatste is van 

belang om inzicht te krijgen in het moment waarop en de periode waarover tijdelijke 

exploitatie plaats kan vinden; het potentiële aanbod. 

Hierna volgt een uiteenzetting van tijdelijke exploitatie. Het begrip wordt gedefinieerd en 

verder wordt ingegaan op de functies voor tijdelijke exploitatie en de wijze waarop 

tijdelijke exploitatie toegepast kan worden. 

2.1 Herontwikkeling 

In de literatuur komen veel begrippen voor rondom het thema herontwikkeling, echter 

eenduidige definities zijn moeilijk te geven. Een aantal begrippen worden in deze 

paragraaf ter verduidelijking besproken . In het Vastgoed Lexicon (Keeris, 2002) zijn de 

navolgende definities gegeven; 

Herontwikkeling is de algemeen gehanteerde benaming voor het geheel aan activiteiten 

met betrekking tot een zodanige ingri.jpende aanpassing naar de eisen van de tijd van 

het prestatieniveau van een bestaand vastgoedobject op organisatorisch, financieel en 

architectonisch, bouwkundig en installatietechnisch niveau, dat daardoor- en mede ten 

gevolge van een wijziging van de oorspronkelijke functionele bestemming - voldaan kan 

worden aan de vraag van de nieuwe (potentiële) doelgroep( en), dan wel invulling 

gegeven kan worden aan een (eventueel) toegekende maatschappelijke functie. 

In het geval dat er sprake is van verandering van de functionele bestemming wordt 

gesproken van een herontwikkeling of wordt dit ook wel een herbestemming genoemd. 

Bij herbestemming ligt het accent op het geven van een nieuwe functionele bestemming 

aan een object en daar kan de ingreep van de herontwikkeling voor ten dienste staan. 
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Zodoende betreft een herontwikkeling wel een herbestemming, maar geldt dat niet altijd 

omgekeerd (Keeris, 2002). 

Herontwikkeling is niet alleen op objectniveau van toepassing. Senternovem (2005) 

geeft onderstaande definitie van herontwikkeling: 

'Van herontwikkeling is sprake wanneer wordt geïnvesteerd in vernieuwing van (een 

deel van) een bestaand terrein of site en de gronden daarna opnieuw als bouwri.jpe 

grond worden uitgegeven. Ook wanneer sloop met aansluitend nieuwbouw (of zeer 

grondige verbouw) wordt gepleegd en de nieuwe of sterk vernieuwde objecten worden 

verkocht, is er sprake van 'herontwikkeling'.' 

Op gebiedsniveau wordt ook vaak het begrip herstructurering gebruikt. Waar het bij 

herstructureren gaat om het opnieuw structureren en inrichten van de totale 

samenleving op drie sterk elkaar beïnvloedende aandachtsgebieden: fysiek! technische 

kwaliteiten, de samenstelling en het voorzieningenniveau van de gebouwde omgeving 

en de economische en de sociale aspecten om een neerwaartse spiraal van het 

betreffende probleemgebied te doorbreken, gaat het bij herontwikkeling om het 

opnieuw ontwikkelen van een bestaand terrein of site naar de eisen van de huidige tijd 

(vraag doelgroepen en toegekende maatschappelijke functie). 

Door veranderingen in de markt en de maatschappij, verandert de behoefte. Bij 

herontwikkeling wordt onderzocht of voldaan kan worden aan de vraag of nieuwe 

(potentiële) doelgroepen interesse kunnen hebben in de betreffende objecten en/of de 

site. 

Gesteld kan worden dat een gebouw een statische oplossing is voor een zich 

dynamisch ontwikkelende behoefte (Houtveen, 2002). Wanneer een herontwikkeling 

wordt uitgevoerd om aan deze veranderende behoefte te blijven voldoen, begint het 

(bouw)proces feitelijk opnieuw. 

Kortom, het proces bij herontwikkeling is een momentopname van de 'on-going' -cyclus 

waarbinnen een gebouw zich bevindt (Houtveen, 2002). 
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2.2 Brownfields 

Zoals in hoofdstuk 1 te lezen verschuift de ontwikkelingsopgave (behoefte) van de 

ontwikkeling van uitleggebieden naar de herontwikkeling van terreinen in bestaand 

bebouwd gebied. In dit rapport wordt er bij herontwikkeling uitgegaan van de 

herontwikkeling van brownfields. Hieronder wordt uitgelegd waar de term vandaan 

komt en welke definitie in dit rapport gehanteerd wordt. 

Brownfield is de term die oorspronkelijk door OVAM gegeven werd aan terreinen die 

door de aanwezige bodemverontreiniging niet meer gebruikt kunnen worden. 

Het Vlaamse decreet (2007) betreffende de brownfieldconvenanten geeft de volgende 

definitie: "Een brownfield is een geheel van verwaarloosde of onderbenutte gronden die 

zodanig zijn aangetast, dat zij kennelijk slechts gebruikt of opnieuw gebruikt kunnen 

worden door middel van structurele maatregelen." 

Bodemverontreiniging is dus geen absolute noodzaak om een verlaten terrein als 

brownfield te kunnen bestempelen. Het zal echter wel vaak een belangrijke factor zijn 

die bijdraagt aan de moeilijkheidsgraad om die terreinen opnieuw te kunnen 

ontwikkelen. 

De omschrijving van brownfields volgens Muleta (2008) luidt: Land on which some farm 

of development has previously occurred. Most popular/y used to refer to land formerly 

occupied by industrial or warehousing uses, power stations, gas or other utilities, 

rai/ways, docks, mining or minerats extraction operations. However, the term wou/d a/so 

cover land developed tor any purpose (inc/uding hospita/s, schools, other institutions, or 

any farm of housing) since the industrial period began. Sites deve/oped befare the 

industrial period but subsequently abandoned are likely to be regarded as of historica/ 

or archaeological significance, or, where there is no evidence of use, to be regarded 

essentially as greenfield land. The term "brownfield land" does nat imply that all previous 

buildings or structures have been cleared trom the site. 

De volgende definiëring is van AAT (2006): "Use tor sites considered tor deve/opment 

that a/ready have some farm of development on them or that are dere/ict and thus 

would require clearance befare redeve/opment cou/d take place." 

Met behulp van bovenstaande definities kan voor dit onderzoek het begrip brownfield 

als volgt worden gedefinieerd: "Terreinen waarop voorheen enige vorm van ontwikkeling 

heeft plaats gevonden en vervolgens in onbruik zijn geraakt die opnieuw ontwikkeld 
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kunnen worden, waarbij niet al het bestaande hoeft te verdwijnen maar juist gebruik kan 

worden gemaakt van de aanwezige 'waardevolle' historische elementen." 

Brownfields bieden nieuwe kansen en uitdagingen voor herontwikkeling. Deze in 

onbruik geraakte gebieden kunnen in aanmerking komen voor huisvesting, 

kantoorruimtes, het aanleggen van openbaar groen etc. en dragen voor een belangrijk 

deel bij aan de doelstelling van herontwikkeling, namelijk het vrijwaren van openbare 

ruimte. Als deze brownfields onderwerp van ontwikkeling worden, wordt dit een 

inbreidingssite genoemd (ontwikkeling binnen bestaande bebouwing) (bron .. ). 

De gedachte 'behoud door ontwikkeling' staat in de Nota Belvedere (2004) centraal. 

Deze gedachte geldt ook voor de herontwikkeling van brownfields. Hierdoor blijven 

bepaaldeen/of waardevolle objecten behouden. Dit in tegenstelling tot greenfields die 

van nieuwe sites en nieuw te bouwen objecten uitgaan, waarbij deze mogelijkheid 

ontbreekt. 

2. 4 Betrokken partijen 

Rondom 'herontwikkeling' bewegen zich talrijke partijen. Niet alleen de 

projectontwikkelaar en de belegger, maar ook vele partijen uit de publieke en private 

sector. leder van de partijen heeft een eigen doelstelling, een eigen visie, een eigen 

actielogica en een eigen strategie en tactiek. De visie en benadering van ieder van de 

partijen overlappen hier en daar, maar laten vaak ook tegenstrijdigheden zien. Feitelijk 

zijn al deze betrokken partijen op de een of andere manier op elkaar aangewezen. Het 

is voor een enkele partij vrijwel onmogelijk om onverkort de eigen doelstellingen te 

realiseren. Men heeft met andere belangen te maken die op de een of andere manier in 

het project van kracht zijn. Elke partij heeft bepaalde opvattingen over de wenselijkheid 

en aard van de herontwikkeling. 

Op basis van de literatuur (o.a. Hek, 2004 en BCI, 2004) kunnen de belangrijkste 

partijen als volgt kort worden beschreven: 

Eigenaar 

De eigenaar van een gebouw heeft een dubbele rol, enerzijds kan hij initiatiefnemer zijn 

van een herontwikkelingstraject (indien object(en) binnen een site of gebied overtollig zijn 

en moeilijk verkoopbaar) en anderzijds op het moment dat de eigenaar benaderd wordt 

om deel te nemen of bij te dragen aan een herontwikkelingstraject of gevaagd wordt de 
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objecten beschikbaar te stellen (verkopen) ten behoeve van de herontwikkeling. De 

eigenaren van objecten zijn doorgaans erg terughoudend in het op zich nemen van de 

rol van initiatiefnemer. 

Architect 

Architecten werken in dit soort projecten meestal in opdracht van de eigenaar of de 

projectontwikkelaar. Als ruimtelijk vormgever beschikt een architect over de vaardigheid 

om de kwaliteiten op objectniveau goed in te schatten en creatieve ideeën voor 

herbestemming (wijzigen of behouden functie) aan te dragen. 

Omwonende 

De omwonende kan zowel een negatieve als een positieve invloed op een project 

uitoefenen. Aan de ene kant kan deze in actie komen tegen de verloedering van de site 

oftewel als min of meer aanjager dienen (voorkomen waarde vermindering totale gebied) 

en zal blij zijn met een maatschappelijke doelstelling (vermindering ruimtedruk). 

Anderzijds heeft de omwonende ook een grote rol bij het besluitvormingstraject en kan 

in deze dus vertragend werken. Vroege betrokkenheid bij de herontwikkeling van de site 

kan zorgen voor 't creëren van draagvlak. 

Belegger 

Alvorens met het project een aanvang te nemen gaat de initiatiefnemer (vaak de 

projectontwikkelaar zie hieronder), op zoek naar een belegger die het object van hen 

koopt en verder beheert. De belegger stapt in als het duidelijk is dat een bepaald 

rendement kan worden gehaald. Dat is niet altijd even gemakkelijk om vooraf te 

specificeren aangezien men geconfronteerd wordt met andere aspecten dan bij 

reguliere ontwikkeling. 

Woningcorporatie 

Het herontwikkelen van een site of gebouw, is een lastig en vaak niet al te rendabele 

activiteit. Daarom is de (soms) commerciële ontwikkelaar niet geïnteresseerd in dit soort 

projecten. Een mogelijke rol is daarom weggelegd voor partijen die minder hoge 

rendementseisenen ook maatschappelijke doelstellingen hebben, zoals een 

woningcorporatie. Een aantal (ontwikkelbedrijven van) woningcorporaties hebben 

ervaring op dit vlak of zijn bezig ervaring op te doen. De mogelijkheid van een 

woningcorporatie is soms beperkt: deze kan bijvoorbeeld alleen een 

bedrijvenverzamelobject realiseren en exploiteren wanneer dit bijdraagt aan de kwaliteit 

van een gebied waarin zij zelf substantieel bezit heeft. Met betrekking tot omvorming 
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naar woningen zijn de mogelijkheden groter. Maar dan nog, is het ook voor een 

woningcorporatie een zwaar traject en moet zij een laag of zelfs negatief rendement 

kunnen compenseren met rendabeler projecten (kenniscentrum). 

Bestuurder 

De houding van de bestuurder in dit soort projecten is afhankelijk van de visie van de 

gemeente op ruimtelijke ontwikkeling. De provincie en de gemeente worden echter ook 

steeds meer door de landelijke overheid gestimuleerd tot het nemen van initiatieven of 

op zijn minst als actieve partij deel te nemen aan herontwikkelingstrajecten. De 

gemeente heeft (machts)middelen in haar bezit om de criteria te scheppen waardoor 

partijen kunnen deelnemen en hun rol veNuilen (publiek-private samenwerking, Delnoij, 

2007). Daarnaast kan ze ook partijen stimuleren zoals projectontwikkelaars (bijvoorbeeld 

in ruil voor participatie een sterke positie krijgen bij nieuwbouw in de omgeving) (REM, 

2007). Dit wordt ook wel verevening genoemd (f\IICIS, 2007). 

De fout 

Heel belangrijk is vaak de 'foul', de persoon die zijn nek durft uit te steken en er voor 

'gaat'. In principe kan deze bij alle partijen worden gevonden, maar aangezien het 

doorgaans de initiatiefnemer betreft, zal dit vaak betrekking hebben op de ontwikkelaar. 

Deze partij wordt hieronder toegelicht. 

Projectontwikkelaar 

De projectontwikkelaar is een professionele partij die de feitelijke ontwikkeling ter hand 

kan nemen. De vastgoedsector komt vanwege de wezenlijke en omvangrijke 

transformatie van het stedelijke en het landelijke gebied steeds vaker in aanraking met 

herontwikkeling. Daarbij denken zij nog vaak eerst aan de individuele gebouwen in 

plaats van de toekomstige functionele invulling van het totale gebied en de site met tot 

slot de objecten integraal te bezien. Zoals al in hoofdstuk 1 aangegeven is echter de 

flexibiliteit van bebouwing niet maatgevend voor de keuze van herbestemming. 

Aangezien de projectontwikkelaar vaak initiatiefnemer van herontwikkeling is, worden 

hieronder een aantal aandachtspunten met betrekking tot deze partij gegeven: 

• De vastgoedsector is slechts één van de spelers op het veld, zoals al 

herhaaldelijk besproken en de criteria waarbinnen gespeeld wordt zijn divers en 

liggen op diverse niveaus; 

• De vastgoedsector is nog maar beperkt betrokken bij herontwikkelingstrajecten 

waarbij cultureel erfgoed aanwezig is . 
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• De vastgoedsector realiseert zich (nog) niet altijd dat het opereren op het terrein 

van herontwikkeling (al dan niet met cultureel erfgoed) een nieuwe opgave is die 

een ander type kennis veronderstelt; 

• Er teveel aan individuele gebouwen wordt gedacht in plaats van het gebied en 

de site als geheel (BCI, 2004). 

2.5 Proces van herontwikkeling 

Het proces van herontwikkeling komt niet 1 op 1 overeen met een nieuwbouwproces, 

wel is het proces vergelijkbaar. Zo is ieder bouwproces onder te verdelen in afgeronde 

projectfasen welke elkaar opvolgen. Binnen het totale proces van herontwikkeling 

kunnen afzonderlijke deelprojecten plaatsvinden welke niet volgtijdelijk en/of parallel 

hoeven te verlopen. 

Zoals in hoofdstuk 1 aangegeven, is tijdelijke exploitatie niet alleen mogelijk gedurende 

de opstartfase/ beginfase van een herontwikkeling, maar ook gedurende de 

tussenliggende fasen (waarin sommige delen van de site (met objecten) nog afwachten 

op wat komen gaat) tot aan de definitieve herbestemming/herontwikkeling. Daarom 

wordt in deze paragraaf het verloop van het proces van herontwikkeling beschreven en 

daarna wordt op de te onderscheiden projectfasen ingegaan. 

In de volgende paragraaf wordt het verloop van het proces van herontwikkeling 

besproken. 

2.5.1 Procesverloop 

Het ontwikkelen of herontwikkelen van een site begint meestal met een eerste idee voor 

de geografische plek en wat ermee zou kunnen gebeuren. Dat idee wordt op zijn 

waarde beoordeeld door een korte oriëntatie op zowel de site zelf als het gebied waarin 

de site gelegen is. Het idee gaat om het vinden van een afdoende functie van de 

potentiële site in relatie tot de context van het aangegeven gebied. Voor het optimaal 

functioneren van de omgeving, de site en het object is het van belang dat alle functies 

daarbinnen in onderlinge samenhang de nodige aandacht krijgen, ook al behartigt een 

belanghebbende partij slechts één aspect (Van der Kam, 1999). 

Bij een oriëntatie wordt bekeken of de site al direct aan een aantal voorwaarden 

voldoet, zoals (Van der Kam, 1999): 

a) Hoe is het eigendom van de site en de omgeving? 
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b) Hoe is de ontsluiting van de site en de omgeving? 

c) Hoe liggen welke voorzieningen? 

d) Wat is de sociale structuur van de directe omgeving? 

e) Hoe is het met de veiligheid en het milieu? 

n Met welke marktoriëntatie wordt naar de site gekeken? 

De oriëntatie leidt tot 'go or no go' voor nader onderzoek. 

Wanneer op basis van de oriëntatie wordt besloten om verder te gaan met de 

ontwikkeling, volgt een verdere verdieping. Hierin wordt vooral aandacht geschonken 

aan een analyse van de marktperspectieven van de site (uitgebreid marktonderzoek). 

De geschiktheid van de site voor een bepaald bouwproject en de marktkansen 

daarvoor, zullen uiteraard moeten kunnen samenvallen. De kans op slagen neemt af 

wanneer een op zichzelf uitstekend project niet goed past op de beoogde site. 

