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De rol van de overheid 
in PPS bij stedelijke 

vernieuwing 

Afstudeerverslag van 
Solange Beekman 



VOORWOORD 

Voor U ligt het resultaat van mijn afstudeerwerk voor de Technische Universiteit Eindhoven 
(TUE), studierichting Technologische Ontwikkelingskunde. 
De studierichting Technologische Ontwikkelingskunde ben ik gaan volgen na het behalen van het 
propaedeutisch diploma bij de faculteit Bouwkunde. Het is een gecombineerde studie, waarbij het 
technisch vakkenpakket wordt aangevuld met bedrijfseconomische- en maatschappelijke vakken van 
de faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen. 
De problematiek van steden in ontwikkelingslanden stond in de door mij gevolgde vakken centraal. 
Deze theoretische kant van de studie heb ik afgewisseld met praktijkwerk in ontwikkelingslanden. 
In 1987 heb ik in Cairo een huisvestingsproject bestudeerd dat in opdracht van de Wereldbank 
door middel van se/f-help werd uitgevoerd. Een jaar later heb ik in opdracht van de TUE (faculteit 
Bouwkunde) in de stad Gedaref in Soedan onderzoek verricht naar spontane nederzettingen. Dit 
onderzoek en de opgedane ervaring zijn bepalend geweest voor het verdere verloop van mijn studie 
en het uiteindelijke onderwerp van het afstuderen. Gezien de aard van de problemen die ik ben 
tegengekomen in het onderzoek in Gedaref ben ik mij gaan concentreren op stedelijke 
ontwikkeling en publiek-private samenwerking (PPS). Zowel voor Nederland als voor steden in de 
derde wereld is deze vorm van samenwerking actueel en van grote betekenis is. 

Al sinds 1985 wordt de stad Gedaref bijgestaan door de TUE bij de opzet van een planmatige 
stadsontwikkeling. De stad verkeert in zeer moeilijke omstandigheden als gevolg van een enorme 
bevolkingstoename en een achteruitgang van het stedelijk bestuur. 
Sinds 1985 hebben gedurende opeenvolgende jaren studenten, afkomstig van verschillende 
universiteiten, in Gedaref de noodzakelijke gegevens verzameld om een aangepast ruimtelijk beleid 
te ontwikkelen. Eind 1988, begin 1989 heb ook ik hieraan meegewerkt door, samen met Eric van 
Beek (Sociale Geografie Utrecht), gegevens te verzamelen met betrekking tot de ontwikkeling van 
spontane nederzettingen rond de stad. Deze nederzettingen, bevolkt door vluchtelingen, zijn in 
korte tijd een bedreiging gaan vormen voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Gezien de 
korte termijn van het veldwerk, vier maanden, zijn slechts globaal enkele kenmerken 
gekarakteriseerd. Ondanks het beperkte resultaat kon ik, in combinatie met de resultaten van de 
andere onderzoeken die door studenten zijn gedaan, een beleidsopzet formuleren met betrekking 
tot deze nederzettingen. Het doel van deze opzet was het opnemen van de nederzettingen in de 
stadsontwikkeling volgens de voor de gemeente gebruikelijke procedures. Het betrof hier slechts 
een opzet, omdat voor de verdere uitwerking van het beleid nadrukkelijk moest worden 
gerefereerd aan beleidsuitgangspunten die geldig zijn voor de stad als geheel. Als onderdeel van 
het Policy Plan for Housing is de beleidsopzet ten aanzien van de spontante nederzettingen door 
de projectleider in Gedaref verder uitgewerkt. In 1990 is het totale beleidsplan in de vorm van een 
structuurplan voor de stad gereed gekomen. Het materiaal dat door de jaren heen door mij en 
andere studenten is verzameld is daarbij verwerkt tot een drietal deelplannen: het al eerder 
genoemde Policy Plan for Housing, het Traffic Policy Plan en het Policy Plan for Economie 
Centres. 

Al bij het formuleren van de beleidsopzet is mij erop gewezen dat voor een mogelijke oplossing 
van de problemen in Gedaref geen geld van de gemeente kan worden verwacht, omdat er nu 
eenmaal geen geld beschikbaar is. Dit impliceerde voor mij dat alle mogelijke projecten door de 
bewoners zelf moesten worden uitgevoerd. Aangezien de wijken slechts zouden kunnen blijven 
bestaan indien zij voldeden aan het beleid betreffende de toekomstige stadsontwikkeling, zouden de 
activiteiten van de bewoners moeten aansluiten bij dit beleid: het plannen van de huisvesting van de 
laagste inkomensgroepen wordt in Gedaref als een ruimtelijk instrument gebruikt bij de 
stadsontwikkeling. 



Het Policy Plan for Housing voorziet in de oplossing van acute problemen en is aangepast aan het 
beperkte vermogen van het lokale bestuur. Dit beleidsdocument spreekt nadrukkelijk de wens uit 
het particuliere initiatief door middel van publiek-private samenwerking (PPS) te betrekken bij de 
uitvoering van projecten. De overheid heeft immers geen geld voor aanleg van voorzieningen, maar 
kan ze wel plannen en sturen: op deze taak zal zij zich moeten concentreren. 
Het ligt in de lijn van de verwachting dat het structuurplan, dat globaal van opzet is, in de 
toekomst uitgewerkt zal worden in verschillende projecten, die door middel van PPS uitgevoerd 
moeten worden. 

In aansluiting op deze ontwikkelingen binnen het Gedaref-Project en gezien mijn interesse in het 
bestuurlijk functioneren van de gemeentelijke overheid bij ruimtelijke planning heb ik als 
afstudeeronderwerp gekozen om PPS vanuit het standpunt van de gemeentelijke overheid te 
bestuderen. 

De samenwerking tussen particuliere en publieke partners staat binnen de stadsontwikkeling pas 
recentelijk volop in de belangstelling. De laatste jaren worden er steeds meer toepassingen bedacht 
waarvoor PPS een mogelijk middel zou kunnen zijn om efficiënter en effectiever tot een resultaat 
te komen. Hierbij gaat het echter niet om toepassingen in ontwikkelingslanden. Noodgedwongen is 
het afstudeerwerk daarom gericht op de stadsontwikkeling in de Nederlandse situatie. Ik beschouw 
mijn afstudeerwerk dan ook niet als een afgerond geheel. Het is slechts een onderdeel van het 
(nog steeds in ontwikkeling zijnde) proces dat moet leiden tot een aangepaste planningsstrategie 
voor de stadsontwikkeling in Gedaref. 

Vanuit de Technische Universiteit is dit afstudeerproject begeleid door: drs. H.CJJ. Gaillard 
(Vakgroep Technologische Ontwikkelingskunde) van de faculteit Wijsbegeerte en 
Maatschappijwetenschappen, drs. JJA.M. Smeets (Vakgroep Architectuur, Urbanistiek en Beheer) 
van de faculteit Bouwkunde en ir. P.C. Beekman (Vakgroep Architectuur, Urbanistiek en Beheer, 
projectleider van de projecten in Gedaref) van de faculteit Bouwkunde. 

Solange Beekman Eindhoven, november 1991. 

ü 



SUMMARY 

Introduetion 

Cooperation between government and private partners bas been the centre of interest for some 
years now. Since the local government is actively involved in the development of cities (in the 
Netherlands since 1948), a changing pattern of interference cao be distinguished. During several 
years, when law after law was stated and gaveromental power was raised, the possibilities of private 
partners to develop solutions for problems were limited; the relationship between the two partners 
became to a heigh extent one of estrangement But since the beginning of the eighties, when the 
possibilities of the government to defme problems, to develop a strategy and to implementate a 
solution became smaller and smaller, the question was raised within the public as well as the 
private sector, whether eertaio matters could oot he dealt with more effectivly and efficiently by 
public and private partners jointly than seperately. Due to limited fmancial capacities of the 
government cooperation with private partners was urgently needed. Recently such cooperations 
have often he referred to as pub/ic-private partnerships (PPP). In the Netherlands, the breakthrough 
in the rise of this new form of cooperation is marked by the gaveromental coalition agreement of 
1986, which called for starting PPP's in view of increasing the investments in - amongst other 
themes - the field of urban revitalization. Characteristic for the application of PPP is the attempt to 
solve pubtic problems with private means, or conversely to use public means for showing private 
investments to the best advatage. 

Short overview of the set-up for this research project 

The subject of this study was developed through the involvement in the Gedaref-Project. The 
Eindhoven University of Technology supports the city of Gedaref, Sudan, by developing a Policy 
Plan for Housing. The city bas to deal with problems like enormous influx of people from other 
parts of Sudan which leads to overcrowded facilities and spontaneous settlements. Especially these 
settlements were the subject of a four-month field research carried out by me and other students. 
The results of this work were incorporated in a Structure Plan for Town Development drawn up by 
the project coordinator in Gedaref. The plan bas the intention to incorporate the spontaneous 
settlements in the future environmental development of the city. Due to lack of (fmancial) means 
the local government bas expressed the wish to cooperate with the inhabitants in developing 
facilities and basic infrastructure in the neighbourhoods. In the structure plan the term PPP is used 
several times, although the know how to imptement this kind of cooperation is oot available. 

The main research-issue of this study is formulated as follows: 

Is it possible to adapt the policy of tbe local government in view of using private initiatives for 
pubtic purpose in relation witb town development. 

The issue is set within the context of town development in which PPP as the research object is 
examined in terms of pubtic and private involvement in townplannning strategy. This implies that 
the focus is both on the role of the (local) government and the system of townplanning. Therefore 
the main research-issue is devided in two research-questions: 
1) to what extent is an adjustment of local policy necessary when PPP is used; 
2) is PPP suitable for realizing urban policy. 
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In this study the term PPP is used if: 
1) there is interaction between government and business, 
2) focussed on converging goals (but leaving the identities and responsibilities of the parties 

involved intact), 
3) with both quality, form and functional characteristics; 
4) phasing is used to coordinate the necessary activities; 
5) the project or process is realised using an organizational structure; 
6) there is an agreement taking into account the (fmancial) risks. 

This definition differs from many common defmitons, which often do oot involve quality, form and 
function, aspects that are of importance espacially in the process of town development. Leaving the 
term phasing out of this context would neglect the dynamic character of PPP. 

The first question assumes that current local policy is oot completely prepared for PPP. The 
answer to this question should result in a hypothetical model for PPP, defming necesarry 
conditions, and wi11 possibly generate preconditions for specific applications of PPP. 
The second question is induded in this study to deal with the results of using PPP and specifically 
to identify the conditions which are important for the correct functioning of the cooperation and 
the contribution to urban policy. 

The study is characterised by an interaction between theory an practice. An important part of the 
work was formed by the study of available literature on the subject of PPP, with regard to local 
government and urban renewal. If and how the hypothetical model, the result of the study of this 
literature, had to be extended was investigated through a case study of a Dutch PPP-project. 

The fmal part of the work is formed by making a conneetion with the town development of 
Gedaref: the question is answered if the model is workable in the Gedaref situation. 

Results and conclusions 

At frrst an examination of available literature on the subject was carried out. Following several 
Acts of Parliament up to the present situation, it is condurled that the role of the government is so 
extensive, that it is impossible for her to solve all issues in a satisfactory way: too much money and 
responsibilities are involved. Therefore, the process of decentralization, privatization and 
deregulation is used to redefme the essential role of the government. One of the intentions of this 
process is to stimulate the cooperation of public and private initiatives. It is condurled that the 
policy of the local government should adjust more appropriate to market strategy (business and 
market oriented thinking and acting). Then, on basis of the study of literature, conditions that are 
essential for the creation and functioning of PPP are discussed. Also different roodels are dealt 
with. Most appropriate for this study appears to be the model of the RBB ( advisory council for 
local policy). With some additions this model is used as a reference in the case study. In the model 
fUteen (pre-) conditions are mentioned making a distinction between so-called: 
1) (pre-) conditions preceding PPP: conditions which must be met before the cooperation cao be 

started; 
2) conditions in which PPP cao develop; 
3) conditions about PPP. 

In answering the frrst question of research especially the conditions preceding PPP are of interest. 
As an outcome of the study of literature seven conditions preceding PPP cao be distinguished: 

1) mutual trust; 
2) ( objective) convergence within the government; 
3) freedom in decision-making; 
4) business and market oriented thinking and acting; 
5) internat coordination within the parties involved in the PPP; 
6) adequate means for support and control according to demoeratic principles; 
7) continuity. 
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Two conditions were of interest especially for PPP in relation with the tasks of local government 
concerning the public interest: 
8) legality; 
9) proteetion of interests and rights of third parties involved. 

Another six conditions in relation with the definition should be worked out as conditions about 
PPP: 
10) 
11) 
12) 
13) 
14) 
15) 

unambiguous objectives; 
quality, form and function; 
project phasing; 
adequate project organisation; 
unambiguous fmancing of the project; 
unambiguous division of risks. 

In view of establishing the relevanee of the identified conditions and to complete the meaning of 
them, the case study was carried out. 
The case concemed the development and realisation of a (trade) fair building for commercial 
events and shows in Eindhoven. The plan affects the district of Fellenoord, near the inner-city of 
Eindhoven. The interest of the local geovernment concerns the development of a strategie piece of 
land, which should become a major Central Business District, but the building should also 
contribute to the functioning of the (inner-) city itself. It is shown that the commercial interests of 
the public partners are directly related to this. 

There was no doubt that this project was indeed a PPP. It is observed however that the possibly 
disappointing results are due to the fact that the cooperation in view of the conditions about PPP 
as well as the conditions preceding PPP, have not been worked out satisfactory. 

It appears that, on the basis of the analysis of the case, there is a need to adapt the hypothetical 
model mentioned above. 
The case study shows that all the conditions mentioned in the model are relevant, especially those 
referring to the intemal coordination within the parties involved in the PPP, the adequate project 
organisation and the secure aspects of quality, form and function. Moreover, the case study yields 
noother conditions which could be important for the development or functioning of PPP. It is 
however showed that some conditions are closely related to each other. The correct functioning of 
a project organisation or an internat organisation leads almost automatically to a more or less 
uncomplicated project phasing and also secures the aspects of quality, form and function. 

A number of comments must be made with respect to the use of the model. It is for example 
plausible that regarding a successCull functioning of an application of PPP the importance of 
conditions about PPP will vary. Furthermore, regarding the evaluation of only one case study it 
should be mentioned that the relevanee of the identified conditions bas been established, but that it 
can not be concluded from this study that these conditions always have to be fullfilled in the point 
of view of the development and succesfull functioning of PPP. 

Final remarks concerning Gedaref 

If the model is used in a prescriplive way, it bas to be emphasized that the conditions in the model 
should beseen as "minimum conditions", specifically related to the subject of realising urban 
planning. lt is advised to always expand the model with possible subject related conditions, 
depending on the context in which the application of the PPP takes place. Before one could adapt 
these subject related conditions it is necesarry to evaluate the model according to the situation of 
Gedaref, and relate the recommandations to the results of this evaluation. The most important 
items of consideration for applying this model in Gedaref are: 
1) PPP can only be developed if democracy is kept, decentralisation is further developed and 

planning regulations are evaluated on topicality, 
2) PPP can only be developed if the image and standing of the local govemment is improved, 
3) The local government should give private partners insight in the procedures which take place 
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concerning environmental policy, 
4) The environmental policy must be marked by continuity, 
5) Social balance between different tribes must be secured, 
6) The local government should use planning conditions which are related to site-Ievel and 

therefore dosely related to the needs of private partners. 

In the light of the present situation in Gedaref it is not likely that these conditions can be met in 
the short-time future. Pre-conditions for PPP, e.g. mutual trust, freedom in decision-making etc., 
can not develop properly. 
Therefore the condusion is drawn that the described model for PPP can not be implemenled 
without problems, especially in view of the conditions for the role of the government. Another 
problem is that in some of the obstades the local government bas no voice. 
The condusion that the PPP-model will not function in Gedaref inevitably raises the question how 
the model should be adapted to fit the local situation, or in what way the obstructions can be 
deared. 
These questions are not answered in this study, though several solutions are suggested. However, 
more research is necesarry to gain detailed descriptions of the underlying processes that take place 
in Gedaref to be able to make a distinction between the fûteen conditions regarding the 
development and succesfull functioning of applications of pubtic-private partnerships. 
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1. ONDERZOEKSKADER 

1.1. Aanleiding tot het onderzoek 

Stadsontwikkeling en planningstheorie voor Gedaref 
Sinds 1985 assisteert de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven bij de 
opzet van een planmatige stadsontwikkeling van de stad Gedaref in Soedan. De activiteiten die 
hiervoor werden ondernomen lagen in eerste instantie op het gebied van het verzamelen en 
onderzoeken van enkele voor stadsontwikkeling noodzakelijke gegevens, zoals inwonertal en 
ruimtelijke inrichting van de stad. Naarmate deze basisgegevens voor handen waren richtte het 
onderzoek zich meer op de vorming van een aangepaste planningstheorie voor de stad. Als 
uitgangspunt hierbij werden een drietal ontwikkelingssectoren onderscheiden: huisvesting, 
infrastructuur en economische activiteiten, terwijl de nadruk kwam te liggen op de bestuurlijke 
capaciteiten van de gemeente'. Naarmate het onderzoek vorderde en nadat de resultaten waren 
besproken met enkele ter zake kundige externe instanties zoals het Onderzoeksinstituut Technische 
Bestuurskunde Delft (OTB-Delft) en de Dienst Bestuurs Ondersteuning (DBO) van de gemeente 
Eindhoven tekenden zich steeds duidelijker de contouren af van deze nieuwe planningstheorie, 
waarin naast planningstechnieken ook bestuurlijke aspecten een rol spelen. 
Het resultaat van de verschillende onderzoeken is eind 1990 verschenen in de vorm van een 
structuurplan voor de stadsontwikkeling. In dit structuurplan is getracht de nieuwe planningstheorie 
te verwerken tot een bruikbaar instrument in de situatie van Gedaref. 
Het structuurplan beoogt alleen een kader te scheppen voor de gemeentelijke overheid, de 
uitvoering van het beleid zou zoveel mogelijk moeten worden overgedragen aan particulieren: 
stadsontwikkeling in Gedaref is alleen mogelijk als de overheid maximaal gebruik kan maken van 
de inbreng van de bevolking. 

Samenwerking tussen overheid en particulieren bij stadsontwikkeling 
In het structuurplan wordt dan ook meerdere malen de wens uitgesproken het particulier initiatief 
te betrekken bij de stadsontwikkelini. Voorwaarde hierbij is wel dat er een wezenlijke bijdrage 
wordt geleverd aan de stadsontwikkeling. Lang niet alle initiatieven hebben een positief effect op 
de ontwikkelingsmogelijkheden van de stad3

• 

Om enige garantie hiervoor te bieden zou een samenwerkingsverband moeten worden gecreëerd 
waarbij de gemeente enerzijds projecten stimuleert die inspelen op de behoefte van de bevolking 
en anderzijds een kader schept waarbinnen het particulier initiatief zich kan ontwikkelen. Voor de 
afstemming van het beleid op de behoefte die bij de bevolking leeft kan een overlegsituatie 
gecreëerd worden. De richtlijnen die dan als kader voor het overleg moeten dienen zijn gebaseerd 
op het gemeentelijke beleid ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling van de stad. Deze vorm 
van samenwerking ten behoeve van de realisatie van projecten in het kader van stadsontwikkeling 
wordt in de literatuur aangeduid met de term publiek-private samenwerking (PPS). Er is dus 
sprake van een overlegsituatie waarbij zowel particulieren als publieke partijen vertegenwoordigd 
zijn. Beide partijen brengen middelen in om een gemeenschappelijk doel, bijvoorbeeld een project, 
te realiseren. 

2 

2 

De problemen van de gemeente Gedaref ondervindt bij de planning van de stadsontwikkeling kunnen worden 
onderverdeeld in twee gebieden: ruimtelijke problemen doordat een ruimtelijk ontwikkelingsplan ontbreekt en bestuurlijke 
problemen omdat het kader waarbinnen de overheid moet opereren ontbreekt. 

Dit is overigens overeenkomstig het schaalniveau van het ''structuurplan". Het structuurplan kan worden beschouwd als een 
ruimtelijk Integratiekader op gemeentelijk niveau voor alle ruimtelij_'k relevante maatregelen. Het structuurplan vomu de 
basis voor een planmatige aanpak van het gemeentelijk ruimtelijk beleid (vergelijk C.A. Adriaanse e.a., Deventer 1984, pag 
122) 

Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van spontane nederzettingen in een cirkel om de stad. Het wordt voor de stad op 
deze wijze onmogelijk om zich in de naóije toekomst uit te breiden. 



Binnen het Gedaref-project wordt verondersteld dat samenwerking tussen overheid en particulieren 
onmisbaar is voor de realisatie van het gemeentelijk beleid. Deze veronderstelling is in grote lijnen 
ook terug te vinden in het huidige beleid in veel Nederlandse steden. 

Een studie naar het functioneren van PPS-constructies (in de Nederlandse situatie) kan van nut 
zijn voor de stadsontwikkeling van Gedaref. 

1.2. Relevantie van het onderzoek 

De rol van de overheid 
Teneinde publiek-private samenwerking te kunnen hanteren bij de stadsontwikkeling dient het 
gemeentelijk beleid aan te sluiten op de wensen van de bevolking in het algemeen en op die van de 
particuliere organisaties waarvan initiatieven verwacht worden in het bijzonder. 
De activiteiten die hiervoor moeten plaatsvinden zijn1

: 

- verbetering van de gemeentelijke organisatie: effectiever gebruik van de personele en materiële 
middelen; 

- verbetering van het functioneren van de gemeentelijke diensten, met name die diensten die een 
rol spelen in de stadsontwikkeling en het stedelijk beheer; 
de formulering van kaders waarbinnen PPS-overeenkomsten kunnen worden aangegaan. 

Er is bij de overheid in Nederland veel behoefte aan stedelijk en ruimtelijk onderzoek, vooral ook 
gericht op publieke-private samenwerkini. De laatste jaren wemelt het van de rapporten op dit 
gebied. Maar mijns inzien wordt hierin teveel de nadruk gelegd op de mogelijke voordelen hierbij 
voor de particuliere partner. 
De overheid behoudt echter een duidelijke verantwoordelijkheid vanuit de zorg voor het algemeen 
belani: bij het opstellen van de doelstellingen van PPS moet rekening gehouden worden met de 
vraag door wie en op welke wijze de uiteindelijke plannen het beste kunnen worden gerealiseerd. 
De noodzaak voor onderzoek naar de rol van de overheid in het kader van PPS is dus sterk 
aanwezig. Om trefzeker zaken te kunnen doen met de private sector in het kader van ruimtelijke 
ordening moet een sterke gemeentelijke overheid geconsolideerd worden. Want bovenal is het toch 
de gemeente die de totaalvisie ( = stedebouwkundig ontwikkelingsplan) over de stad beheert. 
Om tot een goede oordeelsvorming te kunnen komen over de genoemde rol van de overheid is 
tevens een specifiek onderzoek gewenst naar de totstandkoming en uitvoering van het ruimtelijk 
beleid4

• 

Nederland versus Gedaref 
Zoals eerder aangegeven vormt de situatie in Gedaref de aanleiding tot deze studie. Een studie 
naar de rol van de overheid in PPS-constructies bij de stedelijke vernieuwing in Nederland lijkt niet 
voor de hand te liggen. Enkele opmerkingen hierover zijn daarom noodzakelijk. 
In de eerste plaats is er het feit dat er geen informatie beschikbaar is over deze 
samenwerkingsvorm in ontwikkelingslanden. 
Verder zijn er enkele overeenkomsten aan te geven. Zowel in Nederland als Gedaref geldt 
namelijk, dat: 

PPS een bijdrage dient te leveren aan de toekomstige ontwikkeling van de stad; 
de samenwerking tussen particulieren en de overheid vraagt om een veranderde (bestuurlijke-) 
opstelling van de gemeentelijke overheid; 

- PPS wordt toegepast wegens gebrek aan publieke (fmanciële) middelen; 
- PPS wordt gebruikt om particuliere initiatieven in overeenstemming te brengen met het 

4 

ruimtelijk beleid; 
geen enkel bouw- of herstructureringsproject hetzelfde is. 

BWHI, TUE 1990, pag 58 

HJ.M.van Alphen en RH.N.Buiskool, Sen V maan 1988, pag 103 

E.H.Klijn en H.Kroes, NCW-magazine 2-1988, pag 57 

W.Turpijn e.a., Sen V okt. 1990, pag 392 
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Een ander punt dat genoemd moet worden is dat er een overeenkomst tussen de gemeente 
Eindhoven en Gedaref is afgesloten voor het verbeteren van het gemeentelijk functioneren in 
Gedaref. Daarbij verleent de gemeente Eindhoven bestuurlijke ondersteuning en staat de manier 
van planning centraal. De studie die in dit verslag staat beschreven kan mogelijk een bijdrage 
leveren aan deze opzet. 

1.3. Mstudeeronderwerp, probleemstelling en doelstelling 

Het afstudeeronderwerp 
Centraal in het afstudeeronderzoek staat een behandeling van algemene aspecten van Nederlandse 
PPS-constructies, in het bijzonder gericht op de positie van de (gemeentelijke-) overheid daarin. 
Een onderzoek naar de verschillende aspecten die komen kijken bij de realisatie van projecten 
door middel van PPS kan een belangrijke bijdrage leveren aan het inzicht in de mogelijkheid deze 
vorm van samenwerking te gebruiken bij het ruimtelijke beleid. Hierbij wordt er van uitgegaan dat 
het gebruik van particuliere inzet geschied in het belang van de verwezenlijking van de algemene 
doeleinden met betrekking tot de stadsontwikkeling. Een impliciete voorwaarde is echter dat 
stadsontwikkeling zodanig wordt geformuleerd dat particuliere inzet bruikbaar is. In het Gedaref
project is getracht dit te doen door binnen de drie ontwikkelingssectoren huisvesting, infrastructuur 
en economische activiteiten te beschrijven welke algemene taken door de gemeentelijke overheid 
moeten worden uitgevoerd, en welke mogelijk door particulieren. 

Probleemstelling en doelstelling 
Tegen de achtergrond van het onderzoekskader en een algemene interesse in de rol van de 
gemeentelijke overheid bij de ruimtelijke ontwikkeling wordt de volgende probleemstelling 
geformuleerd: Is het mogelijk PPS als middel te gebruiken om initiatieven van particulieren te 
koppelen aan het ruimtelijke beleid van de gemeente ten aanzien van de stadsontwikkeling. 
Aan de hand van deze probleemstelling onderscheid ik twee deelvragen: 
1) In hoeve"e moet het gemeentelijk beleid worden aangepast bij de toepassing van PPS. 
2) Kan PPS worden ingezet om ruimtelijke beleidsuitgangspunten te realiseren. 
Deze deelvragen worden hieronder kort behandeld, waarbij wordt aangegeven welke doelstelling 
met de beantwoording van deze vragen is beoogd. 

ad 1) De vooronderstelling die aan deze deelvraag ten grondslag ligt is dat een herziening van het 
gemeentelijke ruimtelijk beleid noodzakelijk is om optimaal gebruik te kunnen maken van 
PPS. Essentieel voor de beantwoording van deze vraag is een nauwkeurige analyse van de 
rol van de gemeentelijke overheid in PPS-constructies aan de hand van de literatuur. 
Met de beantwoording van deze vraag wordt getracht mogelijke randvoorwaarden te geven 
ten aanzien van de rol van de (gemeentelijke) overheid voordat gebruik kan worden 
gemaakt van PPS-constructies, zodanig dat haar doelstellingen ten aanzien van het ruimtelijk 
beleid veilig worden gesteld. 

ad 2) Voor de beantwoording van deze vraag is een case-studie van PPS noodzakelijk. In deze 
case-studie zal dan getoetst moeten worden of de door de overheid gestelde 
randvoorwaarden binnen de samenwerking worden gerespecteerd. 
Met de beantwoording van deze deelvraag kunnen mogelijk enkele condities geïdentificeerd 
worden die van belang zijn voor het veilig stellen van de randvoorwaarden binnen een 
concreet project. 

Naast de beantwoording van de deelvragen beoogt dit afstudeerverslag een prescriptief (recept) 
model te geven voor een succesvolle rol van de gemeentelijke overheid bij publiek-private 
samenwerking in kader van de stedelijke ontwikkeling in Nederland. 
Met een beschouwing of het model overdraagbaar is op de situatie in Gedaref wordt een 
terugkoppeling naar de aanleiding tot het onderzoek gemaakt. 
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1.4. Onderzoeksopzet 

I< PPS-CONSTRUCTES 

BIJ STEOELUKE VERNIEUWN; 

Figuur 2.2: Model van afstuderen 

Het afstudeeronderzoek wordt gekenmerkt door 
een afwisseling van praktijk en theorie. De 
actualiteit van het onderwerp ligt hieraan ten 
grondslag. 
Overeenkomstig de doelstellingen van het 
onderzoek is het verslag gesplitst in twee 
hoofdonderwerpen, te weten: 
1) een literatuurstudie (theorie); 
2) een case-studie (praktijk). 

Voorafgaand aan de twee hoofdonderwerpen 
wordt de problematiek in de stad Gedaref 
geschetst in het licht van het 
afstudeeronderzoek (hoofdstuk 2). De 
behandeling van de twee hoofdonderwerpen 
wordt ter afsluiting gevolgd door de formulering 

van een aantal aanbevelingen over de toepasbaarheid van de resultaten op de situatie in Gedaref. 
De onderzoeksopzet is schematisch weergegeven in figuur 1. 
De opzet van de hoofdonderwerpen wordt hieronder kort weergegeven. 

Literatuurstudie 
In de literatuurstudie ligt de nadruk op de verhouding overheid-particulier ten aanzien van de 
ruimtelijke ontwikkeling en de verklaring van de (her-)introductie van PPS. Daarnaast wordt aan 
de hand van de literatuur een beschrijving gegeven van zo veel mogelijk relevante aspecten van 
PPS. 
Het doel van de literatuurstudie is tweeledig: 
1) inzicht krijgen in de stand van zaken rond PPS; 
2) het opstellen van een hypothetisch kader betreffende de condities die van belang zijn voor het 

functioneren van de gemeente bij PPS in het kader van stedelijke ontwikkeling. 

De case-studie 
De case-studie dient een tweetal zaken: enerzijds moet het een aanvulling geven op het door 
middel van de literatuur verkregen hypothetische model, anderzijds moet het dit verdiepen, door 
toetsing van de in de literatuurstudie geformuleerde hypothesen aan de praktijk. 
Een voordeel van het doen van een case-studie naast de literatuurstudie is dat het een licht werpt 
op de complexiteit van de werkelijkheid. Hier tegenover staat het feit dat een case-studie weinig 
wetenschappelijke waarde heeft. Een combinatie van beide studies zou echter hieraan tegemoet 
moeten komen. 

Aangezien het fenomeen PPS pas recent wordt gebruikt heeft de literatuurstudie grotendeels 
betrekking op publikaties die na 1985 zijn verschenen. Verschillende (semi-) wetenschappelijke 
tijdschriften1 zijn gedurende de onderzoeksperiode doorgenomen op relevante artikelen. Daarnaast 
hebben de verschillende (afstudeer-) onderzoeken als input gediend (vergelijk de literatuurlijst). 
Voor de case-studie is contact gelegd met de gemeente Eindhoven. Dankzij de toegang tot de 
Informatievoorziening van de Dienst Stadsontwikkeling (DSO/DI) was ik in staat veel relevant 
materiaal door te lezen en te verwerken. 

Tijdschriflen zoals; Rooilijn, Beleid en Bestuur, Town Planning Review, Bouwrecht, NCW-magazine, Sen V, Intermediair, 
Geografische stud1es, etc. 
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2. STADSON1WIKKELING IN GEDAREF 

De stad Gedaref maakt een periode van versnelde groei door. Zó snel, dat het gemeentebestuur 
niet in staat is om deze groei in goede banen te leiden. Deze stad in Oost -Soedan verkeert in zeer 
moeilijke omstandigheden als gevolg van een enorme bevolkingstoename en een achteruitgang van 
de mogelijkheden van het stedelijk bestuur. Er wonen momenteel ongeveer 300.000 mensen (1991). 
Jarenlange droogte en een burgeroorlog in Zuid-Soedan en Ethiopië hebben een stroom 
vluchtelingen naar de stad gevoerd. De voorzieningen in de stad zijn overbelast en er is al jaren 
sprake van een ongeplande stadsontwikkeling: de overheid verliest de controle over de stad. 
Als een planmatige stadsontwikkeling ontbreekt, leidt dit spoedig tot een ontmoedigende situatie, 
er is geen zicht op wie waar woont, of wie wat doet. 
Zowel bij de plaatselijke overheid als de bevolking groeit het bewustzijn dat er een 
stadsontwikkelingsplan voor de toekomst tot stand moet worden gebracht. Dit is alléén mogelijk als 
overheid en inwoners samenwerken. Ook voor verbetering van woon- en leefomstandigheden is 
deze samenwerking noodzakelijk, omdat de overheid alléén daarin niet kan voorzien. 
De overheid onderkent haar tekorten op het gebied van organisatie en management. De inwoners 
van hun kant zien in dat alléén door gezamenlijk optreden van belangengroepen, zoals 
buurtbewoners of coöperatieve ondernemingen, iets bereikt kan worden. 

Binnen het Gedaref-Project wordt met de gemeente Gedaref gesproken over de toekomstige 
stadsontwikkeling. Met het Gedaref-project wordt getracht aan twee structurele problemen een 
bijdrage te leveren1

: 

1) aantrekken van financieringsbronnen voor projecten die een oplossing kunnen bieden voor 
knellende problemen op het vlak van infrastructuur, huisvesting en economische ontwikkeling. 

2) het ontwikkelen van een strategie waarmee deze projecten kunnen worden uitgevoerd en 
gehandhaafd: de zorg voor bestuur en beheer. 

Basis voor de assistentie vormt het onderzoek dat door de faculteit Bouwkunde van de Technische 
Universiteit Eindhoven wordt verricht. In overleg met de gemeente Gedaref is in 1990 een 
beleidsplan opgesteld waarin is vastgelegd dat de assistentie zich voornamelijk richt op drie 
sectoren: huisvesting, economische activiteiten en infrastructuur. In nauwe samenwerking met de 
plaatselijke overheid wordt binnen deze context gewerkt aan verschillende plannen en vindt 
beleidsondersteuning plaats. 
De kwaliteit van de benadering van de stedelijke problematiek ligt in het streven naar een 
eenvoudige oplossing die past in de plaatselijke context, waarbij zoveel mogelijk de ontwikkeling 
van de stad als geheel centraal staat. 

In paragraaf 1.1. wordt de stad beschreven aan de hand van enkele sociaal-geografische aspecten 
zoals bevolkingsgroei, voorzieningennivo en economische activiteiten. In paragraaf 1.2. wordt nader 
ingegaan op de projectorganisatie van het Gedaref-project en de doelstelling die door de 
organisatie wordt nagestreefd. De activiteiten van de organisatie concentreren zich op een tweetal 
aspecten: de ontwikkeling van een stedelijke planning, afgestemd op het bestuurlijk vermogen van 
de gemeentelijke departementen. In paragraaf 1.4. wordt het bestuurlijk vermogen van het 
gemeentelijk bestuur uitgewerkt, voor zover dit op het moment bekend is. In paragraaf 1.5. wordt 
het kader voor het afstuderen beschreven. Hierbij staat centraal dat de samenwerking tussen 
inwoners en het gemeentebestuur moet leiden tot een bijdrage aan de stadsontwikkeling. 

LVrolijks en P.Trago, Gedaref, stadsplanning in de Sahe~ PLAN 7-8, 1988, pag 35 
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2.1. De stad 

Inleiding 
De stad Gedaref ligt in oost-Soedan, op ongeveer 400 kilometer ten oosten van de hoofdstad 
Khartoum en 120 kilometer ten westen van de Ethiopische grens. De stad ligt aan de hoofdweg van 
Khartoum naar Port-Sudan. Het is de hoofdstad van de provincie Kassala, één van de twee 
provincies in de oostelijke regio en qua inwonertal de vijfde stad van het land. In 30 jaar tijd 
groeide de stad van een paar dorpen tot een stad met een bijzondere geografische situering: ten 
oosten van de Sahelzone, in de uitlopers van het Ethiopische bergland en doorkruist door droge 
rivieren (khor) die na het regenseizoen aanzwellen tot modderstromen'. 

Het doel van deze paragraaf is een beeld te schetsen van de huidige toestand in deze Soedanese 
stad. Hiertoe worden enkele algemene sociaal geografiSche kenmerken van de stad Gedaref 
beschreven zoals de bevolkingsontwikkeling, de ruimtelijke ontwikkeling en de economische 
situatie. 

GEDAREF 

khor 

Figuur 2: Gedaref 1991. Bron: DUGAP, Gedaref 1991, pag 14 

D 

BEBOUWING 

[\\ I tot 1987 

liillllmlllllm 1987-1990 

De intensieve gemechaniseerde landbouw en de grote bevolkingsdichtheid rond de stad gaat het ecologisch systeem ver te 
boven: verwoestijning is duidelijk zichtbaar roná de stadi waar vijftig jaar geleden bossen en savanne moeten zijn geweest, 
rest nu sleehls een käle vlakte (PLAN 7-8, 1988, pag 361 
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2.1.1. Bevolkingsontwikkeling 

INWONEI=lTAL (X 1.000) 
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Figuur 3: Schalting inwoners. Bron: P de Koek, 1990 

De stad heeft de laatste 25 jaar een versnelde 
groei doorgemaakt van ongeveer 25.000 
inwoners in 1960 tot 300.000 inwoners in 1990 
(figuur 2). Hiervan hebben 30.000 Soedanese 
migranten zich spontaan gevestigd aan de rand 
van de stad en nog eens 30.000 inwoners zijn 
vluchtelingen, afkomstig uit Ethiopië en 
Tsjaad1

• 

De jaarlijkse natuurlijke bevolkingsgroei van de 
stad ligt rond de 8%, maar het aantal 
Soedanese migranten groeit jaarlijks met 10%2

• 

De gemiddelde bevolkingsgroei voor Soedan ligt 
rond de 2,9% per jaar (1987)3

• Wanneer de 
huisvestingssituatie en de politieke situatie 
onveranderd blijven heeft Gedaref in het jaar 
2000 662.000 inwoners: 519.000 inwoners 

kunnen worden toegeschreven aan de natuurlijke groei; 143.000 inwoners zullen afkomstig zijn van 
buiten de stad4

• De snelle groei (figuur 3) kent een aantal oorzaken5
: 

de natuurlijke aanwas in Gedaref is hoog6
; 

in Soedan zijn verschillende bevolkingsbewegingen waar te nemen: ten gevolge van 
verwoestijning, opkomst van de gemechaniseerde landbouw en oorlog'. 

Hoewel Soedan een overwegend agrarisch land is, komen steeds meer mensen in stedelijke 
nederzettingen te wonen. In de periode 1956-1972 nam de urbane bevolking toe van 8,3 % tot 
17,6% en tegenwoordig wordt de urbanisatiegraad geschat op 25 %8 

Doordat de migranten uit verschillende regio's komen (zie figuur 49
), zijn in Gedaref ook 

DUGAP, Gedaref 1990, pag 8 

L. Vrolijks e.a., Eindhoven 1986, pag 16 en E.v. Beek en Beekman, Eindhoven 1989 

3 J. Post, Den Haag 1987, pag 25 
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IMWOO-Bulletin, jaargang 17, nr.1, maan 1989, pag 13 

Zoals de meeste ontwikkelingslanden heef! de leeftijdspiramide in Soedan een brede basis. Ongeveer 45 % van de inwoners 
is jonger dan 45 jaar (J.Post, Den Haag 1987, pag 25). Een groot aantal kinderen wordt nog steeds hoog gewaardeerd als 
bèste garantie voor een onbèkommerde oude däg en een gr_oot gezin wordt als geschenk van God beschOuwd. Het 
gemiádeld gewenst kinderaantal bedraagt 6,4 (S"udan Fertility Study, 1978) 

Volgens de volkstelling van 1983 trekken zo'n 2,2 miljoen mensen (10, 7% van de bevolking) als nomaden door het land. 
Met de toenemende verwoestijning wordt het graasgebied van deze bevolkingsgroep steeds ldeiner en vestigen zij zich met 
hun tenten aan de rand van de stad. Een tweede óevolkingsstroom wordt veroorzaakt door de arbeidsmzgratie. Door de 
situering in een landbouwgebied is de aantrekkingskracht zn het oogstseizoen enonn. De derde stroom vonnt een 
vluchtelingenstroom, die zowel uit Soedanesen alS uit bewoners van omringende landen wordt bepaald. Gedare[ krijgt de 
rekening gepresenteerd van jarenlange militaire strijd tussen Noord- en Zuid Soedan, Ethiopië, T#adiers en Zairezen. Het 
geschatte aantal vluchtelingen in Soedan is 1.129.()()() inwoners (5,4% van de totale bevolking) (maart 1986, UNHCR). 

J. Post, Den Haag 1987, pag 27 

In het cirkeldiagram zijn gegevens verwerkt van zeven nederzettingen. Dat hierbij 10% a!Jcomstig is uit Gedaref zelf is te 
wijten aan één .nederzetting, die als gevolg van de overloop uit de aangrenzende geplaniJe wijk, voornamelijk wordt bevolkt 
door mensen uzt Gedaref 
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verschillende stamverbanden aanwezig. Vooral 
in de spontane nederzettingen is geconstateerd 
dat nieuwkomers zich vestigen bij stamgenoten1

• 

Omdat zich een patroon van wijken heeft 
gevormd gerelateerd aan stamverbanden is de 
noodzaak tot (sociale) integratie gering. Het 
voordeel van de ruimtelijke en sociale 

Figuur 4: Origine bewoners S.S., Bron: v. Beek eindhaven 1989 

segregatie is dat er (nog) geen sprake is van 
sociale onrust, ondanks de grote verschillen die 
er bestaan tussen de overwegend islamitische 
bevolking van Gedaref en christelijke migranten 
uit het zuiden en het westen. Enkele wijken zijn, 
dankzij het systeem van sheiks, vergaand 
georganiseerd. Een nadeel van de segregatie is 
dat de interesse voor, en binding met, andere 
wijken gering is. 

2.1.2. Voorzieningen 

Door de snelle bevolkingsgroei staan de voorzieningen onder druk, wat tot uitdrukking komt in een 
totaal verwaarloosde infrastructuur2 en slechte woonomstandigheden. De aanvoer van drinkwater, 
elektriciteit, de medische- en hygiënische voorzieningen en de scholingsactiviteiten zijn overbelast. 
Als zoveel mensen in een onhygiënische situatie bij elkaar wonen, leidt dit tot gevaren voor de 
volksgezondheid en de leefbaarheid. Vrijwel altijd ontbreekt er drinkwater. Alleen het centrum van 
de stad heeft een waterleiding. De buitenwijken worden van water voorzien door middel van een 
watertank op een ezelkar. 
Alleen de duurdere wijken van Gedaref hebben een toiletvoorziening, in de vorm van een emmer 
die 's nachts wordt geleegd. Een beter toilet is een put in de grond (pitlatrine). Maar zo'n put 
raakt na verloop van tijd vol en dan moet er een nieuwe gegraven worden; dit is in een 
dichtbebouwde wijk vaak onmogelijk. Door de gemeente worden sceptic tanks als toiletvoor
zieningen aanbevolen. Die tank kan door een vrachtwagen worden geledigd. Het is een dure oplos
sing, maar goedkoper dan de aanleg van riolering. Er kan geen gemeentelijk rioleringstelsel 
gebouwd worden, omdat er gewoon te weinig water is om de buizen schoon te spoelen, de riolering 
zou snel verstopt raken. 
Naast de drinkwatervoorziening en de toiletvoorziening is ook het organiseren van een 
vuilophaaldienst een hygiënische voorwaarde voor een woonwijk. Momenteel kan men zien wat er 
gebeurt als hieraan niet de hand wordt gehouden, want door het toenemend aantal inwoners 
vervuilt de stad. Vooral de openbare wegen en paden zijn vervuild en er wordt afval gestort op 
ieder braak liggend stukje grond. 

E.v. Beek, S. Beekman, Eindhoven 1989 

2 Het stadscentrum is het middelpunt van de activiteiten in de stad en de regio. De motoriserin_g van het verkeer is snel 
opgekomen. Maar afgezien van de hoofdweg van Khanoum naar Pon Suilan en enkele hoofastraten in de stad, zijn de 
wegen nog onverhafá. Slechts enkele nvieren zijn overbrugd. Vooral in de regentijd leven dit problemen op: de wegen zijn 
onbegaanoaar waardoor de stad geïsoleerd raákt en ook äe verbinding tussen de verschillende stadsdelen wegvalt 
(L. Vi'olijks e.a., Eindhaven 1986) 

3 De drinkwatervoorziening voorziet 20 % van de bevolking van leidingwater, de overige zijn aangewezen op waterverkopers, 
die water uit putten halen. Deze situatie is er de oorzaak van dat in ae armste buunen (.10.000) inwoners, 1 op de 5 
kinderen onáer de vijfjaar sterft (BWHI, Eindhaven 1990, pag 52). Er is in Gedaref een structureeltekon aan water, 
omdat de stad in de "Sahel-zone ligt. Het water dat er is, wordt duur verkocht. Het gezin dat water moet kopen bij een 
watennan, geep 10x zoveel geld uil als de rijke inwoners die een kraan in de keukèn hebben. De aanleg van drinkwater
voorzieningen heeft daarom een hoge prioriteit, niet alleen om de volksgezondheidsredenen, maar ook omdat er dan meer 
geld over ólijft om eten te kopen of hit huis te onderhouden (vergelijk E.Ter Veld e.a., Eindhoven 1988) 
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2.1.3. Economische activiteiten 

De stad Gedaref dankt zijn bestaansrecht aan het feit dat het een knooppunt is in het 
distributienetwerk. Enerzijds fungeert zij als verzamelpunt van agrarisch surplus, anderzijds ligt zij 
gesitueerd aan de belangrijkste doorgang van Khartoum naar Port-Sudan. De hoofdstad en de 
havenstad onderhouden intensieve betrekkingen via de geasfalteerde hoofdweg. De stad Gedaref 
heeft verder als regionale hoofdplaats een belangrijke bestuursfunctie. De overheid is dan ook een 
belangrijke werkgever. Het merendeel van de stedelijke bevolking moet echter een bestaan 
opbouwen in het (in-)formele circuit van markt- en straathandel en de landbouw. De fragiele 
bestaansbasis in de stad maakt dat veel mensen (voor de zekerheid) verschillende banen tegelijk 
hebben. 

Gedaref is het centrum van een groot landbouwgebied. Tussen 1940 en 1960 zijn grootschalige 
regenafhankelijke graangebieden aangelegd. Gedaref vormt het centrum van de handel in de 
landbouwprodukten. De landbouw is de voornaamste bron van werkgelegenheid. Vooral tijdens het 
oogstseizoen, van augustus tot november, is rond 70% van de bevolking werkzaam in de landbouw 
of de aanverwante bedrijvigheid1

• 

Door de aanhoudende droogte, sprinkhanenplagen en uitputting van de grond valt de oogst ieder 
jaar kleiner uit en stijgt hiermee de werkeloosheid. Het vertrouwen in de agrarische sector als 
motor van de economie is niet sterk. Er wordt dringend gevraagd om alternatieve mogelijkheden 
voor de stedelijke economie en werkgelegenheid. 
In zo'n situatie verwacht men dat de overheid maatregelen neemt en een beleid ontwikkeld 
waardoor vestiging of ontwikkeling van alternatieve bedrijvigheid mogelijk wordt gestimuleerd. 

Het centrum van de stad is het belangrijkste handelsgebied voor de regio en de stadsbewoners. 
Bijna alle winkels, kleine detailhandel, handwerkslieden, restaurants en kantoren zijn in het 
centrum van de stad gevestigd2 Dit leidt tot overbevolking van de beschikbare lokaties en congestie 
van de infrastructuur in het centrum. Met de toekomstige bevolkingsprognose mag worden 
verwacht dat de activiteiten in het centrum alleen maar zullen toenemen. De 
uitbreidingsmogelijkheden voor het stadscentrum zijn gering. Een mogelijke oplossing voor dit 
probleem is het creëren van enkele sub-centra in de stad. Vooral goederen die noodzakelijk zijn 
voor de dagelijkse behoefte kunnen naar de buitenwijken worden verplaatst. Maar ook enkele 
functies die veel ruimte absorberen of vervuilend werken zoals de smederij en de opslag van 
goederen komen voor verplaatsing naar andere lokaties in aanmerking. 
De spreiding van activiteiten wordt bemoeilijkt door de slechte infrastructuur, daardoor vormt het 
stadscentrum ook het decor voor speculatieve activiteiten. De huren van de marktplaatsen liggen 
hoog en er worden veel investeringsvoorstellen bij de gemeente ingediend3

, terwijl voor de kleinere 
centra vrijwel geen activiteiten worden ondernomen. Het is daarom noodzakelijk dat in bestaande 
sub-centra de fysieke structuur (zoals drainage en egaliseren) van de markten wordt verbeterd, 
voordat sprake kan zijn van een spreidingsbeleid. 

2.2. Het Gedaref-Project 

Inleiding 
In 1985 vroeg het gemeentebestuur van Gedaref in een brief aan de faculteit Bouwkunde van de 
Technische Universiteit Eindhoven assistentie bij het zoeken naar oplossingen voor de problemen 
van haar stad. Met name het opzetten van een planmatige stadsontwikkeling had hoge prioriteit. 
Aanvankelijk leefde in Gedaref de verwachting dat de westerse deskundigen met een panklare 
oplossing de stad vooruit zouden helpen en dat dit middels een serie rapporten en tekeningen zou 
worden gepresenteerd4

• Gaandeweg groeide het inzicht dat er gezocht moest worden naar een 

P.Beekman, Den Haag 1987, pag 12 

2 1.Bode, Eindhoven/Leiden 1990 

3 DUGAP, Gedaref 1990, pag 31 

4 A.Ovington en P.Beekman, Bestuur, jaargang 9 december 1990 nr. 11, pag 294 
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aangepaste methode voor de stadsplanning. Het uitgangspunt hierbij is, dat de gemeentelijke 
overheid zich moet inzetten voor de meest essentiële zaken in de stadsontwikkeling. Versnippering 
door aandacht voor details of particuliere belangen (wat in Gedaref vaak voor komt) moet worden 
vermeden. De aanpak wordt gebaseerd op die taken die de gemeente nu al met succes verricht, 
zoals stedelijke hygiëne en de organisatie van bewonersgroepen. 
Na een verkennend onderzoek werd besloten het Gedaref-project op te nemen in het 
wetenschappelijk onderzoeksprogramma van de faculteit Bouwkunde met als doel een bijdrage te 
leveren aan het inzicht op het gebied van bouwen, stadsontwikkeling en bestuur in 
ontwikkelingslanden, en een band te leggen met verwante disciplines aan andere universiteiten1

• 

Als gevolg hiervan is in het kader van de samenwerking met de stad Gedaref een breed assistentie
programma opgezet. In 1986 wordt een projectbureau opgericht (DUGAP) met een door de 
Stichting Nederlandse Vrijwilligers aangestelde projectcoördinator. 

Op basis van uitgebreid vooronderzoek door studententeams (DUT) is een beleidsplan voor de 
stadsontwikkeling opgezet. Het op gang brengen van een planmatige stadsontwikkeling wordt in 
principe gebaseerd op drie aspecten die de gemeente in staat is om te beheren. Sinds 1988 verleent 
ook de gemeente Eindhoven haar medewerking aan de Gedaref-activiteiten. De gemeentelijke 
afdeling Managementondersteuning levert een bijdrage aan een onderzoek naar het bestuurlijk 
functioneren van de gemeentelijke instanties in Gedaref (urban management). Het 
stadsontwikkelingsplan dient als kader voor alle projectactiviteiten die via een particuliere stichting 
worden uitgevoerd: de Stichting Projektkoppeling Eindhoven-Gedaref. 

In dit hoofdstuk staat de organisatie (paragraaf 2.2.1.), de doelstellingen (paragraaf 2.2.2.) en de tot 
nu toe bereikte resultaten (paragraaf 2.2.3.) van het Gedaref-project centraal. 

2.2.1. De Organisatie 

OUGAP 
GEMEENTE 

I c:oc«l ... TOR I f----,....----l GEDAREF 

Figuur 5: Organisatiestructuur betrokken instanties. 

DeSPEG 

DUGAP 
De activiteiten worden ter plaatse 
gecoördineerd door het projectbureau DUGAP 
(Dutch University Gedaref Assistance 
Program), een buro dat met hulp van de 
Bouwkunde faculteit daarvoor in 1986 is 
opgericht. De permanent aanwezige coördinator 
vervult de functie van adviseur voor het 
gemeentebestuur inzake de stadsontwikkeling 
In 1992 wordt een tweede medewerker 
aangesteld (een organisatiedeskundige) voor de 
ondersteuning op het gebied van het urban 
management. 

De SPEG is het belangrijkste orgaan binnen het Gedarefproject. 
Doelstelling van de Stichting Projectkoppeling Eindhoven-Gedaref is het uitvoeren van het 
gemeentelijk raadsbesluit inzake de projectkoppelini. Een belangrijk doel is het beleid en de 
planning van de stadsontwikkeling te verbeteren en zodoende de effectiviteit van de hulpprojecten 

Naast de Universiteit Eindhoven zijn nog verschillende ander onderzoeksinstanties betrokken bij het project. Het 
Onderzoeksinstituut voor Technische Bestuurskunde van de TU-Delft is bij het project betrokken vanwege zijn bijzondere 
kennis met betrekking tot de bestuursproblematiek; De Erasmus Unzversiteit Rotteri:lam in verband met äe economische 
aspecten en HTS'en äoor het land in verband met de uit te voeren projecten. 