Op basis van het inzicht in de marktkansen, dient op een gestructureerde manier het 

plan te worden gedefinieerd. Aangezien de beïnvloeding van allerlei factoren en partijen 

op de feitelijke planontwikkeling in belangrijke mate het succes van het project bepalen, 

is het van groot belang dat bij het definiëren aandacht wordt besteed aan het in kaart 

brengen van allerlei invloeden op het proces(plan). Van der Kam (1999) en Houtveen 

(2002) noemen beide onderstaande invloedsfactoren: 

• Draagvlak 

Er dient commitment bij de betrokkenen te worden bewerkstelligd, wil een 

herontwikkeling van de grond komen. 

• Reduceren van onzekerheden 

Door ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke informatie vooraf aanwezig is of wordt 

ingeschat, kan worden geanticipeerd op onzekerheden en kunnen in het proces 

momenten worden ingebouwd om deze beheersbaar te maken. 

• Confrontatie van problemen en mogelijke oplossingen 

Door kennis en inzicht te verkrijgen bij belanghebbenden over problemen en 

mogelijke oplossingen, ontstaat inzicht en verrijking, hetgeen de besluitvorming en 

het proces ten goede komen. 

• Dragers van informatie invloed laten hebben op het proces 

Indien een externe partij een marktonderzoek heeft gedaan naar de mogelijkheden 

van herontwikkeling, kan deze partij een toegevoegde waarde hebben die bijdraagt 

aan het procesontwerp 

• Transparant maken van de besluitvorming 
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Voor alle betrokkenen moet helder zijn hoe deze tot stand komt. Dit kan door de 

besluitvorming transparant te maken. 

Hierdoor wordt een aanzienlijke reductie van risico's -en daarmee ook het voorkomen 

van vertragingen- mogelijk (SBR, 1999). 

Pas wanneer de site in al haar hoedanigheid is goedgekeurd en het initiatief perspectief 

en draagvlak heeft, kan de onderhandeling voor de feitelijke projectontwikkeling 

beginnen (SBR, 1999), oftewel de eerste stappen worden gezet om tot uitvoering van 

het projectplan te komen (BTI, 2004). Daarbij worden de mogelijke uitvoerende partijen 

geïdentificeerd, geactiveerd en de verantwoordelijkheden verdeeld, een Master Plan 

overeengekomen en afgerond en het financieringsmodel vastgesteld en de 

vergunningen verkregen. Wanneer het projectontwerp is afgerond, kan met de 

daadwerkelijke uitvoering van het project worden gestart. De project-implementatie 

betreft de uitvoering van (delen van) in het ontwerp vastgelegde project. 

Bovenstaand procesverloop, is in te delen in een aantal fasen. In de volgende paragraaf 

wordt de projectfasering van herontwikkeling besproken. 

2.5.2 Faseren 

Onder faseren wordt verstaan alle inhoudelijke activiteiten of werkzaamheden die een 

directe en noodzakelijke bijdrage leveren aan het bepalen en het bereiken van het 

projectresultaat (Houtveen, 2002). 

De fasen van het bouwproces vallen in principe samen met min of meer afgeronde 

ontwikkelingsstadia. De scheiding tussen deze ontwikkelingsstadia in termen van fasen 

worden nog al eens verschillend gebruikt (Bandt, 1993). De fasen van het 

herontwikkelingstraject zijn door diverse auteurs verwerkt in fasenmodellen. Hieronder 

zal schematisch een vergelijking worden gemaakt van deze verschillende modellen en 

definities (Geijn, 2007). 
Fàse11model veri OSilam en Krabbe FesemnOdelven TU-d&lfl FasenmOdel ven Doornenbel Model PI'Oie<llbUreau Belvadere 

Analysefase Initiatieffase Haalbaarheidsonderzoek Projectidentificatie 
Modelfase Ontwerpfase Inventarisatie Projectdefinitie 
Herbeslemmingsfase Contractfase Toetsing aan bouwtoezicht Projectontwerp (voor-hoofd-eindfase) 
Uitwerkings- en planfase Uitvoeringsfase Definitief ontwerp en PVE Projectimplementatie 

Gebruiks- en beheersfase Bouwvoorbereiding en uitvoering 

Figuur 2: Overzicht fasenmodellen 
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Een uitgebreider model is opgesteld door 

de KUN , deze heeft de hierboven 

genoemde modellen als onderlegger 

gebruikt. Het model laat een volledig 

stappenplan zien waarin alle fasen van het 

herontwikkelingstraject aan bod komen: 

Stappenplan KUN 

Inventarisatie (van leegstand) 

Initiatief tot herbestemming 

Strategie-ontwikkeling 

Onderzoek naar monument en omgeving 

Planontwikkeling en haalbaarheidsonderzoek 

Financiering 

Bouwplan 

Goedkeuring bouwplan 

Uitvoering bouwplan 

Beheer en exploitatie 

Het model van projectbureau Belvedere is Figuur 3: stappenplan KUN 

een algemeen model dat voor vrijwel ieder 

project geldt of toegepast kan worden. Het biedt dan ook weinig houvast voor het 

doorlopen van een herontwikkelingstraject. Het model van Os kam en Krabbe (1 985), 

het model van de TU-Delft (1994) en dat van Doornenbal (1999) stellen de objecten als 

lijdend voorwerp(. Dit geldt eveneens voor het uitgebreide stappenplan van de KUN 

(1999). 

Ondanks het feit dat deze laatste modellen herontwikkeling vanuit een andere context 

benaderen (objectniveau) geven ze een goed beeld van de diverse fasen die binnen een 

herontwikkelingstraject doorlopen worden. Voor dit onderzoek is echter noodzakelijk 

dat de fasen zo goed mogelijk aansluiten op de praktijk en daarmee geschikt zijn om in 

de tooi te gebruiken. Voor de besluitvorming welke fasen in dit onderzoek gehanteerd 

worden, wordt er daarom gekeken naar welke fasen in de praktijk gedefinieerd zijn 

en/of worden. In het onderzoek van Delnoij (2007) zijn vijftien praktijkcases van 

herontwikkeling geanalyseerd. Hieruit zijn voor dit onderzoek vier cases gehaald 

(gebaseerd op mate van relevantie in het kader van lopende en/ of afgeronde 

herontwikkelingsprojecten, omvang terrein en adaptatie nieuwe functies). Voor 

informatie van deze cases wordt verwezen naar het rapport van Delnoij (2007). 

De praktijkfasen komen vrijwel overeen met bovenstaande fasen . Opvallend is dat het 

eventueel verwerven van eigenaarschap en/of andere voorbereidingen voorafgaand aan 

de uitvoering van het bouwplan in de praktijk een belangrijke stap vormt in het 

herontwikkelingstraject. Daarom is deze stap apart gedefinieerd als voorbereidingsfase. 

De volgende fasen zijn te onderscheiden: 

• Initiatieffase (signalering mogel ijkheden herontwikkeling (deel)site) 

• Definitiefase (onderzoek marktkansen en indien nodig afstoten site) 

• Ontwerpfase (opstellen masterplan en toetsing) 

• Voorbereidingsfase (voorbereiding realisatie, indien nodig overdracht 

eigenaarschap, gereed maken site) 
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• Uitvoeringsfase (uitvoering bouwplan) 

Duur fasen 

Naast de definiëring van de fasen is ook de duur van de fasen uiteraard van groot 

belang (voor de totale doorlooptijd van het herontwikkelingstraject en de mogelijkheden 

van tijdelijke exploitatie gedurende de diverse fasen). Hieronder wordt aangegeven 

welke tijdsspanne aan bovengenoemde fasen hangt op basis van de vier prakl:ijkcases. 

Opgemerkt moet worden dat dit een inschatting is. Er zijn altijd vertragende factoren die 

de looptijd van een herontwikkelingstraject kunnen beïnvloeden. Deze kunnen binnen 

het project gelegen zijn (inherent aan het complexe traject met diverse partijen) en 

buiten het traject (invloed van besluitvorming gemeenten etcetera). Bij T.E.T. moet met 

deze factoren rekening gehouden worden. Schematisch zien de fasen er als volgt uit: 

Enka terrein Strijp s Overhoeksterrein Céramique terrein 

0 1001 El&enaar besluit terrein af te stoten 2001 contilet cemeente en huld!Je e .. enaar 1991 overlel afstoten terrein .............. 
1911U opllll lllln 1-U!•debouwitt.Wldi~:J)4~n 

10óO op!t ellen M ilster Ph1n ~~ llleli'Wt IIUisveatlrw~ 'ff~ltllll ,."ctn • timSt ,,. .. n..v,c 

""" huldip .,...,,., vor!llotttn!lln (6 Jr! 2001 "'" 
2oo:1 &Jobale overeenkom:a;t 

2003 "" 
20<11 ""'' 

1005 ..... 
1009 '"" "" 

20 11 2010 '"' 

1009 

10 10 lOl!i········· 2011 

1012 

10>3 

•••••••• 2014 lOOl 101.5··········· 
lniatieffase signalen voor afstoten 

M aster Plan 

Rguur 4: Overzicht procesfasen praktijkcases 

Zoals hierboven te zien, duurt een totaal herontwikkelingstraject tussen de 13 en 20 

jaar. De fasen tot de eerste bouwactiviteiten duren gemiddeld 7 jaar. Daarbinnen duren 

de initiatief-, definitie- en ontwerpfase circa 1 jaar en de voorbereidingsfase circa 1-4 

jaar. De implementatiefase duurt verreweg het langst met een spreiding van 7 tot 17 

jaar. Dat de implementatiefase zo lang duurt, heeft mede te maken met het feit dat 

deelsites achtereenvolgens ontwikkeld worden, het plan hiervoor ligt al in een eerder 

stadium klaar. 
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Hoe langer de fasen duren, des te meer kansen zijn er (en noodzaak is er) om de 

overbruggingstijd te benutten voor tijdelijke exploitatie (Regeer, 2005). Dit onderwerp 

komt in de volgende paragrafen aan de orde. 

2. 6 Tijdelijke exploitatie 

Het begrip tijdelijke exploitatie is opgebouwd uit twee termen. Door Van Dale worden 

deze als volgt gedefinieerd: 

tü·de·lijk (bijvoeglijk naamwoord; tijdelijker, tijdelijkst; tijdelijkheid) 

1 . slechts enige tijd durend 

2. betr. hebbend op de tijd 

ex·ploi-tg·tie (dev; exploitaties) 

1. (mbt. Een bezit) gebruiken om er voordeel uit te trekken, winstgevend maken 

Met behulp van de genoemde definities kan voor dit onderzoek het begrip tijdelijke 

exploitatie als volgt worden gede-finieerd: "de benaming voor het voor slechts enige tijd 

durend gebruik maken van onbenutte gronden en objecten -gedurende het 

herontwikkelingstraject- met als doel er voordeel uit te trekken". 

De initiatiefnemer kan samen met haar partners in afwachting van een nieuwe 

bestemming de site tijdelijk inrichten, hierbij wordt er dus actief nagedacht over de 

overbruggingstijd, waarin er een idee voor een site ontstaat, oriëntatie plaatsvindt met 

meerdere partijen, geanalyseerd wordt of het plan haalbaar is (kansen bedreigingen, 

sterkten en zwakten), de risico's gereduceerd en vertragingen voorkomen, de totale 

herontwikkeling vastgelegd wordt in een masterplan en de implementatie voorbereid 

(artikel Real Estate). 

Semi-permanente exploitatie 

Naast de definitie van tijdelijke exploitatie zoals hierboven weergegeven is, is het 

belangrijk aan te geven dat ook vaak de term semi-tijdelijk of semi-permanente 

exploitatie wordt gebruikt. Hiermee wordt bedoeld dat een object voor een langere tijd 

wordt geëxploiteerd (lang is hierbij niet eenduidig gedefinieerd) of hoge(re) investeringen 

dan bij tijdelijke exploitatie worden gedaan, waarbij flexibiliteit toch nog gewaarborgd 

wordt. Hierbij kan het zijn dat er nog een zekerheid is omtrent de definitieve 

herbestemming. Na het einde van een voorafgestelde periode is het mogelijk dat 
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besloten wordt om de semi-permanente herbestemming om te zetten in een definitieve 

herbestemming (Veldhoven, 2008). 

Opgemerkt moet worden dat het ook voorkomt (bijvoorbeeld bij scholen, 

gezondheidsvoorzieningen en voorzieningen voor de dagelijkse levensbehoeften) dat er 

een semi-permanent object geplaatst wordt en deze na een bepaalde periode weer 

ontmanteld wordt (Zorginstelling, 2008). In dit rapport wordt deze mogelijkheid echter 

buiten beschouwing gelaten. 

2. 7 Functies van tijdelijke exploitatie 

Hieronder wordt besproken voor welke functies tijdelijke exploitatie plaats kan vinden. 

2.7.1 Wat zijn functies? 

In artikel 1.1 van het Bouwbesluit is de definitie te vinden van een gebruiksfunctie: 

'De gedeelten van een of meer objecten (deelsite) op een perceel of standplaats, die 

dezelfde gebruiksbestemming hebben en die tezamen een gebruikseenheid vormen. ' 

Hierbij moet wel opgemerkt worden dat een ruimte uit meerdere gebruiksfuncties kan 

bestaan (EKbouwadvies, 2008). Met behulp van gescheiden positioneren binnen het 

object kunnen zelfs negatief beoordeelde relaties van functies in het gebouw worden 

ondergebracht (Hek, 2004). 

2. 7.2 Indeling in functies 

In de literatuur zijn er diverse indelingen van functies te vinden ten aanzien van 

exploitatie van definitieve functies. Bijvoorbeeld in vrije en verplichte functies en/of 

voorzieningen, mono- en multifunctionele functiesen/of voorzieningen, concurrerende 

en complementaire functies en/of voorzieningen (Guyt en Hulsbergen, 2002). In dit 

rapport is er voor gekozen de functies in te delen naar het doel van de tijdelijke 

exploitatie (bijvoorbeeld wonen en werken in plaats van naar de kenmerken van de 

functies en/ of voorzieningen). Guyten Hulsbergen (2002) van de TU Delft hanteren in 

het rapport stedelijk programmerend onderzoek (d.d.) onderstaande indeling voor 

functies: 

• Wonen 

• Verkeren en vervoeren 

• Voorzien in de (dagelijkse en andere) levensbehoeften 

• Scholing 
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• Gezondheid 

• Recreatie 

• Functie werken en bedrijvigheid. 

Deze indeling wordt ook in dit rapport gehanteerd met twee wijzigingen I aanvullingen 

gezien het onderwerp tijdelijke exploitatie en naar aanleiding van de huidige actualiteit 

en de toepassingsmogelijkheden van tijdelijke exploitatie. 

Leisure 

De eerste opmerking heeft betrekking op de vaak genoemde term leisure. Steeds vaker 

duikt deze term op bij het definiëren van functies in het kader van vermaak en 

veraangenaming van het verblijfsklimaat (Boesveld, 2001 ). Leisure betreft alle activiteiten 

die synergie bewerkstelligen of complementair zijn aan andere functies. Aangezien de 

leisure(elementen) van uiteenlopende aard kunnen zijn en daarmee ook diverse functies 

kunnen aannemen (bijvoorbeeld bedrijvigheid, recreatie en scholing), wordt dit niet apart 

benoemd. Wel is het goed te realiseren dat de vraag naar functies ook ingegeven kan 

worden door complementariteit oftewel de wens naar synergie (zoals bij leisure het 

geval). Hier zal in hoofdstuk 3 dieper op in worden gegaan. 

Creatieve industrie 

De tweede aanvulling is dat de laatste jaren de creatieve industrie een grote vlucht 

neemt en specifiek geschikt is voor tijdelijke exploitatie . Het ministerie van 

Economische zaken heeft de creatieve industrie vanaf 2004 zelfs als speerpunt van 

toekomstig beleid genoemd. Creatieve industrie wordt als volgt gedefinieerd: "De 

aanduiding creatieve industrie verwijst naar vormen van bedrijvigheid, op het kruispunt 

van economie en cultuur (Rutten, 2004)". In het rapport van ETIN (2003) zijn de 

volgende sectoren tot de creatieve industrie gerekend: ambachten, architectuur, 

beeldende kunst en antiek, schrijven en uitgeven, fotografie, film en video, (leisure) 

software (games), muziek, televisie en radio, podiumkunsten, reclame en vormgeving 

(ontwerp). Hoe divers ook, zij hebben in elk geval als gemeenschappelijke kenmerken: 

creativiteit en de exploitatie van intellectueel eigendom. 

Deze specifieke vorm van bedrijvigheid brengt goederen en diensten voort die het 

resultaat zijn van individuele of collectieve arbeid en ondernemerschap." Zoals ook 

Rutten (2004) aangeeft speelt de Creatieve industrie een belangrijke rol in ontwikkeling 

en onderhoud van levensstijlen en culturele identiteiten in de samenleving. 
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Kabinet geeft creatieve industrie impuls 

Persbericht I 17-10-2005 I Directie Communicatie 

Creatieve industrie krijgt de komende jaren een flinke impuls. Met gerichte financieringen, minder 
belemmeringen en goede randvoorwaarden wil het kabinet deze sector een toonaangevende rol in de 
economie laten spelen. Dit staat in 'Ons Creatieve Vermogen, beleidsbrief Cultuur en Economie', 
waarmee de ministerraad op voorstel van minister Brinkhorst en staatssecretaris Van Gennip van 
Economische Zaken en staatssecretaris Van der Laan van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft 
ingestemd. 