In maart 1987 besluit de gemeenteraad van Eindhoven een projectkoppeling aan te gaan met de stad Gedaref in Oost
Soedan. Onder een projectkoppeling verstaan wij de ondersteuning áoor een Nederlandse gemeente van een gemeente in de 
derde wereld bij de uilVoering van projecten. De koppeling houdt tevens in dat de bevolking (organisaties) in de 
Nederlandse gemeente in het project participeert en ilaardoor wordt ingelicht over de derde-werëld-problematiek en de 
situatie rond het project. Bovendien IS er met de gemeente Gedaref in maart 1989 een overeenkoenst gesloten waarbij de 
Dienst Bestuursondersteuning (DBO) van de gemeente Eindhoven, de gemeente Gedaref gaat helpen bij de organisatie van 
de gemeentelijke taken m.n. op het gebied van de stadsontwikkeling en het beheer. 
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te vergroten. De ervaring heeft geleerd dat de gebrekkige organisatie van de gemeente Gedaref 
een nadelig effect heeft op het tot stand komen van de verschillende projecten. Men schiet vooral 
te kort in de voorbereiding en de uitvoering van het beleid en in het beheer van de gemeentelijke 
voorzieningen. Om daarin verbetering aan te brengen stelt de gemeente Eindhoven de 
deskundigheid van het ambtelijk apparaat ter beschikking. Vooral op het gebied van het 
management, statistiek en onderzoek. Daarnaast kampt men bij de gemeente Gedaref met een 
groot tekort aan inventaris en gebrekkige apparatuur. De gemeente Eindhoven zal daarom ook 
kantoor- en telefoon-apparatuur ter beschikking stellen die in het eigen apparaat overtollig zijn 
geworden. Eindhoven is de eerste Nederlandse gemeente die op deze specifieke manier 
ontwikkelingshulp verleent: van bestuurlijke ondersteuning naar stadsplanning, waarin projecten 
passen. 

OrganisatieSPEG 
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven. Het bestuur van de 
stichting bestaat uit vertegenwoordigers van de Eindhovense Universiteit en afgevaardigden uit 
Derde Wereld groepen onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. 
De stichting ontvangt een subsidie van de gemeente Eindhoven voor het laten functioneren van de 
algemene stichtingsactiviteiten. Met de uitvoerende activiteiten worden verschillende werkgroepen 
belast. 
Zo is er een werkgroep voorlichting en bewustwording, die informatie over de projecten verzorgt; 
een werkgroep studie- en onderzoek, die het onderzoek coördineert en een werkgroep DUGAP, 
die het kantoor in Gedaref beheert. 
Voor een bijzondere activiteit van grote omvang wordt eventueel een extra werkgroep opgericht. 
De voorzitters van de werkgroepen zijn tevens lid van het bestuur van de Stichting. 

Activiteiten SPEG 
De activiteiten van de Stichting op het gebied van voorlichting aan de Eindhovense bevolking zijn 
gekoppeld aan de projecten die in Gedaref worden opgezet. Vanuit een project wordt gezocht naar 
een relatie met een ondersteunende organisatie of een bedrijf in Eindhoven van hetzelfde karakter. 
Een bouwbedrijf kan een bouwmaterialenfabriek mee helpen opzetten, een drinkwaterbedrijf geeft 
watermeters voor een waterproject en een school werkt mee aan een project voor leermiddelen. 
Voorlichting leidt op deze manier niet alleen tot actie maar nodigt ook uit tot participatie in het 
project, men kan een project adopteren. 

2.2.2. Doelstelling en Doelgroep 

Doelstelling 
Doelstelling van het Gedaref-project is het bevorderen van een op het bestuur afgestemde 
stadsontwikkeling die aansluit op de behoeften en initiatieven van de inwoners en waarin acute 
problemen voorrang kunnen krijgen (watervoorziening, hygiëne etc.). 
Er wordt binnen het project de nadruk gelegd op de huisvestingsproblematiek. DUGAP is echter 
ook actief betrokken bij de verbetering van de centra van economische activiteit en de 
verkeersstructuur. Deze activiteiten hebben geen direct gevolg wat betreft het verbeteren van de 
levensomstandigheden, maar raken aan de verbetering van de stad als geheel. Er zal een positief 
effect uitgaan naar de economische bedrijvigheid, met als gevolg een uitbreiding van de 
werkgelegenheid en inkomensgeneratie. Op deze wijze wordt op verschillende schaalniveaus 
bijgedragen aan de verbetering van de habitat. 
Bij de afweging van projecten heeft het inschatten van de context en het effect van een oplossing 
op de verbetering van de positie van kansarme groepen een belangrijke functie. 
Het verbeteren van de leefomstandigheden zal hoofdzakelijk moeten gebeuren door het eigen 
initiatief van de betrokkenen. Bovendien zullen daaruit voortkomende kosten ook door de 
betrokkenen zelf moeten worden opgebracht: de ingezette fondsen functioneren als een roulerend 
fonds, met een startkapitaal of garantie. Daarom heeft het aspect van werkgelegenheid naast dat 
van participatie een centrale plaats bij alle activiteiten die worden ondernomen. 
Om de samenwerking tussen de bevolking en de overheid te kunnen realiseren, zal het 
gemeentelijk beleid moeten aansluiten op de wensen van de bevolking, vooral van particuliere 
organisaties waarvan initiatieven verwacht worden zoals bewonersorganisaties, ondernemers, etc. 

Uit de doelstelling van het DUGAP kunnen de werkzaamheden worden afgeleid: "In samenwerking 
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met de plaatselijke instanties ontwikkelen van een planning voor de stadsontwikkeling die is afgestemd 
op de plaatselijke middelen en mogelijkheden en waarbinnen prioriteit kan worden gegeven aan het 
oplossen van acute problemen". Deze doelstelling nodigt niet alleen uit tot studie en onderzoek, 
maar vraagt ook overleg en samenwerking met de plaatselijke instanties. 

Doelgroep 
Op het gebied van stadsontwikkeling gaat het in het bijzonder om het verbeteren van de woon-, 
werk- en leefsituatie van kansarme groepen. Hieruit komen voorstellen voor projecten voor 
bijvoorbeeld huisvesting, voorzieningen als onderwijs en gezondheidszorg, openbare hygiëne, 
drinkwatervoorziening, werkgelegenheid en inkomensverbetering. 
De inwoners van Gedaref zijn de doelgroep, in het bijzonder de lage-inkomensgroepen. Van de 
inwoners van Gedaref behoort ca. 80 % van de inwoners tot de lage inkomensgroepen1

• 

De situatie van de armste inwoners wordt steeds problematischer, omdat zij het meest lijden onder 
een gebrekkige planning en bestuur. 

Er is een goede samenwerking met de gemeente Gedaref en de doelgroep tot stand gebracht. Voor 
ieder project wordt overlegd met de gemeente over de beste inpassing in de stadsontwikkeling, 
samen met de inwoners wordt de opzet en uitvoering gerealiseerd. 
Het algemeen devies voor de hulpprojecten is doeltreffend en duidelijk: er worden alleen projecten 
aangenomen die door de gemeente zijn goedgekeurd en die de mensen zelf kunnen opzetten, 
uitvoeren en in stand houden. Een organisatorisch verband tussen bewoners onderling speelt hierbij 
een rol. De zgn. Buurtcomités vervullen een belangrijke rol bij alles wat collectief tot stand moet 
komen. De inwoners merken dat op deze wijze meer succes wordt behaald, en de gemeente gaat 
inzien dat de stadsontwikkeling hiervan profiteert. DUGAP zet zich in om vragen van comités te 
beantwoorden en steunt initiatieven vanuit deze comités. Bij elk verzoek om steun wordt met de 
desbetreffende comités overlegd wat de meest effectieve manier van samenwerking zal zijn om tot 
overeenstemming met de overheid te komen. Deze opstelling en betrokkenheid van DUGAP zal 
een stimulans zijn om in meer buurten comités op te richten. 

2.2.3. Resultaten 

Hulpverlening ongecoördineerd 
De gemeente Gedaref heeft in de afgelopen jaar met fondsen van UNHCR, EEG en de provincie 
Kassala enkele bruggen in hoofdverkeerswegen kunnen bouwen. Ook zijn enkele kilometers weg 
verhard en geasfalteerd door een Chinese wegenbouwer. Een Finse hulporganisatie werkt 
momenteel aan de verbetering en uitbreiding van het elektriciteitsnet (in samenwerking met de 
National Water Corporation). Maar al deze activiteiten spelen zich ad-hoc af, zonder dat er sprake 
is van overleg met de gemeentelijke diensten in het kader van een struktuurplan. De gemeente zelf 
werkt echter ook volgens het ad-hoc principe en het structuurplan stamt uit 1979. Het Ministerie 
voor Huisvesting en Publieke werken oefent sterke druk uit op het stadsbestuur om een 
ontwikkelingsplan voor de stad op te stellen, waarbinnen aangeboden hulpprojecten kunnen worden 
geplaatst2

• 

DUGAP ontwikkelt in haar betrokkenheid bij de stad Gedaref adviezen en projecten voor de 
oplossing van acute problemen. maar werkt daarnaast ook aan een ontwikkelingsplan voor de stad 
op lange termijn. Het formuleren van projecten vindt plaats binnen de context voor het groter 
geheel. 

Risico-factoren 
In vijf jaar van Eindhovense betrokkenheid is onder andere een uitbreidingswijk voor de stad 
ontwikkeld, het Housing Pilot-project (2.000 plots), en een structuurplan voor de stad opgezet. De 
implementatie verloopt echter moeizaam. Ten aanzien van de implementatie kunnen enkele 
risicofactoren worden onderscheiden: 

de politieke situatie in Soedan; 
de niet doorgevoerde decentralisatie van bevoegdheden; 

Tot de laagste inkomensgroepen lwren die mensen die een inkomen hebben dat lager dan LS 800per maand ligt. Het 
gemiddelde inkomen li~ tussen de LS 30.000 en LS 50.000 (ambtenarensalaris) (peil februari 1989, gebaseerd op DHV
consulting Engeneers, Amersfoort 1986, pag 1.3) 

2 Projectbeschrijving, SNV Den Haag, 1989, pag 16 
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- de aanhoudende stroom vluchtelingen; 
de instabiliteit van het klimaat (droogte afgewisseld met hevige regens); 
de watervoorziening en de energie-voorziening. 

Een probleem is momenteel de politieke situatie, waardoor de gemeentelijke democratie 
gedurende enige tijd buiten werking is gesteld. Deze situatie heeft gedurende enige tijd de 
uitvoering van het project geblokkeerd. Er is geen continuïteit in bestuur: in de vijf jaar dat het 
project loopt is er aan vijf burgemeesters in Gedaref uitgelegd wat het Gedaref project inhield. 
Met name de gemeente Eindhoven heeft sinds haar betrokkenheid met enige nadruk om een 
serieuze behandeling gevraagd. 

Samenwerking tussen organisaties voor projecten 
In 1988 heeft de Engelse organisatie Save The Childeren Fund (SCF.UK) in samenwerking met 
DUGAP een project gefmancierd voor de verbetering van de afwatering en vuilophaaldienst in het 
stadscentrum. SCF fmanciert ook de aanleg van een hoofddrinkwaterleiding voor de 
watervoorziening van het zuidelijk deel van de stad. In samenhang daarmee zijn ook middelen 
verkregen voor de aanleg van de drinkwatervoorziening in twee woonbuurten. 

Via SPEG worden eveneens verschillende projecten gefinancierd. De stichting heeft fondsen 
verworven voor de uitvoering van: 
- een huisvestingsproject (35.000 inwoners), ondersteund door de Nederlandse Habitat-commissie 

en woningbouwverenigingen; 
een sanitatieproject in een woonbuurt; 
een drinkwaterproject in een woonbuurt met behulp van Stichting Vluchteling; 
een vuilophaaldienst met de medewerking van de Vastenaktie Nederland; 

- verschillende bouwprojecten voor scholen. 

Uit de betrokkenheid van verschillende buurtcomités ontstaan eveneens projecten. In 1988 heeft 
DUGAP de fmanciële middelen verworven voor de vernieuwing- en de verbetering van de scholen 
in twee woonbuurten (vier gebouwen). De fondsen zijn verkregen uit de medewerking van 
buitenlandse ambassades. 

2.3. Het bestuurlijk vermogen 

2.3.1. Algemeen 

aandacht voor lokaal bestuur 
De huidige belangstelling voor het lokaal bestuur in ontwikkelingslanden is een hernieuwde 
belangstelling1

• De koloniale overheden bleven klein door de mogelijkheid terug te vallen op het 
staatsapparaat van het eigen moederland. Bij het op gang komen van de dekolonisatie begin jaren 
60 in het bijzonder in Afrika, werd veel aandacht besteed aan de overgang van een koloniaal 
bestuur naar een nieuw overheidsapparaat. Het opbouwen van een sterk eigen bestuur en 
management werd als een van de belangrijkste taken gezien in de ontwikkeling van nieuwe staten 
in Afrika2

• Door de onafhankelijkheid namen de bestuurstaken toe die niet opgevangen konden 
worden door voldoende gekwalificeerd personeel: de bestuurscapaciteit nam af. 
De aandacht van de voormalige kolonisten richtte zich op de ontwikkeling van externe factoren die 
de ontwikkeling in Afrika belemmerde, zoals handelsbarrières en oliecrisis (70-er jaren). Daarna 
stond vooral de ontwikkeling van de landbouw (voor middenklasse boeren) sterk in de 
belangstelling (80-er jaren). 
Nu wordt, in het Nederlandse ontwikkelingsbeleid aangestuurd op een meer evenwichtige 

Nationale Raad voor Advies voor Ontwikkelingslanden, Den Haag 1989, pag 5 

2 De grenzen russen de Aj'rikaanse landen zijn vastgesteld 0.2 de conferentie van Berlijn. Hierbij werd geen rekening gehouden 
met de sociaal-geografische omstandigheáen in A~ zetJ. De grenzen doorsneden allerlei traditionele systemen. 
Dekolonisatie bracht een verdere versnippering met zich mee, dus de discrep_antie tuSSen staat en sociaal-geografische 
verschillen is levensgroot aanwezig in de bestuursproblematiek van Afrilw (Vergelijk advies NR voor Ontwikléelmgslanden, 
1989). 

3 C.Bryant e.a., Boulder 1982, pag 31 
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benadering waarin zowel interne (bestuurlijke/ organisatorische)- als externe factoren een rol 
krijgen, en waarbij zowel de landbouw, als de steden kernpunt van activiteit zijn1

• 

Lokaal bestuur en stadsontwikkeling 
Er zijn veel actoren betrokken bij de ontwikkeling van de stad: lokale- provinciale-, regionale- en 
nationale overheden, de formele- en informele sector, wijkorganisaties, huishoudens en 
individuelen. De enige actor die dankzij zijn positie een visie heeft op de totale ontwikkeling van de 
stad is de lokale overheid. Daarom is binnen de stadsontwikkeling een belangrijke rol weggelegd 
voor deze overheid. De overheid moet in staat zijn het kader te scheppen waarbinnen de 
ontwikkelingen plaats vinden en zij is tevens de aangewezen persoon om de belangen van de aller
armste te behartigen. Hiervoor is het echter noodzakelijk dat de lokale overheid het mandaat krijgt 
van hogere overheden om inkomsten te generen en om een eigen beleid op te stellen 
(decentralisatie )2

• 

Stadsontwikkeling en ontwikkelingshulp 
Huisvesting voor armen heeft zich sinds de 60-er jaren ontwikkeld tot een belangrijk item in de 
ontwikkelingsprogramma's. Een korte evaluatie van de belangrijkste kernbegrippen geeft een beeld 
van een continu leerproces3

: 

1) In eerste instantie (rond 1965) trachtten beleidmakers een oplossing te vinden voor het begrip 
low-income housing. Door het gebruik van veelal dure materialen en een ontwerp dat niet aan 
de levensstijl was aangepast, waren de ontwikkelde woningen te duur en niet in trek; 

2) Met de introductie van smaller Houses met een kern aan basisvoorzieningen (rond 1970) 
trachtte men de kosten enigszins te drukken, maar de ontwikkelde woningen vielen veelal te 
klein uit: de bewoners hielden geen geld over om de huizen te voltooien. 

3) De introductie vanself-help (sites and services) leverde in eerste instantie rond 1975 goede 
resultaten4

• De kosten bleven beperkt en de woningen waren naar wens door de nauwe 
betrokkenheid van bewoners. Maar ook bij deze vorm van huisvesting stuitte men na verloop 
van tijd op problemen. Niet alle projecten komen in aanmerking voor self-help en de 
geprojecteerde services waren te kostbaar in exploitatie en handhaving. Slechts de ongeschoolde 
arbeid kon door de bewoners zelf verricht worden, waarbij de zelforganisatie van inwoners een 
belangrijke voorwaarde was. Voor de aanleg van leidingen moest alsnog een dure vakman 
ingehuurd worden5

• Ook de planning van voorzieningen kon niet aan bewoners worden 
overgelaten. 

Bij al deze oplossingen werd verondersteld dat de bewoners de beschikking hadden over een eigen 
woonruimte enjof een bepaald kapitaal. Mumtaz veronderstelt (rond 1985) dat ten aanzien van het 
huisvestingsbeleid vooral de legalisatie belangrijk is6

: 

de bewoners hebben het recht op een plot; 
de bewoner moet de mogelijkheid geboden worden tot kapitaal-accumulatie. 

Daarnaast veronderstelt hij dat de lokale overheid basistaken moet vervullen en 
toekomstperspectief moet bieden, zoals met het opstellen van een ruimtelijk ontwikkelingsplan, 
maar dat daarnaast door het gebrek aan fmanciële middelen de uitvoering zoveel mogelijk in 
handen moet komen van particulieren7

• Van hier uit redenerend komt hij tot een nieuw begrip, 
dat centraal staat in het huisvestingsbeleid: 
4) de support approach: de overheid is niet draagkrachtig genoeg om een ontwikkeling te 

realiseren, maar zij kan de gewenste ontwikkeling wel aanmoedigen. Hierbij dient de lokale 
overheid optimaal gebruik te maken van bestaande organisatorische verbanden en het potentieel 

Ministerie v. Buitenlandse Zaken, Den Haag 1990 

Urban Management, an assesment, Habitat News, vol11-3, 1989 

3 Vrij naar The Housing Question (and some answers), Babar Mumtaz Mimar, juni 1988 

4 J.F.C. Turner, Pantheon Books, 1976 

5 Vergelijk: S.Beekman, Eindhoven 1987 

6 The Housing Question (and some answers), Babar Mumtaz Mimar, juni 1988 

7 Vergelijk ook D. Me. NeilJ: ''Planning with implementation in view'; Town Planning Review 7, 1985, pag 203-218 
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binnen de verschillende wijken1
• 

De situatie in Gedaref 
Het belang van een goed functionerend openbaar bestuur ten aanzien van onder andere het 
huisvestingsbeleid wordt ook in het Gedaref-project onderkend. 
Huisvestingsbeleid heeft in Soedan echter een lage prioriteit: het wordt gezien als een niet
produktieve sector (1% van het nationaal budget wordt besteed aan huisvestingsbeleid). Op 
Nationaal niveau worden nauwelijks enige innovaties ten aanzien van het huisvestingsbeleid 
doorgevoerd. De lokale overheid wordt hierdoor het zwaarst getroffen. De gemeente Gedaref 
beschikt nauwelijks over middelen om verbeteringen aan te brengen en de economische crisis die 
Soedan teistert, maakt de mogelijkheid om iets te ondernemen alleen maar kleiner. Op lokaal 
niveau kampt de gemeente met verschillende organisatorische- en materiële problemen2

: 

steeds wisselende bestuursfunctionarissen; 
het aantal deskundigen waarover de gemeente kan beschikken om de noodzakelijke taken uit te 
voeren wordt steeds kleiner; 
veel energie gaat verloren in een slechte bedrijfsorganisatie. In de huidige situatie werkt iedere 
dienst voor zichzelf; 
produktiemiddelen als goede bureaus en typemachines ontbreken. 

Het gegeven dat een aantal diensten niet tot de gemeente behoort, maar onder landelijke of 
regionale bevoegdheid valt, maakt het functioneren nog problematischer. 

In de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op het huidige functioneren van het openbaar 
bestuur in Soedan, specifiek gericht op het huisvestingsbeleid (paragraaf 1.3.2.). In paragraaf 1.3.3. 
wordt beschreven op wat voor wijze het Gedaref-project tracht bij te dragen aan een verbetering 
van het functioneren van het bestuurlijk apparaat. 

2.3.2. Het overheidsapparaat 

Het overheidsapparaat in Soedan is groot, complex en gecentraliseerd (het aantal overheidsbanen 
groeide van 67.000 in 1974 tot 120.000 in 1977t De verantwoordelijkheden van de verschillende 
departementen zijn vaag gedefinieerd. Er zijn verschillende instanties betrokken bij de ontwikkeling 
van het huisvestingsbeleid in Gedaref. 
De overheid in Soedan bestaat uit vier niveaus: een nationaal-, een regionaal-, een provinciaal- en 
een gemeentelijk niveau5

• Sinds 1980 bestaat er een National Housing Committee die op Nationaal 
niveau een huisvestingspolitiek formuleert. Het regionaal niveau is door deze commissie ingesteld 
om de decentralisatie van de staatstaken te vergemakkelijken waarbij de regionale overheid taken 
van de provinciale overheid kan overnemen6

• Op de verschillende niveaus worden de taken met 
betrekking tot de huisvesting onder gebracht in ministeries en departementen. Op elk niveau is en 
een Ministry of Housing and Pub/ie Works waarin zowel infrastructurele als planningactiviteiten 
worden ondergebracht. 

Op nationaal niveau is het ministery onderverdeeld in verschillende departementen. Hiernaast 

Afrikt! kenmerkt zich door een "economy of affection". Hierin vormen familie en gemeenschapsbewuste mensen de basis 
voor bedrijyigheid, aldus Hyden. De invloed van de economy of affection strekt nch uit tot de top van de samenleving en 
het stedeliJk milieu. Veel burgers hebben meer te verwachten van áe sociale groep waartoe ze befwren dan van de loliále 
overheid. Pluspunten van deze sociale ordening liggen op het terrein van overleVen, handhoven van sociale verbanden en 
van lokale ontwikkelingen (er komen onder meer mvesteringen tot stand, kredietverlening en onderwijs). Minpunten zijn te 
herleiden tot het feit dat sociale verplichtingen de belangstening en mogelijkheden van liét individu lieperken om P.Ublieke 
aangelegenheden buiten de gemeenschap te steunen. Het kan een bepeJkte lokale kijk bevorderen ten koste van principes 
waaropoijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkeling is gebaseerd (G.Hyd~n, London 1983 en M.Mamdan~ ''Het 
landböuwvraagstuk en de strijd om democratie m Afrika'; Derde Wereld jaargang 6 1988 nr. 3/4) 

2 A.Ovington en P.Beekman, "Poging tot stadsplanning in Soedan~ Bestuur jaargang 9-111990, pag 293 

3 

4 

5 

6 
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Over het algemeen zijn er weinig deskundigen beschikbaar, want een baan in overheidsdienst is voor een goed opgeleide 
niet attractief, men zoekt een baan in de njkere golfstaten (BWHI, Eindhoven 1990, pag 52 

T.Franken, Eindhoven 1988, pag 23 

Qp nationaal niveau zijn de ministeries gevestigd in Khartoum, Soedan is onderverdeeld in verschillende regio's. De 
Kastem Region, waarvan het hoofdkantoor in Kassala is gevestigd is verdeeld in twee provincies. Gedaref is de hoofdstad 
van de Kassala province. Kassala province is onderverdee1d in acht districten, waarvan er drie direct beirekking hebben op 
Gedaref de Northern Gedaref Rural Council; de Southern Gedaref Rural Council en de Gedaref Town Council (/.Bode, 
Eindhóven/Leiden 1990, pag 3). 

S.Beekman, onderzoeksvoorstel WSO, 1988, pag 4 



functioneert zelfstandig een National Water Corporation en een Electricity Board, welke beide grote 
invloed hebben op het huisvestingsbeleid. De Water Corporation en de Electricity Board hebben in 
alle grote steden van Soedan een eigen bureau. 
Het regionaal niveau werd in 1980 officieel bekrachtigd door middel van de Regional Government 
Act. Op regionaal niveau bestaat het ministry uit drie departementen: een Land Registration 
Department, een Survey Department en een Town Planning Office. Plannen die zijn opgesteld op 
lokaal niveau moeten worden goedgekeurd door het regionaal niveau. Op provinciaal niveau vindt 
de coördinatie plaats tussen de regionale en de lokale overheid. De provincie functioneert als een 
soort intermediair. De verschillende departementen van regionaal niveau zijn ook terug te vinden 
op gemeentelijk niveau. Alleen wordt er een vierde departement aan toegevoegd: de Building 
Office, die bouwwerken controleert aan de hand van de op nationaal niveau opgestelde 
bebouwingsvoorschriften (figuur 6). 

gemeentelijk niveau 
De taak om een huisvestingsbeleid op te stellen wordt gedelegeerd naar het gemeentelijk niveau. 
De gemeentelijke overheid bestond tot 1985 uit een gekozen vertegenwoordiging (het 
Administrative Committee) en de gemeentelijke departementen. Na de val van Numeiri werden de 
vertegenwoordigers vervangen door afgevaardigden van de verschillende departementen, die kwa 
technisch advies bijgestaan werden door vertegenwoordigers van regionaal of zelfs nationaal niveau. 
In deze periode was er geen scheiding tussen wetgevende en uitvoerende macht. In november 1989 
is, om opnieuw de democratie binnen de gemeente te waarborgen, na verkiezingen in iedere wijk 
van de stad een officieel neigltbourhood committee ingesteld. Deze comités nemen verschillende 
uitvoerende taken van de gemeente over1

• Van ieder committee wordt één afgevaardigde 
aangesteld als lid van een nieuw administrative committee Ganuari 1990). Hiermee wordt opnieuw 
een scheiding aangebracht tussen de wetgevende en de uitvoerende macht. 

NATIONAAL I 
NIVEAU 

WATER 
CORPORATION 

ELECTRICITY 
BOARD 

REGIONAAL 
NIVEAU 

PLANNING 
OFFICE 

SURVEY 
DEPARTMENT 

BUILDING 
OFFICE 

ADMINISTRATON 
OFFICE 

LANDREG HEAL TH 
OFFICE OFFICE 

Figuur 6: Betrokken overheidsorganen bij het huisvestingsbeleid. 

Financiële middelen 

De departementen die bij de totstandkoming 
van het beleid zijn betrokken zijn van 
verschillende niveaus afkomstig. 
Decentralisatie in Soedan heeft ertoe geleid dat 
de gemeente Gedaref de voorzieningen als 
onderwijs en gezondheidszorg zelf behartigd. 
Daarnaast is de gemeente belast met de 
administratie van alle gegevens van haar 
inwoners. De Planning Office die in gedaref is 
gevestigd en belast is met het uitvoeren van het 
huisvestingsbeleid is verantwoording schuldig 
aan het regionaal niveau. 