Voor het programma wordt ruim 15 miljoen euro uitgetrokken. 
Onder de creatieve bedrijfstakken vallen drie sectoren: 
1. kunsten (podiumkunsten, cultureel erfgoed en culturele evenementen), 
2. media & entertainment (film, audiovisuele branche, uitgeverij) en 
3. creatieve dienstverlening (vormgeving, architectuur, games, reclame). 

Figuur 5: Krantenbericht creatieve industrie 

De creatieve industrie wordt naast een aantal grote spelers vooral gekenmerkt door 

kleinschaligheid. Dit blijkt uit het feit dat meer dan de helft van de ondernemingen uit 

één persoon bestaat. In totaal heeft 87% een personeelsbestand van minder dan tien 

werkzame personen, de zogeheten microbedrijvigheid. Redenen die het meest 

bepalend zijn voor vestiging op de huidige locatie zijn de lage prijs en de geschiktheid 

van het pand voor creatieve activiteiten. Ook de goede bereikbaarheid en de factor 

toeval spelen een grote rol. Factoren als nabijheid van leveranciers, afnemers en 

aanverwante organisaties spelen nauwelijks een rol, evenmin als het gemeentelijk 

beleid. Vanuit een aantal diepte-interviews die voor het rapport van ETIN (2003) 

gehouden zijn, ontstaat het beeld dat er een tekort is aan betaalbare werkruimte voor 

kleinschalige en startende creatieve ondernemers. De creatieve industrie zoekt 

mogelijkheden in of nabij het centrum of op binnenstedelijke bedrijventerreinen. De 

voorkeur gaat uit naar midden in de stad gesitueerde, goedkope en functionele ruimte. 

Bovenstaande wens is uitermate geschikt voor tijdelijke exploitatie aangezien hierbij 

'relatief' goedkoop ruimten bescrlikbaar worden gesteld. Daarnaast gaat het bij 

herontwikkeling vaak om objecten met een cultureel en/of bijzonder karakter die goed 

passen bij de doelgroepen van de creatieve industrie. De functie creatieve industrie is 

om deze redenen toegevoegd aan het overzicht van Guyt van de TU Delft (2002). 

2.8 Toepassing tijdelijke exploitatie 

De mogelijkheden voor tijdelijke exploitatie kan op basis van verschillende bepalingen 

wetten en constructies. Hieronder wordt daar nader op ingegaan. 
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Voor tijdelijke verhuur volgens de Leegstandwet moet een minimum huurperiode in acht 

genomen worden. De Leegstandwet bepaalt namelijk dat de termijn voor tijdelijke 

verhuur minimaal 6 maanden moet zijn, en in totaal niet langer mag duren dan 5 jaar. 

Daarnaast is een bijzondere vergunning van het college van burgemeester en 

wethouders vereist (overheid.nl). Van de Leegstandwet bij tijdelijke bewoning wordt 

vaak gebruik gemaakt bij woonruimte die gesloopt of gerenoveerd gaat worden, hoewel 

ook nieuwbouw ervoor in aanmerking kan komen. 

Op basis van bijzondere bepalingen kunnen bruikleenovereenkomsten worden 

opgesteld. Deze worden voornamelijk gebruikt bij antikraak. Bij antikraak komen in 

beginsel alle soorten objecten in aanmerking. De duur van het tijdelijk gebruik kan 

variëren van een enkele maand tot soms wel enkele jaren. In tegenstelling tot tijdelijke 

verhuur op grond van de Leegstandwet, bestaat voor antikraak bijvoorbeeld geen 

wettelijke minimumtermijn en is ook geen speciale vergunning nodig (interveste, 2008). 

Een alternatief op de bruikleenovereenkomst is de koelhuisconstructie waarbij een 

object tijdelijk wordt verhuurd voor een ander gebruik. Dat is mogelijk door gevels, 

vloeren en trappen intact te laten en binnen dit gegeven met relatief eenvoudige 

middelen en veel zelfwerkzaamheid woonruimte te maken. Het kost weinig, is snel te 

realiseren en alle aangebrachte wijzigingen kunnen later ongedaan worden gemaakt. 

(Bron: Wonen op de zaak, Transformeren van kantoren in woningen, ministerie van 

VROM, maart 2006) 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor verhuur van woonruimte voor kort verblijf, 

bijvoorbeeld aan (buitenlandse) werknemers, dat ook wel short stay genoemd wordt. 

Sommige gemeenten, zoals Amsterdam, hebben zelfs een short stay-beleid (lnterveste, 

2008). 

Bijzondere bepalingen gelden ook bij bijvoorbeeld grootscheepse renovatie, waarbij 

bewoners soms tijdelijk naar een wisselwoning gaan. Het gebruik van zo'n 

wisselwoning is naar zijn aard van korte duur: namelijk de periode waarin wordt 

gerenoveerd; het huurrecht is dan ook niet van toepassing. 

Voor sloopwoningen (die eigendom zijn van de gemeente) bestaat er een aparte 

regeling . De gemeente mag gebouwen die bestemd zijn voor sloop, tijdelijk verhuren. 

De meeste bepalingen van het huurrecht gelden in deze situatie niet. Als de sloop 
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echter niet doorgaat, vervalt de tijdelijkheid van de huurovereenkomst. De huurder kan 

zich dan beroepen op huurbescherming. 

De meeste bepalingen van het huurrecht gelden niet voor sloopwoningen die eigendom 

zijn van de gemeente. 

Op basis van de bepalingen uit het burgerlijk wetboek, bestaan ook mogelijkheden 

voor tijdelijke verhuur. Voor de mogelijkheden hierbinnen wordt onderscheid gemaakt 

naar het type gebruik, namelijk voor bewoning, 290 bedrijfsruimte en overige 

bedrijfsruimte (Middelhoven, 2006). 

Voor woonruimte geldt dat een huurovereenkomst ook voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld 

voor één jaar, gesloten kan worden. Dit betekent niet, dat de huurder de gehuurde 

ruimte na dat jaar moet verlaten, omdat de bepaalde tijd is verstreken. Het is belangrijk 

te weten dat de verhuurder ook dan de huur volgens de daarvoor geldende regels moet 

opzeggen. Als de verhuurder de huur niet volgens die regels opzegt, dan loopt de huur 

gewoon door. 

Voor het tijdelijk exploiteren van bedrijfsmatige functies geldt er aparte wet- en 

regelgeving. De 290-bedrijfsruimte biedt kleinhandelbedrijven, restaurant- of 

cafébedrijven, afhaal- of besteldiensten, ambachts-, hotel,- of kampeerbedrijven een 

mogelijkheid tijdelijk te huren. Deze huurtermijn duurt minimaal twee termijnen van vijf 

jaar. Korter kan ook, maar dan geniet de huurder minder bescherming. 

Naast deze bedrijfsmatige functies zijn er ook nog bepalingen voor overige ruimten 

zoals kantoren, fabriekshallen en opslagruimten. Hiervoor is alleen artikel 230a (BW) van 

toepassing. Hierbij gaat het met name om de bescherming van de huurder bij 

beëindiging van de huurovereenkomst (Goossens, 2006). 

De mogelijkheden voor het toepassen van semi-permanente exploitatie zijn veelal gelijk 

aan deze van definitieve herbestemming (Veldhoven, 2008). 
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2.9 Resumé 

Bij herontwikkeling wordt onderzocht of voldaan kan worden aan de vraag of nieuwe 

(potentiële) doelgroepen interesse hebben in de betreffende objectenen/of de site . 

Herontwikkeling maakt onderdeel uit van een 'on-going' -cyclus waarbinnen een 

gebouw zich bevindt. 

Er is een verschuiving waarneembaar van de ontwikkelingsopgave (behoefte) van de 

ontwikkeling van uitleggebieden naar de herontwikkeling van terreinen in bestaand 

bebouwd gebied. Deze terreinen kunnen worden aangemerkt als brownfield-sites. 

Bij het proces van herontwikkeling zijn diverse fasen te onderscheiden. De fasen van het 

bouwproces vallen in principe samen met min of meer afgeronde ontwikkelingsstadia. 

De scheiding tussen deze ontwikkelingsstadia in termen van fasen wordt nog al eens 

verschillend gebruikt. In een praktijktoets is gebleken dat het eventueel verwerven van 

eigenaarschap en/of andere voorbereidingen voorafgaand aan de uitvoering van het 

bouwplan een belangrijke fase vormt van het herontwikkelingstraject. Naast de 

definiëring van de fasen is ook de duur van de fasen uiteraard van groot belang voor de 

totale doorlooptijd van het herontwikkelingstraject. 

Door de complexiteit van het proces van herontwikkeling, ontstaat er ruimte voor 

tijdelijke exploitatie. Voor tijdelijke exploitatie zijn dezelfde functies te hanteren als die 

voor definitief gebruik. Echter deze moeten aangevuld worden op basis van de huidige 

actualiteit en de toepassingsmogelijkheden van tijdelijke exploitatie. Tijdelijke exploitatie 

kan op basis van verschillende bepalingen, wetten en constructies. 
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3 Potentiële vraag & aanbod 
In dit hoofdstuk zal besproken worden welke potentiële vraag er voor tijdelijke 

exploitatie te onderscheiden is en op welke wijze het potentiële aanbod voor tijdelijke 

exploitatie in kaart te brengen is. 

3. î Potentiële vraag 

De vraag naar tijdelijke 

exploitatie is vanuit twee 

invalshoeken te benaderen. 

Enerzijds door een interne 

vraag, namelijk de vraag 

vanuit het onderhavige plan 

of initiatief, in het vervolg 

genoemd het concept. Dit wil 

zeggen waar de 

initiatiefnemer op aan wil 

! Input I ThrouQhpul Output 

Rguur 6: Input TE. T 

sturen om de gewenste ontwikkelingen die hieronder weergegeven zijn op gang te 

brengen. Anderzijds vanuit een externe vraag 'de marktvraag'. 

3.1 .1 Vraag vanuit het concept 

De vraag vanuit het concept is te definiëren op basis van onderstaande punten die al 

kort in hoofdstuk î genoemd zijn: 

Waardebehoud 

De laatste jaren is er een omslag in het denken gekomen. Het investeren in openbare 

ruimtes en bestaand vastgoed is niet langer alleen maar een kostenpost, maar ook een 

investering in waardebehoud (Fosag, 2006). Om de waarde van een gebied, site en 

object te behouden zal op een of andere manier het dreigende verval, verpaupering, 

kraak en imagoverlies tegengegaan moeten worden. Tijdelijke exploitatie kan hier 

uitkomst bieden. Met name wanneer cultureel erfgoed aanwezig is, is dit aspect van 

belang (Benraad, 2007). Deze meerwaarde voor tijdelijke exploitatie is het meest 

gangbaar. 

Waardeverhogend 
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Tijdelijke exploitatie kan ook de strategie hebben om de waarde van het gebied, de site 

of het object te verhogen. Het aanmoedigen van tijdelijk gebruik kan een middel zijn om 

een bepaald gebied reeds in 'the picture' te zetten en te associëren met de gewenste 

ontwikkeling die de gemeente met een gebied voor heeft. Een voorbeeld hiervan is de 

stijging van de marktwaarde van objecten die tijdelijk worden. Dit levert een goede 

uitgangspositie op (mits natuurlijk een deel van deze waardeontwikkeling kan worden 

ingezet als financiering van de herontwikkeling (kenniscentrum, 2006). 

Daarnaast kan een tijdelijke invulling -in plaats van het afschermen van een groot gebied 

wat veel mensen afschrikt- mensen uitnodigen. In een vroeg stadium van de 

herontwikkeling wordt het gebied bekend gemaakt en kan het imago en daarmee vaak 

ook de waarde al in een vroeg stadium worden verhoogd (Goossens, 2006). 

Tijdelijk hergebruik en herbestemming als strategie 

Het aanmoedigen van tijdelijk gebruik kan voor een gemeente een instrument zijn om een bepaald gebied reeds in 'the 

picture' te zetten en te associëren met de gewenste ontwikkeling die de gemeente met een gebied voor heeft. De 

marktwaarde van panden die tijdelijk worden verhuurd zal hierdoor stijgen. Dit levert een goede uitgangspositie op, mits 

een deel van deze waardeontwikkeling kan worden ingezet als financiering van de herontwikkeling (NICIS/ 

Kenniscentrum, 2006) 

Figuur 7: Anikef tijdelijk hergebruik en herbestemming als strategie 

Functiebepalend 

Tijdelijke exploitatie kan ook als experiment of concept worden gebruikt om de kans van 

slagen in een definitieve situatie te bepalen. Zoals ook al eerder aangegeven, zijn 

projectontwikkelaars van veel partijen en veel variabelen (omgeving, draagvlak etcetera) 

afhankelijk en moeten vaak grote investeringen doen. Een pilot-periode is dan wenselijk 

om te zien of het beoogde ook daadwerkelijk kans van slagen heeft. 

Daarnaast is de functiebepaling van belang voor sites met cultureel erfgoed, aangezien 

initiatiefnemers hier nauwelijks ervaring mee hebben en niet weten in welke situaties ze 

terecht kunnen komen. Door middel van een testperiode worden risico's gereduceerd 

en zijn partijen eerder geneigd in te stappen (BCI, 2004). 

3.1.2 Vraag vanuit de markt 

De ·functies waar bij tijdelijke exploitatie vraag naar kan zijn, zijn in hoofdstuk 2 

gedefinieerd: wonen, verkeren en vervoeren, voorzien in de (dagelijkse en andere) 

levensbehoeften, scholing, gezondheid, recreatie, functie werken en bedrijvigheid en de 

functie creatieve industrie . 
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Zoals aangegeven is er enerzijds vraag naar functies vanuit het uitgangspunt 

'autonomie', oftewel ingegeven door het concept (zoals hierboven genoemd). 

Anderzijds is er de vraag naar functies, die een afgeleide zijn van de (specifieke) wensen 

en het aantal inwoners in de desbetreffende omgeving of op de site zelf (Guyt; 

Hulsbergen, 2000). Hieronder worden beide geïllustreerd: 

Complementaire vraag 

Als er gekeken wordt naar de site zelf, kan tijdelijke exploitatie ondersteuning bieden 

voor de reeds aanwezige functies (zowel definitief als tijdelijk), hierbij kan gedacht 

worden aan tijdelijke winkelfuncties voor de definitieve functie wonen of een tijdelijke 

recreatieve voorziening voor een tijdelijke woonfunctie. Het is van belang op de site een 

samenhangend geheel te creëren waar aanvullende functies aan bijdragen (TU Delft, 

programma van eisen Mekelpark, 2005). Inherent hieraan mag tijdelijke exploitatie ook 

geen belemmering vormen voor de gerealiseerde of de nog te realiseren definitieve 

planontwikkeling. 

Omgevingsvraag 

Er kunnen diverse vragen vanuit de omgeving zijn, hieronder worden een aantal 

voorbeelden geschetst. 

Een startlocatie nabij het centrum van grote steden is aantrekkelijk voor startende 

ondernemingen en creatieve organisaties vanwege de aanwezigheid van goedkope 

panden, nabijheid van veel toeleveranciers, klanten. Hierbij zijn de begrippen 

broedplaatsfunctie en incubatiemilieu van belang. Hoover en Vernon gebruikten deze 

het eerste om te uiten dat (binnen)steden het begin zijn van allerlei nieuwe economische 

activiteiten. Zulke binnenstedelijke incubatiemilieus worden gezien als brandhaarden van 

innovatieve activiteiten (Ernste, 2003). 

Tijdelijke exploitatie van een site kan ook een oplossing bieden voor de vraag van 

specifieke doelgroepen in de omgeving die niet in staat zijn marktconforme huur te 

betalen, de kans om een woonruimte te huren. Het gaat r1ierbij vaak om 

studentenhuisvesting en starters op de woningmarkt (ETIN, 2003). 

Daarnaast kan er bijvoorbeeld een tijdelijke vraag zijn van huurders die vanwege 

renovatie tijdelijk uit hun huurwoning moeten. Leegstaande objecten binnen de 

onderhavige site kunnen tijdelijk dienst doen als wisselwoningen (Goossens, 2006). 
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3.2 Potentieel aanbod 

Het potentiële aanbod wordt ingegeven door het proces en de fasering van 

herontwikkeling. Om het aanbod voor tijdelijke exploitatie in kaart te brengen is het van 

belang inzicht te hebben in de totale herontwikkeling. Op deze manier is te zien 

wanneer er mogelijk aanbod is voor tijdelijke exploitatie en voor welke duur. 

Op welk moment kan tijdelijke exploitatie plaatsvinden (per wanneer)? 

Zoals eerder aangegeven zijn er diverse fasen van herontwikkeling. In dit rapport wordt 

ervan uit gegaan dat gedurende al deze fasen van herontwikkeling tijdelijke exploitatie 

kan plaatsvinden tot het moment van definitieve herbestemming. Er blijven namelijk 

gedurende het hele herontwikkelingstraject mogelijkheden om kort of langdurend de 

(deel)site of objecten tijdelijk een andere invulling te geven. Daarbij is het van belang op 

te merken dat binnen een proces de deelsite(s) en daarmee ook (clustering van) de 

objecten zich in een andere fase kunnen bevinden, dus daarmee tijdelijke exploitatie en 

het doorschuiven van tijdelijke functies mogelijk of onmogelijk maken. 

In een later stadium (voorbereidings- en uitvoeringsfase) van de totale herontwikkeling 

kunnen de mogelijkheden om tijdelijk te exploiteren beperkter zijn oftewel het potentiële 

aanbod wordt kleiner. 