Voor fmanciële middelen is de gemeentelijke overheid volledig afhankelijk van het regionale 
niveau. 
Elk jaar wordt er een begroting opgesteld en verzonden naar het regionale departement in Kassala. 
De aanvraag wordt zowel inhoudelijk als op de verschillende voorgestelde bedragen getoetst. 
Nieuwe activiteiten kunnen niet worden ondernomen voordat de regio haar goedkeuring heeft 
gegeven. Financiële middelen vormen de basis voor de uitvoering van het huisvestingsbeleid. Het 
totale budget van de gemeente bestaat voor 10 % uit lokale inkomsten als belasting en leges, en 
voor 90 % uit een bijdrage van de centrale overheid2

• Sinds de coup van 1989 is het goedgekeurde 
budget voor de gemeente 1/15 van het totaal te besteden bedrag van 1989. Dit vormt een extra 

De neighbourlwod committees worden gekozen door buunbewoners en officieel door de wet erkend. Zij zijn 
verantwoordelijk voor het basisonderwzjs in de wijk, de distributie van (frülp-) goederen de veiligheid m de wijk, etc. De 
Een gekozen l1d uit het committee venegenwoordigd de wijk bij de verschillendé vergaJeringen met de gemeente (/.Bode, 
Eindhoven/Leiden 1990, pag 5) 

BWHI, Eindlwven 1990, pag 52 
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restrictie bij de uitvoering van de overheidstaken op het gebied van huisvesting. 
Het budget bestaat uit drie delen: salarissen, onderhoud van publieke diensten als wegen en 
schoolmateriaal en een deel voor de financiering van nieuwe activiteiten1

• 

Begroting 1989/1990 (1 LS = Fl 0,16) 

categorie ingediend gehonoreerd gehonoreerd in % 

personeelskosten LS 9.3%.525 LS 9.3%.525 100% 

onderhoud voorzieningen LS 4.800.5% LS 1.741.923 36% 

nieuwe ontwikkelingen LS 25.109.000 LS 150.000 0,6% 

Totale middelen LS 39.306.121 LS 12.288.448 31% 

De goedkeuring bedraagt slechts 31 % van de aangevraagde middelen, alleen de post salarissen 
voor het personeel wordt volledig gehonoreerd. Het is met deze begroting niet mogelijk nieuwe 
ontwikkelingen zoals stadsuitbreiding en uitbreiding van de voorzieningen te verwezenlijken. Voor 
het handhaven van de stad (wegen, bruggen, gebouwen, elektriciteit, etc.) is een bedrag van LS 
1.750.000 beschikbaar, dat is omgerekend Fl 280.000 (pei11990), voor een stad met 300.000 
mwoners. 

2.3.3. Bestuurlijk vermogen en het Gedaref-project 

In 1990 is een inventariserend onderzoek afgerond ten aanzien van het bestuurlijk vermogen van de 
gemeente Gedaref. Het is daarom nog te vroeg om uitspraken te doen over een bestuurlijke 
coördinatie van het beleid voor de stadsontwikkeling. Wel kunnen in navolging van de support 
approach zoals die door Mumtaz is geformuleerd en in vergelijking met andere literatuur enkele 
uitgangspunten voor het gewenste overheidsfunctioneren worden geformuleerd. 

Zo wordt van decentralisatie verwacht dat het de grootste bijdrage zal leveren aan de verbetering 
van het functioneren op lokaal niveau. De bevolking zou effectiever betrokken worden bij het 
opstellen van het beleid. Voor Gedaref is het dan noodzakelijk dat het plan ingaat op de behoefte 
van de bevolking, en niet ontwikkeld wordt op basis van het automatisme van het planningssysteem 
naar aanleiding van de klasse-verdeling. Slechts met behulp van een marktgerichte benadering kan 
een plan aan relevantie en acceptatie winnen3

• 

Het begrip decentralisatie kan niet zonder meer worden gezien als oplossing van organisatorische 
problemen. Het vergt een nauwkeurige analyse om te bepalen of en onder welke omstandigheden 
decentralisatie kan leiden tot verbetering van bestuur en management. Een andere oplossing die 
wordt aangedragen is het overdragen van verschillende overheidstaken aan de particuliere sector 
(huishoudens e.d.). Dit kan op problemen stuiten, aangezien de publieke sector tamelijk zwak is 
ontwikkeld en de produktiesystemen weinig flexibel4

• Binnen het Gedaref-project wordt daarom 
gepleit voor een overheid die zich concentreert op een aantal kerntaken5 in het beleid en deze 
ontwikkelt en bewaakt. 
Toch wordt verwacht dat vooral dit laatste punt binnen het Gedaref-project een eerste bijdrage kan 
leveren aan een mogelijke bestuurlijke verbetering van de lokale overheid. Voordat hierover echter 
enige uitspraken gedaan kunnen worden is het noodzakelijk dat er meer bekend wordt over de 
betrokkenheid van particulieren bij de stadsontwikkeling, en de mogelijkheid voor de lokale 

2 

/.Bode, EindhovenjLeiden 1990, pag 19 

"Urban Management Program'; overview of program activities, executed jointlv by the World Bank and UNCHS, Habitat 
februari 1989, "Urban Management, an assesment'; Habitat maart 1989, Werkgroep Bestuur in Ontwikkelingslanden 
(WB/0) van IHS, oktober J!J90 

D.Con~;_''Decentralisation, the last fashion in development administration~ Pub/ie Administration and Development, 
vol. 3, 1988, pag 97-109 

4 NR voor Ontwikkelingssamenwerking, Den Haag 1989 

s 
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Genoemd worden de verzorging van en~e en water, de allocatie van functies en het verbeteren van de bestuurlijke 
structuur (vergelijk P.Beekriian in BWHI, Eindhoven 1990, pag 63) 



overheid om door middel van samenwerking (publiek-private samenwerking) haar ruimtelijk beleid 
gestalte te geven. 

2.4. Ruimtelijke planning 

De bouwkundefaculteit van de Technische Universiteit in Eindhoven zoekt samen met het 
gemeentebestuur van de stad Gedaref naar een bruikbare vorm van planning voor Gedaref. Het 
uitgangspunt hierbij is, dat de gemeentelijke overheid zich in deze situatie moet inzetten voor de 
planning van de meest essentiele zaken binnen de stadsontwikkeling. Versnippering door aandacht 
voor details of persoonlijke belangen moet worden vermeden1

• 

2.4.1. De stedelijke ontwikkeling 

Bebouwingswijze 
Een van de kenmerken van de stad Gedaref is de enorme uitgestrektheid. Dit hangt samen met de 
overheersende woonvorm. Morfologisch gezien lijkt de stad op een groot dorp. 
In Gedaref wonen de meeste mensen in een Gutthia2

, een ronde hut (80% procent van de 300.000 
inwoners van de stad woont in deze hutten). Voor het wonen in dit klimaat is de hut ideaal. Ze 
biedt voldoende bescherming tegen de zon en laat de verkoelende wind enigszins door. De hutten 
worden gebouwd met afval uit de landbouw. Daar wordt dura (een soort maïs) verbouwd wat na 
de oogst stevige stengels oplevert. Het bouwen van een gutthia is sterk afhankelijk van de oogst. 
Bij een slechte oogst zijn de stengels te dun en te kort om als bouwmateriaal gebruikt te worden. 
Er kan ook alleen gebouwd worden vlak na de oogst, omdat de stengels in het droge klimaat snel 
uitdrogen en te bros worden om te verwerken. Zo ligt er in Gedaref dus een verband tussen de 
woningbouw en de oogst, of beter gezegd tussen de stadsontwikkeling en het klimaat, omdat het 
klimaat de oogst beïnvloedt. 
De hutten worden gebouwd op een een perceel grond van ( 400 m2, 20 x 20), een plof. Elke plot 
is afgeschermd van de straat door middel van een rieten schutting. Soms worden voor de om
heining ook wel platgeslagen olie-drums gebruikt. De schutting is een middel om de status van het 
gezin uit te drukken. De schutting voorkomt dat mensen vanaf de straat naar binnen kijken, zo 
blijft de privacy op de plot bewaard. Aan de privacy van de familie wordt in de Islamitische 
samenleving veel waarde gehecht. De straat is het domein van de man, de plot is het privé-terrein, 
het domein van de vrouw4

• 

Stadsuitbreiding 
De explosieve toename van het aantal inwoners verloopt niet zonder problemen. Vroeger bestond 
Gedaref uit een samenstel van kleine dorpen, waarvan de bebouwing was gesitueerd op de hoger 
gelegen gebieden. Daartussen bevonden zich de beddingen van de regenrivieren. Geleidelijk 
groeide het gebied tussen de oude dorpskernen dicht en ontstond één stad. 
Op dit moment zijn er ca. 49.000 geplande plots. Daarnaast kent de stad ook enkele spontane 

A.Ovington en P .Beekman, Bestuur, jaargang 9 december 1990 nr. 11, pag 294 

2 Een Guttia vonnt samen met een schutting een huis. Het erf met de schutting eromheen vonnt de woonkamer, de hutten 
dienen om in te stapel! of om gasten te ontvangen. De bouwstijl van deze luitten is eenvoudig; bij_ een goede oogst is er 
voldoende bouwmateriaal aanwezig. Een funáerin_g is niet nodig, gezien het üchte bouwmateriaal, ondi:mks de weinig 
draaglaachtige klei (B.Belterman, EindhoVen 198'1). 

3 

4 

Op een plot zijn nog meer bouwwerken te vinden. Ze wordt er veel gebruik gemaakt van "rakubo's'; een soort zonnescherm 
van riet en van ''kuinuks~ kleine schuurtjes waar bijvoorbeeld het water beWaard wordt. de pannen staan, of de geiten 
overnachten. Bij de welgestelde inwoners van Gedaref staan wel vijf bouwsels op een plot, waaronder drie K!JUhia 's. De 
qpen ruimte wordt gebruikt als de "woonkamer". Overdag is de luit veel te warm en speelt het leven zich bulten af (J.van 
Toren, Eindhoven 1988) 

De strenge scheiding in activiteiten is ook op een plot zichtbaar. De Elot is verdeeld in een "vrouwen-" en een "man-
nen gedeelte". Er is een hut voor vrouwen en een voor mannen. De njkere families hebben zelfs een hut voor de gasten. De 
hut voor de vrouwen is afgeschermd door een rieten mat die is opgehangen aan een paar pa1en. Hierachier kan de vrouw 
haar eigen activiteiten Uitvoeren zonder zichtbaar te zijn voor mannen. Het vrouwengedeelte van de plot is veel goter dan 
dat van de mannen, omdat zij ook veel meer tijd op ile plot doorbrengen (vergelijk Haga KashiJ Baäri, Asia N"ews agency, 
1986) 
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nederzettingen1
• Gemiddeld wordt een plot in de stad bezet door 8,3 personen. 

Bij een instroom van volwassenen (vluchtelingen) komt het mechanisme van planning onder druk 
te staan: er moet à la minute werkgelegenheid zijn en de produktie van goederen en diensten moet 
snel worden aangepast. 

AANTAL PLOTS (X 1.000) 
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Figuur 7: Benodigde plots Gedaref (bezetting 8,3 personen). Bron: P.Kock, 1990 

Aangenomen wordt dat deniet-Soedanesevluchtelingen weer terug zullen keren naar hun land 
indien de situatie daar verbeterd. Als deze bevolkingsgroep niet meer wordt meegeteld is het 
inwonertal in het jaar 2000 gestegen tot ongeveer 600.000 inwoners (zie paragraaf 1.1.1). Uitgaande 
van een bezetting van 8,3 personen per plot zijn er dan 72.000 plots nodig. Dit betekent dat er nog 
23.000 plots bij moeten komen tot het jaar 2000. Voor de Soedanese migranten worden momenteel 
1000 nieuwe plots per jaar verwezenlijkt. Tot 1996 kan hiermee de bevolkingsgroei worden 
opgevangen (zie figuur 7), waarbij de verschillende reserves die thans in en om de stad aanwezig 
zijn gebruikt worden voor de tijdelijke huisvesting van (Soedanese en niet-Soedanese) migranten. 
Om de exponentieel groeiende bevolking ook na 1996 te kunnen huisvesten zal het aantal nieuwe 
plots sterk moeten toenemen. Uiterlijk 1994 zullen hiervoor plannen opgesteld moeten worden, 
gezien de lange procedure die met de implementatie gepaard gaat. 
Dit stelt de stad voor een problematische situatie: 

al de gebieden in de stad zijn volgepland; 
de stad heeft zijn grenzen verlegd tot aan de heuvels in het oosten en de snelweg van Khartoum 
naar Port Sudan in het noorden. 

De enige uitbreidingsmogelijkheid is in zuid-westelijke richting. Deze uitbreiding heeft als 
consequentie dat de woonwijken ver van het servicegebied van het stadscentrum worden verwijderd 
en daardoor weinig bestaansmogelijkheden hebben. 
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Mensen die naar de stad zijn gevlucht bouwen in deze wijken een hut, de nieuwkomers vestigen zich bij voorkeur bij 
mensen van dezelfde herkomst. Zo komt het dat er hele stammen in niet geP..Iande wijken biJ elkaar wonen, met hun eigen 
regels en gewoonten. Het zijn wijken zonder enige vorm van voorzieningen. Deze wijléen bevmden zich hygienische gezien in 
erbarmeujke omstandigheden (E.v. Beek en S.Bèekman, UtrechtjEindlloven 1998) 



2.4.2. Het ruimtelijk beleid tot 1990 

De Planning Office in Gedaref is in 1981 opgericht. Voor die tijd jaar voerde de gemeente geen 
officieel huisvestingsbeleid, maar werden de voorschriften (Town planning regulations) als 
wetgeving gebruikt. 

De Town Planning Regulations 
De basis van de ruimtelijke structuur van het centrum van de stad Gedaref is gevormd toen 
Soedan Engels protectoraat was: vierkante laagbouwblokken met varanda's. Sinds de koloniale tijd 
wordt het systeem van stadsinrichting bepaald door de Town Planning regulations (1957)1

• Hierbij 
wordt het grondgebied van de stad opgedeeld in een viertal woonklassen, die globaal in een 
cirkelpatroon rond het centrum liggen (zie figuur 2). De klassen onderscheiden zich van elkaar 
door kavelgrootte, voorzieningen en bebouwingswijze2

• 

De gebieden rond het centrum van Gedaref hebben een verschillende karakter. Naast twee eerste 
klas woonwijken bevindt er zich een overheidswijk, waarin zowel de kantoren als de 
ambtswoningen bevinden. Verder wordt het centrum omgeven door twee praktisch ongebruikte 
gebieden: een militair exercitie-terrein en een ongebruikt spooremplacement Via een 
overgangszone van geplande wijjken komt men aan de rand van de stad in een gebied waar de de 

Figuur 8: verdeling van woonklasse over Gedaref 

onvolgroeide uitbreidingsgebieden ( overspili-
D area) en de spontane woonzones (spontanous 

seulement) elkaar overlappen. 
De regulations schrijven ook voor dat de 
overheid verantwoordelijk is voor de verkaveling 
en de aanleg van basisvoorzieningen. 
Verschillende departementen dragen hiertoe de 
nodige gegevens aan zodat op gemeentelijk nivo 
aan een kavel een prijskaartje wordt gehangen, 
afhankelijk van de woonklasse. Nadat iemand 
de kavel heeft gekocht verzorgt de eigenaar zelf 
de bebouwing van het perceel, die aan bepaalde 
bouwvoorschriften moet voldoen. 

Sinds 1981 concentreert het gemeentelijk huisvestingsbeleid zich op een drietal speerpunten: 
1) de herinrichting van bestaande woonwijken (de zogenaamde replanning); 
2) de planning van uitbreidingsgebieden; 
3) het tegengaan van spontane nederzettingen. 

!.Post, Den Haag 1987, pag 33 

2 

, .. T.Q.~ .. f.l!mf!Ü!K.!.fgy_{{l.(Ïf!M..l2.~.?. •••• ~·····················································~···································································································: 
~ . .l:!.~~t: ......... t ... ~!g/?/?.!!f!. .•••••••....•••. t. .. er.Q.Q.«!!iJ.ImY.Ü~L ........••••...•••.. t ... Y.Q.Q!P.f!.!Ï!IK~!!ÏYf!.I1H •••.•.••••.•.•.•.••.•....••.••.•••.•.••••••••..••..........••• ~ 
~ 1 ~ 800 m • ~ duurzame materialen ~ aansluiting op waterle~l}g en electriciteit, eigen septic ~ 
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L. ................... L ..................................... l .................................................... .1 ... Y.Il.9.r?.!f.Q.Ï!!Kf.Q. ...........•.....•.....•........•••.......•...........••....••......•... j 
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Het beleid tot 1990 
Het beleid tot 1990 was geconcentreerd rond een drietal speerpunten: 
1) de replanning; 
2) planning van uitbreidingsgebieden; 
3) de spontane nederzettingen. 

ad 1) Re planning 
De eerste opdracht voor de Planning Office in 1981 was het herstruktureren van 21 organisch 
gegroeide wijken. De wijken moesten gereorganiseerd worden volgens een rasterpatroon en 
gelegaliseerd worden tot tweede en derde klas wijken. Bovendien zouden de noodzakelijke 
voorzieningen als drinkwater en onderwijsfaciliteiten worden aangelegd. De dichtheid van deze 
wijken in de stad zou door middel van overspill areas1 aanzienlijk verlaagd worden. De 
herstrukturering van de wijken verliep redelijk voorspoedig maar niet geheel probleemloos2

: 

- de aanleg van verschillende voorzieningen als waterleidingen en electriciteit heeft ernstige 
vertraging opgelopen door het gebrek aan fmanciele middelen; 
er zijn vooraf geen duidelijke criteria opgesteld voor wie rechten kan laten gelden op een plot 
in een herstruktureringsgebied. Het gevolg is dat veel gezinnen zich illegaal toch weer in hun 
oorspronkelijke woonbuurt vestigen; 
de overspill areas worden door wijkbewoners beschouwd als toekomstige uitbreiding van hun 
wijk, met het gevolg dat deze gebieden pas over enkele jaren volgebouwd worden. Verschillende 
spontane nederzettingen hebben zich op deze lokaties ontwikkeld, wat in de toekomst tot 
problemen kan leiden3

• 

ad 2) Planning van uitbreidingsgebieden 
Het eerste plan voor de uitbreiding van de stad is opgezet in 1977 en betreft de extension El 
Sadaga genoemd. Het voorzag in de opzet van 2.500 plots in de eerste en de derde klasse. Maar na 
tien jaar was slechts een klein deel van de plots volgebouwd, omdat de beloofde voorzieningen 
achterwege bleven4

• Sinds 1987 wordt er gewerkt aan een nieuw uitbreidingsplan voor de stad. In 
samenwerking met DUGAP wordt het Housing Pilot Project ontwikkeld voor 2.000 plots. Ook hier 
gaat het om een mix van eerste en derde klas plots, maar mèt de garantie dat watervoorziening en 
electriciteit zal worden aangelegd. Een probleem vormt de verdeling van de plots over de 
bevolking. In 1989 circuleerde er een lijst binnen de Administration Office met namen van 
stadsbewoners die in aanmerking kwamen voor een plot, zo'n 18.000 mannen met hun gezinnen. 
De conclusie is dat de behoefte aan een nieuwe plot groot is. 

ad 3) De spontane nederzettingen 
In de spontane nederzettingen rond de stad wonen de armste inwoners van Gedaref. Tot voor kort 
was het beleid ten aanzien van de bewoners van deze nederzettingen gebaseerd op een voorlopige 
verblijfsvergunning. Indien de bewoners konden aantoben dat zij langer dan vijf jaar woonachtig 
waren in Gedaref konden zij recht doen gelden op een plot in de stad. 
In 1987 is er echter door de Planning Office een wet uitgevaardigd die de gemente het recht geeft 
deze nederzettingen te verwijderen als zij de ruimtelijke ontwikkeling van de stad belemmeren5 

omdat de gemeente de te verwijderen gezinnen echter geen alternatief biedt vestigen zij zich 
opnieuw aan de rand van de stad6

• 

2 

Een overspiU-area is. een gebied dof. naast een gerepla_nde wijk .iJ gesitueerd en p{aats nwet bieden aan de gezinnen die 
vanwege ile replanmng van hun WIJk geen plot meer m deze WIJk toegewezen kiijgen. 

T.Franken, Eindhoven 1988, pag 32 

3 E.v. Beek en S.Beekman, Eindhoven/Utrecht 1989 

4 L. Vrolijks e.a., Eindhoven 1986 

5 E. Beshir, Gedaref Planning Office 1987, pag 2 

6 Dit was voor DUGAP aanleiding om een herhuisvestingSJJlan voor deze inwoners op te stellen (vergelijk E. v. Beek en 
S.Beekman, EindhovenjUtrecht en P.de Koek, GedareJ !991) 
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Bebouwingsvoorschriften 
De gemeente hanteert enkele bebouwingsvoorschriften voor het gebruik en de inrichting van een 
plot. Een hut moet 2.5 meter van de schutting verwijderd staan en er moet een ruimte van 7 meter 
tussen de hutten worden vrijgehouden. De richtlijnen zijn voornamelijk ingegevn door het 
brandgevaar. Het bouwen in Gedaref gaat gepaard met enkele specifieke problemen1

: 

de grond in Gedaref bestaat uit een klei-soort (black colton soil) die in de droge periode 
keihard is en waar dus goed op gebouwd zou kunnen worden, maar die tijdens de regenperiode 
verandert in een spons. Zware bouwsels, zoals een bakstenen huis, moeten daarom goed gefun
deerd worden. Hutten daarentegen zijn gebouwd van licht materiaal en daarom uitermate 
geschikt voor deze bodem; 

- bij hevige slagregens in de regentijd spoelen veel hutten weg of storten in. De leem waarmee 
veel hutten worden ingesmeerd om ze in goede conditie te houden spoelt dan eveneens weg. 
Als na elk regenseizoen de hut opnieuw bepleisterd wordt, blijft ze zeker vijftien jaar 
bewoonbaar. Maar aangezien veel mensen door werk buitenshuis geen tijd meer hebben om 
hun hut ieder jaar op te knappen, gaan de hutten in Gedaref veel korter mee, zo'n 8 ja~. 

2.4.3. De knelpunten binnen het beleid 

Er is een soort patstelling ontstaan, waarin langzaam bekend wordt welke (ruimtelijke) problemen 
de stad in de toekomst te wachten staat. Maar iedereen wacht op iedereen om een eerste aanzet te 
geven voor een mogelijke oplossing. 

Verouderde voorschriften 
Naar aanleiding van de Town Planning Regulations zou de gemeente verschillende taken moeten 
initieren en uitvoeren. De overheid is echter niet in staat gebleken om haar taken te verrichten, 
zowel om fmanciele als organisatorische redenen. 
In het verleden werd de inrichting van wijken veelal bekostigd uit algemene middelen. Toen de 
overheidsfmaniceen in de jaren zeventig steeds meer onder druk kwamen te staan werd geleidelijk 
overgestapt op het systeem van zelffmanicering, wat inhield dat de kavels verkocht werden op basis 
van de reeele produktiekosten. Daarmee werd de toegangsdrempel aanmerkelijk verhoogd en zelfs 
een derde klasse kavel voor veel mensen onbetaalbaat. 
De aanleg van de essentiele voorzieningen bleef door de ineficiente werking van het 
overheidsapparaat en geldgebrek achterwegen4

• In veel nieuw geplande wijken wordt niet gebouwd 
omdat er geen watervoorziening aanwezig is. Al deze factoren hebben ertoe geleid dat de stedelijke 
groei vooral wordt opgevangen via een proces van woonverdichting en illegale bezetting van 
stukken grond aan de rand van de stad, waardoor men toch nog kan profiteren van de 
voorzieningen in de bestaande wijken. 
Met de verdichting van de stad komen ook de bouwvoorschriften met betrekking tot kavelgrootte 
en inrichting in de verdrukking. Anderzijds leiden deze voorschriften bij uitbreiding van de stad tot 
grote problemen: 
het idee van grote kavels ligt verankerd in de manier van leven; maar de ruimtelijke spreiding 
maakt de aanleg van watersystemen, drainage en electriciteit kostbaar. 

Overbelasting voorzieningensysteem 
De bevolkingsaanwas in de nederzettingen schept een bijzondere problematiek voor bestuurders en 
stadsplanners van Gedaref. Bij een natuurlijke groei valt redelijk te voorspellen wanneer bepaalde 
voorzieningen moeten worden gerealiseerd. In zo'n situatie kan stadsplanning, ook op lange 
termijn, op de verwachte groei worden afgestemd. Als de overheid haar greep op de 
stadsontwikkeling verliest gaat dit vooral ten koste van de situatie van de armste groepen bewoners. 
Ook de overheid zelf ondervindt de nadelen van deze verstoorde situatie: stadsplanning is 
onmogelijk en omdat er geen zicht is op de ordening van de stad kan overal alles gebeuren. 

B.Belterman, Eindhoven 1989 

2 Het gevolg van deze omstandigheden is dat bewoners veel geld moeten investeren in een huis: een belangrijk deel van het 
inkomen wordt besteed aan het wonen, hetzij als kredietverstrekking aan familie, hetzij voor eigen gebruik· 

3 T.Franken, Eindhoven 1989 en J.Post, Den Haag 1987 

4 Voor een deel is het geldgebrek van de gemeentelijke overheid weer terug te voeren op het slecht functioneren van het 
gemeentelijk apparaat: áe gemeentelijke belasting wordt niet consequent geint. 
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Bovendien loopt de overheid een deel van haar inkomen uit belastingen mis door gebrek aan 
overzicht. Het ontbrekene van een stadsplanning leidt onheroepelijk tot een ontmoedigende 
situatie: zij die bereid zijn tot investeren in eigen ontwikkeling, stelllen dit uit of besteden hun geld 
op een andere plaats. Het privé-initiatief kan alleen van de grond komen als de mensen 
toekomstperspectief geboden wordt in de vorm van stadsplanning: stadsplanning als wenkend 
perspectief. 

2.4.4. Een aangepaste planning 

De discussie met de gemeente Gedaref over de noodzaak van stadsplanning heeft geleid tot het 
inzicht dat er gezocht moet worden naar een aangepaste planningsmethodiek. 
Het vermogen van de plaatselijke overheid om de stadsontwikkeling te plannen, uit te voeren en te 
beheren dient als uitgangspunt voor de opzet van een aangepaste stadsplanning1

• Grootschalige 
planning in de vorm van een Masterplan of geavanceerde systemen en technieken komen in de 
situatie van Gedaref niet van pas. De gemeente beschikt slechts over een beperkt aantal 
deskundigen en heeft de beschikking over bescheiden middelen om haar taken uit te voeren. De 
aanpak wordt gebaseerd op zaken die de gemeente momenteel met succes verricht en beheerst, 
bijvoorbeeld op het gebied van de stedelijke hygiene of de organisatie van bewonersgroepen. Op 
het gebied van de planologische ontwikkeling wordt aangenomen dat met de controle op de 
ontwikkeling van een beperkt aantal sectoren in feite de totale stadsontwikkeling in de hand kan 
worden gehouden. 
Het onderzoek naar de stadsontwikkeling van Gedaref concentreerd zich op et;n tweetal aspecten: 
a) het onderzoek naar de ontwikkeling van zogenaamde sturende factoren; 
b) het onderzoek naar een mogelijke planvorm hiervoor. 

Het theoretisch model 
De theoretische basis voor een aangepast stadsontwikkelingsbeleid voor Gedaref vormt de 
planningstheorie van D. Me Neill2

• De stad wordt gedacht te zijn opgebouwd uit een viertal 
functies: het wonen, het werken, het verkeer en de recreatie3

• Sinds de introduktie van deze 
begrippen wordt verondersteld dat het goed functioneren van de stad afhankelijk is van de 
ruimtelijke samenhang tussen deze facetten. Deze theorie wordt door Me. Neill weerlegd door de 
samenhang van de stad te beschouwen op basis van communicatie-relatie verbanden. Het creeeren 
van een ruimtelijke samenhang tussen de verschillende functies levert dus geen wezenlijke bijdrage 
aan het positief functioneren van de stad4

• 

De stadsontwikkeling in de theorie van Mc.Neill is de resultante van het succesvol richting geven 
van de overheid aan de particuliere initiatieven, waarbij de stad als situatie de randvoorwaarden 
schept. 
Vanuit deze theorie worden ten aanzien van een mogelijke planvorm een drietal uitgangspunten 
gehanteerd: 
1 het vermogen van de gemeentelijke overheid tot planning en sturing is beperkt; 
2 het particulier initiatief moet bij de stadsontwikkeling betrokken worden; 
3 de huidige stad en elke instantie daarbinnen vormt het uitgangspunt voor een bepaalde 

(specifieke) ontwikkeling. 
De gegeven uitgangspunten leiden tot een eerste conclusie dat alleen het hoogst noodzakelijke, het 
essentiele, door de gemeentelijke overheid gepland kan worden, en dat de realisatie hiervan, door 

2 

3 

4 
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Me Neill werpt een critische blik op de mogelijkheden van de overheid om de ontwikkeling van de stad volgens een plan te 
sturen. De mate van succes is sterk afhanKelijk van de rol die de overheid logischerwijs kiijgt toebedeeld. Het minimum wat 
de overheid kan doen is het coordineren van publieke en private huisvestingsactiviteiten, hi!t maximum is zelf het 
paniciperen in, en initieren van de ontwikkelmgen. In J!läats van passief (en vaak te laat) te reaf{eren op de ontwikkelingen 
moet ile lokale overheid een manier zoeken om de staasontwikkeli~~g te-~eleiden, rekenin_g houaend met haar 
mogelijkheden (Planning with implementation in view, Me. Neill, Town Planning review T, 1985, pag) 

Vergelijk CIAM, vierde congres 1936, Chaner van Athene, verschenen op schrift in 1941. 

Vergelijk ook de visie van Friedmann en Milier op de stad: stedelijke ontwikkeling is het proces waarbij de verschillende 
sociale klassen proberen inhoud en vonn te geven aan hun eigen opvattingen over wat een stad behoon te zijn, de 
~enaamde ''urban meaning•: De urban meaning wordt op twee manieren vertaald: enerzijds door ervoor te zorgen dat 
bepaalde functies (wonen, werken etc.) op een bèpaalde plaats in de stedelijke ruimte terecJu komen, anderzijds lloor de 
betekenis van deze· functies voor de stadsbewoners te venalen in een ''urban }onn ". Door middel van ruimtelijke planning 
kan de lokale overlreid stedelijke fl.mcties afstemmen op de urban meaning. 
Hieruit volgt dat ruimtelijke ontwïkkelinf{ in de steden zich voltrekt als een resultante van enerzijds het vrije spel der 
maatschappelijke kracJuen, anderzijds áoor de aktiviteiten van de gemeentelijke overheid met bétrekking tot àe stad 
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Figuur 9: Proces van stadsontwikkeüng. Bron: P .Beekman 

gebrek aan middelen, door de inwoners zelf 
moet gebeuren. De stadsplanning moet 
zekerheid bieden en daardoor uitnodigen tot de 
inzet van het particulier initiatief. 

Sturende factoren 
De meeste essentiele activiteiten (sturende 
factoren) die door de overheid moeten worden 
uitgevoerd kunnen worden onderverdeeld in een 
drietal categorieen: 
1) huisvesting (het wonen en welzijn); 
2) verkeersstructuur (de bereikbaarheid en de 

relaties); 
3) economische activiteiten (faciliteiten en 

voorzieningen). 
Een stadsontwikkelingsplan waarin deze 

factoren worden beschreven vormt de basis voor het beleid en vormt een kader voor activiteiten 
van het particulier initiatief. In de sturende factoren komen gemeentelijk beleid en particuliere 
belangen bij elkaar. 

Figuur 10: Opzet structuurplan. Bron: P.beekman 1991 

ontwikkeling van andere sectoren. 

Het policy plan for town development 

Beleidsplannen 
Het onderzoek naar de sturende factoren heeft 
geleid tot drie thema's: huisvesting, 
verkeersstructuur en economische activiteiten. 
Voor deze sektoren zijn deelplannen opgesteld 
met het oog op de toekomstige ontwikkeling: 
een Housing policy, een troftic policy en een 
policy for economie eentres (figuur 10). 
In de policy-plans kunnen de sturende sektoren 
zich tot zekere hoogte autonoom ontwikkelen, 
omdat in de situatie van Gedaref verwacht mag 
worden dat er vanzelf verzadiging of afremming 
zal ontstaan1

• Door in de policy plans een 
bovengrens aan te geven moet een extreme 
ontwikkeling worden voorkomen. 
Op uitvoeringsnivo wordt echter wel gelet op de 

De drie (autonome) deelplannen vormen samen het stroctuurplan voor de stad, met dien verstande 
dat ze niet zijn ontstaan op basis van onderlinge afstemming, maar vanuit de aanwezige 
ontwikkelingsmogelijkheden van ieder aspect op zich. 
In het structuurplan wordt het toekomstige beleid voor de stadsontwikkeling als volgt 
geformuleerd: 

- Huisvesting 
Het policy plan for housing heeft tot doel te dienen als kader voor de toekomstige 
huisvestingsmogelijkheden bij de verdere stadsontwikkeling. Het plan bevat een aanzet voor de 
uitwerking van de volgende gegevens2

: 

1) de toekomstige behoefte aan plots; 
2) de ontwikkeling van nieuwe bouwvoorschriften; 
3) de situering van de verschillende uitbreidingsgebieden; 
4) de mogelijke aanleg van verschillende voorzieningen en de infrastruktuur in de wijken; 
5) de ontwikkeling van modellen voor participatie van de inwoners; 

Deze verwachting is gebaseerd op het sterk afhankelijk zijn van de ontwikkelingen van de lokae situatie. Als er in de stad 
zelf geen voedingsboaem voor een ontwikkeling is, áan zal deze niet plaatsvinden (DUGAP, Gedaref 1990) 

2 DUGAP, Gedaref 1990, pag 7 
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6) de opzet van het organisatorisch en financiele management. 
De nieuwe lokaties voor het wonen moeten gepland worden met het oog op toekomstige 
werkgelegenbeidsmogelijkheden. Het doel biervan is tweeledig: enerzijds wordt voorkomen dat 
zogenaamde achteraf-situaties worden gecreeerd; anderzijds zorgen voor een betere aansluiting van 
de gebieden op de bestaande structuur van de stad. 
In het policy plan for Housing wordt aangedrongen op de het tot stand brengen van 
overlegstructuren waarin zowel vertegenwoordigers van de gemeente als van de verschillende 
andere aprticipanten zitting hebben. Deze organisaties (committees) zouden verantwoordelijk 
moeten worden gesteld voor de voortgang en de ontwikkeling van de verschillende activiteiten. 

Verkeersst1Uctuur 
Het doel van het policy plan for traffic structure is het bereiken van een goed infrastructureel 
hoofdnetwerk via een gefaseerde uitvoering. Prioriteit wordt bierbij gegevn aan bet oplossen van 
enkele bestaande knelpunten in en om de bestaande economische centra. Via de verkeersstructuur 
kunnen potentieel aantrekkelijke gebieden worden gecreeerd. In tweede instantie worden in het 
policy plan richtlijnen gegeven voor de verbetering van het publiek transport in de vorm van een 
stadsroute. Veel mensen zijn aangewezen op deze vorm van openbaar vervoer. Bij dit aspect zal 
worden onderzocht hoe het particulier initiatief het beste betrokken kan worden. 

- Economische centra 
Het policy plan for economie eentres bevat aanbevelingen voor de ruimtelijke planning en het 
management voor de ontwikkeling van sub-centra. Deze worden gesitueerd in de bestaande 
gereplande woonwijken met als doel de druk op het stadscentrum te verminderen. De markten 
stimuleren de werkgelegenbeid in de wijken en het voorzien in de dagelijks noodzakelijke 
consumptiegoederen. Getracht wordt de inrichting van de markten en de activiteiten die er 
ontwikkeld worden zoveel mogelijk door de gemeente te laten bepalen. Dit vergt een aangepast 
beleid en het gebruik van huurcontracten in plaats van verkoop. Een speciale marktorganisatie, 
waarin zowel handelaren als de gemeente vertegenwoordigd zijn, zal zorg dragen voor de huur en 
het bedrag wederom beschikbaar stellen voor verbetreing van de marktplaatsen. 

Verwacht wordt dat de lokale overheid in Gedaref in staat is dit minimum kader te beheersen en 
te begeleiden. 
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DEEL 1 DE OVERHEID, STADSON7WIKKEUNG EN PPS 

HOOFDSTUK 1 I OVERHEID 11 '"'COED > B 
HOOFDSTUK 2 

lOVERHElD I~ B 
Inhoud hoofdstukken 

In dit eerste deel wordt een beschrijving gegeven 
van de rol van de (Nederlandse-) overheid in een 
publiek-private samenwerking ten behoeve van 
stedelijke vernieuwing. De beschrijving wordt 
gevormd door het verzamelen van gangbare 
opvattingen, theorieën, termen, begrippen en 
ideeën over dit onderwerp. Het systematisch 
overzicht van de verschillende opvattingen of 
standpunten is het referentiekader waarin wordt 
aangegeven wat de feitelijke stand van zaken 
betreffende de literatuur. Dit kader vormt de 
theoretische basis die als uitgangspunt dient voor 
de evaluatie van de case-studie in deel twee. 

In dit deel staan een drietal begrippen centraal: 
de stad, de overheid en PPS. De relatie tussen 
deze begrippen wordt verduidelijkt aan de hand 
van een tweetal hoofdstukken: één hoofdstuk 
over de geschiedenis van de ontwikkeling van de 
stad en de rol van de overheid daarbij; en één 
hoofdstuk specifiek over PPS als middel voor 
stedelijke vernieuwing. Gestreefd wordt door 
middel van beide hoofdstukken het figuur 
hiernaast als relatieschema te verduidelijken. 
Dit deel heeft tot doel te komen tot een 
hypothetische model voor de gemeentelijke 
overheid. 

De geschiedenis van de stadsontwikkeling toont aan dat steden voortdurend het onderwerp zijn van 
verandering en vernieuwing. De aangewezen personen of groeperingen die deze vernieuwing 
gestalte geven zijn de bewoners van de stad. Gericht op het optimaal functioneren van het stedelijk 
leven brachten zij vroeger, wel of niet georganiseerd, verbeteringen aan in de functionele- en 
sociale structuur van de stad. Zodra de vernieuwing van de stad achter blijft bij de groei van de 
stadsbevolking ontstaan er problemen. Wanneer groepen van bewoners deze problemen niet meer 
kunnen oplossen moet er een organisatie komen die de coördinerende en uitvoerende taken ten 
behoeve van vernieuwing op zich neemt: de (gemeentelijke) overheid. 
De overheid in Nederland heeft zich deze taak toegeëigend in een periode dat zij de beschikking 
had over voldoende financiële middelen om de taken uit te voeren. Diezelfde fmanciële middelen 
zorgen er nu voor dat zij genoodzaakt is verschillende taken weer over te dragen aan het 
particulier initiatief. Dit moet echter zodanig gebeuren dat de gemeente deelgenoot blijft in de 
stedelijke vernieuwing. Hiervoor moet de gemeentelijke overheid de nodige beleidsveranderingen 
ondergaan: in de steden betekent dit dat de ondernemende particulier (opnieuw) partner moet 
worden bij de stedelijke vernieuwing. Om deze participatie mogelijk te maken wil de gemeente 
gebruik maken van publiek-private samenwerking (PPS). 

In het tweede hoofdstuk wordt het begrip PPS nader uitgewerkt. Uit de in de literatuur gegeven 
defmities wordt voor de studie de meest bruikbare afgeleid. PPS wordt hierin beschouwd als een 
middel om het aanwezige potentieel van particulier initiatief te activeren ten behoeve van stedelijke 
vernieuwing. 
Zowel de gemeente als de particulieren hebben voordelen bij de toepassing van PPS. Grofweg kan 
worden gesteld dat de gemeente de stedelijke vernieuwing kan controleren en initiëren zodat 
ontwikkelingen volgens plan plaats vinden en de private partner verbetert indirect de economische 
potenties van de stad en daarmee de waarde van zijn belegging. De samenwerking komt tot stand 
door het proces van afwegen van wederzijdse belangen en mogelijkheden. 
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1. DE OVERHEID EN DE STEDELUKE ON'IWIKKELING 

1.1. Inleiding 

Veel wetenschappers hebben geprobeerd een zinvolle defmitie van het begrip "stad" te geven. Tot 
nu toe is geen van hen daarin op overtuigende wijze geslaagd. De stad laat zich niet in enkele 
welgekozen woorden vangen1

• Een stad is meer dan een verzameling huizen, pleinen, werkplaatsen 
en straten. De stad is ook een gemeenschap van mensen die samen een stad bouwen en 
vernieuwen. De stad dankt haar bestaan aan een aantal factoren waarvan de bevolkingsgroei 
(natuurlijke aanwas en migratie) en de ontwikkeling van de handel bepalend zijn geweest. De groei 
of het verval van de stad weerspiegelt als het ware het maatschappelijk ontwikkelingsproces en 
meer in het bijzonder de ruimtelijke factoren die daarbij een rol spelen2

• 

Al sinds het begin van de eerste steden zijn er personen of groepen van personen geweest die in de 
urbane gemeenschap op de voorgrond traden en de ruimtelijke- en sociale structuur sterk 
beïnvloed of bepaald hebben. Door zich persoonlijk met de inrichting van de stad te bemoeien 
hoopte zij een zo gunstig mogelijke ontwikkelingssituatie voor de stad te scheppen, die niet altijd 
ten goede kwam aan alle stadsbewoners. De maatregel die genomen werden zijn afhankelijk van de 
tijd. In de middeleeuwen ging het voornamelijk om de veiligheid, in de renaissance om de handel 
en nog later werd de hygiënische situatie in de steden de belangrijkste drijfveer voor interventie. 
Met het groter worden van de problemen treedt rond de negentiende eeuw de overheid op de 
voorgrond. De interventie van de overheid begint met het instellen van een politie en evolueert via 
allerlei wetten en regels tot een geplande en geregelde samenleving. De controle over de stedelijke 
ontwikkeling gaat hierbij zo ver dat het voor particulieren steeds minder aantrekkelijk wordt om bij 
te dragen aan de vernieuwing van de stad. De steden die vroeger gekenmerkt werden door een 
continu vernieuwingsproces lopen hiermee het gevaar stil te staan in ontwikkeling. Om uit deze 
impasse te geraken dringt de overheid aan op een herprofllering van het beleid ten aanzien van de 
steden. Na een daadkrachtig beleid op het gebied van (sociale) stadsvernieuwing is nu een stedelijk 
beleid nodig om tot de ontwikkeling van hoogwaardige functies te komen, die voor de ontwikkeling 
van een stad onmisbaar zijn. De overheid spreekt de wens uit een initiërende rol te spelen bij het 
bundelen van publieke en private initiatieven om de stad als leef- werk- en recreatiemilieu weer in 
ere te herstellen. 

In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van de stad en de opkomst van de overheidsinterventie 
verder uitgewerkt. 
In paragraaf 1.2 wordt de rol van de overheid in de Nederlandse steden in de 19e- en 20e eeuw. 
Aan het begin van deze paragraaf wordt kort ingegaan op de betekenis van het begrip overheid en 
het functioneren van de overheid in de Nederlandse samenleving. Hierna wordt uitgebreid ingegaan 
op de interventie in de stedelijke ontwikkeling, beschreven aan de hand van het ontstaan van 
enkele overheidswetten. In dit hoofdstuk wordt duidelijk hoe het particulier initiatief bij de 
uitvoering van het beleid langzaam maar zeker in Nederland naar een achtergestelde positie werd 
verdrongen ten gunste van de overheid. 
In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk (1.3) wordt aan de hand van de opinie van verschillende 
politieke stromingen in Nederland de toekomstige rol van de overheid in het ruimtelijk beleid 
geschetst. 

Steden en hun verleden, onder redactie van M.v.Rooijen, SDU Den Haag 1988, pag 5 

2 EJ.H. Hacfoort, Stedelijke Nederzettingen: schets van de fysiek-ruimtelijke ontwikkeling 1850-1950, TUE 1980, pag 13 
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1.2 De overheid in de Nederlandse steden rond de 19e en 20e eeuw 

Voordat de overheidsinterventie in de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland kan worden 
beschreven is het noodzakelijk een kader te scheppen rond het begrip "overheid". In paragraaf 1.2.1 
wordt hiertoe een poging ondernomen door het begrip overheid en enkele aanverwante begrippen 
te definiëren en te schematiseren. In aansluiting hierop worden enkele visies ten aanzien van 
overheidsinterventie beschreven, gevolgd door de situatie zoals die in Nederland is gegroeid. In 
paragraaf 1.2.2 wordt de noodzaak van overheidsinterventie in de ruimtelijke ontwikkeling verder 
afgeleid. In paragraaf 1.2.3 wordt aan de hand van wetten als de Woningwet en de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening het overheidsbeleid tot nu toe geëvalueerd. In deze paragraaf zal ook 
aandacht worden besteed aan de veranderende verhouding tussen de publiek- en de private 
bemoeienis met de stedelijke ontwikkeling. 

1.2.1. Wat is overheid 

Algemeen 
Onder overheid wordt verstaan "het geheel van bestuursorganen en de bestuurders in een 
staatsveroand''1• De term overheid is hiermee zeer ruim gedefinieerd. In de bestuurswetenschap 
spreekt men in plaats van overheid over het openbaar bestuur, wat gedefinieerd wordt als "het 
geheel van structuren en processen waoriJinnen bindende beslissingen genomen worden"2

• De kern van 
het openbaar bestuur is de uitwerking van het beleid. Beleid wordt omschreven als "het streven naar 
het bereiken van bepaalde doeleinden met bepaalde middelen in een bepaalde tijdsvolgorde"3

• Er zijn 
een aantal uiteenlopende middelen om het beleid gestalte te geven, de zo genaamde 
beleidsinstrumenten4

• 

Overheidbemoeienis 
Ten aanzien van het overheidsoptreden bestaan een groot aantal opvattingen5

• 

2 

3 

"de overheid behartigt het algemeen belang"6
• Deze opvatting gaat er vanuit dat de staat als 

politiek neutrale instantie het gedrag van individuen, die alleen het eigenbelang nastreven, moet 
corrigeren. Het algemeen belang' is vastgelegd in een aantal economisch-politieke 
doelstellingen als "volledige werkgelegenheid'', "evenwichtige groei", "prijsstabiliteit", een 
"evenwichtige betalingsbalans" en een "rechtvaardige inkomensverdeling"8

• 

Het begrip overheidsinterventie is op deze wijze ruim gedefmieerd en gaat voorbij aan de 
invloed veroorzaakt door het bestaan van verschillende politieke relevante klassen. 
Binnen de corporatistische staatsopvattini wordt het bestaan van deze klassen erkent en staat 
de overheid boven deze klassen om door middel van compromissen de conflicterende belangen 

van de Gevel en van de Goor, 1984 

U.Rosentha~ MP.C.Mvan Schentleien en A.B.Ringeling, Openbaar Bestuur, Alphen ajd Rijn 1987, pag 24 

Hoogerwerf, 1985 

4 Er zijn beleidsinstrumenten van fonnele aard en van infonnele aard. Fonneel zijn instrumenten als wetgeving, planning, 
financieri!Jg en organisatie. Door middel van wettelijke regelingen (wet als instrument) grijpt men bewuSt in lle 
samenlevmg. 

5 J.Smeets naar Stuunnan 1985, Dictaat Stedelijk beheer en stedelijke vernieuwing, versie '90/'91, pag 129 

6 Het is opvatting die is onderbouwd door de Keynesiaanse theorie, waarin de overheid de taak krijgt toebedeeld in het 
algemeen belaiig te manipuleren met de componenten van de macro-economische "effectieve vraag'; te weten de 
çonsumptieve vraag, de i!JVesteringsvra,ag, d~ exportvra<fg en t;Je overheidsvraag. Vooral.de vraag naar investerïngsgoederen 
~ een component léent ZlCh voor mampulalle áoor polmeke Instrumenten zodls fiscale Instrumenten, monetaire 
Instrumenten, etc. 

7 

8 

9 

Onder het behartif(en van het algemeen belang (ook wel publieke taak genoemd) wordt verstaan het voorbereiden, bepalen 
en uitvoeren van beleid namens en door de gehele samenleving van het grondgebied (Lubach, Groningen 1982, pag 14). 

W. Boerboom, Economie en staat, Te elfder ure nr. 22, SUN 1976, pag 330 

Staatsvonn op basis van samenwerkende corporaties 
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te verenigen1
• Een aantal- vooral economische -processen, die de maatschappelijke dynamiek 

beïnvloeden, onttrekken zich echter aan de sturende invloed van de overheid. 
In een derde opvatting wordt uitgegaan van de machtselite theorie2

• De overheid wordt hierbij 
niet als neutrale instantie beschouwd maar gekoppeld aan de economische machtscentra. De 
theorie erkent de invloed van de politiek relevante klassen (macht) maar de gevolgen van 
veranderingen binnen deze klassen (machtsverhoudingen) worden niet in de theorievorming 
betrokken. 
De veel gehoorde stelling "staat als producent van de samenleving' richt de aandacht op de 
functionele aspecten van de overheid. De overheid moet de zorg dragen voor een onderwijs- en 
opvoedingssysteem waarmee de burgers geschikt worden gemaakt voor het functioneren onder 
moderne economische verhoudingen. Deze opvatting doet slecht recht aan een deel van het 
overheidsingrijpen. 
Een vijfde opvatting is die van de "relatieve autonomie" van de staat, In deze opvatting wordt 
gewezen op het dualisme van het overheidsingrijpen. De overheid heeft een initiërende rol 
gespeeld bij de ontwikkeling van de industriële samenleving, ze kan echter niet gezien worden 
als instrument van de machtigste economische groepen, ook al omdat tussen deze groepen een 
grote belangentegenstelling bestaat. Ze is dus "autonoom" ten opzichte van de economische 
machten. Anderzijds stelt het economisch functioneren grenzen aan het staatsingrijpen. De 
autonomie van de overheid is "relatief'. Met deze omschrijving wordt weliswaar het 
staatsingrijpen redelijk getypeerd maar niet volledig verklaard. Er schuilt namelijk de suggestie 
in dat het om een "objectief' functioneren van de staat gaat, waarmee de invloed van de 
samenleving en de machtsverschillen opnieuw te weinig betrokken wordt. 

Voor deze studie hanteer ik het uitgangspunt dat taken door een democratisch ingesteld orgaan 
geïnitieerd en gecoördineerd moeten worden3

• Overheidsinterventie is hierbij de resultante van 
allerlei complexe maatschappelijke verhoudingen tussen burgers in de stad4

• 

Het functioneren van de gemeentelijke overheid 
Nederland is een gedecentraliseerde eenheidsstaat waar naast een Rijks- ook een Provinciale- en 
Gemeentelijke overheid werkzaam zijn. Het Rijks- en Provinciaal beleid krijgt op gemeentelijk 
niveau gestalte. Van de drie bestuursniveaus staat de gemeente het dichtst bij de burgers. Het is 
het enige niveau waarbij (ruimtelijke-) burgersbindende maatregelen worden genomen. 
De complexiteit van het gemeentelijk bestuur wordt inzichtelijk door gebruik te maken van de 
systeemtheorie. Het model van Easton (figuur 11) schematiseert hoe het gemeentelijk beleid tot 
stand komt in een maatschappij met een democratisch politiek systeem zoals in Nederland5

• 

Het politiek systeem bestaat in dit model uit actie-groepen, adviesorganen, massamedia, politieke 
partijen en het openbaar bestuur. Het openbaar bestuur is onderverdeeld in een 
volksvertegenwoordiging (de gemeenteraad), bestuurders (het College van B& W) en een 
ambtelijke apparaat. De input van het systeem zijn de eisen en steun, die uit de omgeving 
(maatschappij) afkomstig zijn. De omzetting vindt plaats in het politieke systeem en wordt het 
beleidsvormingsproces genoemd. Nadat het beleid is vastgesteld kan het worden uitgevoerd. De 
uitvoering vormt de output van het systeem, bestaande uit beleidsinstrumenten als wetten, 
verordeningen, instructies, goederen en diensten. Bij de terugkoppeling kunnen de resultaten van 

3 

4 

5 

32 

A.Lowe concludeert in 1965 dat de tot dan toe gangbare economische wetenschap niet meer toepasbaar is op de huidige 
tïd Het macro-doel (Pareto-optimum) wordt met meer via het automatisme van het kapitalistische systeem "bereikt. Dè 

oren (produktiviteit, concurrentie, mobiliteit van produktiefactoren, etc.) zijn dermatë veranderd dat het inzicht in de 
ige maatschappij sterk is verminderd, waardoor automatiSme niet meer werkt. Er moet dus een nieuw sturend 

mec/iimisme als coördinerend mechanisme optreden: de staat. De staat moet volgens Lowe als een coördinerend lichaam 
g_aan fungeren dat alle individuele acties in overeenstemming brengt met een "goöd working order" (Pareto optimum) (W. 
Boerlioom, pag 346) 

De kapitalistische maatschappij wordt Kekenmerkt door belangentegenstellingen tussen twee ~ntele klassen: de 
eiKenaren van de produktiemlddelen (liápitaalcomp.fexen of ondernemingen) en de klasse van hen die slechts hun 
ar""beidskracht kunnen bieden. De beltingen van de klasse staan lijnrecht tegenover elkaar waardoor zij onverzoenbaar 
tegenover elkaar staan geplaatst. De staat bestaat, zolang zij het legpita/isme wenst te handhaven, aan de zijde van de 
heersende klasse. (alduS ile marxistische opvatting, W.Boersma 1976, pag 334) 

EAltvater, Economie en staat, te elfder ure nr.22, SUN 1976, pag 460 

Dictaat Stedelijke vernieuwing, drs. J. Smeets, '90/'91, pag 130 

Een systeem kan gedefinieerd worden als een samenstel van onderling interacterende elementen die elkaar zodanig 
beïnvloeden dat een verandering in de toestand van een der elementen doorwerkt in de toestand van de andere. Het 
salJWISPl!.l van de elementen is gericht op het bereiken van een bepaald doel (T.MA.Bemelmans, Bestuurlijke 
Informatiesystemen en Automausering 1987, blz 4) 
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Figuur 11: Model van Easton. Bron: F. Duenk, stedelijke netwerken nr 9, 1988 

de evaluatie als input dienen voor nieuw beleid1
• 

In de volgende paragrafen wordt de uitvoering van het beleid ten aanzien van de ruimtelijke 
ontwikkeling geëvalueerd. 