Duur van tijdelijke exploitatie (beschikbaarheid site) 

De duur van de tijdelijke exploitatie is afhankelijk van het moment van beschikbaarheid 

tot het moment van definitieve herbestemming (uitvoeringsfase). Daarbij moet worden 

meegerekend dat er tijd ingeruimd moet worden voor een overgangsperiode van tijdelijk 

naar permanent, ongeacht of er voor tijdelijke gebruikers bij sommige constructies 

minder juridische bescherming is. Wanneer de periode tot definitieve herbestemming 

gering is, kan kortdurende tijdelijke exploitatie in de vorm van bijvoorbeeld een 

evenement worden ingezet. 
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3.3 Resumé 

In dit hoofdstuk is het eerste onderdeel van T.E.T. geanalyseerd, namelijk de potentiële 

vraag en het potentiële aanbod. Er is naar voren gekomen, dat de potentiële vraag naar 

tijdelijke exploitatie wordt gevormd door de vraag vanuit het concept (waardebehoud, 

waardeverhoging en functiebepaling) en daarnaast door de marktvraag (vanuit de 

omgeving en ondersteuning voor de functies op de site). Tijdelijke exploitatie mag hierbij 

geen belemmering vormen voor de planontwikkeling. Daarnaast is gebleken dat het 

potentiële aanbod van tijdelijke exploitatie wordt ingegeven door het proces en de 

fasering van herontwikkeling. 

Kortom bij het opstellen van T.E.T. is het van belang, de vraag vanuit het concept, de 

vraag vanuit de markt en het proces en de fasering van herontwikkeling te analyseren. 

In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de factoren die vervolgens van invloed 

zijn op deze potentiële vraag en aanbod van tijdelijke exploitatie. 
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4 Criteria 

Input ThrouQhput Output 

In het vorige hoofdstuk is 

besproken op welke wijze de 

potentiële vraag en het 

potentiële aanbod voor tijdelijke 

exploitatie in kaart te brengen is. 

Voor de vertaling hiervan naar de 

feitelijke vraag en het feitelijke 

aanbod zijn criteria (normen bij 

beoordeling) nodig. In dit 

hoofdstuk zullen deze criteria op 

grond van diverse factoren 

(medebepalende elementen) - Figuur 8: Throughput T. E. T. 

die van invloed zijn op de vraag en het aanbod van tijdelijke exploitatie - worden 

geformuleerd. 

4.1 Inleiding 

Aangezien tijdelijke exploitatie op een groot aantal punten overeenkomt met definitief 

herbestemmen (Nooijen, 2005), wordt voor de uiteenzetting van de factoren een 

indeling van aspecten met betrekking tot definitief herbestemmen gehanteerd. De 

factoren worden echter beschouwd als zijnde voor tijdelijke exploitatie. 

In het kader van definitieve herbestemming van leegstaand vastgoed (Geraerdts en van 

der Voordt, 2004) wordt de match van vraag en aanbod getoetst op functionele, 

technische, culturele, financiële, juridische en organisatorische onderzoeks- en 

besluitvormingsaspecten. In bijlage 1 zijn de onderzoeks-en besluitvormingsaspecten 

opgenomen die van der Voordt (2005) hanteert. Deze indeling van aspecten wordt in dit 

rapport ook gehanteerd en uiteengezet in een aantal factoren. Op basis van deze 

factoren worden er criteria geformuleerd. Deze criteria zijn onderaan de paragraaf 

geformuleerd en terug te vinden in T.E.T. Dit wordt in hoofdstuk 5 nader toegelicht. 
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Uit de toets van de tooi zal blijken (hoofdstuk 6) of de criteria - in meer of mindere mate 

-van toepassing zijn voor tijdelijke exploitatie of overbodig zijn, dan wel aangevuld 

dienen te worden. 

4.2 Technische aspecten 

De technische aspecten spelen een rol om een object tijdelijk te kunnen exploiteren. Het 

gaat daarbij om de kwaliteit van het object en de mogelijkheid om een object te kunnen 

aanpassen zodat het voldoet aan de gestelde of te stellen eisen. Vanzelfsprekend dient 

een object op bouwtechnisch gebied te voldoen aan de voorschriften uit het 

Bouwbesluit Het Bouwbesluit zal besproken worden in de paragraaf juridische 

aspecten. Hieronder zal ingegaan worden op de factoren die, blijkens een 

praktijkonderzoek, met name een groot afbreukrisico vormen voor tijdelijke exploitatie 

(Hermans, 2004). Uiteraard hebben deze overlap met het Bouwbesluit 

4.2 .1 Technische kwaliteit en mogelijkheden 

De technische kwaliteit van de draagconstructies en van de inbouw van de objecten zijn 

vooral belangrijke factoren om de veiligheid te kunnen waarborgen. 

Twee andere belangrijke factoren zijn het beschikbaar zijn van voldoende vluchtwegen 

en daarnaast de bouwkwaliteit ten aanzien van de brandwerendheid. Deze factoren 

hebben eveneens betrekking op het gebied van veiligheid. 

Een volgend belangrijke factor is de aard en kwaliteit van de gevel. Hierbij spelen in 

hoofdzaak twee criteria: heeft de gevel voldoende te openen ramen, treedt er 

voldoende daglicht toe en is de gevel voldoende geluidwerend. De geluidseisen aan 

woonruimte zijn aanzienlijk hoger dan aan kantoorruimte. Aanpassing van een matig 

geluidwerende gevel betekent ingrijpende investeringskosten . 

Op het gebied van gezondheid en milieu is de aanwezigheid van gevaarlijke materialen, 

bijvoorbeeld asbest dat vooral bij oudere panden speelt, een belangrijke factor. Indien er 

delen met asbest in het pand gesloopt moeten worden, zijn de sloopkosten, gezien alle 

veiligheidsmaatregelen die genomen moeten worden, aanzienlijk. 

Ten slotte is natuurlijk de algemene bouwkundige staat van het object en de technische 

kwaliteit van de aanwezige installaties van belang . 
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Naast deze factoren is de functionele kwaliteit van invloed waarbij het object moet 

voldoen aan thans gangbare functionele eisen, zoals de toegankelijkheid en de 

verdiepingshoogte van het object. Eisen aan de verdiepingshoogte leidden in de meeste 

gevallen tot onmogelijke aanpassingen. Oe flexibiliteit van een object bepaalt of een 

object te herverkavelen is. 

Technische criteria m.b.t. kwaliteit 

• Zijn drager en inbouw van voldoende kwaliteit om veiligheid te waarborgen? (drager en inbouw) 

• Zijn er voldoende vluchtwegen aanwezig? 

• Is de bouwkwaliteit voldoende brandwerend? 

• Voldoet de gewenste kwaliteit van de gevel (t .a.v. o.a. ventilatie mogelijkheden, 

daglichttoetreding en isolatie) 

• Zijn er bouwmaterialen aanwezig die een gevaar kunnen opleveren t .a.v. o.a. gezondheid en 

milieu? 

• Voldoet de kwaliteit van de aanwezige installaties? 

• Voldoet het object aan thans gangbare functionele eisen? 

o Is het voldoende toegankelijk? 

o Voldoet het aan de minimale (gestelde of te stellen) eisen m.b.t. verdiepingshoogte? 

• Is de algemeen bouwkundige staat van voldoende kwaliteit? 

4.3 Juridische randvoorwaarden 

Juridische aspecten zijn er op de volgende terreinen (van der Voordt, 2005) (Hermans, 

2004): 

• Bouwbesluit 

• Bestemmingsplan 

• Overige wetgeving 

• Eigendomsverhoudingen 

Daarnaast bestaan er uiteraard bepalingen omtrent huur en verhuur van leegstaande 

objecten. Deze zijn opgenomen in hoofdstuk 2 (begripsbepaling) aangezien dit 

betrekking heeft op de wijze waarop tijdel ijke exploitatie mogelijk is (invulling). 

4.3.1 Bouwbesluit 

Op objectniveau zijn er het Bouwbesluit, waarin verschillende eisen zijn vastgelegd voor 

de diverse gebruikersfuncties en de gemeentelijke bouwverordening, op basis waarvan 

er bijvoorbeeld een bouwvergunning wordt verstrekt en een gebruikersvergunning 

wordt verleend . 
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Bouwbesluit 

Het Bouwbesluit legt eisen vast voor nieuwbouw en bestaande bouw op het gebied 

van: 

• Veiligheid 

• Gezondheid 

• Bruikbaarheid 

• Energiezuinigheid 

• Milieu 

De aard en het niveau van de eisen zijn verschillend. Het Bouwbesluit is zo 

vormgegeven dat de functie van een ruimte bepaalt welke eisen van het besluit van 

toepassing zijn. De verschillende functies worden in het Bouwbesluit aangeduid als 

'gebruiksfuncties'. Het Bouwbesluit onderscheidt twaalf categorieën gebruiksfuncties, 

zoals onder andere woonfunctie, kantoorfunctie, winkelfunctie, gezondheidszorgfunctie 

(deze worden verder uitgewerkt in hoofdstuk 4). De aanvrager van een bouwvergunning 

geeft zelf aan welke functies de versetlillende delen van het gebouw krijgen 

(Amsterdam. nl). 

De eisen in het Bouwbesluit zijn vastgelegd in de vorm van functionele eisen en 

prestatie-eisen. De functionele eis geeft het kader aan van de voorschriften (bijvoorbeeld 

een te bouwen bouwwerk heeft één of meer toiletten); de prestatie-eis geeft een 

grenswaarde waaraan minimaal moet worden voldaan (bijv. een gebruiksfunctie heeft 

voor elke 125 m2 gebruiksoppervlakte of een gedeelte daarvan tenminste één 

toiletruimte) (Huls, 2002). 

In principe moet altijd voldaan worden aan het Bouwbesluit Vaak wordt het laagst 

acceptabele niveau met betrekking tot de eisen (veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, 

energiezuinigheid en milieu) toegestaan. Per eis zijn de ontheffingsmogelijkheden 

aangegeven (op grond van§ 1.5 Bouwbesluit 2003) (Hermans, 2004). In de praktijk 

blijken voornamelijk de eisen op het gebied van brandveiligheid, geluidsbelasting, 

daglicht, ventilatiemogelijkheden en te openen ramen tot de hoogste investeringen te 

leiden. Eisen aan de verdiepingshoogte leidden in een aantal gevallen tot onmogelijke 

bouwopgave en het afketsen van projecten/initiatieven. Overigens wordt aan de eisen 

voor brandveiligheid in principe nooit afbreuk gedaan (Kenniscentrum, BWTinfo, 2006). 

Bouwverordening en gebruiksvergunning 

Naast het Bouwbesluit spelen vooral de lokale regelgeving, zoals de Bouwverordening 

een belangrijke rol. Daarnaast speelt het verkrijgen van een gebruiksvergunning een 
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doorslaggevende rol. Het verkrijgen van een gebruiksvergunning blijkt in de praktijk een 

doorslaggevende rol te spelen, waarbij de brandweer het meest bepalend is voor de 

gewenste bouwkwaliteit op het gebied van brandwerendheid, vluchtwegen en 

brandpreventie. De eisen op dit gebied worden lokaal bepaald en zijn niet altijd 

inzichtelijk en zeker niet uniform tussen de gemeenten. 

Juridische criteria m.b.t. het Bouwbesluit 

• Wordt aan het Bouwbesluit voldaan (functie afhankelijk)? 

• Voldoen (de gestelde) functionele eisen t .b.v. tijdelijke exploitatie aan de voorschriften uit het 

Bouwbes luit? 

• Wordt aan de prestatie-eis voldaan m.b.t. veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, 

energiezuinigheid en milieu? 

• Vormen de lokaal gestelde eisen een belemmering voor tijdelijke exploitatie? 

4.3.2 Bestemmingsplan 

Op ruimtelijk ordeningsgebied is er het Bestemmingsplan, waarin is vastgelegd welke 

functie voor een bepaalde locatie bedoeld is. Bij het herbestemmen, waarbij de 

oorspronkelijke functie gewijzigd wordt, zal wettelijk gezien afgeweken moeten worden 

van het bestaande bestemmingsplan. 

Een tijdelijke herbestemming is toegestaan op grond van artikel 15 van de 

Leegstandswet voor een periode van minimaal 6 maanden en maximaal 5 jaar. 

Daarnaast kan de gemeente met toepassing van de ontheffingsbepaling uit artikel 3.22 

van de nieuwe Wro (per 1 juli 2008) een tijdelijke bouwvergunning of toestemming voor 

een tijdelijke gebruikswijziging verlenen (Utrecht.nl /vrom.nl), voorheen artikel17 van 

WRO, voor eveneens een periode van maximaal 5 jaar. 

Het genoemde artikel uit de Leegstandswet geeft eigenaren de gelegenheid tot het 

tijdelijk verhuren van woonruimte in een leegstaand gebouw of woning voor een 

bepaalde periode. Artikel 3.22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening geeft 

Burgemeester en Wethouders de mogelijkheid tijdelijke ontheffing te verlenen (voorheen 

tijdelijke vrijstelling) in afwachting van bestemmingsplanwijziging (VROM, 2008). 

Voor een (semi-)permanente herbestemming naar een andere functie is hetzij een 

aanpassing van het bestemmingsplan nodig, dan wel een permanente ontheffing van 

het bestemmingsplan artikel 3.23 Wro (voorheen artikel19 WRO) (de Groot, 2008) 

(Veldhoven, 2008) (VROM, 2008) . 
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De reguliere procedure voor bestemmingsplanwijzigingen is een langdurige 

aangelegenheid met ruime bezwaarmogelijkheden. Bij tijdelijke herbestemmingen zijn de 

bezwaarprocedures beperkter en hebben in principe geen opschortende werking. Toch 

kunnen belanghebbenden bezwaar maken en hun gelijk via de rechter halen. Bij een 

dergelijke procedure kan in de praktijk wel vertraging optreden (Hermans, 2004). 

Juridische criteria m.b.t. het Bestemmingsplan 

• Past de beoogde functie binnen het Bestemmingsplan (functie afhankelijk)? 

• Wordt er zonodig op grond van artikel 3.23 vrijstelling verleend door de Burgermeester en 

Wethouders? 

• Is een bestemmingsplanwijziging vereist voor semi-permanent? 

• Zijn er belanghebbenden, die bezwaar (kunnen) maken voor tijdelijke exploitatie? 

4.3.3 Overige wetgeving 

Vanzelfsprekend zijn veiligheid en milieu belangrijke factoren bij vraag en aanbod van 

tijdelijke exploitatie. In de meeste gevallen heeft dat betrekking op datgene wat 

aangetroffen wordt op of nabij de site. Bij de tijdelijke exploitatie van brownfields is het 

bijvoorbeeld belangrijk na te gaan of er een kans op bodemverontreiniging is. Daarnaast 

spelen aspecten een rol die te maken hebben met geluidsbelasting (verkeerslawaai, 

luchtvaart, trein) of de aanwezigheid van bestaande bedrijvigheid (stationssites, 

bedrijfssites). Het is van groot belang orn binnen het kader van (lokale) wetgeving na te 

gaan of aan alle gestelde of te stellen milieueisen kan worden voldaan. (van der Kam, en 

Molenaar, 1 999). 

Bij de factor milieu en veiligheid kan daarnaast de Interimwet Stad- en milieubenadering 

(VROM, 2006) van toepassing zijn. De Interimwet Stad- en milieubenadering geeft 

gemeenteraden de mogelijkheid om ten behoeve van aangewezen gebieden voor 

functiemenging af te wijken van de gebruikelijke milieukwaliteitsnormen voor bedrijven 

met betrekking tot bodem, lucht en geluid. 

Juridische criteria m.b.t. veiligheid en milieu 

• Voldoet de omgeving, site of deelsite aan alle gestelde of te stellen milieu-eisen? 

Bestaat er indien nodig, de mogelijkheid om van de norm af te wijken middels de lnterimwet? 

4.3.4 Eigendomsverhoudingen 

Voordat met het daadwerkelijke ontwikkelen van een plan kan worden begonnen, is het 

belangrijk om te weten wie de eigenaar (van welk deel) van de beoogde site of 

object(en) is. Het kan ook zijn dat een deel van het eigendom nog moet worden 
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verkregen voordat kan worden verdergegaan. Ook kan medewerking worden gevraagd 

aan de eigenaren die hun eigendom niet willen of hoeven af te staan. 

Juridische criteria m.b.t. eigendom 

• Is het eigendom van de site, de deelsite of het object reeds verkregen? 

• Is het mogelijk dat de site, deelsite of het object toch beschikbaar wordt gesteld? 

4.4 Financieel instrumentarium 
In de afwegingen om een gebouw al dan niet tijdelijk her te bestemmen spelen de 

volgende factoren een rol, zie hiervoor ook bijlage 2 (Hermans, 2004): 

• De investeringskosten om het object geschikt te maken voor tijdelijke exploitatie; 

• De verwachte opbrengsten van tijdelijke exploitatie, gerelateerd aan de maximale 

verhuurperiode en het huurniveau of beschikbare periode en de vergoeding voor 

het tijdelijke gebruik; 

• De eventuele verwervingskosten/aankoopkosten of aanhuur van het object; 

• De beschikbaarheid van gelden om onrendabele investeringen te financieren. 

4.4.1 Investeringskosten 

Bij tijdelijke exploitatie van een object, moet het niet nodig zijn flink te investeren in de 

minimale kwaliteit (vastgelegd in bouwbesluit) van het object voor een bepaalde functie . 

In veel gevallen zullen dan namelijk de opbrengsten niet opwegen tegen de kosten en is 

er sprake van een 'onrendabele top'. Dit moet voorkomen of teniet gedaan worden. 