1.2.2. De ontwikkeling van overheidsinterventie in Nederland 

De noodzaak voor collectieve maatregelen 
Gedurende het urbanisatieproces komen mensen hechter, meer gestructureerd en meer 
gedifferentieerd dan in vroegere maatschappijvormen kwamen samen te leven2

• De wrijving tussen 
de gevestigde stedelingen en de nieuwkomers in de uitdijende stad bracht mensen ertoe om in 
collectief verband maatregelen te nemen die bijgedragen hebben aan het ontstaan van de 
verzorgingsstaat. 
Het patroon in de stad werd in die tijd gekenmerkt door een sterke segregatie van klassen, waarbij 
vooral de rijkere klassen woonden in een door particuliere veiligheidsbeamten gecontroleerde 
ruime woonomgeving. De cholera-uitbarsting van 1832 benadrukte dat ruimtelijke segregatie niet 
voldoende. De externe effecten van individuele tekorten bevestigde dat de onzekerheid over het 
moment en de omvang van tegenslagen niet beperkt bleven tot de wijken voor de lagere klassen. 
Alles leek te wijzen op de noodzaak van collectieve en verplichte maatregelen op stedelijke schaal, 
ter bestrijding van risico's van massale besmetting, opstand, straatrellen en misdaad3

• Naar 
aanleiding hiervan ontstaan rond de 19e eeuw de eerste collectieve voorzieningen4

• 

De grondwet 
In 1848 legde de liberaal Thorbecke de grondslag voor het huidige staatsbestel. De consolidatie van 

Drs.F.HJ.Duenk, Stedelijke netwerken 9-1988, blz 6 

2 A.Swaan, Zorg en staat 1989, blz 126 

3 A.Swaan, Zorg en staat 1989, pag 131 

4 De manier waarop derroblemen in de stad rond de 19e eeuw gedefinieerd werden was nieuw: aanvankelijk was het een 
kwestie van indiv1duee wangedrag dat gecorrigeerd moest worden door officieel vennaan, halverwege de I9e eeuw was het 
veranderd in een collectief probleen~; dat alleen te verhelpen was met een combinatie van overheidSmspectie, wettelijke 
dwang en vooral openbare werken (A.Swaan, Zorg en staat 1989, blz 140) 
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de staat had twee aspecten1
: in de eerste plaats werd de greep van de centrale overheid op de 

waterschappen, gemeenten en provincies geleidelijk aan groter en in de tweede plaats werden delen 
van particuliere taken overgenoemen door de overheid. 
Door toedoen van de grondwet {1848) werd de overheidsmening bepaald: de overheid diende zich 
volgens de wet vooral te richten op het beschermen van het eigendomsrecht, de waterhuishouding 
en de uitbouw van de infrastructuur als voorwaarde voor een succesvolle produktie en handel. 
Volgens Thorbecke moest een groot deel van het publiek domein in handen van het particulieren 
blijven, en moest de rol van de staat beperkt maar effectief zijn. Het gezag van de staat moest 
hiervoor door middel van regelgeving worden versterkt. Een van de gevolgen van de hervorming 
was de "gemeentewet" waarin de gemeenten los komen van de koninklijke reglementen en daarmee 
een mate van autonomie verwierven. Thorbeckes gemeentewet bevatte richtlijnen voor de 
organieke structuur: de invulling van taken bleef open2

• 

De eerste overheidsvoorzieningen 
Het instellen van de politie3 was een van de eerste door het stadsbestuur ingestelde voorzieningen 
die antwoord gaf op de bedreiging van het stadsleven: een openbaar arrangement op stedelijke 
schaal bekleed met dwingende bevoegdheden en gefmancierd door middel van de belastingen 
(poortersgelden). Daarnaast verleende het stadsbestuur ook diensten die de stedelijke 
leefomstandigheden verbeterden4

• Het gebruik hiervan was in eerste instantie gereserveerd voor de 
belastingbetalende (rijke) burgers: de armen, van belasting vrijgesteld, bleven van de voorzieningen 
verstoken. Op het moment dat het stedelijk areaal vrijwel verzadigd was met netwerkinstallaties 
werden ook de lagere klasse aangesloten. 

Eind negentiende eeuw ging de centrale overheid een steeds grotere rol spelen bij het opzetten en 
beheren van dienstverlenende instanties. In eerste instantie werd het riolerings-netwerk door 
particulieren aangelegd en gefmancierd, maar uiteindelijk werd het openbaar beheerd5

• 

Vanaf 1890 groeide de staatsbemoeienis met het publieke leven geleidelijk maar onstuitbaar in de 
richting van een verzorgingsstaat6

• In navolging van Thorbecke zijn de liberalen begonnen met de 
opbouw van een modern-sociaal verzekeringsstelsel. Rond de negentiende eeuw was de groei van 
de interventie enigszins beperkt maar de beide wereldoorlogen veroorzaakte weer een toename. 
Ook de economische crisis van de jaren dertig maakte het overheidsingrijpen noodzakelijk. Toch 
neemt de staatsmacht pas na de Tweede Wereldoorlog explosief toe totdat er een sluitend systeem 
door de overheid wordt beheerd. 

1.2.3. Overheidsbeleid ten aanzien van de stedelijke inrichting 

De woningwet 
Het beleid ten aanzien van de stedelijke ontwikkeling werd in Nederland tot voor kort bijna 
uitsluitend door lokale overheden gevoerd7

• De centrale overheid heeft pas sedert het begin van 

3 

4 

s 

FLvan Holtlworn, De geschiedenis van lret publiek domein in Nederland sinds 1815, in Publiek Doemein, Boom Meppel 
1988, pag 61 

FLvan Holtlworn, De geschiedenis van lret publiek domein in Nederland sinds 1815, in Publiek Doemein, Boom Meppel 
1988, pag 58 

Politie in deze peric)de verwees naar de stadsregering (vergelijk engelse "policy ). De stadregering belreerste de stadsgoederen 
en de stadsjituinçiën, regelde de organisatie van de markt, sluitingstijdin van lrerberr!.en, ~lde duur van de 
zondagsrust, traden op fegen bedelilril en stelde de stadsverordelllllg vast; waarin ooTc lrygiénisclre uitgangspunten werden 
opgesteld (Steden en hun verleden, SDU Den Haag, pag 65) 

Er kwam een netwerk van straatverlichting, verharde straten, drinkwater, openbaar vervoer en later gas, elektriciteit en 
telefoonstelsels. 

Rond 1860 moest worden vastgesteld dat lret consessie-beleid tot de aanleg van een spoo_rlijn door particulieren was 
mislukt. Het politieke compromis inzake de spoorwegen werd veranderd van "StaaLsaanle& met particuliere exploitatie" tot 
"een concessie aan een particuliere onderneming met een behoorlijk staalStoezicht (1863)'. Voor lret Noordzeekanaal kreeg 
ook e,en pqrticuliere maatschappij een concessie, terwijl de Staat garant stond voor lret benodigde kapitaal en de toezicht 
op u1tvoenng. 

6 F.L.van Holthoom, De geschiedenis van lret publiek domein in Nederland sinds 1815, in Publiek Doemein, Boom Meppel 
1988, pag 75 

7 WRR-rapport 1982, Greep op de stad, pag 22 

34 



deze eeuw bevoegdheden naar zich toegetrokken, met name via de integrale "woningwet" van 
19011

• Tot 1%5 vormde deze wet de grondslag voor alle overheidsingrijpen op het terrein van de 
volkshuisvesting en de stedebouw. Door deze deze wet werden gemeenten onder andere verplicht 
een uitbreidingsplan op te stellen. De wet regelde voor het eerst op samenhangende wijze de 
stadsuitbreiding, de sanering van krotten en de volkswoningbouw. De plannen werden echter nog 
steeds vervaardigd door een grondexploitant die slechts een ordening van straten en bouwblokken 
aangaf, het zgn. "stratenplan". Na 5 jaar woningwet had slechts een kwart van de gemeente een 
uitbreidingsplan2

• 

In de jaren twintig komt het tot een wijziging in de woningwet. Het uitbreidingsplan bood slechts 
in beperkte mate de mogelijkheid om de stadsontwikkeling in goede banen te leiden: het plan 
bleek niet snel genoeg te anticiperen op veranderingen in de bevolkingsgroei en er deden zich 
problemen voor ten aanzien van de onderlinge aansluiting van uitbreidingsplannen van de 
verschillende gemeenten, een knelpunt dat vooral sterk werd ervaren door kleine gemeente ten 
opzichte van omringende grotere expansieve steden. De behoefte aan een regionale planning liet 
zich voelen. 
De wetswijziging was een bescheiden stap naar verdere centralisatie van de planning en vergroting 
van de uitvoeringsbevoegdheden van de overheid. Ter verruiming van het uitbreidingsplan wordt 
een onderscheid geïntroduceerd tussen "het plan in hoofdzaken" (lange termijn) en het 
"gedetailleerde plan" (naaste toekomst). Ten behoeve van de woningnood moesten in het 
gedetailleerde plan in snel tempo uitbreidingsmodellen worden ontwikkeld. Uitgaande van 
rationele, industriële bouwtechnieken en de scheiding van de verschillende functies moest een 
oplossing worden gevonden voor de ontwikkeling van de stad als een efficiënt functionerend 
organisme3

• 

De wederopbouwwet 
Vlak voor de Tweede Wereld Oorlog werd de behoefte groter om de besturing van de ruimtelijke 
ontwikkeling centraal te regelen. Door de bezetter wordt in 1941 het ruimtelijke overheidsbeleid 
buiten de woningwet geplaatst: de streekplanbepalingen werden uit de woningwet gelicht en samen 
met de nieuwe bepalingen voor het "Nationaal Plan'o4 in een aparte regeling ondergebracht; 
Ruimtelijk Ordening genoemd. Gedurende de oorlog komt de bouwproduktie vrijwel tot stilstand. 

De jaren na de Tweede Wereldoorlog stonden geheel in het teken van het herstel en de 
wederopbouw. Het is de tijd van de kabinetten op een brede basis met een niet alleen op 
kwalitatieve maar vooral kwantitatieve doelstellingen gericht beleid. In sommige streken moesten 

2 

3 

4 

5 

De wet biedt de volgende belangrijke mogelijkheden: 
a) De verplichting van de gemeentebesturen om voorschriften vast te stellen betreffende aan woningen te stellen eisen, de 

zo genaamde bouwverordening. De naleving hiervan wordt gecontroleerd door de het verstrekken van 
bouwvergunningen. Deze controle geschiedt door het gemeentelijk bouw- en woningtoezicht. 

b) Indien dé womng ongeschikt is voor bewoning en de gebreken niet door middel van een aanschrijving weggenomen 
kunnen worden ilient de gemeente de woning onbewoonbaar te verklaren. 

c) Tevens wordt in de wet geldige steun geregelil: de wet biedt hier het juridische fundament voor. De uitwerking hiervan 
wordt geregeld in een Algemene Maatrege1 van Bestuur (Besluit Geldelijke steun volkshuisvesting) 

e
d) een ander ""besluit is de verplichting tot net opstellen van uitbreidingsplannen. 
) verder.f!UJG!ct de wet onteigening ten behoeve v~ volkshuisv~g mogelijk. De gemeenten krijgen hierdoor de 

mogelijkheid om over te gaan tot een meer actleve grondpolitiek. 

v.d. Voort, Stedebouw1, Dictaat TUE 1985, pag 16 

Le Corbusier duidt dit aan met functionalisme en Jungeen als grpndlgger van deze theorie in de stedebouw. Fundamentele 
uitgangspunten voor de moderne stedelijke planning ZlJn een sneUe, e}]lciënte a~ling van het verkeer, garantie voor 
hygiëne en welzijn en beheersing van di totale groei van de stad. Maar voor de doorbralik van het fo.nclloiialisme in 
europais de CIAM (Congrès International desArchitectes Modemes) verantwoordelijk. Het belangrijkste congres is het 4e 
congres, het Charter van Athene. Het geeft een G!Jalyse van de actuele toestand in de steden en voorstellen voor de 
oplössing van de problematiek. In het Cliarter, dat overigens pas in 1941 verschijnt, wordt het onderscheid gefonnuleerd ten 
aanzien van de VleT juncties wonen, werken, verkeer en recreeren, als bepalende elementen in de stedebouw. Thans wordt 
gesteld dat de fu!!cllOneeltechnische opvflt!ing oyer de SlfUl in grote mate. heeft bijgedragen aan de vernietiging VfUJ 
bestaande stedeliJke structuur, de desfructleve Ulteenlegg~ng van de juncues wonen, wefken en verkeer en recreatie en het 
geringe stedelijke karakter van de stadscentra en uitbreidingen. In fe_ite is daarmee voorbij gegaan aan de sociaal-culturele 
ilimensie van de stad en het stedelijk leven, dat wordt gekenmerkt door historische continuueu en een veelvuldige 
vervlechting en dynamiek waaraan het juist zijn meerwaarde ontleent. 

Het Nationaal Plan werd beschouwd als een logis_ch en harmonisch sluitstuk van de reeks stratenplan-uitbreidingsplan
intergemeentelijk plan-streekplan. Het plan geeft de bestemming van de nederlandse bodem weer äat ten doel heep een 
haniionische ontwikkeling van het oppervlak langs vooraf uitgedachte lijnen te bevorderen. Verder moet het plan richtlijnen 
geven voor de verdeling van de bevolking over het land en de verspreiding van de woongebieden in relatie met de 
economische ontwikkeling (v.d. Voort, 1985, pag 65). 

Dr. EJ. Prins, Pub/ic-private Partnership, redactie A.v.Delden, 1987, pag 25 
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de bedrijfstakken van de grond af worden opgebouwd waarvoor niet alleen veel inspanning maar 
ook samenwerking tussen publieke en private partners noodzakelijk was. 
Na de oorlog wordt er een tijdelijke aanvulling op de woningwet geformuleerd: de 
"Wederopbouwwet", waarin naast de bestemming van de in het plan begrepen grond ook het 
gebruik ervan werd vastgelegd1

• Door de snelle procedure en de ruimere 
onteigeningsmogelijkheden (Onteigeningswet F67 uit mei 1945) besloten veel stadsbesturen om het 
verval van andere delen van de stad ook als uitvloeisel van de oorlog te beschouwen om zo het 
wederopbouwplan als rechtsfiguur te kunnen gebruiken2

• 

Op nationaal niveau werd na de Tweede Wereldoorlog de industrialisatie politiek centraal 
aangepakt. vanaf 1955 publiceerde de Rijksdienst voor het Nationale Plan (voorloper van de RPD) 
enkele rapporten betreffende de ruimtelijke en economische ontwikkeling van het westen van het 
land. Gevreesd werd dat de bevolkingsdichtheid in de huidige randstad de vorm van een miljoenen
agglomeratie zou aannemen. Uit die jaren stammen talrijke basis-ideeën inzake de ruimtelijke 
ontwikkeling van Nederland3

• De studie beval dat de groei van de grote steden moest worden 
afgeremd. De snelle verstedelijking overviel de overheid, die, na eeuwen van stilstand en neergang, 
de gevolgen niet tijdig kon overzien en het groeiproces vrijwel geheel aan het particulier initiatief 
overliet. Gevolg was dat de "aanbouw van nieuwe buurten in een min of meer willekeurig verspreid 
patroon" plaatsvond4

• 

De Wet op de Ruimtelijke Ordening (R.O.) 
De economische ontwikkeling in de jaren 60, gepaard gaande met een snelle bevolkingsgroei 
(figuur 12), leidde tot een aantal interessante verschijnselen. 
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Figuur 12: Economische groei en bevolkingsgroei. Bron: M.pij economie 1988 

De Wederopbouwwet heeft voor de stadsontwikkeling meer dan alleen een historische betekenis. Vele wederopbouwplannen 
behoren nu noK tot het algemeen geldende recht, omdat ze in 1965 krachtens de Overgangswet.zijn omgezet in 
bestemmingsRIZmnen (Verg/. Wederopbouwplan Noordplein Eindhoven, Eindhoven StadSontwikkeling 1900-1960, 
P.Beekman, 1984) 

2 F. Bussink, Plannen voor de stadsvernieuwing, 1980 

4 
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Het gedrag van de overheid, de consument en het bedrijfsleven wordt bepaald door de samenhang 
tussen de snelle stijging van het inkomen, de toenemende inflatie, de waardestijging van het 
onroerend goed en de economische ontwikkeling: de marktontwikkelingen liepen voor op de 
politieke besluitvorming; de ruimte-consumptie stijgt door de snelle urbanisatie; de toenemende 
industriële produktie en de toenemende verkeerscongestie. 
In 1%1 verschijnt de "Nota inzake Ruimtelijke Ordening" (wet R.O.) (een systematisering van de 
hiervoor besproken rapporten) met een sterke vertaling naar ruimtelijke voorstellen voor het 
westen van het land. In 1%5 kreeg de wet op de R.O. rechtstreeks kracht. De wet wijkt in een 
aantal punten principieel af van de oude wetgeving. Er wordt onder andere benadrukt dat de 
ruimtelijke ordening een afzonderlijke tak van bestuurszorg is en dat het bestemmingsplan als 
burgersbindend moet worden beschouwd1

• 

Het ruimtelijk beleid werd in deze periode nog nauwelijks als een terrein van grote politieke 
relevantie geacht. Pas in de periode 1966-1970 groeide het besef, dat R.O. een grote politieke 
betekenis had vanwege de invloed op de allocatie en de verdeling van de middelen en vanwege de 
invloed op het woon- en werkmilieu. 
In 1966 verscheen de Tweede Nota R.O. Ten aanzien van de ruimtelijke structuur pleit de Nota 
voor gebundelde deconcentratie, waarbij de stedelijke kernen in de stadsgewesten de versnipperde 
suburbanisatie kunnen opvangen, "de bewoners blijken overwegend een vestigingsplaats dichter bij de 
stad en het werk te verkiezen"2

• Men constateert dat de ruimtelijk knelpunten in de steden door 
middel van partiële reconstructie en rehabilitatie verbeterd moeten worden, maar daarvoor worden 
geen algemene regels geven. De overheid hanteert een zeer hoge bevolkingsprognose (20 miljoen 
in het jaar 2000) wat in het ruimtelijk- economisch beleid terug is te zien in plannen voor 
belangrijke infrastructurele voorzieningen en nieuwbouw; alles gekenmerkt door een grootschalige 
vorm van denken. Het "drie-slag stelsef' vormt het belangrijkst beleidsdoel voor de Nota3

: 

1 bevolkingsgroei en -spreiding van de Randstad opvangen in de "nieuwe kernen" binnen de 
stadsgewesten; 

2 bevordering van spreiding naar de perifere regio's; 
3 de stimulering van reconstructie en sanering in de binnensteden- het "inrichtingsbeleid". 

Terwijl de overloop uit de steden naar de kernen traag op gang komt wordt in het centrum van de 
stad het proces van sanering en reconstructie op gang gebracht. De groei van de stadscentra als 
zaken- en winkelgebied (cityvorming) vergt steeds meer ruimte ten koste van de historische 
structuur en de woonfunctie. Grote delen van het oorspronkelijke stadshart en de aangrenzende 
verkrotteode woongebieden uit de negentiende en vroeg twintigste eeuw moeten het veld ruimen. 
Voor de groeiende verkeersproblematiek wordt een oplossingen gezocht in de vorm van bredere 
invalswegen, ringwegen en tangenten rond het centrum ten behoeve van de autobereikbaarheid als 
primaire voorwaarde voor het blijven functioneren van de stadscentra als brandpunt van de 
economie, bestuur en cultuur (vergelijk de plannen voor het Noordplein in Eindhoven en 
winkelcentrum Hoog Catharijnen in Utrecht). 
Actoren hierbij waren soms projectontwikkelaars, maar in hoofdzaak gemeentelijke instellingen en 
woningbouwcorporaties (sinds 1%2) indien het om sociale woningbouw ging4

• De overheid had 
hierbij de private sector ook niet nodig, omdat de overheidsbudgetten steeds groter werden (de 
vondst van het aardgas in 1%3). Voor de uitvoering van de plannen was de overheid echter 

2 

a) De wet vormt de erkenning dat de ruimtelijke ordening naast de volkshuisvesting een afzonderlijke tak van bestuurszorg 
is. 

b) OP. nationaal en provinciaal niveau wordt voortaan J!rogramma's van ruimtelijke ordening en planologisch beleid 
~formuleerd, op gemeentelijk niveau burgers bindenit beleid geformuleerd. 

c) up gemeentelijk mveau is de mogelijkheill van scheiding van progr:amma's en voorschriften gescha~n. Naast het 
verp1icht vaststellen van een bestemmingsplan is er de mogelijkheld van een SITUCtuurplän voor het hele of gedeeltelijke 
grondgebied. 

d) De wet bevat een arsenaal van voorzieningen waardoor aan het gevaar van de starre en onbeweeglijke plannen kan 
worden ontkomen zonder dat eventuele rechtsgeldigheid van de p1annen en hun bindende werking m gevaar komen. 

e) De raad krijgt de bevoegdheid om voor het geoieáin de bebouwde kom een bestemmingsplan vast te stellen met alle 
daaraan verbonden rechtsgevolgen zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid tot onteigening. 

Tweede Nota R.O., Staatsdrukkerij, pag.78 

3 Typerend voor de stedebouwkundige opzet van de stedelijke uitbreiding in de zestiger jaren is de grootschalige ordening. De 
sterk op het autobezit gedimensioneerde hoofdwegenstructuur en de in de wijk geconcentreerde voorzieningen vormen veelal 
de enige structuurbepa7ende elementen voor de hOofdopzet van de nieuwe woonkernen. Beeldbepalend is äe hoogbouw, 
waarvan het aantaf !a;gen, na introductie van de fiJt, successievelijk werd opgevoerd. Een vooróee/d vormt de Bl)lmer, 
gebouwd in 1966-197Tvoor 100.000 bewoners, met eigen voorzienmgen gesztueerd in het centrum van de raatvormige flat
bebouwing (SenV, febr.J991) 

4 Jr. A.G.Bregt1U!_n, Juridisch bestuurl'J"ke aspecten van publiek-private samenwerking, Bouwrecht monografieën van Stichting 
Instituut voor Bouwrecht, Deventer 990, pag 8 
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10 

aangewezen op de private sector, die de plannen 
moest verwezenlijken via een contract. Deze 
manier van samenwerking is als eenvoudig te 
kenschetsen. 
Wanneer de ene partner beschikt over het budget 
(de publieke partner), en de ander opereert op 
een willige markt waar koopkrachtstijging en 
inflatie samengaan is onderhandelen 
vereenvoudigd. Aan het eind van de jaren 60 
wordt een groot aantal ontwikkelingscontracten 
afgesloten in de steden en de buitenwijken. Door 

JMATAL de uitbreiding van de bouwactiviteiten in de vrije 
sector en de duurdere premiebouw, alsmede de 

Figuur 13: De opkomst van projectontwikkeling (Smeets, 1990) opkomst van de kantorenmarkt groeit het aantal 
projectontwikkelaars (zie figuur 13). 

De beleidsombuiging in de jaren 70 is vrij abrupt, en terug te voeren op een tweetal oorzaken: de 
woningnood leek niet meer een urgent probleem blijkens de toenemende leegstand in de 
hoogbouw en het verstedelijkingsbeleid gericht op suburbanisatie lijkt te falen. 
Er moeten door de private partners contracten respectievelijk werken werden uitgevoerd volgens 
de grootschalige plannen uit voorgaande jaren, terwijl de publieke sector steeds meer het gevoel 
kreeg het ook zonder de private sector te kunnen. Het ondernemen werd als iets verwerpelijks 
gezien. Tegelijkertijd werd in de overspannen markt door de overheid aan ondernemingen en 
consumenten een aantal voorwaarden opgelegd die de rol van de overheid als monopolistische 
aanbieder proflleerden. Er werd door de overheid in sneltreinvaart grond verworven die vervolgens 
via uitgifte aan het (verfoeide) bedrijfsleven voor een goede prijs werd afgezet. De markt heeft 
hierop jarenlang a-selectief gereageerd1

• De aandacht moet worden verlegt van kwantiteit naar 
kwaliteit, naar het bouwen voor de vraat. 

De Derde Nota R.O. 
De Derde Nota start met een ''zelf-evaluatie" van de Tweede Nota. In de Evaluatie wordt 
geconstateerd dat de spreiding van de bevolking over de landsdelen niet is gelukt en het patroon 
van gebundelde deconcentratie onvoldoende is gerealiseerd. De suburbanisatie is niet opgevangen 
in de stedelijke zones en de stadsgewesten. De beoordeling leidt tot de conclusie dat het ruimtelijk 
beleid in Nederland als niet-geslaagd mag worden beschouwd3

• De sturingsinstrumenten van de 
Rijksoverheid worden bijgeslepen via de instelling van de Planologische Kernbeslissing (PKB4

) en 
de structuurschema's en structuurschetsen. Met de schema's wordt beoogd de integratie van het 
facetbeleid (RO) met het sectorbeleid (verkeer, elektriciteit, luchtvaart, militaire terreinen) te 
verzekeren, om daardoor de ruimte-claims beter op elkaar af te stemmen5

• 

Wet op de stads- en dorpsvernieuwing 
Begin 1970 worden ook steeds vaker geluiden gehoord die pleiten voor een aparte wetgeving voor 

3 

4 

s 
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Bij sommige programma's lag voorafvast dat niet met de markt (financier, ontwikkelaar, belegger en woonconsument) zou 
worden samengewerkt. Deze processen hebben het overlegklimaat tussen publieke en private partners bedorven. 

De protest en verzetsbeweging in het begin van de jaren 70 openbaan zich vooral daar waar de problemen zich voordoen, 
namelijk in de oude stadSwijken in de grote steden. Bewoners en wijkorganisaties komen, ondersteund met onderbouwde 
kritiek Of! de .floop en. reconstructieplannen, met alternatieve plannen gericht op het instant houden en verbeteren van de 
bestaaniJe WIJken. 

Het mislukken wordt verklaart door het dalende geboortecijfer, de snelle economische groei en het toenemende autobezit 
(WRR-rapport 1982, Greep op de stad, blz.27) 

Het Rijk stelt de hoofdlijnen vast voor het te voeren Nationale ruimtelijke ordeningsbeleid door middel van de 
Planolog4che Kernlieslissingsprocedure (PKB). De procedure is een tot dusverre builenwettelijke procedure, die berust op de 
nota iniáke de openbaarheid" bij de voorbereiding van het ruimtelijk beleid. De procedure voomet in een uitgebreide 
ambtelijke voorliereiding, leidende tot J!Ublikaties van beleidsvoornemens, waarover inspraak en advisering p1aats vindt 
voordat de regering hoar beleidsbeslissing vaststelt (Adriaansens e.a., Deventer 1984, pag 138) 

In de Derde Nota wordl het eerder genoemde "drie-slag stelsel" behouden, doch wordl ook aandacht geschonken aan de 
steden. Voor het eerste is sprake van een stadsvriendeliJke visie. Eén van de hoofddoelsteUingen van áe nota is: ''Het 
bloeiend voortbestaan van de bestaande stedelijke structuur waarborgen en de verarming van de stad tegengaan". Het 
spreidingsbeleid wordt bevorderd door de aanwijzing van ''groeisteden" (Groningen, Zwolle, Breda, Helmonä en 
Amersfoort), het overloopbeleid is _gericht op stimulering van de ''groeikèrnen" (Purmerend, Almere, Nieuwegein en 
Zoetermeer) (Oriënteringsnota 197'1, Doelsïelling H.3.1, pag 99) 



de stadsvernieuwini. De werkgelegenheid in de steden loopt snel terug, en het aantal stedelingen 
met een inkomen op bijstands- of minimumniveau neemt toe2

• Inkrimping en faillissement van 
bedrijven als textiel en scheepsbouw leiden vooral in steden met een eenzijdige structuur tot een 
daling van de werkgelegenheid. Door toegenomen ruimtegebruik bij een constant gebleven 
woongebied is een groot deel van de inwoners verhuisd naar andere gemeenten. Bedrijven in het 
stadscentrum die in onvoldoende mate kunnen uitbreiden volgen de bewoners naar gemeenten in 
de regio. Door een ruimtelijke herschikking van de sociaal-economische activiteiten concentreren 
de problemen zich in de binnenstad. De situatie wordt verscherpt door de recessie, die de steden 
extra hard lijkt te treffen. 
De bestaande wet R.O. bood hierbij geen oplossing. Het bestemmingsplan had slechts een 
regelend karakter en geen uitvoerend karakter. Bovendien waren de procedures tijdrovend, 
kwamen niet tegemoet aan de behoefte aan uitvoering op korte termijn en boden onvoldoende 
mogelijkheden om de fmanciering van de stadsvernieuwing te garanderen. Evenmin bestond er een 
instrumentarium voor de verbetering van woningen. In 1972 werd een werkgroep opgericht, belast 
met het opstellen van een aanvullende regeling voor de stadsvernieuwing. De "Wet op de stads- en 
dorpsvemieuwing"3 uit 1980 is het resultaat4

• Op 1 januari 1985 treedt de wet in werkini. 