De investeringskosten om het pand bruikbaar te maken voor tijdelijke exploitatie hangen 

samen met de technische aspecten en de benodigde interventies daarvoor. De 

verschillen tussen de objecten binnen de site kunnen groot zijn. Naarmate minder 

aanpassingen noodzakelijk geacht worden, zijn de investeringskosten lager. Hierbij 

speelt overigens zeker ook het gewenste eindniveau een rol. Voor een tijdelijke 

herbestemming zal dat niveau anders liggen dan voor structurele herbestemming 

(Hermans, 2004). 

4.4.3 Verwerving 

Veelal zal het pand aangekocht worden met het oog op permanente herbestemming. 

Zoals ook bij juridische aspecten naar voren is gekomen, is het soms wenselijk in het 

kader van tijdelijke exploitatie het eigendom van een pand te verwerven of de 

beschikbaarheid te verkrijgen. Er zal dan overwogen moeten worden of de aankoop 
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(ook als het pand daarna gesloopt wordt) rendabel is of dat aanhuur een oplossing kan 

zijn. Bij tijdelijk gebruik stranden veel pogingen tot aankoop en aanhuur op de vraagprijs 

(Hermans, 2004). 

Ten aanzien van objecten die nog in gebruik zijn (gebruikers hebben), stelt Robeco 

(2006) bij de transformatie van kantoren een richtlijn van 50%. Deze richtlijn wil zeggen 

dat, indien een object voor minder dan 50% leegstaat, dit financieel niet haalbaar voor 

definitieve herbestemming is te verwerven. Voor tijdelijke exploitatie zal met oog op de 

opbrengsten een afweging gemaakt moeten worden ten aanzien van de haalbaarheid 

met betrekking tot het uitkopen of afkopen (van bijvoorbeeld huurcontracten). 

• Financiële criteria m.b.t. verwerving 

• Vormt het aankopen van het object een belemmering? 

• Is het rendabel (tov opbrengst) om aankoop te doen/ aanhuur? 

• Is het rendabel eventueel uit te kopen en/of af te kopen? 

4.4.2 Verwachte opbrengsten 

De totale vergoeding (verhuurprijs) voor een object (per maand) bepaalt, samen met de 

beoogde 'levensduur' van de tijdelijke exploitatie (periode waarover de tijdelijke 

exploitatie verwacht wordt te bestaan) normaal gesproken de investeringsruimte. Uit 

deze ruimte moeten zowel de verwervingskosten (aankoopbedrag) of het huurbedrag 

voor het pand gefinancierd worden , alsmede de investeringen omtrent de noodzakelijke 

aanpassingen ten behoeve van tijdelijke exploitatie. Het ligt voor de hand dat het totale 

investeringsbedrag voor tijdelijke herbestemmingen op een veellager niveau ligt dan de 

investeringen die toelaatbaar zijn bij permanente herbestemmingen. Dit vindt zijn 

weerslag in de kwaliteit van de gekozen oplossingen (Hermans, 2004). 

Financiële criteria m.b.t. opbrengsten, kosten, verwervingskosten 

• Zijn de verwachte opbrengsten voldoende voor aankoop/ aanhuur/ investering die gedaan 
moet worden? 

• Kunt u inschatten of de te verwachten kosten met de opbrengsten gefinancierd kunnen 

worden (zie hieronder)? 

4.4.4 Financiering/ subsidieregeling/ verevening 

Om de tijdelijke exploitatie te realiseren, kan een initiatiefnemer de mogelijk onrendabele 

tijdelijke exploitatie verevenen met andere exploitaties binnen de site of door afspraken 

te maken met andere partijen (samenwerkingsverband). De ontwikkelaar en/of 

(ontwikkelingstak van) een woningcorporatie kunnen het nodige risicodragende kapitaal 
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en expertise inbrengen. De gemeente kan- naast de gemeentelijke planvorming

subsidies en ook risicodragend kapitaal inbrengen (publiek-private samenwerking). Het 

opzetten van een dergelijk samenwerkingsverband vergt nogal wat financiële en 

juridische expertise. 

Voor partijen die zelf niet beschikken over financiële middelen is het kunnen beschikken 

over een bankgarantie van de gemeente - of een daaraan gerelateerde partij - of het 

verkrijgen van een subsidie of lening als startkapitaal een belangrijke factor naar 

mogelijke financiers. Vooral in het begin van een project (van tijdelijke exploitatie) 

moeten er (hoge) kosten gemaakt worden, die pas ten tijde van de exploitatie weer 

terugverdiend worden. Een overbruggingskrediet, een bankgarantie of een lening 

kunnen dan helpen om een project (van tijdelijke exploitatie) van de grond te krijgen (zie 

onderstaand voorbeeld). 

Transformatie voormalig KPN Kantoor Utrecht 

Voor de realisatie van de tijdelijke bewoning van het oude KPN-kantoor aan de Kanaalweg 

is een lening verkregen van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse 

gemeenten (SVN). De gemeente en de provincie Utrecht verzorgen de garantstelling 

(bankgarantie) en ondersteunen het project bestuurlijk. 

Figuur 9: Tijdelijke transformatie voorbeeld KPN Kantoor 

Verevening 

Om de tijdelijke exploitatie te realiseren, kan een initiatiefnemer de mogelijk onrendabele 

tijdelijke exploitatie verevenen met projecten buiten de site (in de omgeving). Eventueel 

kan hiertoe ook een samenwerkingsverband voor worden aangegaan. 

Creatieve financiering 

Ontwikkelaars kunnen de kosten voor tijdelijk hergebruik op creatieve wijze beperken 

door bijvoorbeeld toekomstige huurders te laten meebetalen/meewerken aan een 

verbouwing (kenniscentrum, 2006). 

De Stichting Tijdelijk Wonen (STW) in Utrecht heeft bewoners door middel van het 

huurcontract verplicht 64 uur te klussen aan een object. Daar stond voor de bewoners 

tegenover dat in ruil daarvoor maar 72 procent van de huurprijs hoeft te worden betaald. 

Met de bewoners is een huurcontract afgesproken op basis van de Leegstandswet (SEV, 

2004). 

Figuur 10: Voorbeeld creatieve financiering 
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Toelichting subsidieregelingen 

Projectontwikkelaars kunnen zich ervoor inzetten om voor (tijdelijk) hergebruik of 

herbestemming van objecten subsidies te werven. Het is niet altijd zo dat er een zeer 

lange subsidieweg moet worden afgelopen voordat de middelen worden vrijgemaakt. 

Het komt ook wel voor dat gemeenten op een zeker moment 'restgelden' uit bepaalde 

rijks-of Europese subsidies incidenteel kunnen inzetten bij de ·financiering van 

hergebruik of herbestemming. 

Bij cultureel erfgoed kan in breder verband worden gezocht naar additionele financiering 

vanuit bijvoorbeeld ISV-budgetten (Cultuurimpuls). Europese regelingen en de Regeling 

Projectsubsidies Belvedere. Is een object eenmaal een monument, dan komt het vanuit 

de gemeente, het Rijk of (particuliere) fondsen in aanmerking voor subsidiabele kosten 

voor onderhoud en eventuele aanpassingen. Daarnaast genieten eigenaren van 

monumenten fiscale voordelen (Belvedere, 2007). 

Financiële criteria m.b.t. financiering 

• Kan er gebruik worden gemaakt van bestaande subsidieregelingen? 

• Kunnen bestaande fiscale stimuleringsmaatregelen worden toegepast? 

• Zijn er vereveningsmogelijkheden? 

• Is een (publiek-private)samenwerking op financieel gebied mogelijk? 

4.5 Functionele aspecten 

De aanwezigheid en waardering van de verschillende elementen in de omgeving spelen 

een belangrijke rol bij de functionele inpassing. Aangezien de waardering van de 

elementen in de omgeving voor een groot deel afhangt van de belevingswaarde van de 

beschouwer, zal een aanzienlijke subjectiviteit in de beoordeling van de omgeving 

aanwezig zijn. Door de verschillende elementen te inventariseren kan echter wel een 

inschatting gemaakt worden hoe de fysieke omgeving de vraag beïnvloedt. 

De elementen die noodzakelijk zijn om de functionele inpassing te kunnen beoordelen, 

worden hieronder besproken (Van der Kam, î 999). Naar verwachting spelen dezelfde 

factoren een rol als bij definitief herbestemmen, tenzij deze bij tijdelijke exploitatie anders 

beoordeeld zullen worden. 1\Ja de testcase in hoofdstuk 6 zal blijken of dit inderdaad het 

geval is . 
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4 .5. î Functionele inpassing/ Omgevingselementen 

Bij de functionele inpassing moet gekeken worden naar de functionele kwaliteit van de 

omgeving: 

• Geografische componenten : 

Een goede ontsluiting is belangrijk voor het functioneren van de site. Openbaar 

vervoer en ontsluitingswegen, maar ook al dan niet de aanwezige 

parkeervoorzieningen kunnen het 'slagen' van de tijdelijke exploitatie in grote 

mate bepalen. Daarnaast spelen ontwikkelingen een belangrijke rol. Ook in de 

toekomst dient de ontsluiting van goede kwaliteit te zijn. Hierbij dient daarom 

kennis van gemeentelijke en provinciale ontwikkelingen genomen te worden. 

Bijvoorbeeld bedrijven hechten steeds meer aan een goede bereikbaarheid. 

• Voorzieningen: 

Voorzieningen zijn belangrijk voor het functioneren van een site binnen de 

omgeving. Bepaalde voorzieningen kunnen van belang zijn voor de beoogde 

doelgroep. 

• Demografische structuur 

De demografische structuur van de omgeving kan belemmerend werken. Hierbij 

moet gedacht worden aan sterke vergrijzing of ontgroening, het wegtrekken van 

mensen enzovoorts. 

• Lee-fklimaat en sociaal-economische structuur 

Een inventarisatie van l1et besteedbaar inkomen, de aanwezige koopkracht, 

verenigingsleven, verpaupering, hangplekken enzovoorts is van belang. 

• Concurrerend aanbod 

Het is natuurlijk belangrijk reeds in een vroeg stadium vast te kunnen stellen of er 

ook andere partijen in de directe omgeving tot min of meer dezelfde 

ontwikkelingen willen komen (zijn er referentie projecten)? 

Functionele criteria m.b.t. omgevingskwaliteit 

• Zijn er geografische componenten in de omgeving die een belemmering vormen? 

• Is de ontsluiting voldoende? 

• Voldoet het voorzieningenniveau aan het gewenste niveau? 

• Vormt de demografische structuur een belemmering? 

• Vormt het leefklimaat in de omgeving een belemmering? 

• Vormt de sociaal-economische structuur een belemmering? 

• Zijn er in de omgeving andere plannen aanwezig m.b.t. tijdelijke exploitatie? 
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4.6 Organisatorische overwegingen 

Organisatorische aspecten hebben betrekking op de stakeholders, het beleid rondom 

tijdelijke exploitatie en de stappen in de besluitvorming (van der Voordt, 2005). 

4.6.1 Stakeholders 

Samenwerking 

Zoals al eerder aangegeven, zijn bij herontwikkeling veel partijen betrokken. Het is haast 

onmogelijk om onverkort alleen eigen doelstellingen te realiseren. Daarom moet een 

inschatting gemaakt worden over haalbaarheid van samenwerking. 

Be~ngengroepenngen 

Elke vorm van ontwikkeling in een gebied wordt in beginsel vaak door omwonenden en 

belangengroeperingen als bedreiging gezien. Dit kan zelfs bij tijdelijke exploitatie 

vertraging opleveren. 

Potentiële gebruikers 

De mogelijkheden omtrent het aantrekken van gewenste (uit het concept) potentiële 

tijdelijke gebruikers of het uitbesteden daarvan aan tussenpersonen (anti-kraak 

organisaties, woningcorporaties of tijdelijke projectorganisaties) moet onderzocht 

worden. Communicatie, marketing en het actief zoeken speelt hierbij een belangrijke rol. 

Organisatorische criteria m.b.t. stakeholders 

• Zijn er stakeholders die een belemmering opleveren voor tijdelijke exploitatie? 

4.6.2 Beleid, strategie en de stappen in de besluitvorming 

Het is van belang te weten of er bestuurlijke intenties of prestatieafspraken met partijen 

zijn gemaakt ten aanzien van ontwikkelingen in het gebied die overeenkomen met de 

potentiële vraag voor tijdelijke exploitatie. Als dit het geval is, is het van belang in te 

kunnen schatten in welk stadium deze ontwikkelingen zich bevinden en/of de 

initiatiefnemer hier tussen kan komen of de eigen plannen/strategie hierbij kan 

aansluiten of aanpassen (van der Kam, 1999). 

Organisatorische criteria m.b.t. beleid 

• Is er beleid dat belemmering kan opleveren voor tijdelijke exploitatie? 

53 



TU/ . ~- - ' e ·~." H 
Criteria 

4.7 Culturele aspecten 

4.7.1 Bescherming 

De RACM inventariseert welke gebieden in aanmerking komen voor bescherming als 

stads- of dorpsgezicht. Soms dient een gemeente zelf een verzoek in. Het label 

beschermde stads- en dorpsgezichten betekent niet dat er niets mag veranderen. 

Veranderingen moeten zorgvuldig worden ingepast. De basis hiervoor is vastgelegd in 

bijzondere bepalingen van het bestemmingsplan (RACM, 2008). 

Monumentenstatus 

Cultureel erfgoed kan worden onderscheiden in objecten met en zonder 

monumentenstatus. Bij een object met een monumentenstatus zijn, naast de subsidie 

mogelijkheden (zie financiële criteria), ook nadelen aanwezig. Er zijn lange procedures 

noodzakelijk om iets te mogen veranderen en ook de bestemmingsmogelijkheden van 

het monument worden beperkt (Smeets, 2004). Voor cultuurhistorische objecten die 

geen monumentenstatus hebben, waken instanties die juridisch geen invloed hebben, 

echter ze kunnen het de initiatiefnemer wel moeilijk maken. 

Culturele criteria m.b.t . bescherming 

• Komt de site in aanmerking voor bescherming als stads- of dorpsgezicht en kan dit een 

belemmering vormen? 

• Bevat de site objecten waarbij een monumentenstatus geldt en kan dit eveneens een 

belemmering vormen? 

4.7.2 Emotioneel 

Bij cultureel erfgoed krijgen initiatiefnemers vaak te maken met belanghebbenden, 

aangezien er aan cultureel erfgoed een emotionele waarde zit (BCI, 2004). 

Ook zachte sitefactoren als imago van de site spelen een rol. ledere gebruikersgroep 

stelt eigen eisen. Vooral bij de functies werk en wonen is het imago van de site van 

groot belang (Amsterdam, 2008). 

Culturele criteria m.b.t. emotie 

• Is aan de site en of objecten een emotionele waarde verbonden die een belemmering kan 

vormen? 
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4.8 Resumé 

Uit dit hoofdstuk is gebleken dat er op de potentiële vraag en het potentiële aanbod van 

tijdelijke exploitatie een aantal factoren van invloed zijn. Dit zijn juridische, 

organisatorische, financiële, technische, functionele en culturele factoren. In T.E.T. 

zullen deze gebruikt worden om de vertaling van de potentiële vraag en het potentiële 

aanbod naar de feitelijke vraag en het feitelijke aanbod te maken. De wijze waarop dit 

gebeurt, wordt in het volgende hoofdstuk besproken. 
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5 T.E.T. (Tijdelijke Exploitatie Tooi) 

Zoals aan het begin van dit rapport is aangegeven, moet er antwoord gegeven worden 

op de vraag 'hoe kan de feitelijke vraag en het feitelijke aanbod van tijdelijke exploitatie 

gedurende de herontwikkeling van brownfields inzichtelijk worden gemaakt'. De 

methode die hiervoor ontwikkeld is betreft T.E.T. 

In de voorgaande hoofdstukken is de informatie die voor T.E.T. relevant is, namelijk het 

proces van herontwikkeling, tijdelijke exploitatie, de potentiële vraag en het potentiële 

aanbod en de criteria die hierop van toepassing zijn, besproken. In dit hoofdstuk wordt 

T.E.T. uiteengezet en de praktische toepassing getoond. De initiatiefnemer wordt zo 

gaandeweg meegenomen in 

het proces dat leidt tot een 

overzicht van de feitelijke 

vraag en het feitelijke aanbod 

van tijdelijke exploitatie 

gedurende het 

desbetreffende 

herontwikkelingstraject. 

In paragraaf 5.2 wordt 

besproken hoe de informatie 

voor T.E.T. verzameld wordt, 

, lnoul Throuohout Output 

Rguur 11: Output T. E. T. 

paragraaf 5.3 en 5.4 gaan respectievelijk in op de wijze waarop de potentiële vraag en 

het potentiële aanbod getoetst worden. De wijze van toetsing en van beoordeling 

worden nader toegelicht in paragraaf 5.5. Tot slot wordt in paragraaf 5.6 ingegaan op 

de presentatie van de resultaten. 

5.1 Dataverzameling 

Het instrument dat gekozen is om T.E.T. in te vullen is een gestructureerde wijze van 

dataverzameling, namelijk een mondeling interview. Hiervoor is een vragenlijst 

ontwikkeld, deze is als CD-Rom bijgevoegd. De reden voor het mondelinge interview is 

dat in T.E.T. naar kennis, maar ook naar een beoordeling gevraagd wordt, er 

ingewikkelde vragen in de vragenlijst staan en direct overleg en toelichting van de 
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vragen wenselijk is. Dit gaat het beste met een mondeling interview (Baarda en de 

Goede, 2006). 

Daarnaast wordt (waar nodig) bij het invullen van de vragenlijst gebruik gemaakt van 

desk-research. Het voordeel hiervan is dat, indien gewenst, de validiteit van de 

antwoorden op 'kennisvragen' uit het interview getoetst of aangevuld kunnen worden 

(Baarda en de Goede, 2006). 

In de vragenlijst worden de potentiële vraag en het potentiële aanbod uit hoofdstuk 3 in 

kaart gebracht, deze worden getoetst aan de criteria uit hoofdstuk 4. De uitkomsten 

hiervan worden in de vragenlijst door de initiatiefnemer beoordeeld. Hier wordt in 

paragraaf 5.4 nader op ingegaan. 

Zoals al eerder aangegeven, is T.E.T. méér dan het in kaart brengen van de vraag en 

het aanbod gedurende één herontwikkelingsfase (stadium). Door veranderingen binnen 

en buiten het herontwikkelingsproces moet het inventariseren bestaan uit meerdere 

toekomstbeelden (scenario's). In de vragenlijst is dit meegenomen door voor de diverse 

fasen van het herontwikkelingstraject de vragen te doorlopen. 

Hieronder zal ingegaan worden op de wijze waarop de diverse onderdelen van T.E.T. in 

de vragenlijst verwerkt zijn. 

5.2 Van potentiële vraag naar feitelijke vraag 

Bij het in kaart brengen van de potentiële vraag zal eerst de vraag vanuit het concept en 

de vraag vanuit de markt geïnventariseerd worden. De vraag vanuit het concept wordt 

ingegeven vanuit de overwegingen waardebehoud, waardeverhogend en tijdelijke 

exploitatie als testfunctie of een combinatie rliervan. De marktvraag wordt 

geïnventariseerd op basis van de 8 functies waarvoor complementaire vraag en vraag 

vanuit de omgeving kan bestaan zoals ook in hoofdstuk 3 toegelicht is. 

De potentiële vraag wordt beïnvloed door een aantal factoren en getoetst aan de hand 

van de bijbehorende criteria. Zoals al eerder gezegd staat de uitkomst hiervan ter 

beoordeling van de initiatiefnemer (in welke mate beperkt cq. belemmert dit de vraag). 

De aspecten die voor de vraag van belang zijn, hebben vooral betrekking op kwaliteit en 

belevingswaarde van de site. In deze tooi betreffen dat de functionele (inpassings) 

aspecten (factoren infrastructuur, toegankelijkheid, ontsluiting, concurrerend aanbod, 
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sociaal economische aspecten). Uiteraard blijven deze aspecten lastig in kaart te 

brengen, aangezien de waardering van deze elementen voor een groot deel afhangen 

van de belevingswaarde van een beschouwer I vrager (van der Kam, 1999). 

De vraag wordt daarnaast ook beïnvloed door organisatorische aspecten. Deze zijn 

inherent aan het planproces(definiëring) en daarom van invloed op de potentiële vraag 

vanuit het concept (communicatie speelt hierin ook een belangrijke rol). 

Ook zijn op de potentiële vraag de culturele criteria van toepassing. Deze hebben 

eveneens te maken met de belevingswaarde zoals hierboven genoemd, maar dan op 

het emotionele vlak. 

De toetsing van de potentiële vraag met de criteria die hierboven genoemd zijn en de 

beoordeling van de initiatiefnemer van de uitkomst hiervan, leiden tot de feitelijke vraag . 

De toetsing en beoordeling worden later in dit hoofdstuk toegelicht. 

5.3 Van potentieel aanbod naar feitelijk aanbod 

Bij dit onderdeel moet het totale aanbod dat in aanmerking kan komen voor tijdelijke 

exploitatie in kaart worden gebracht. Hiervoor is van belang informatie te hebben over 

het tijdstip wanneer tijdelijk geëxploiteerd kan worden, oftewel de site met objecten 

beschikbaar is (afhankelijk van de fase waarin het herontwikkelingstraject zich bevindt) 

en daarnaast de duur van de tijdelijke exploitatie. Dit laatste wordt ingegeven door het 

moment van beschikbaarheid tot het moment van definitieve herbestemrning. 

Het aanbod wordt evenals de vraag beïnvloed door een aantal factoren en getoetst aan 

de hand van de bijbehorende criteria, waarvan de uitkomst ter beoordeling staat. De 

criteria die voor het aanbod van belang zijn betreffen de juridische, financiële en 

technische en culturele criteria, deze staan in hoofdstuk 4 genoemd. 

De toetsing van het potentiële aanbod met de criteria die hierboven genoemd zijn en de 

beoordeling van de initiatiefnemer van de uitkomst hiervan, leiden tot het feitelijke 

aanbod. De toetsing en beoordeling wordt later in dit hoofdstuk toegelicht. 

5.4 Criteria 

Hieronder wordt ingegaan op de wijze waarop er met de criteria in de vragenlijst bij de 
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toetsing en beoordeling wordt omgegaan. 

5.4.1 Toetsing met criteria (hardheid) 

Zoals hierboven aangegeven wordt de potentiële vraag en het potentiële aanbod 

getoetst aan de criteria. De wijze waarop de beoordeling van de uitkomst door de 

initiatiefnemer plaatsvindt, is afhankelijk van de hardheid van het criterium. Hiervoor 

worden in de literatuur diverse indelingen gehanteerd. In dit onderzoek wordt er voor 

gekozen om de criteria in te delen in harde en zachte criteria. Dit is gebaseerd op een 

combinatie van de methodiek die gehanteerd wordt bij de beslisbomen van Goetgeluk 

(1997) en de methodiek van Van der Voordt (2004). Goetgeluk (1997) hanteert 

beslisbomen bij woningmarktonderzoek en maakt daarbij onderscheid in voorkeuren en 

acceptatieniveaus van de harde, vervangbare en zachte criteria. Van der Voordt (2004) 

gaat in op veto- en graduele criteria op basis van corrigeerbaarheid. 

In dit onderzoek wordt er zoals aangegeven een indeling gemaakt naar harde (rejection 

inducing dimension, Whan Park (1981 )) en zachte criteria (relative preferenee dimension, 

Whan Park (1981 )). Harde criteria zijn criteria waar uiteindelijk aan voldaan moet 

worden, wil er tijdelijke exploitatie mogelijk zijn. In de vragenlijst is aangegeven welke 

criteria dit zijn. 

De harde criteria worden beoordeeld op corrigeerbaarheid, waarbij dus ook een hard 

criterium altijd ter beoordeling staat en nooit direct afvalt (er wordt dus geen veto 

uitgesproken), de zachte criteria op corrigeerbaarheiden daarnaast ook op 

acceptatieniveau. Bij de zachte criteria wordt ervan uitgegaan dat de initiatiefnemer zelf 

een afweging maakt of een criterium geaccepteerd wordt, dan wel vervangbaar is 

(oftewel een beoordeling positief of negatief is). 

Zoals al eerder aangegeven in paragraaf 5.1 , worden voor de volgtijdelijke situaties 

gedurende het herontwikkelingstraject de criteria opnieuw getoetst en beoordeeld en 

kan er dan ook een nieuwe feitelijke vraag en/of aanbod uitrollen. 

5.4.2 Beoordeling met criteria I beslisboom 

De potentiële vraag en het potentiële aanbod worden aan de criteria getoetst en de 

uitkomst daarvan wordt met behulp van een beslissingsboom beoordeeld, ('a dicision 

maker's detailed sketch about intended strategies towards future decisions situations', 

Whan Park, (1981 )). Zoals ook Goetgeluk hanteert bij zijn woningmarktonderzoek 

(1997). 
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Na de beoordeling kan de potentiële vraag en aanbod worden goed- of afgekeurd (de 

feitelijke vraag en aanbod wordt uit de criteria gedestilleerd). De goed- of afkeuring 

wordt hieronder toegelicht. 

Indien de uitkomst van het criterium op de hoofdtak negatief is, valt het potentiële 

aanbod of de vraag niet direct af. Er wordt een beoordeling gemaakt of de factor 

corrigeerbaar is (voor de desbetreffende fase van herontwikkeling I). Indien dit niet het 

geval is, zijn er twee mogelijkheden: als het betrekking heeft op een hard criterium 

wordt deze verworpen, bij een zacht criterium heeft de initiatiefnemer de keuze tot 

acceptatie (goedkeuren) of verwerpen (afkeuren). 

Het is uitermate belangrijk dat de initiatiefnemer de beoordeling maakt voor een 

specifieke fase van herontwikkeling. In een andere fase (stadium) kan en mag hij de 

uitkomst van het criterium opnieuw beoordelen. 

Hieronder is de beslisboom weergegeven: 

Corrigeerbaar 

ja/nee 

'-------+ Accepteren 

Verwerpen 

Corrigeerbaar 

ja/nee 

Acceptabel 

ja/nee 
Verwerpen 

'-------+ Accepteren 1'-------+ Accepteren 

Accepteren 

Figuur 12: Beslisboom T.E. T. 

5.5 Resultaat (presentatie) 

Uit de vragenlijst resulteren de feitelijke vraag en het feitelijke aanbod voor tijdelijke 

exploitatie voor het onderhavige herontwikkelingstraject. Deze resultaten worden 

gepresenteerd in de vorm van overzichtskaarten van de site waarin voor ieder plandeel 

is aangegeven in welke fase van herontwikkeling het zich bevindt. De fasering van de 

plandelen bepaalt het aantal overzichtskaarten dat opgesteld wordt. Aangezien de 

60 



T.E.T. (lijdelijke Exploitatie Tooi) 

overzichtskaart de site met haar plandelen weergeeft, is, het herkenbaar voor de 

initiatiefnemer. 

De overzichtskaarten geven het totale feitelijke aanbod voor tijdelijke (en semi

permanente) exploitatie per fase van herontwikkeling en per plandeel aan. Dit gebeurt 

middels het markeren van de objecten die in het desbetreffende plandeel voor tijdelijke 

exploitatie in aanmerking komen en middels het markeren van de fase van 

herontwikkeling waarin de plandelen zich bevinden. Daarnaast wordt in de 

overzichtskaart de feitelijke vraag vanuit de markt alsmede de feitelijke vraag vanuit het 

concept tekstueel (in kaders) aangegeven. Door de verschillende overzichtskaarten met 

elkaar te vergelijken, kunnen ook de doorschuifmogelijkheden in beeld worden 

gebracht. 

Uiteraard is het lastig in de toekomst te kijken. De kennis van de initiatiefnemer met 

betrekking tot de potentiële vraag en het potentiële aanbod en de interpretatie van de 

criteria blijft altijd een 'inschatting' van de werkelijkheid naar de toekomst toe. Het 

resultaat (feitelijke vraag en feitelijke aanbod) geeft een indicatie en zoals ook in 

hoofdstuk 1 aangegeven zou T.E.T. regelmatig opnieuw toegepast moeten worden. 

5.7 Resumé 

Uit dit hoofdstuk is gebleken dat T.E.T. ingevuld wordt aan de hand van een vragenlijst. 

Deze wordt ingevuld met een mondelinge enquête en aangevuld met deskresearch. 

De structuur van de vragenlijst is gebaseerd op de wijze waarop de factoren uit 

hoofdstuk 4 van invloed zijn op de potentiële vraag en het potentiële aanbod uit 

hoofdstuk 3. In de vragenlijst worden de potentiële vraag en aanbod getoetst met de 

criteria. De uitkomsten hiervan worden beoordeeld door de initiatiefnemer. Daarvoor is 

een beslisboom opgesteld. Hierin zijn afwegingen ten aanzien van corrigeerbaarheiden 

accepteerbaarheid opgenomen. Tot slot is er ingegaan op de wijze waarop de 

resultaten gepresenteerd worden, namelijk overzichtskaarten. Door de 

overzichtskaarten met elkaar te vergelijken, worden ook de doorschuifmogelijkheden 

zichtbaar. In hoofdstuk 6 worden deze resultaten door middel van een test-case 

getoond . 
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6 Case 'Strijp S' 
In dit hoofdstuk wordt aan de hand van een voorbeeldproject de werking van T.E.T. 

getoetst. Na het weergeven van de gegevens van dit project, zal de tooi worden 

ingevuld. Na deze toets met de praktijk wordt T.E.T. zo nodig bijgesteld 

(terugkoppeling). 

6. î Beschrijving case 

Hieronder wordt de case beschreven die als 'test' voor T.E.T. is gebruikt. Deze case, 

namelijk Strijp-S (een 'voormalig' Philips-terrein te Eindhoven), is gekozen omdat het 

omvangrijk is, meerdere bouwvelden heeft en beschikt over cultureel erfgoed. Kortom, 

alle elementen om tijdelijke exploitatie vanuit verschillende overwegingen in meerdere 

vormen en fasen mogelijk te maken, een ideale test voor T.E.T .. 

6. î .1 Historie 

Het Philips-terrein ComplexSin Eindhoven, waar zoveel uitvindingen het daglicht 

zagen, heeft een roemrijk verleden. Tien jaar nadat Gerard Philipsin 1891 een 

gloeilampenfabriekje langs het spoor begon, behoorde Philips tot de top van de 

Europese gloeilampenfabrikanten. De industrie diePhilipsop de wereldkaart zette, 

zorgde in feite voor de ontwikkeling en groei van Eindhoven. 

In 2001 kondigde Philips aan te zullen verhuizen naar een andere locatie in de stad. Met 

het gefaseerde vertrek komt de site 'Strijp S' met een omvang van maar liefst 27 

hectare stapsgewijs beschikbaar. Het gebied zal worden getransformeerd tot een 

stedelijk subcentrum met een gemengd programma van wonen, werken, cultuur en 

voorzieningen. 

6.1.2 Het Plan 

Het Masterplan Park Strijp werd opgesteld door Bureau BVR samen met Gemeente 

Eindhoven en VolkerWessels. Dit vormde het startdocument op basis waarvan partijen 

een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten. Onder leiding van Credo Integrale 

Planontwikkeling gezamenlijk met Gemeente Eindhoven en Stam en De Koning 

Vastgoed is door West 8 het Stedenbouwkundig Plan vervaardigd . 
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Het ontwerp biedt enerzijds garanties voor de kwaliteiten op het gebied van ruimte, 

gebruik en beleving en anderzijds voldoende flexibiliteit voor de invulling over een relatief 

lange realiseringsperiode. 

Figuur 13: Stedenbouwkundig Plan 

6.1.3 Projectkenmerken 

In het Stedenbouwkundig Plan zijn onderstaande gegevens vermeld t.a.v. de geplande 

oppervlakte per functie 

• VVonen: ca. 285.000 m2 

• Kantoren: ca. 90.000 m2 

• Commerciële voorzieningen en cultuur: ca. 30.000 m2 

• Facultatief: ca. 30.000 m2 

Het plangebied is strategisch gelegen tussen het stadscentrum en het groene 

uitloopgebied De VVielewaal. De locatie is goed bereikbaar, met zowel openbaar vervoer 

(NS en Pt"lileas) als fiets en auto. Ligging en bereikbaarheid vormen aldus de 

planmakers uitstekende condities voor de beoogde ontwikkeling. 

6.1 .4 Het traject 

De opzet van het plan is flexibel. De lange realisatieperiode vraagt mogelijkheden om 

onherroepelijke veranderingen vanuit de markt of voortschrijdend inzicht te kunnen 

verwerken. De beoogde ·flexibiliteit betreft twee aspecten: de functionele invulling 

(functies) en de fysieke bebouwing. Het is nu nog niet mogelijk over alle onderdelen 
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definitieve uitspraken te doen. De ervaring leert dat de uitwerking (detaillering en 

optimalisering) per bouwblok of bouwveld pas zinvol is wanneer marktomstandigheden, 

programma, gebruiker enzovoort beter bekend zijn. Specifieke criteria van individuele 

objecten en/of ensembles zullen worden geformuleerd op het moment dat de realisatie 

daarvan actueel is. 

ED 08-04-2008 Veemgebouw transformeert naar restaurant. warenhuis en hotel 

Het voormalige pakhuis De Veem vanPhilipsop Strijp-S verandert in een multifunctioneel complex met restaurants, een 

versmarkt, designwarenhuis en hotel. Eigenaar van het 30.000 m2 grote object is woningcorporatie Trudo. 

De begane grond van het Veemgebouw met een foodcourt en een wereldversmarkt krijgt een open karakter. De bouw start eind 

2009. In de andere gebouwen realiseert Trudo naast winkels en horeca vooral veel woningen in de vorm van appartementen en 

vrij indeelbare lofts. 

Trudo heeft de plannen voor het Klokgebouw op Strijp-S gewijzigd. In plaats van een bedrijfsverzamelgebouw voor creatieve 

ondernemers, komt het accent hier te liggen op woningen. 70% van de ruimte zal worden omgebouwd tot lofts. Het 

kantorendeel(oorspronkelijk circa 10.000 m2
) wordt beperkt tot kleinschalige units op de eerste verdieping. 

Figuur 14: Krantenartikel 

Bovenstaand artikel geeft aan dat plannen in een laat stadium gevormd worden en 

daarnaast dat bestaande plannen gewijzigd kunnen worden . 

ED 26-03-2008 Gemeente Eindhoven koopt NatLab 

De gemeente koopt het voormalig Natuurkundig Laboratorium (NatLab) vanPhilipsen gaat het gebouw herontwikkelen tot een 

plek waar design en technologie de boventoon voeren. De gemeenteraad heeft dit vorige maand besloten. 