De Structuurschets Stedelijke Gebieden 
Tot 1978 was er sprak van een inkomenstijging, inflatie en stijging van de waarde van het 
onroerend goed tot ongekende hoogte. De stedelijk ontwikkeling bleek als gevolg van processen 
van ontstedelijking en suburbanisatie die in de jaren 60 en 70 plaatsvonden, op flinke achterstand 
zijn gezet. Tot 1982 blijft in ons land de sociaal gerichte stadsvernieuwing het beeld bepalen maar 
al in 1978 zijn andere geluiden te horen. 
De omslag ("terug naar de stad'') valt het eerst waar te nemen als in 1978 het college van B& W in 
Amsterdam het concept van de compacte stad lanceert6

• In vergelijking met de sterk van bovenaf 
door de overheid gestuurde en gereglementeerde industriële stad, moet de stad als gevolg van de 
ontwikkelingen meer uitgroeien tot een interactieve stad, die het resultaat is van zowel het 
mechanisme van competitie als van mechanisme van afhankelijkheid. De stad staat zowel open 
voor sociale en economische bewegingen in de samenleving, als voor sturing en interventie door de 

2 

Stadsvernieuwing is het geheel van maatregelen gericht op het verbeteren van bestaande steden; in de praktijk betekend dit 
vooral het instant houden en verbeteren van bestaande woongebieden (v.d. Voort, 1985, pag 102) 

In het rappon •'Steden Vergeleken" wordt gesproken over een stedelijke crisis. 

: .. ~k.~.l.!!!.l!.1J.i..I!.!Yfi.l9..~'!1 ............................................................................................................................................................ : 

~ ... Y.~ifi.'.',g .•.....••.••.•••••••••••••• ~ ••• !.'1.J!.tt!!.t:n .. if..!.P:le.!m!I.IT.d9.1J..rt!J«gr: .. l#.:1J.d~lii5 .. iJ .. 4ü . .M,.~om, ................................................................ ~ 
! werkeloosheid ! 167.()()() inwoners van de vier grootste steden is werkeloos, landelijk zijn er 700.()()() werkelozen. ! 
~ ............................................... j ... l.!?%..W.l!.9.!!!..4U~.i!! .. 4~.~(g{/, ••••.•..........•..••••••••••••.......•••.•••••.......•••••....•.•••.••......•••••.....••••....••.•.•.................... ~ 
! Etnische minderheden ! lAndelijk is de instroom van migranten 3,5%. In de steden is dit 10-11%. 44% Van de ! 
~ ............................................... j ... miK!x~m~IJ. .. I!!P.P.lJ.Un .. !!~.}!i.t;r.,u.eeY.<r..~<r.t!.r;E.· .. a~om .. if..w.IT&.f.qg_ü, .......................................................... ~ 
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De wet richt zich zowel stedebouwkundig als op ander J(ebied op het behoud, herste~ verbetering, herindeling of sanering 
van door dichte bebouwing gekenmerktè gedeeüen van 7let gemeentelijk grondgebiea 

Inleiding recht van de gebouwde omgeving, prof mr. C. Adriaansens, prof mr. M.Mendel en prof mr. Wesse~ Deventer 
1984, pag 139 

bevat een aantal instrumenten die de gemeentelijke overheid in staat moet steUen hun stedelijke inrichtings- en beheerstaak 
beter te vervullen. Het betreft. ondermeer: 
a1 een stadsvernieuwingsplan dat meer op uitvoering is gericht dan een bestemmingsplan. 
b een uitvoeringsschema als toelichting over de wiJze waarop het plan wordt uitgevoerd. 
c toepassi!Jg van het voorkeursrecht, strekkende tot gemeentelijke voo"ang bij aankoop van gronden en opstallen in het 

d) plänJ(efm.blei:Jl. ·-' . be" ld als .. _, l""ke ' ruitlo~ _. ndko . een lèe 1 1euveroruenzng, uoe tiJue IJ maatrege., voo op ue totsta mzng van een 
besterrzmingsplan "!!la~ tot wering _van dreigende achtçruugang van woon- en werkomgeving zn en het uiterlijk 
aanzzen van de biJ d1e verordenzng aangewezen gebzeden. 

e) Het gemeentebestuur is verplicht een inspraakverordening vast te stellen betreffende de panicipatie van ingezetenen en 
organisaties bij de voorbereiding van het stadsvernieuwingsbeleid. 

6 Amsterdam duidt met het begrip compacte stad op een ombuiging van een op woonbuurten en huisvesting gerichte 
stadsvernieuwing naar een vernieuwing van de steden in meer algemene zin; econamisch, maatschappelijk en cultureel. 
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overheid. De periode 1978 tot 1982 wordt gekenmerkt door een economische teruggang1
• Tijdens 

de stagnatie wordt de rol van de overheid ter discussie gesteld. Door de slechte 
werkgelegenheidssituatie in de steden werd het voor gemeenten steeds meer noodzakelijk om 
industrie en bedrijven aan te trekken. Door deze situatie ontstaat geleidelijk een overlegsituatie 
tussen gemeente en particulieren waarbij het eenzijdig opleggen van eisen steeds minder mogelijk 
was. Het rijk neemt deze ideeën over in de "Stnlctuurschets Stedelijke Gebieden" van 1983. 
Met de opleving in de economie vindt er in de jaren tachtig een herwaardering voor het stedelijk 
milieu plaats. De overheid reageert hierop door op grote schaal beschikbare terreinen uit te geven, 
bedrijven en dus werkgelegenheid aan trekken om het stedelijk milieu te verbeteren. De stad lijkt 
door de opkomst van hoogwaardig zakelijke dienstverlening te herrijzen als centrum van 
bedrijvigheid en de binnenstad wordt weer een aantrekkelijke vestigingsplaats voor een selecte 
groep huishoudens. 
Vele beleggers zochten naar potentiële projecten om de steeds grotere bedragen waarover zij 
jaarlijks de beschikking kregen in onder te brengen. Grote revitaliseringsprojekten bieden daartoe 
een kans. De overeenkomst in belangen tussen lokale bestuurders met ambitieuze plannen voor 
vernieuwing en maar weinig geld, fmanciers op zoek naar beleggingsmogelijkheden en een 
Rijksoverheid die het investeringsvolume willaten stijgen zonder direct een beroep te doen op 
algemene middelen, hebben geleid tot allerlei overlegsituaties. Termen als stedelijk beheer2, city 
marketin!f en publiek-private samenwerking worden geïntroduceerd. 

De Vierde Nota R.O. 
In de zomer van 1986 kreeg de samenwerking een plaats in het Regeerakkoord van het kabinet 
Lubbers 11, in het hoofdstuk "werkgelegenheid en economisch herstef'. Hierin werd verondersteld dat 
"nieuwe vonnen van samenwerking tussen de publieke en particuliere sector gericht zijn op het 
opvoeren van het investeringsvolume ten behoeve van onder meer stedelijke vemieuwing't4. Daarnaast 
ligt de samenwerkingsvorm in het verlengde van een decentraliserende, deregulerende en 
privatiserende overheid. Het belang werd ingezien van een marktgerichte opstelling van de 
overheid en van de bijdrage die het particulier initiatief aan de stedelijke ontwikkeling kan 
leveren5

• In 1988 werd aan de toepassing van samenwerkingsconstructies in de stedelijke 
vernieuwing meer inhoud gegeven door het verschijnen de Vierde Nota. 

In een motie van de Tweede Kamer is de regering verzocht om het ruimtelijk beleid te vernieuwen, 
omdat voorziene maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen daarom vroegen en omdat het 
planstelsel nodig aan vereenvoudiging toe was. De uitvoer van de revitalisering van de steden met 
publieke middelen stuitte op de doelstelling van de overheid het fmancieringstekort terug te 
dringen terwijl de private sector over voldoende fmanciële middelen beschikt. De Vierde Nota 
R.O. (1988) is voor een groot deel aan die wens tegemoet gekomen. De nota heeft de ruimtelijke 
ordening enkele nieuwe (marktgerichte) eigenschappen meegegeven. Een daarvan is de aandacht 
voor economische gezondheid en voor de "internationale concun-entiepositie" van Nederlandse 
steden. In het beleidsvoornemen ten aanzien van de Vierde Nota heeft dit onderwerp veel 
aandacht gekregen. Een tweede verworvenheid is het "wervend toekomstperspectief'. Vanuit de 

2 
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De structurele sta~atie van de stedelillee ontwikkeling in dezelfde periode kan worden benadrukt als een gegeven dat los 
staat van deze conjuncturele situatie. In dat verbanawordt gewezen OP.. de crisis in de J(I'Ote steden van de Verenigde 
Staten, die al eerder aandacht trok. Vooral het faillissement van New York in het midàen van de jaren zeventig léidde bij 
veel deskundigen tot de gedachte, dat de oude industriesteden geen enkele toekomst meer hadden. In het bijzonder New 
York is een voorbeeld gébleken van de economische levensvatliámheid van de grote stad (M. de Jong en J. l.Ambooy, 
Modelstad Baltimore, Intermediair 18 juli 1986) 

Bij stedelijk beheer gaat het om de verzameling van activiteiten van de overheid, instituties en gebruikers van een gebied. 
nodig voor de instaiulhouding enjof aanpassmg van dat gebied in het licht van de functies waarvoor het bestemá wordt 
(Smeets, 1990/1991, pag 4) 

City marketing (ook wel gemeentemarketing of plaatsmarketing) is het doelbewust streven van stadsbestuurders om door 
een marktgencht beleid de pasitie van hun std4 te versterken. De gemeente hoopt via het gebruik van de marketing-mix 
factoren produkt, prijs, plaats, promotie en ~oneel gewenste otiiwikkelingen Ie f?espaedigen (Lukkes, NGT, pag i52). Een 
typ_isch voorbeeld van een dergelijke ciry-marketing geeft Amersfoort. De siiul is als een concurrerend produkt op de markt 
gebracht. Een pakket van maatregelen is vertaalá in termen van produktverbetering: "Het totaalprodükt Amersfoort moet 
worden verkocht op basis van een integraal marketingplan·~ Als randvoorwaarde voor een marktscheppende aanpak zijn 
geformuleerd een inteJ(I'ale planontwikkeling, promotie van de stad, een stedebouwkundige opwaardenng, stedelijke allure, 
grote dichtheid en ster7ce menging van functies, een ruim aanbod van lokaties voor centrumJUncties en tenslotte een bewuste 
trendbreuk oftewel een afscheid van Amersfoort als provinciestad ten gunste van een nieuwe, maar toch eigen stedelijke 
identiteit (ÇJntwikkelingsplan voor het Centrale Statlsgebied, Ontwikke1ingsmaatschappij Centrumplan Amersfoort (OCA), 
28 februan 1990) 

VROM, 5 PPS projecten voor stedelijke vernieuwing 1989, pag 3 

5 J.Smeets, dictaat stedelijke vernieuwing 1989, pag 178 
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Vierde nota was het doel velen ertoe brengen eigen mogelijkheden van de regio te leren zien en 
benutten. Nauw verweven hiermee is het streven naar ruimtelijke kwaliteit. Op veel punten geeft de 
Vierde Nota aan dat juist de samenhang in het gebruik, de beleving en de toekomst van de ruimte 
een meerwaarde met zich meebrengt. 
Door de verhoging van de ruimtelijke kwaliteit beoogt de nota internationale concurrerende 
stedelijke vestigingsmilieus te realiseren. De particuliere sector zou hierbij vooral op fmancieel 
gebied een rol van betekenis moeten gaan spelen1

• Teneinde actief in te spelen op de mogelijke 
samenwerking kende het Rijk in 1988 aan een vijftal projecten de status van "voorbeeld project"2 

toe. 

Samengevat kunnen de perioden· die zijn besproken als volgt worden gekarakteriseerd3
: 

Ontwikkelingen in Nederland (bron: van de Berg 1987) 

aspecten 60-er jaren 70-er jaren 80-er jaren 

economie groei stagnatie herstructurering 

maatschappelijke harmonie polarisatie transactie 
betrekkingen 

planning prioriteiten uitbreiding behoud/herstel/ dynamisch beheer 
uitbreiding, van de voorraad 
infrastructurele (hergebruik en 
projecten herstructurering) 

schaal schaalvergroting klein is mooi passende schaal 

smaakmakers experts politici belangengroeperingen 

typologie van de top-down botturn-up door meer communicatief 
planning inspraakprocedures evenwicht bevolking 

en investeerders 

realisering leidende rol private leidende rol publieke groeiende rol van de 
investeerders investeerders, particuliere sector, 

gescheiden actie gezamenlijke actie, 
joint -ventures 

VINEX 
"Inspelen op de toekomst vereist afgewogen beleid voor de samenleving als geheel. De kracht van de 
samenleving wordt in belangrijke mate bepaald door de vitaliteit van de kwetsbare punten". Op dit 
beginsel stoelt de aanvulling op de Vierde Nota, de VINEX (Vierde Nota Extra, 1990). Naast de 
gerichtheid op sterke punten is het ook noodzakelijk aandacht te geven aan zwakke functies en 
bevolkingsgroepen4

• 

VINEX sluit aan op een indrukwekkende reeks ruimtelijke plannen en planstudies naar aanleiding 
van de nieuwe verstedelijkingsopgave, in het bijzonder in de Randstads. In VINEX is de huiver ten 

De overheid wordt in hetzelfde jaar geconfronteerd met~rse bezuinigi_ngen, sinds de jaren zeventig lopen de 
overheidsinvesteringen in de gebouwae omgeving terug ag 151 VrefdeNota). Over het algemeen lcail men stellen dat de 
financiële positie van gemeenten in de jaren tac7Jtjg slee er is geworden. Dit geld met name voor de grote en middelgrote 
steden (F.HJ.Deunk, stedelijke netwerlien nr.9 JYM, pag 64) 

2 In het kader van een voorbeeldproleet wordt door het Rijk met de betreff!nde gflmeente een subsidieconvenant afgesloten. 
De vijf projecten zijn: het Sphiïlx-Céramique-tmein in Maastricht; Den Haag\: entraai in Den Haag,_ Stationsgeóied 
Noor"dwest in Groningen; Kop van Zuid tn Rotterdam en het Oostelijk Havengebied in Amsterdam. -Ruime aciiu:kzc/u aan 
de vijfvoorbeeldprojecten wordt besteed in het rappon van VROM, "Vijf PPS-projecten voor stedelijke vernieuwing•; 1989. 
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drsJ.Smeets, Stedelijk beheer, '90Î91, pag 143 

VINEX, Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 879, nr.1-2, pag 5 

In VINEX ziet de regering af van een expliciet beleid voor de leefbaarheid in de grote steden. Haar aandac/u gaat uit naar 
een aangescherpt innc/uingsbeleid voor buitengebieden in de inv7oetjssfeer van de Randstad. Er worden vier belangrijke 
speerpunten voor het overfieidsbeleid in de geóouwde omgeving onderscheiden: 
I) concurrentiepositie-verbetering van Nederland via internattonaal concurrerende grootstedelijke vestigingsmilieus, 

stedelijke laiooppunten en mainpons; 
2) afstand wonen; werken/ voorzteningen en openbaar vervoer herzien; 
3) liandhaven, aanpassen en vernieuwen van landelijk gebied; 
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aanzien van het nieuwe beleid uit de Vierde Nota afgenomen tot heldere prioriteitsstellingen1
• Er 

wordt in de nota uitgegaan van twee doelstellingen ten aanzien van bet beleid: sociale vernieuwing 
en bestuurlijke vernieuwing. De sociale problemen in de stad zullen opgelost moeten worden via de 
convenanten voor de "sociale vernieuwing". De ruimtelijke problemen zullen opgelost moeten 
worden door bet aantrekken van private kapitaal. De wijze hoe de overheid binnen baar beleid 
bieraan vorm gaat geven vormt de input voor de bestuurlijke vernieuwing. 
Om ook dit beleid te stimuleren wijst het Rijk strategische onderdelen van bet gemeentelijk beleid 
aan als "Sleutelprojecten Ruimtelijke Inrichting"2

• 

Conclusie 
Sinds het instellen van de woningwet in 1901 is er binnen bet ruimtelijk beleid ten aanzien van de 
steden veel veranderd. De nota's R.O., die als leidraad voor het overheidsbeleid worden beschouwd 
laten een belangrijk accentverschil zien: in de eerste nota's wordt de stad als verwerpelijk 
beschouwd en wordt de suburbanisatie gestimuleerd. In de laatste nota wordt dit beleid radicaal 
omgedraaid en wordt de stedelijke ontwikkeling projectsgewijs gestimuleerd, gevoed door de 
internationale gedachten. 
De steden dragen echter nog steeds de sporen van eerder beleid. Hoogwaardige werkgelegenbeid 
en hoogwaardige woongelegenbeid ontwikkelen zich nog steeds in de stadsrandzones en daarbuiten. 
Welliswaar is aan de sterke uitloop van mensen en functies een halt toegebracht, maar uit recent 
onderzoek blijkt niet dat de stad op de terugweg is. De steden winnen de slag niet, de teruggang is 
alleen tot stilstand gekomen. Er is nog meer boogwaardig stedelijk beleid nodig om tot de 
ontwikkeling van hoogwaardige functies te komen3

• 

Vooral in de gemeenten waar met grote voortvarendheid en op grote schaal stadsvernieuwings
projecten zijn aangepakt, komt ook bet ontbreken van een samenbangend ruimtelijk structureel 
totaalkader aan het licht. Een voor de band liggende verklaring biervoor is dat de stadsvernieuwing 
zoveel inspanning kostte, dat de voorbereidng van een structuur- en bestemmingsplannen op een 
zacht pitje kwam te staan. Juist deze steden (vergelijk Rotterdam) maken een omslag in het 
ruimtelijk beleid mee. Dhr. Bredenoord (Dienst ruimtelijke ordening van Utrecht) verwoord de 
werkwijze van de gemeente als volgt: "het stadsontwerp wordt in de praktijk ingezet voor het beheer 
van bestaand waarden en voor het opheffen van slechte stadsbeelden in plaats dan voor het ontdekken 
van processen in de stad, die leiden tot fysiek ruimtelijke veranderingen (dynamiek, stabiliteit, verval)". 
Als de stad als geheel in het geding is dan blijkt het vaak te ontbreken aan een geintergreerde 
aanpak door de gemeente. 

Beleid op nationaal niveau 
In de nabije toekomst zullen volgens Rosenthal de overbeden het werk op contractbasis laten 
uitvoeren4

: collectieve voorzieningen worden verzorgd door het particulier initiatief, door publiek
private samenwerkingsverbanden en door overheden die een bestuursovereenkomst afsluiten. Wat 
overblijft is een sterk uitgedunde en kwalitatief hoogstaande overheid die zich richt op een beperkt 
aantal kerntaken: veiligheid, infrastructuur, milieu en nationale cultuur, aldus Rosenthal. Ten 
aanzien van deze voorgestelde kern van staatstaken is een relativering op zijn plaats. 
Het formuleren van staatstaken is afhankelijk van de uitkomst van het politiek debat, zoals dat 
bovenstaand kort is toegelicht. Hieruit bleek dat alle partijen het erover eens zijn dat de overheid 
een stap terug moet doen ten gunste van het particulier initiatief. Dat de overheid al enkele 
stappen heeft ondernomen naar een beleid met meer ruimte voor het particulier initiatief blijkt uit 
figuur 14. Vooral op het terrein van de ruimtelijke ontwikkeling (sector R.O., verkeer en vervoer 

4) toepassen van een gebiedsgericht ruimtelijk milieubeleid. 

H.van der Cammen, Sen V 2-1991, pag 4-9 

Het doel van een sleutelproject is het stimuleren van activiteiten als hpogwaardige bebouwing, geconcentreerd bij het 
openbaar vervoer, waarbij overheid en beleggers een PPS oprichten. In tweede instantie is het gericht op het verbeteren van 
de afstemming tuSSen betrokken departementen en de gemeente onderling. De status sleutelproJect kan worden toegekend 
aan steden dre in de ogen van de regering een sleutelrOl spelen bij de uitvoering van het namtelijk Rijksbeleid. Momenteel 
zjjn er zeven _projecten á1s potentieelsleutelproject aangewezen: IJ-oevers in Amsterdam, lntegraál Plan Noordrand in 
RrJtterdam, Haagse Nieuwe Centrum, Braóantse Poort in Nijmegen, Utrecht City Project, Coiridor Eindhoven-Veldhoven
We/schap en Amersfoort Centraal Stadsgebied. Aanwijzing van een sleutelproject is geen toezegging van een subsidie. Er is 
slec~gJrake van een prioriteitsstelling bij investeringen waar de gebruikelijké rijksb1Jdrage-rege1ingen voor open staan 
(VIN.cx, VROM 1990, pag 132 e.v.). 

3 Prins, Pub/ic-Private Partnership, redactie A. v. Delden, 1987, Stichting Forum voor Stedelijke vernieuwing, rotterdam, pag 
28 

4 U.RrJsenthal, ''De overheid in 2000'; ESB 1989, pag 1260-1262 
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Figuur 14: Samenwerkingsverbanden. Bron: OB/ 9-1991 

en stedelijke vernieuwing) is samenwerking een 
terugkerend verschijnsel. 
Over de preciese invulling van de staatstaken 
mag dan nog geen consensus bestaan, maar de 
wens om bij de vormgeving van het ruimtelijk 
beleid een positie te bepalen is evidentl. 

Het is zinvol om de huidige ontwikkelingen te 
zien als een herprofJJ.ering van het 
overheidsingrijpen en niet als het terugtrekken 
van de overheid van haar verantwoordelijkheid 
ten aanzien van de samenleving. In dit kader 
wordt een onderscheid gemaakt tussen de 
sturende-2 en de ordenende3 functies van de 
overheid4

• Momenteel is er sprake van een 
verschuiving van de sturende naar de ordenende functies: de overheid is sinds de jaren 80 opweg 
naar een nieuw profiel, waarbij begrippen als privatiserin~, deregulering6 en decentralisatie7 een 
grote rol spelen. Deregulering en privatisering hebben vooral betrekking op de relatie tussen de 
overheid en de marktsector, decentralisatie vooral op de verhouding binnen de overheid. Wat 
impliceren deze begrippen voor het ruimtelijk beleid dat op Rijks-niveau? 
De overheid ziet haar taak in de toekomst als volgt8

: 

1) De overheid wilt in de eerste plaats een "over-all" visie met signaalfunctie bieden voor de lagere 
overheden en de markt. Vanuit deze over-all visie wil zij de samenwerking bevorderen tussen 
overheden onderling en tussen de overheid en het particulier initiatief. Er zijn tendensen 
gaande die de volledige zelfstandigheid van de organisaties beperken10 waardoor in de 

2 

3 

s 

6 

7 

8 

9 

Redactie Openbaar Bestuur, augustus 1991, pag 8 

Onder sturende functies van de overheid wordt verstaan de concrete vaststelling van de overheidsdoelstellingen en middelen 
op een gegeven beleidsterrein (Geelhoed!!!) 

De ordende functies beooKt de vaststelling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden van partijen in de samenleving 
inclusief de overheid zelf "Deze functie is er vooral op gericht op ordelij_k, bestendiR en betrouwbaar maatschappelijk verkeer 
en op de bescherming van de kèmelementen van onze samenleving: vnjheid, gelijléwaardigheid, sociale aandacht en 
reelilvaardigheid (Geelhoed!!!) 

W. Salet, Ruimtelijke Ordening, in W.Derksen e.a.: De terugtred van regelgevers, Zwolle 1989 

Privatisering is te omschrijv_en als een vorm van verzelfstandiging: taken kunnen onder een minder directe invloed van de 
overheid kOmen te staan of zelfs geheel aan haar invloed worden onttrokken. 
Het is niet gemakkelijk te spreken van een bepaalde ideoloKi! ten aanzien van het privatiseringsstreven. Veeleer is er sprake 
van een aanpassing aan veranderende omstandigheden. In het thans heersende tijdperk van commercialiserinR en 
technologisering van de maatschappij, waarbij di! overheid minder een toevlucht maar ook minder een ~tik mag zijn, is 
ook het bestaansrecht van het over/Ieutsmonopolie ten aanzien van voorzieningen en goederen ter discussie gekomen. In de 
discussie over de verzelfstandiging van bestuursorxanen is veel nadruk gelegd op de wenselijkheid van een terugtredende 
overheid. ''Zelfstandige bestuursorganen kunnen s1echts idealen van democratie en rechtsstaat meeverwezelijken wanneer de 
bevoegdheden van de minister beperkt zijn tot haofdlijnen van beleid". Indien de politiek haar relatie ten opzichte van het 
overheidsbedrijf zo zuiver rnagelijk omschrijft. en vervolgens hiernaar handelt, ontstaat de noodzakelijke duidelijkheid. 
Hierdoor zal.fl?t .in veelgevallen mogelijk njn de taken aan te geven die niet of nauwelijks onder deze door de overheid 
gewenste actlVItellen va/fen. 

DeregulerinR behelst het wijzigen, stroomlijnen en vereenvoudiRen van regelReving met betrekkinR tot alla deelnemers aan 
het maatscliappelijke mar~roces. De invloed van het ~litieli systeem op_ liet ~oces wordt daardoor geringer, de 
invloed van de mark!Partijen wordt groter. Keerzijde is dat de rechtszekerheid, die inherent is aan regelgeving, oo1c minder 
wordt. Het gaat bij dereRUierinR niet alleen om een herorganisatie van de relatieve positie van de overlieid t.o.v. de 
marktpartiJen, maar oolé om di! mar~artijen onderling. Aangezien er in de praktijk alleen sprake is van herziening van 
bestaände re~ls en niet van afschaffing, is het zinvoller te spréken van herregulering. In het Teader van deze regeling is in 
1985 de Wet1W herzien. 

Decentralisatie heeft betrekking op de herverdeling van taken tussen de verschillende overheidsniveaus. Taken van de 
centrale overheid worden overgedragen aan decentraal bestuur, formuleren van nieuwe taken voor decentraal bestuur en 
het verminderen en vereenvouiligen van het instrumentarium waarmee de centrale overheid de uitvoering door het 
decentraal bestuur beïnvloedt en controleert. In die zin is er tevens sprake van deregulering. 

V~erde Nota Ruimtelijke ordening, Tweede kamer, vergaderjaar 1987-1988, 20490, nrs.1-2. 