Figuur 15: Krantenartikel 

ED 13-06-2008 Informatiecentrum-café in machinekamer 

( . . . )De machinekamer is nu nog in beheer van ParkStrijp Beheer. In 2012 wordt het gebouw overgedragen aan Trudo. Wat de 

toekomstige invulling wordt (een theaterzaal is een van de opties) is nu nog niet helemaal duidelijk. Daarom wordt de ruimte zo 

open en 'basaal ' mogelijk gehouden.( ... ) 

Aguur 16: Krantenartikel 

Het verwerven van het eigenaarschap is een belangrijke factor voor de fasering van de 

definitieve herontwikkeling en de kansen voor tijdelijke exploitatie. Bovenstaande 

berichten laten zien dat het verwerven van het eigenaarschap van bepaalde objecten op 

de site afzonderlijk plaats kan vinden. Hieronder is de fasering weergegeven van de 

afzonderlijke plandelen met daarachter de 'indicatieve planning'. 

Fasering plandelen 

• 1e Fase: 

• 2e Fase: 

• 3e Fase: 

j 1) nt•9"-" 21 -8-2oos 

het gedeelte tussen de Schaatsestraat en Torenallee 

start medio 2006 - eind 2010 

het gedeelte dat bekend staat als De Driehoek, grenzend aan de 

Torenallee, Beukenlaan en Philitelaan 

start 2008 - eind 20 10/20 13 

De zone, tussen de Philitelaan en Mathildelaan 
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start 2011 -eind 2015 

• 49 Fase: het deel tussen de Glaslaan, Kastanjelaan en Torenallee 

start 2014 - eind 2020 

Op dit moment wordt de grond 

in fase 1 op Stri_jp-S, het 

gebied tussen de 

Kastanjelaan/Schootsestraat 

en de toekomstige T orenallee, 

bouwri_jp gemaakt. Naar 

verwachting worden deze 

werkzaamheden medio 2008 

afgerond. Direct daarna kan 

worden gestart met de bouw 

van fase 1. De verwachting is 

dat eind van dit jaar de eerste 

plannen voor fase 1 in verkoop 

gaan. 

6. ~ .. 5 Bijzondere objecten 

'""-.._ 

Figuur 1 7: Fasering plandelen 

__ .. ..,..._ . 

\. 

-

.. _./ 

-.., 
I 

/ 

Rguur 18: Te handhaven en (tijdelijk) her te gebruiken objecten 

Op de site zijn enkele bijzondere 

objecten aan te treffen. Een aantal 

gebouwen op Strijp-S is als 

Rijksmonument aangemerkt: het 

bekende Klokgebouw, de drie 

gebouwen die samen De Hoge 

Witte Rug heten en het 

Veemgebouw. Andere objecten op 

Strijp-S die bewaard blijven 

vanwege hun waarde als cultureel 

erfgoed (met name industrieel) en 

de mogelijkheden voor bijzonder 

hergebruik zijn het Glasgebouw, 

delen van het Natlab, het Ketelhuis 

en de Machinekamer. 
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Gezien de bruikbaarheid van de meeste casco's ligt het niet voor de hand de 

architectuur van de gebouwen drastisch te veranderen. De transformaties zijn het best 

te typeren als combinaties van het bestaande met het nieuwe: duurzaam behoud door 

haalbaar hergebruik, zodat het handhaven van deze gebouwen een meerwaarde geeft 

aan het totale gebied. Hieronder is een overzicht gegeven van de objecten met een 

bijzondere status (monument of cultureel erfgoed) binnen het totale gebied die om deze 

reden gehandhaafd worden of museaal te hergebruiken zijn. 

6.1 .6 Tijdelijke exploitatie 

In figuur 18 is te zien dat er in het plan ruimte opgenomen is voor tijdelijke exploitatie. Er 

zijn een aantal objecten aangewezen die mogelijk voor tijdelijke exploitatie kunnen 

worden benut, zoals de hallen achter de Hoge Rug, de zogenaamde machinekamer en 

het Glasgebouw. In het plan worden denkbare functies aangedragen voor deze ruimten 

zoals een vlakkevloertheater, ateliers/studio's voor starters in de creatieve industrie en 

een wintertuin (waarop deze ideeën gebaseerd zijn, staat niet vermeld.) Daarnaast 

worden er mogelijkheden genoemd voor short stay. 

6.2 Test T.E.T. 

Op basis van bovenstaande gegevens uit het masterplan en een aantal andere 

bronnen, was de vragenlijst al grotendeels in te vullen, echter om de meest recente 

ontwikkelingen rondomStrijp-Ste verwerken en de resterende vragen in te vullen is er 

een interview gehouden met de coördinator van tijdelijke exploitatie (bijzondere 

projecten van woningcorporatie Trudo) op Strijp-S. De gegevens die de vragenlijst 

opgeleverd heeft op basis van deze beide informatiebronnen, zijn hieronder weergeven 

in de Tijdelijke Exploitatie Tooi. In bijlage 4 is een voorbeeld van een ingevulde vragenlijst 

gegeven. 
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6.2.1 Resultaten case 

Mogelijkheden voor tijdelijke exploitatie 

Vraag vanuit de markt 
Omgeving 
Wonen: Antikraakpanden 
Verkeren en V91Voeren: 
Voorzieningen: 
Scholing: 
Recreatie: 

Gezondheid: 
Werken: 
Creatieve industrie: 

Complementair 

Dansschool 
Evenementen. klimwand, 
sportfaciliteiten, Urban Sports 

Kantoorfuncties, 
Atelierruimten, Designstudio's 

Verkeren en v91Voeren: Parkeerruimte 
Recreatie: Horeca en sportfaciliteiten 

Vraag vanuit concept 
Wonen: Antikraak 
Verkeren en v91Voeren: 
Voorzieningen: 
Scholing: 
Recreatie: 

Gezondheid: 
Werken: 
Creatieve industrie: 

Internationale school 
Urban Sports, horeca, 
festiviteiten 

Ateliers 

Vraag vanuit de markt 
Omgeving 
Wonen: Wonen in culturele omgeving 
Verkeren en v91Voeren: 
Voorzieningen: Winkels voor dagelijkse 

levensbehoefte 
Scholing: 
Recreatie: 
Gezondheid: 
Werken: 
Creatieve industrie: 

Complementair 

Internationale school, dansschool 
Sportfaciliteiten, horeca 

Kantoorfuncties, 
Atelierruimten, Designstudio's 

Verkeren en V91Voeren: Parkeerruimte. ln<>O"">nl"l'<WoPn''n 

Voorzieningen : 
Recreatie: 

ontsluiting 
Winkels 
Horeca en sporttacilrteiten 

Vraag vanuit concept 
Wonen: Semi-tijdelijk wonen 
Verkeren en V91Voeren: 
Voorzieningen: Winkels 
Scholing: Internationale school 
Recreatie: Theater, horeca 
Gezondheid : 
Werken: Semi-tijdelijke kantoorfuncties 
Creatieve industrie: 
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Vraag vanuit de markt 
Omgeving 
Wonen: Antikraakpanden 
Verkeren en v91Voeren: 
Voorzieningen: 
Scholing: 
Recreatie: 

Gezondheid: 
Werken: 

Creatieve industrie: 

Internationale school, dansschool 
Evenementen, sportfaciliteiten, 
horeca 

Kantoorfuncties, 
Architectenbureaus 
Atelierruimten, Designstudio's 

"="n.~on· Parkeerruimte 

Creatieve industrie: 

Winkels 
Horeca en sportfaciliteiten 

Internationale school, dansschool 
Urban Sports theater, horeca 

Semi-tijdelijke kantoorfuncties, 

Vraag vanuit de markt 
Omgeving 
Wonen: 
Verkeren en vervoeren: 
Voorzieningen: 
Scholing: 
Recreatie: 

Creatieve industrie: 

Wonen in culturele omgeving 

Internationale school, dansschool 
Evenementen, sportfaciliteiten, 
horeca 

Kantoorfuncties 
Atelierruimten, Designstudio's 

""'""'''"n · Parkeerruimte 

Creatieve industrie: 

Winkels 
Horeca en sportfaciliteiten 

Winkels dagelijkse en niet 
dagelijkse 
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6.2.2 Terugkoppeling 

Zoals in paragraaf 6.2.1 te zien, is de methodiek van T.E.T. toepasbaar op de case uit 

de praktijk. Echter tijdens het invullen van T.E.T. is gebleken dat deze op een aantal 

punten nog niet optimaal functioneerde en heeft terugkoppeling plaatsgevonden. Deze 

aanpassingen zijn hieronder uiteengezet: 

Potentiële vraag en potentiële aanbod 

Bij het in kaart brengen van de potentiële vraag en het potentiële aanbod is gebleken 

dat naast tijdelijke exploitatie er nog een belangrijke vorm van tijdelijk herbestemmen is, 

namelijk semi-permanente exploitatie. Aangezien dit eveneens een belangrijke bijdrage 

blijkt te leveren aan de doelstellingen die met tijdelijke exploitatie worden nagestreefd, is 

deze vorm van (tijdelijke) exploitatie dan ook in de vragenlijst meegenomen en in de 

resultaten verwerkt. 

Criteria 

Ten aanzien van de criteria is naar voren gekomen dat alle criteria invloed hebben op de 

potentiële vraag en het potentiële aanbod . Alle criteria blijven daarom gehandhaafd 

binnen T.E.T .. De volgorde van de criteria is echter aangepast, aangezien is gebleken 

dat met name de technische eisen een doorslaggevende rol spelen voor de 

mogelijkheden van tijdelijke exploitatie. Vooral de factor (brand)veiligheid heeft een grote 

invloed. In de vragenlijst zijn de technische criteria dan ook als eerste opgenomen. 

Feitelijke vraag en feitelijk aanbod 

Ten aanzien van de feitelijke vraag en het feitelijk aanbod is met name de wijze van 

presenteren belangrijk gebleken. In de praktijk blijkt de initiatiefnemer beter gebruik te 

kunnen maken van de resultaten als deze vormgegeven zijn met behulp van 

plattegronden. Het is de 'taal' waarmee men iedere dag werkt. Daarnaast zijn ook de 

doorschuifmogelijkheden duidelijker weer te geven. De resultaten van de T.E.T. zijn dan 

ook aangepast aan deze wens. 

Overig 

Ten aanzien van het invullen van T.E.T. in het algemeen, is gebleken dat naast het 

houden van een mondeling interview, een deskresearch heel waardevol kan zijn. Met 

name informatie uit bijvoorbeeld een masterplan kan de initiatiefnemer helpen beter 

inzicht te krijgen. Bij het invullen van T.E.T. is er daarom voor gekozen niet alleen 

gebruik te maken van een mondelinge enquête maar ook een deskresearch als 

standaard onderzoeksmethode op te nemen voor het invullen van de vragenlijst. 
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De conclusies en aanbevelingen ten aanzien van tijdelijke exploitatie in het algemeen en 

met betrekking tot T.E.T. in l1et bijzonder zijn te vinden in hoofdstuk 7. 
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7 Conclusies en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de probleemstelling die aan het begin van 

het onderzoek geformuleerd is: 'Hoe kan de feitelijke vraag en het feitelijke aanbod van 

tijdelijke exploitatie gedurende de herontwikkeling van brownfields inzichtelijk worden 

gemaakt voor de initiatiefnemer'. Om deze probleemstelling te beantwoorden worden 

eerst de conclusies van het onderzoek per deelvraag gegeven. Aan de hand van deze 

conclusies zijn er een aantal aanbevelingen te doen, deze staan in paragraaf 7.2. 

7.1 Conclusies 

De conclusies zijn per deelvraag geordend en worden in onderstaande subparagrafen 

nader toegelicht: 

7.1 .1 Wat is herontwikkeling? 

In de literatuur komen veel begrippen voor rondom het thema herontwikkel ing. echter 

eenduidige definities zijn moeilijk te geven. Bij herontwikkeling wordt onderzocht of 

voldaan kan worden aan de vraag of nieuwe (potentiële) doelgroepen interesse kunnen 

hebben in de betreffende objectenen/of de site. Herontwikkeling kan dus plaatsvinden 

op object- alsmede gebiedsniveau. Herontwikkeling blijkt daarnaast onderdeel uit te 

maken van een 'on-going'-cyclus waarbinnen een gebouw zich bevindt en is daarmee 

niet meer dan een momentopname. 

Er is een verschuiving waarneembaar van de ontwikkelingsopgave (behoefte) van de 

ontwikkeling van uitleggebieden naar de herontwikkeling van terreinen in bestaand 

bebouwd gebied. Deze terreinen kunnen worden aangemerkt als brownfield-sites. Dit 

zijn terreinen waarop voorheen enige vorm van ontwikkeling heeft plaats gevonden en 

veNolgens in onbruik zijn geraakt en die opnieuw ontwikkeld kunnen worden, waarbij 

niet al het bestaande hoeft te verdwijnen maar juist gebruik kan worden gemaakt van de 

aanwezige 'waardevolle' historische elementen. 

Rondom 'herontwikkeling' bewegen zich talrijke partijen. Niet alleen de 

projectontwikkelaar en de belegger, maar ook vele partijen uit de publieke en private 

sector. leder van de partijen heeft een eigen doelstelling, een eigen visie, een eigen 

actielogica en een eigen strategie en tactiek. 
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Bij het proces van herontwikkeling zijn diverse fasen te onderscheiden. De fasen van het 

bouwproces vallen in principe samen met min of meer afgeronde ontwikkelingsstadia. 

De scheiding tussen deze ontwikkelingsstadia in termen van fasen worden nogal eens 

verschillend gebruikt. In een praktijktoets is gebleken dat het eventueel verwerven van 

eigenaarschap en/of andere voorbereidingen voorafgaand aan de uitvoering van het 

bouwplan een belangrijke fase vormt van het herontwikkelingstraject. Naast de 

definiëring van de fasen is ook de duur van de fasen uiteraard van groot belang voor de 

totale doorlooptijd van het herontwikkelingstraject. 

7. î .2 Wat is tijdelijke exploitatie? 

Tijdelijke exploitatie is het voor slechts enige tijd durend gebruik maken van onbenutte 

gronden en objecten -gedurende het herontwikkelingstraject- met als doel er voordeel 

uit te trekken. Naast het begrip tijdelijke exploitatie, is geconstateerd dat ook vaak de 

term semi-tijdelijke of semi-permanente exploitatie wordt gebruikt. 

Voor tijdelijke exploitatie zijn dezelfde functies te hanteren als die voor definitief gebruik. 

Echter deze moeten aangevuld worden op basis van de huidige actualiteit en de 

toepassingsmogelijkheden van tijdelijke exploitatie, met name de creatieve industrie is 

en wordt een steeds belangrijkere gebruiker voor de tijdelijke exploitatie van 

brownfields. Tijdelijke exploitatie kan op basis van verschillende bepalingen, wetten en 

constructies. Ook voor het tijdelijk exploiteren van bedrijfsmatige en overige ruimten 

geldt er aparte wet- en regelgeving. De mogelijkheden voor het toepassen van semi

permanente exploitatie blijken veelal gelijk te zijn aan die van definitieve herbestemming. 

7. î .3 Wat is de potentiële vraag naar tijdelijke exploitatie? 

De potentiële vraag naar tijdelijke exploitatie wordt gevormd door een interne vraag, 

namelijk de vraag vanuit het onderhavige plan of initiatief (concept). Deze wordt 

ingegeven door waardebehoud, waardeverhoging (imago) en functiebepaling. 

De potentiële vraag wordt ook gevormd door een externe vraag, namelijk de vraag naar 

tijdelijke exploitatie vanuit de omgeving en de ondersteuning voor de reeds aanwezige 

functies (zowel definitief als tijdelijk). 

Van belang is op de site een samenhangend geheel te creëren waar aanvullende 

functies aan bijdragen en tijdelijke exploitatie geen belemmering vormt voor de 

gerealiseerde of de nog te realiseren planontwikkeling. 
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7 .1 .4 Welk potentieel aanbod is er voor tijdelijke exploitatie? 

Het potentiële aanbod is afhankelijk van het proces en fasering van herontwikkeling. 

Gedurende het gehele herontwikkelingstraject zijn er mogelijkheden om kort of 

langdurend de (deel)site of objecten tijdelijk een andere invulling te geven. Daarbij is het 

van belang op te merken dat binnen het proces de deelsite(s) en de objecten zich in 

een andere fase kunnen bevinden, dus daarmee tijdelijke exploitatie en het 

doorschuiven van tijdelijke functies mogelijk of onmogelijk maken. 

In een later stadium van de herontwikkeling kunnen de mogelijkheden om tijdelijk te 

exploiteren beperkter zijn, waardoor een overgangsperiode tot beëindiging van de 

tijdelijke exploitatie in acht moet worden genomen. 

7.1 .5 Welke factoren hebben invloed op tijdelijke exploitatie? 

Op de vraag naar en het aanbod van tijdelijke exploitatie zijn technische, juridische, 

"Financiële, functionele, organisatorische en culturele factoren van invloed. Deze factoren 

zijn ook bij definitief herbestemmen te onderscheiden. 

Voor wat betreft het aanbod spelen de technische aspecten een rol om een object 

tijdelijk te kunnen exploiteren. Het gaat daarbij om de kwaliteit van het object en de 

mogelijkheid om een object te kunnen aanpassen, zodat het voldoet aan de gestelde of 

te stellen eisen. Op juridisch gebied worden de mogelijkheden bepaald door het 

Bouwbesluit, bestemmingsplan, overige wetgeving (met name op het gebied van 

veiligheid en milieu) en de eigendomsverhoudingen. In de afwegingen om een gebouw 

al dan niet tijdelijk te herbestemmen, spelen financiële factoren ook een belangrijke rol. 

Deze worden ingegeven door kosten, opbrengsten en beschikbaarheid van andere 

financieringsmiddelen. 

De aanwezigheid en waardering van de verserlillende elementen in de omgeving spelen 

een belangrijke rol bij de functionele inpassing. Door de verschillende elementen te 

inventariseren kan een inschatting gemaakt worden hoe de fysieke omgeving de vraag 

beïnvloedt. De vraag wordt verder beïnvloed door de organisatorische aspecten die 

betrekking hebben op de stakeholders, het beleid en de stappen in de besluitvorming. 

Tot slot is er geconcludeerd dat het van belang is of er aan de site en/of objecten een 

emotionele waarde verbonden is, die invloed heeft op de vraag en/of het aanbod. 
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7.1 .6 Aan de hand van welke criteria kan de potentiële vraag en het potentiële 

aanbod worden getoetst? 

Aan de hand van de technische, juridische, financiële, functionele , organisatorische en 

culturele factoren kunnen criteria worden geformuleerd. De mate van relevantie is te 

bepalen door middel van een testcase. 

7.1.7 Hoe werkt T.E.T.? 

T.E.T. is een methode om te komen tot inzicht in de feitelijke vraag en het feitelijke 

aanbod van tijdelijke exploitatie. Voor de gegevensverzameling van T.E.T. is gekozen 

voor een gestructureerde wijze van dataverzameling, namelijk een mondeling interview. 

Aangezien het onderwerp complex is en de initiatiefnemer een afweging moet maken, is 

direct overleg en toelichting wenselijk. Hiervoor blijkt een mondelinge enquête de meest 

geschikte methode. Met deskresearch kunnen de antwoorden aangevuld en getoetst 

worden . Voor deze gegevensverzameling is een vragenlijst ontwikkeld. 

De potentiële vraag en het potentiële aanbod vormen de input van T.E.T .. In T.E.T. vindt 

een vertaling plaats van de potentiële vraag en aanbod naar de feitelijke vraag en 

aanbod . Hiervoor zijn criteria opgesteld. Door de potentiële vraag en het potentiële 

aanbod in de vragenlijst te toetsen aan deze criteria, waarbij de initiatiefnemer kan 

beoordelen of het te toetsen aspect te corrigeren dan wel te accepteren is, wordt de 

feitelijke vraag en het feitelijke aanbod gedestilleerd. 

De wijze waarop de beoordeling van de initiatiefnemer plaatsvindt, is afhankelijk van de 

hardheid van het criterium. Oe criteria zijn in te delen in harde en zachte criteria. Harde 

criteria zijn criteria waar uiteindelijk aan voldaan moet worden, wil tijdelijke exploitatie 

mogelijk zijn. De uitkomst van de toets met een hard criterium kan beoordeeld worden 

op corrigeerbaarheid. De uitkomst van de toets met een zacht criterium op 

corrigeerbaarheiden daarnaast ook op acceptatieniveau. Bij de zachte criteria is 

uitgangspunt dat de initiatiefnemer een afweging maakt of een criterium geaccepteerd 

wordt dan wel vervangbaar is. Deze beoordeling kan plaatsvinden aan de hand van een 

beslisboom. 

T.E.T. is méér dan het in kaart brengen van de vraag en het aanbod gedurende één 

herontwikkelingsfase (stadium). Door veranderingen binnen en buiten het 

herontwikkelingsproces moet het inventariseren bestaan uit meerdere toekomstbeelden 

(scenario's). In de vragenlijst is dit meegenomen door voor de diversen fasen in het 

herontwikkelingstraject de vragen te doorlopen. 
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Uit de vragenlijst resulteren de feitelijke vraag en het feitelijke aanbod voor tijdelijke 

exploitatie in de vorm van overzichtskaarten. De overzichtskaarten geven het totale 

feitelijke aanbod voor tijdelijke (en semi-permanente) exploitatie per fase van 

herontwikkeling en per plandeel aan alsmede van de feitelijke vraag. Middels het 

vergelijken van de overzichtskaarten kunnen de doorschuifmogelijkheden in beeld 

gebracht worden. 

7.1.8 Aan de hand van welke case kan T.E.T. worden getest? 

Voor een optimale test van T.E.T. is gezocht naar een case met een omvangrijke 

herontwikkeling van een brownfield-site (lange realisatieperiode, meerdere plandelen 

en/of objecten en cultureel erfgoed). Een 'voormalig' Philips-terrein te Eindhoven, Strijp

S voldoet aan deze kenmerken om tijdelijke exploitatie vanuit verschillende 

overwegingen in meerdere vormen en fasen mogelijk te maken. 

7.1.9 Wat komt er uit de test van T.E.T.? 

Met T.E.T. blijkt na toetsing de feitelijke vraag en het feitelijk aanbod van tijdelijke 

exploitatie gedurende herontwikkeling in kaart gebracht te kunnen worden. Uit de test 

van T.E.T. is echter gebleken dat deze op een aantal punten nog te verbeteren viel. Dit 

heeft te maken met de wijze van dataverzameling, relevantie van de criteria en de 

presentatie van de resultaten. Daarnaast zijn er een aantal conclusies ten aanzien van 

T.E.T. als methode. Deze zijn hieronder weergegeven op basis van bruikbaarheid van 

T.E.T., beperkingen van T.E.T. en wat T.E.T. in het algemeen bewezen heeft. 

Bruikbaarheid 

Het beoordelen van de resultaten uit de vragenlijst (ten aanzien van corrigeerbaarheid 

en accepteerbaarheid) blijkt in de praktijk lastig. De toelichting van T.E.T. in het rapport 

geeft ondersteuning, echter mondelinge toelichting is onontbeerlijk. Het kan hierbij 

mogelijk zijn ook externe deskundigen te moeten raadplegen. Uiteraard heeft dit ook 

consequenties voor de tijd die het kost om T.E.T. in te vullen. 

De presentatie van de resultaten blijkt een belangrijke factor te zijn voor de 

bruikbaarheid van de tooi voor de initiatiefnemer. Visualisatie van de resultaten is dan 

ook van groot belang voor het verkrijgen van inzicht. 

Beperkingen 
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In T.E.T. zijn de mogelijkheden voor tijdelijke exploitatie van gronden niet meegenomen. 

T.E.T. is specifiek gericht op (een verzameling van) bestaande objectenen/of delen 

daarvan. Wel zijn deze gronden als invloedsfactor meegenomen bij de criteria, waarbij 

gedacht kan worden aan infrastructuur en parkeergelegenheid. 

Wat heeft TE. T bewezen? 

Tijdelijke exploitatie kan veel meer betekenen dan alleen het tegengaan van verloedering 

en verval. Tijdelijke exploitatie kan ook als pilot-project fungeren, waarbij getest wordt of 

een definitieve functiekeuze succesvol kan zijn. Daarnaast kan tijdelijke exploitatie ook 

gedurende de eerste ontwikkelingen al waardering, bekendheid en draagvlak creëren 

en daarmee aan het imago van de site of herontwikkeling bijdragen. 

Ten aanzien van het inzetten van tijdelijke exploitatie is gebleken dat het meerwaarde op 

kan leveren als men in een vroegtijdig stadium al bezig is met inventariseren van de 

tijdelijke vraag en het tijdelijke aanbod van tijdelijke exploitatie. Doordat men zich bewust 

wordt van de mogelijkheden van tijdelijke exploitatie, kunnen tijdig maatregelen 

getroffen worden en zal dit bijdragen aan het succes van tijdelijke exploitatie 

(bijvoorbeeld doorschuiven binnen de site behoort tot de mogelijkheden) en het succes 

van de herontwikkeling als geheel oftewel 'tijdelijke exploitatie als ondersteuning van het 

herontwikkelingsproject'. Met andere woorden, het inventariseren van de mogelijkheden 

van tijdelijke exploitatie zou een vast onderdeel moeten uitmaken van een 

herontwikkelingsproces. 

7.2 Aanbevelingen 

Uiteraard zijn er nog talloze mogelijkheden om het onderwerp tijdelijke exploitatie te 

onderzoeken of T.E.T. uit te breiden en te optimaliseren. Hieronder worden de 

belangrijkste bevindingen besproken. 

Zoals uit de conclusies is gebleken, wordt in T.E.T. niet ingegaan op de mogelijkheden 

van de tijdelijke exploitatie van gronden. In de praktijk komt het steeds vaker voor dat 

een semi-permanent object geplaatst wordt voor de exploitatie van bepaalde functies 

en deze na een bepaalde periode weer ontmanteld wordt. In dit rapport is deze 

mogelijkheid voor tijdelijke exploitatie gedurende de herontwikkeling van brownfields 

achterwege gelaten . Het zou interessant zijn te onderzoeken of het gebruik van de 

gronden een meerwaarde zou opleveren voor tijdelijke exploitatie of de herontwikkeling 
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van brownfields als geheel. Specifieke aandacht kan hierbij gegeven worden aan het 

plaatsen van semi-permanente objecten. 

Uit de conclusies is eveneens gebleken dat tijdelijke exploitatie een vast onderdeel zou 

moeten vormen van het herontwikkelingsproces. Aanbeveling voor verder onderzoek is 

op welke wijze T.E.T. in het herontwikkelingsproces geïntegreerd kan worden. Een 

mogelijkheid kan zijn om voor T.E.T. een 'paragraaf in te richten in het Masterplan. 

Tot slot is het van belang op te merken dat hoe verder in de toekomst gekeken wordt, 

des te minder er bekend is over de plannen en bij de deskundigen. De feitelijke vraag en 

het feitelijke aanbod van tijdelijke exploitatie kan door allerlei factoren beïnvloed worden 

en wordt hierdoor steeds onzekerder. Het is dan ook raadzaam om de mogelijkheden 

voor tijdelijke exploitatie regelmatig opnieuw te bezien. 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Onderzoek- en besluitvormingsaspecten 

De onderzoek- en besluitvormingsaspecten van Geraedts en van der Voordt (2005): 

1 . Functioneel 

1 . Afstemming aanbod - vraag 

2. Functionele inpassing 

3. Toekomstwaarde 

2. Technisch 

1 . Renovatietechniek 

2. Bruikbaarheid casco/gevel 

2. Milieu Arbo 

3. Cultureel 

1 . Architectonisch 

2. Historisch 

3. Symbolisch 

4. Emotioneel 

4. Financieel 

1. Kosten 

2. Opbrengsten 

3. Toekomstwaarde 

4. Financiering 

4. Subsidieregelingen 

4. Verwerving/aankoop 

5. Juridisch 

1 . Bouwbesluit 

2. Bestemmingsplan 

3. Overige wetgeving 

4. Eigendomsverhoudingen 

6. Organisatorisch 

1. Stappen in de besluitvorming 

2. Stakeholders 

- Initiatiefnemer/trekker 

-Aanbieder 

-Vrager 

-Overheid, marktpartijen 

3. Beleid 
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Bijlage 2: Financieel model 

Voorbeeld van de posten in een financieel model (SEV, 2004) 

Kosten Totaal Per Eenheid 

Stichtingskosten 

Aankoopkosten/huurlasten 

Totale sloopkosten 

Totale bouwkosten 

Financieringskosten 

Overige stichtingskosten 

Exploitatiekosten 

Energie/water 

Verhuurkosten 

Dagelijks 

onderhoud/schoonmaak 

Liftonderhoud 

Overig onderhoud 

CV onderhoud 

Rioolrecht 

Leegstand 

Opbrengsten 

Hu u ropbrengsten 

Subsidies 

Eigen investering I 

collegiale financiering 

Restwaarde 
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Bijlage 3: Inventarisatie objecten vragenlijst 

De planlocaties worden volgtijdelijk onder de loep genomen qua vraag en aanbod en de 

criteria die erop van toepassing zijn: 

Fase 1 : Kastanjelaan 

Object SAQ, SMM (NatLab) 

Object blijft deels behouden, is beschikbaar vanaf initiatieffase (leegstand), 

grond is gesaneerd (milieu), momenteel in voorbereidingsfase (bouwrijp 

maken). Bereikbaarheid goed vanaf Kastanjelaan. Gevoelig voor kraak. 

Definitieve herbestemming voor de functie wonen in het dure segment. 

Fase 2: Driehoek 

Object SOM (Veemgebouw) 

Object blijft behouden, is beschikbaar vanaf initiatieffase, bruikbaarheid nihil 

ivm technische eisen (lichtinval) en veiligheid, investeringskosten voor tijdelijke 

exploitatie te hoog. Definitieve herbestemming van het voormalige pakhuis 

gelegen in retailfuncties op het gebied van food, wonen en design (exclusieve 

uitstraling). 

Object SBP (Oe Hoge Rug) 

Object vanaf initiatieffase beschikbaar, geen ontsluiting mogelijk (infrastructuur 

+riolering, elektra). Investeringen voor tijdelijke exploitatie te hoog. Definitieve 

herbestemming gelegen in recreatie (kunst, cultuur en onderwijsactiviteiten). 

Object SAN (Oe Hoge Rug) 

Object vanaf initiatieffase beschikbaar, geen ontsluiting mogelijk (infrastructuur 

+riolering, elektra). Investeringen voor tijdelijke exploitatie te hoog. Definitieve 

herbestemming gelegen in concentratie van zelfstandige ondernemers. 

Prijsniveau voor een breder publiek. 

Object SK (Oe Hoge Rug) 

Object vanaf initiatieffase beschikbaar, In het kader van pilotfunctie semi

tijdelijke exploitatie (duur van 1 0 jaar) van functie wonen in de vorm van lofts. 

Investeringen voor tijdelijke exploitatie te hoog. Definitieve herbestemming 

gelegen in functie wonen eventueel voor het dure segment. 
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Object SAU (Machinekamer) 

De machinekamer is vanaf de initiatieffase beschikbaar, vanwege de 

technische toestand (aanwezigheid machines en infrastructuur daarvoor) kan 

het niet eenvoudig gebruikt worden voor tijdelijke exploitatie. Wordt momenteel 

bezien of het met aanpassingen toch semi-tijdelijk gebruikt kan worden als 

informatiecentrum (m.n. door uitstraling (waardeverhoging) kan dit de moeite 

waard zijn. 

Object SB/ 

Het SBI is vanaf de initiatieffase beschikbaar en in gebruik voor tijdelijke 

exploitatie. De projectorganisatie zocht doelgroepen in een jonge 

leeftijdscategorie die leefbaarheid in het gebied brachten. Men is bij 

urbansports uitgekomen in de vorm van een skatepark. Object wordt hierna 

gesloopt, afhankelijk van voortgang uitvoering plannen 'Driehoek'. 

Object SAO + SH 

DeSAOen de SH zijn vanaf de initiatieffase beschikbaar. In navolging van het 

succes van het skatepark en in het kader van urbansports, wordt het object 

SAO tijdelijk in gebruik genomen als bmx-hal. Deze hal is samen met de SBI 

puur voor tijdelijk gebruik behouden. Na het tijdelijk gebruik zal het object 

worden gesloopt. De functie(s) urban sports wil men behouden in het 

definitieve plan. Het SH-object staat momenteel leeg, er zijn nog geen 

vastgelegde plannen voor tijdelijke exploitatie. Bruikbaarheid 'gering' zoals 

SAO-gebouw (recreatie). 

Fase 3: Philitelaan 

Object SA 1 en SA2 (Kiokgebouw) 

Gebouw SA 1 en SA2 vanaf initiatieffase beschikbaar. Wordt gedurende 15 jaar 

semi-tijdelijk geëxploiteerd voor de functies werken en recreatie. De ligging van 

het gebouw is gunstig voor de ontsluiting met de omgeving . De tijdelijke 

invullingen door pioniers en de uitstraling van het gebouw creëren vraag naar 

ruimte voor tijdelijke functies in dit object. 

Object SE en SBX 

Gebouw SE is vanaf de initiatieffase beschikbaar. Was in gebruik voor tijdelijke 

exploitatie (klimwand),is echter tijdelijk gesloten voor publiek (in verband met 

intrekken tijdelijke ontheffing). Object wordt per direct gesloopt. Gebouw SBX 

is vanaf de initiatieffase beschikbaar, echter geen tijdelijke ontheffing. Na sloop 

SE wordt deze afgegeven. Object wordt tijdelijke exploitatie voor recreatie 

{klimwand). Object wordt hierna gesloopt, afhankelijk van voortgang uitvoering 

plannen 'Philitelaan'. 
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ObjectSEH 

Gebouw SEH is direct gesloopt. 

Fase 4: Deel tussen de Glaslaan, Kastanjelaan en Torenallee 

. J.[)Ru ;1 21 8 2008 

Object SWA (G/asgebouw) 

Eigenaarschap nog niet verworven, zodra dit het geval is, zal het object voor 

commerciële doeleinden semi-tijdelijk verhuurd worden. Object wordt hierna 

gerenoveerd vanwege status cultureel erfgoed. 

ObjectSFJ 

Eigenaarschap nog niet verworven, zodra dit het geval is, zal het object voor 

commerciële doeleinden semi-tijdelijk verhuurd worden. Object wordt hierna 

gesloopt, afhankelijk van voortgang uitvoering plannen 'fase 4' . 
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Bijlage 4: Ingevulde vragenlijst 
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