"Samenwerking tussen de overheid en de particuliere sector is geen nieuw verschijnsel. Nu meer dan in het verleden het 
belang van de marktsector voor de ruimtelij_ke ontwikkeling van ons land wordt onderkend, groeit er wel de behoefte aan 
goede afspraken tussen overheid en de particuliere sector, ook bij de uitvoering van het beleül" (4e Nota RO., 1988 nrs.1-2, 
pag 156-157) 

10 Een bedrijf is in een toenemend aantalievallen niet meer in staat zich op eigen kracht volledig te ontwikkelen. Evenmin is 
de overheid in staat om een eigen belei uit te stippelen en op basis daarvan activiteiten uit te voeren. 
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toekomst veel projecten gezamenlijk uitgevoerd worden waarbij overheid en bedrijfsleven hun 
krachten bundelen en gemeenschappelijk vorm geven aan maatschappelijke ontwikkelingen1

• 

Het essentiële betreft namelijk de waarschijnlijkheid dat door het ontwikkelen van een 
gezamenlijke strategie activiteiten tot ontwikkeling worden gebracht die door geen van de 
betrokkenen afzonderlijk had kunnen worden verwezenlijkt. 

2) De aandacht van de centrale overheid zal vooral uitgaan naar die ontwikkelingen en behoeften 
waarin de markt of de lagere overheden niet kunnen voorzien. De dynamiek van de markt 
vraagt om een snelle aanpassing, waardoor organisaties zich vaak moeten beperken tot die 
terreinen waarop zij zich specialist weten. Dit leidt in veel gevallen tot schaalverkleining, zowel 
bij de overheid als in bet bedrijfsleven. 

3) De fmanciële input in de stedelijke ontwikkeling zal zich richten op investeringen die een sterk 
multiplier-effect hebben op particuliere investeringen. 

De vraag of goede plannen de bereidheid tot investeren bij grote geldschieters verhogen is voor de 
toekomst van groot belang. Er zijn uit deze grafiek echter nauwelijks signalen te halen dat het geld 
voor investeringen in de gebouwde omgeving thans gemakkelijker beschikbaar komt dan enkele 
jaren geleden, noch dat de betrokkenheid van private beleggers bij de ruimtelijke inrichting 
significant groter is dan midden jaren '80 (zie grafiek). Indien deze grafiek echter bekeken wordt 
met het dalende bedrag dat door de (Rijks-) overbeid in de ruimtelijke ontwikkeling investeert dan 
moet het percentage afkomstig uit de particuliere sector toegenomen zijn. Daarnaast kan gesteld 
worden dat particulieren pas recentelijk in het beleid ten aanzien van vernieuwing betrokken 
worden. 

Meer dan ooit lijkt voor de vernieuwing van de steden in de toekomst een integrale visie op de 
stedelijke ontwikkeling in zijn totaliteit die tevens als leidraad zou kunnen dienen voor de 
noodzakelijke investeringen in de stedelijke structuur zowel vanuit de overheid als vanuit het 
particulier initiatief. Om de noodzakelijke samenwerking te verwezenlijke is dus een verandering 
van de rol van de gemeentelijke overheid ten aanzien van het ruimtelijk beleid noodzakelijk. 

1.3 de toekomstige rol van de overheid 

Uit de beschrijving van de verschillende beleidsplannen ten aanzien van de Ruimtelijke Ordening 
blijkt al dat er een verandering gaande is in de wijze waarop de overbeid haar rol in de toekomst 
wilt uitvoeren. In goede tijden is in Nederland een verzorgingsstaat opgebouwd. De overheid werd 
de bestuurder van bijna de hele samenleving, met veel geld en veel regels. Dit beïnvloedde de 
mogelijkheid van herstel en zelfregulatie nadelig. Er vindt nu een ontwikkeling plaats in 
tegengestelde richting. De verzorgingsstaat wordt te vanzelfsprekend beschouwd en de burgers 
verliezen de mogelijkheid om te participeren aan vernieuwende activiteiten. Uit VINEX blijkt dat 
de overheid juist de burgers wilt aanspreken om tot de uitvoering van haar beleid te komen. Om 
het particulier initiatief weer bij de stadsontwikkeling te betrekken wordt veelvuldig gesproken over 
voorwaardenscheppend beleid. Dit beleid moet worden verwoord door de verschillende politieke 
partijen die in het bestuurlijk systeem actief zijn (het model van Easton). Het lijkt daarom legitiem 
om de mening van politieke partijen te polsen en dit als uitgangspunt te gebruiken om een kader te 
scheppen voor bet toekomstig functioneren van de overheid op Rijks-niveau (paragraaf 1.4.1.). Dit 
heeft direct consequenties voor het gemeentelijk beleid, wat in paragraaf 1.4.2. zal worden 
beschreven. 

1.3.1. Visies van politieke partijen 

Een overheidstaak geeft uitdrukking aan een verplichting tot bandelen wegens de op de betrokkene 
rustende verantwoordelijkheid voor bepaalde belangen. De overtuiging van politieke partijen 
onderscheidt zich op punten waarvan afhangt welke taken aan de overheid worden toegekend: de 
toerekening van de verantwoordelijkheid voor bepaalde belangen aan de overbeid respectievelijk 
aan bepaalde andere actoren in de samenleving. 

1 Stedelijke vernie~~ing, Stichting Forum, redactie A. Th. van Delden, bijdrage Stedelijke vernieuwing bezien vanuit het Rijk 
door E.H. T.M.NijpelS 
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Na de oorlog is er een symbiose ontstaan tussen de staatsbeelden van de dominante politieke 
stromingen. De discussie gaat over het meer en minder van de overheidsbemoeienis, alsmede over 
het soort van activiteiten dat de overheid zou moeten ontplooien. De visie op de staat als 
instrument bracht met zich mee dat het debat tussen de politieke stromingen zich ging toespitsen 
op concrete verrichtingen van de overheid in plaats van op de principiële betekenis van de staat. 
Rond 1980 wordt het staatsdebat weer geopend. 
De vraag naar de toekomstige rol van de overheid wordt voorgelegd aan de wetenschappelijke 
bureaus van de vier grootste nederlandse politieke partijen1

• De antwoorden zijn passend in de 
jaren negentig, maar toch geënt op de traditionele aanknopingspunten: de staat (PvdA), het 
maatschappelijk middenveld (CDA) of het individu (VVD). 

CDA 
Voor het CDA gelden gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, rentmeesterschap en 
solidariteit als richtingaanwijzing voor de rol van de overheid. De overheidstaak wordt opgevat als 
enerzijds het garanderen van bodemvoorzieningen en het handhaven van de rechtsorde en 
anderzijds het opnieuw kansen geven aan het maatschappelijk middenveld (koepels en corporaties), 
dan kan de samenleving (de zorgzame samenleving) weer uit de problemen groeien (aldus drs. 
CJ.Klop, wetenschappelijk instituut voor het CDA). 
Op het eerste gezicht klinkt het pleidooi voor versterking van het maatschappelijk middenveld 
politiek verdacht. Het concept van de zorgzame en verantwoordelijke samenleving is echter niet 
slechts een pleidooi voor het herstel van gezin en kerk als ordenende sociale banden. Een 
terugtred van de overheid en vergroting van de zelfstandigheid van burgers is een ruimere 
conceptie die niet op partijpolitieke merites alleen kan worden bezien2

• Als de overheid om 
fmanciële- en bestuurlijke redenen niet voldoende in staat is om maatschappelijke ontwikkelingen 
te besturen, is de logische conclusie dat zij een partner moet inschakelen in de vorm van een 
verantwoordelijke burger. 
De door het CDA getrokken conclusie dat het maatschappelijk middenveld de oplossing is voor de 
problemen, vloeit hieruit niet zondermeer voort. De gevolgtrekking dat burgers meer 
onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid voor zichzelf moeten krijgen, kan wel worden uitgebreid 
met meer verantwoordelijkheid voor elkaar, maar daarmee komt het maatschappelijk middenveld 
nog niet in beeld. Met zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de samenleving wordt niet 
automatisch de autonomie van intermediaire instituties tussen staat en samenleving bepleit. 
Daarnaast kan een versterking van het maatschappelijk middenveld ook een verstikkende 
beklemming voor burgers inhouden. 

D66 
D66 is voorstander van vergroting van de keuzevrijheid van de mens en zijn eigen 
verantwoordelijkheden. D66 is een uitgesproken voorstander van de ontwikkeling van verschillende 
vormen van zelfbestuur, privatisering, verzelfstandiging en ruimte voor het particulier initiatief 
(H.Gelderblom-Lankhout, lid le kamer D66). 

VVD 
De VVD heeft gedurende enkele decennia van harte meegewerkt aan de contouren van de huidige 
verzorgingsstaat. De argumentatie achter deze opstelling kan worden ontleend aan neoliberale 
uitgangspunten. De "vrijheid tot" gebood het scheppen van zodanige voorwaarden door de staat dat 
ieder zich op zijn weg kon ontplooien3

• De VVD is op zoek naar de contouren van de 
"waarborgstaat". conform liberale beginselen wordt het aangrijpingspunt gezocht bij het kleinst 
mogelijke maatschappelijke element: het individu. Volgens liberalen is de primaire taak van de 
overheid gelegen in de bescherming van eigen domein van het individu. Daarmee is de taak nog 
niet omschreven. Naast de primaire overheidstaken, waarover men kwa inhoud verschillend kan 
denken, zijn er secundaire staatszaken als de produktie van collectieve goederen, waarvan de 
maatschappelijke baten de maatschappelijke lasten overtreffen, maar die niet worden geproduceerd 
wanneer men een en nader overlaat aan de marktsector. De taken van de overheid zijn in deze 

"Volkshuisvesting en stadsvernieuwing'; nr. 1,2,3,4 jaargang 1987 

2 WJ.MKickert, in Voorbij de grenzen aan sturing, redactie RJ.in 't Veld en WJ.M.Kickert, VUGA 1989, pag 64 

3 KGroenveld, De liberale visie op de verhouding tussen staat en samenleving, Publiek domein, Boom Meppe/1988, pag 106 
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waarborgstaat aanzieolijk groter dan in de "nachtwakerstaat", zij het dat de overheid in de 
waarborgstaat een relatief beperkt takenpakket zal hebben. De dynamiek zal vanuit individuen en 
de markt komen. De belangrijkste taak van de overheid is om deze ontwikkelingen binnen sociaal 
aanvaardbare marges te houden (drs B.RA.Gijzel, prof. mr. B.M. Telderstichting, wetenschappelijk 
bureau VVD). 

PvdA 
De PvdA is in een periode van ideologische rui beland. In schuivende panelen (1987) wordt een 
beperking van de staatszaken bepleit (waarborgen voor interne en externe openbare orde en 
veiligheid; zorg voor een adequaat fysieke en sociale infrastructuur en waarborg voor 
bestaanszekerheid op een behoorlijk levenspeil) maar ook de opvatting dat de staat de 
verantwoordelijkheid voor deze taken kan delen of opdragen aan particuliere maatschappelijke 
instellingen1

• Door de PvdA wordt het marktmechanisme niet meer per definitie afgewezen. De 
PvdA wil ook niet zozeer praten over meer of minder overheidsbemoeienis, dan wel over de eisen 
die aan het overheidsoptreden moeten worden gesteld (gereviseerde verzorgingsstaat). De 
rijksoverheid moet zijn rol beperken tot het scheppen van voorwaarden, waarbinnen een sterke 
lokale overheid het beleid nader kan invullen (a.Huitzing, Wiarda Beekman Stichting, 
wetenschappelijk bureau PvdA). 

1.3.2 herprofilering van de (gemeentelijke) overheid 

De gemeente wordt binnen dit beleid benadrukt als uitvoerder van het nationaal beleid. 
Gemeenten zullen hierbij in toenemende mate geconfronteerd worden met een structurele 
verschuiving van de geldstromen die van belang zijn bij de uitvoering van het beleid. Op het gebied 
van de ruimtelijke ordening zullen de gelden ten behoeve van infrastructuur afnemen. Meer dan 
voorheen zullen gemeenten creatief om moeten gaan met hun eigen budget, waarbij een beroep zal 
worden gedaan op private middelen2 Dit betekend dat andere eisen gesteld zullen worden aan de 
planning en beheersing van delen van het ruimtelijk beleid waarmee hoge investeringen gemoeid 
zijn. Te denken valt aan stadsuitbreiding en -vernieuwing, maar ook aan stadsbeheer of de (her-) 
inrichting van bedrijfsterreinen. 

Mijn inziens kunnen er kort een aantal aandachtspunten worden beschreven die in de toekomst van 
invloed kunnen zijn bij de herprofllering van het gemeentelijk ruimtelijk beleid: 
* Ruimtelijke plannen zullen integraal worden aangepakt. 
Een integrale aanpak van ruimtelijke plannen levert het voordeel op dat alle in het geding zijnde 
sectoren geïntegreerd kunnen worden en op elkaar worden afgestemd. 
* De opbrengst- en toekomstmogelijkheden van ruimtelijke plannen zullen moeten worden 

benadrukt. 
Het afnemen van rijkssubsidies betekend voor de gemeente dat de aandacht nu gericht moet zijn 
op geldstromen afkomstig van de marktsector. De markt participeert in een ruimtelijk plan in 
eerste instantie vanwege de opbrengstmogelijkheden van het plan. De gemeente zal zich hiervoor 
moeten richten op een financieel plaatje dat breder is dan de grondexploitatie in strikte zin. 
* Er zal door de gemeente flexibel moeten worden ingespeeld op veranderende omstandigheden. 
De taakstelling van de gemeente was voorheen gericht op uitbreiding, maar in de toekomst zal de 
nadruk liggen op consolidatie en vernieuwing. Aangezien het karakter van consolidatie- en 
vernieuwingsplannen zich over meerder jaren verspreid is het noodzakelijk de veranderingen in de 
tijd op te vangen door middel van een flexibel basisplan. 
* Er zal binnen de gemeente gestreefd worden naar een meer bedrijfsmatige aanpak. 
Weloverwogen geleiding van investeringsstromen uit de markt is noodzakelijk, hetgeen hoge eisen 
stelt aan de gemeentelijke organisatie. Dit kan leiden tot een reorganisatie van de gemeentelijke 
diensten waarbij een beperkter en zelfstandiger aantal diensten wordt nagestreefd. 

PvdA, Schuivende panelen, continuïteit en vernieuwing in de sociaal-democratie, Amsterdam 1987, pag 147 

M.H.B.Pen-Soetermeer e.a., Sen V apri/1990, pag 16-19 
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2. PPS BU STEDELUKE VERNIEUWING IN NEDERLAND 

2.1 Algemeen 

In hoofdstuk 1 is aangetoond dat de stad geen statisch begrip is maar voortdurend aan 
veranderingen onderhevig. De bewoners van de stad hebben de vernieuwen door de jaren heen ter 
hand genomen. Dit kwam niet altijd ten goede aan alle inwoners van de stad waardoor het 
noodzakelijk was dat de gemeentelijke overheid met de instelling van allerlei wetten en regels een 
aantal taken overnam. De taken die de overheid sindsdien tot haar activiteiten rekende kwamen 
veelal ten goede aan alle bewoners van de stad en werden geschaard onder de doelstelling van het 
algemeen belang. V oor de stad lagen deze activiteiten in het verzorgen van de functionele 
infrastructuur, het beschermen van het individu en het verzorgen van de scheiding tussen publiek
en privé-domein. Door de vergaande regelvoering breidde het takenpakket van de overheid zich 
dusdanig uit dat op dit moment de overheid zich genoodzaakt ziet een aantal activiteiten weer over 
te dragen aan ondernemende particulieren. Dit betekend niet dat er voor de overheid geen rol 
meer is weggelegd. Vooral de gemeentelijke overheid zal extra activiteiten moeten ondernemen. 
Om de steden blijvend te vernieuwen is het op gemeentelijk niveau noodzakelijk de (mogelijke) 
participanten opnieuw te interesseren in de stad. Dit vereist een nieuwe werkwijze vanuit de 
gemeente. Zo zal er een andere planontwikkeling moeten komen en een herverdeling van 
verantwoordelijkheden. 
Om bestuurlijke ervaring in deze veranderende werkwijze op te doen voert de gemeente sinds 
enkele jaren een ander beleid. Sociale problemen in de steden moeten opgelost worden via 
convenanten in het kader van de sociale vernieuwing, ruimtelijke problemen worden opgelost door 
private kapitaal te activeren door middel van PPS in het kader van "stedelijke vernieuwing" 

Stedelijke vernieuwing 
Stedelijke vernieuwing is een slogan die rond 1980 is geïntroduceerd. Het ging in dit geval om 
revitaliseringsprojecten voor die delen van de stad die hun functie verloren hadden, die 
verpauperen of waar nieuwe functies toegevoegd kunnen worden, in gezamenlijk verband 
structureel aan te pakken. De (her)ontwikkeling van deze gebieden vormt voor de steden een 
mogelijkheid tot expansie, het creëren van werk, van nieuwe woonlokaties en van nieuwe 
voorzieningen die de stedelijke structuur kunnen verrijken. "Stedelijke vernieuwing brengt elan in de 
stad gebaseerd op economische en culturele potenties"1

• 

De projecten in het kader van stedelijke vernieuwing kenmerken zich door drie aspecten: 
allereerst zijn er de voorstellen voor bestemmingswijziging, waarbij de functionele aspecten 
hoog scoren; 
er worden hoge eisen gesteld aan de kwaliteit, het image en de situering van het project, 
samengevat onder de noemer ruimtelijke aspecten; 
de projecten worden door middel van een PPS-constructies ontwikkeld. 

Deze projecten vormen mijns inzien een eerste aanzet waarbij de gemeenten van enkele grote 
steden in Nederland trachten het particulier initiatief opnieuw te interesseren in de 
stadsontwikkeling. En er is sprake van een bereidheid tot samenwerkini. De samenwerkings
constructies tussen publieke en private partijen spelen hierbij een belangrijke rol. De evaluatie van 
de rol van de gemeentelijke overheid in deze samenwerkingsconstructies kan meer inhoud geven 
aan de wijze waarop de gemeente in de toekomst deel neemt in de stadsontwikkeling, zonder 
hierbij haar taak ten aanzien van het algemeen belang te verwaarlozen. 

Na de hoge verwachtingen die enkele jaren geleden overheerste ten aanzien van de samenwerking 
is er nu meer realisme. De participanten zijn zich bewust van de complexiteit van grootschalige 
herstructureringsplannen en realiseren zich dat dit veel tijd kost. Gevraagd naar de voortgang van 

2 

Verleidelijk stadsbeeld, K. Bosma (retklctie), Rotterdam 1990, pag 9 

VROM, Meerjarenplan stadsvernieuwing 1989-1993, pag 27 
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PPS in Nederland spreekt men zich verschillend uie: "stelt de een dat er stagnatie is, de ander is 
minder somber en spreekt slechts van een vertraging ten opzichte van de (te hoog) gespannen 
verwachtingen". Ik concludeer ten aanzien hiervan dat de ervaring op het gebied van deze 
"vernieuwde" samenwerking teveel op het resultaat (de realisatie van het project) is gericht, terwijl 
veel projecten zich in het beginstadium bevinden. Er heeft nog geen geïntegreerde evaluatie plaats 
gehad. Rede voor mij om ten aanzien van de toekomstmogelijkheden voor samenwerking geen 
pessimistische uitspraken te doen. 

In paragraaf 2.2 van dit hoofdstuk wordt naar aanleiding van enkele omschrijvingen van het begrip 
PPS een bruikbare definitie samengesteld voor deze studie. 
In de paragrafen 2.3, 2.4 en 2.5 worden enkele aspecten ten aanzien van PPS nader uitgewerkt. In 
paragraaf 23 gaat het over de mogelijke samenwerkingsvormen, in paragraaf 2.4 over de 
verschillende belangen van participanten en paragraaf 2.5 behandelt de risico-verdeling. 
Paragraaf 2.6 geeft een overzicht van de verschillende invalshoeken die er bestaan ten aanzien van 
PPS. Aan bod komt de visie van de gemeentelijke overheid, de projectontwikkelaar en de belegger. 
In deze paragraaf staat centraal de rol die door de verschillende participanten aan de overheid 
wordt toebedacht. 
Als concluderend hoofdstuk (paragraaf 2.7) is het mogelijk naar aanleiding van de literatuur en de 
verschillende invalshoeken van participanten enkele richtlijnen voor het gemeentelijk beleid in deze 
op te stellen. 

2.2. Begripsafbakening 

Een afbakening van het begrip PPS (publieke2-private3 samenwerking) is noodzakelijk teneinde 
spraakverwarring te voorkomen. De samenwerking kan namelijk in allerlei gradatie voorkomen en 
op verschillende terreinen betrekking hebben4

• De precieze definiëring is een probleem omdat het 
begrip PPS niet eenduidig gedefmieerd is. In publikaties van de laatste jaren wordt een 
opmerkelijke variatie aan definities aangetroffen. 
Aan de hand van allerlei defmities (paragraaf 2.2.1) zal geprobeerd worden in deze paragraaf een, 
voor deze studie bruikbare, defmitie samen te stellen die van toepassing is op de 
samenwerkingsvormen in het kader van stedelijke vernieuwing (paragraaf 2.2.2). 

2.2.1. Literatuuroverzicht 

Definities in de literatuur 
Het dient aanbeveling bij de hantering van het begrip PPS in het kader van stedelijke ontwikkeling 
twee situaties duidelijk te onderscheiden5

: 

1 PPS als langzaam groeiende en zich ontwikkelend proces van elkaar accepteren, leren kennen 
en begrijpen waarbij begrippen als "civic culture" en "common understanding" een rol spelen6

• 

Uittenbogaard e.a., 1991, pag 16 

2 publieke partijen: Gemeente, provincie, rijk, eventueel waterschap. Soms ook meerdere gemeenten. In veel gevallen is slechts 
een overfreid rbijvoorbeeld di gemeente) partij in de PPS, maar is actieve betrokkenheia nodig van andere (hogere) 
overheden. 

3 

4 

Particuliere piJ!lijen komen uit het bedrijfsleven (projectontwikkelaars, bouwers, institutionele beleggers, financiers, 
bedrijven, ~{$) of combinaties uit 4ii bu':Kerij (bé"oyo~sgroepen, wijkrtlf!d, andere grDeJ?eringen, priyate personen) of uit 
representatteVe lichamen of toegelaten UJStellmgen (stichting maatschappelijk opbouw, wonmgcorporanes). 

Voorbeelden van andere terreinen dan stedeliJk!. vernieuwing waar PPS voor l«ln komen zijn onder andere: 
oeververbindingen, de economische bedrijviglu!iá, bedrijftverzamelgeboul4't!ll, werkgelegenhéidsprojecten, buunontwikkeling, 
afvalverwerkingsinstallatje, bevordering van de bedrijVIgheid, etc. (I.B. Uittenbogaarae.a., Amsterdmn 1991, pag 14) 

5 J.Smeets, Eindhoven '90/'91, pag 139 

6 Er zijn een aantal elementen in de cultuur van de Verenigde Staten die met pubüc-private pannership verbonden en 
specifiek Noord-Amerikaans zijn; de ''gr_ass-roots"-ideolo~ waarmee men de betrolëkenheià aanduiá bij de lolwie 
reefWereld (deze norm heeft er toe geleld dat men op vrijwilligersbasis een netwerk van plaatselijke steunverlening 
olitwikkelde) Een netwerk van organisaties waar burgers zien als vrijwilliJ(er inzetten, vormden äe basis van de 1nzet voor 
de eigen woon en werkomgeving. Synoniem zijn in dit verband ''civ1c cuffure" en ''civic organisation •; met deze aantekening 
dat men deze begrippen vooral geliruikt wanneer het gaat om de inzet van elite in de paruculiere sector: ondernemers, 
bankiers en vertegenwoordigers van vrije beroepen. Du specifieke decor speelt een niet te onderschatte rol bij de pannership 
in de VS. In de VS, evenalS in Europa ligt de opkomst van een ~stematiSch stedelijk beleid in de negentiende eeuw. De 
eerste aanzet van publiek-private samenwerking wordt in AmeriKa gevormd door drie brede maatscliilppelijke bewegingen. 
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2 PPS in concrete vernieuwings- of revitaliseringsprojecten in stedelijke gebieden waarbij nog een 
onderverdeling te maken is naar het object van de samenwerking: PPS waarin één project 
gerealiseerd wordt, versus vormen waarin men samenwerkt aan een gebiedsgewijze 
ontwikkeling1

• 

De volgende opsomming van defmities hebben betrekking op de tweede vorm van PPS. 

De Engelse term, public-private partnership betekent strikt genomen "combinaties van publieke- en 
particuliere- sector, waarbij verschillende varianten van verbanden en verantwoordelijkheden mogelijk 
blijven21

'. Noordanus hanteert ook een zeer ruime defmitie: "PPS is een samenwerking tussen 
overheid en private partijen"3

• De defmities geven slechts aan dat er een symbiose bestaat tussen de 
publieke en private sector, maar gaat niet in op de inhoud ervan. Nijpels vertaald het begrip, naar 
aanleiding van het regeer akkoord '86, meer naar de inhoud van de samenwerking: "het betreft een 
samenwerking tussen één of meer overheden en één of meer particuliere partijen in een door die 
partijen opgezet organisatorisch verband. Het doel van deze samenwerking is het gezamenlijk werken 
aan een onderling overeengekomen doelstelling, waarbij elk der partijen onder behoud van eigen 
identiteit ook de eigen doelstellingen kan nastreven. De partijen brengen daarbij middelen in en 
aanvaarden risico. In overeenstemming hiennee worden opbrengsten verdeeltr. Kloppenborg legt de 
nadruk op het maatschappelijk aspect van de samenwerkingsvorm: "PPS is een 
samenwerkingsverband tussen organisaties uit de publieke en private sector. Hun doel is de oplossing 
van bestaande (lokaal-)maatschappelijke problemen die door een te grote omvang of door hoge 
complexiteit een uitzonderlijk karakter dragen. Een oplossing komt tot stand door de specifieke 
capaciteiten van de publieke en private sector te bundelen'6 • Beestman geeft een werkbare definitie 
specifiek gericht op het gemeentelijk naïeve en stedelijke vernieuwing: "PPS duidt op de 
samenwerking tussen het gemeentebestuur van een grote stad en het bedrijfsleven waarbij op tevoren 
overeengekomen wijze besluiten worden genomen en uitgevoerd om de hen ter beschikking staande 
middelen in onderlinge samenhang in te zetten voor de economische en ruimtelijke ontwikkeling van 
de stad met inachthouding van ieders verantwoordelijkheden"6

• 

Uit de defmities kan worden geconcludeerd dat bij het hanteren van PPS de variaties in relaties, 
bijdragen en verantwoordelijkheden en die van overwegingen, effecten en kosten aan beide zijden 
(de publieke en de private sector) open blijven. Een definitie waarin alle aspecten van voorgaande 
defmities worden samengevat en die is toegesneden op stedelijke herstructurering is geformuleerd 
door ARKO-Consult in samenwerking met Seinpost: "van PPS is sprake indien: 

een of meer overheden en een of meer private partijen in een, 
door betrokken partijen opgezet organisatorisch verband 

- gezamenlijk werken aan het realiseren van een onderling overeengekomen doelstelling 
met behoud van de eigen identiteit van elk der partijen waarbij elk der partijen zich met de eigen 

Het verschil tussen Amerika en Europa is dat die bewegingen zich in Amerika markanter onderscheiden. Het betreft de 
"sanitary reform movement" (1840-1890), "city beautift.11 movement" (rond de eeuwwisseling) en de "social settiement 
movement" {1890-1914). Veie bewegingen werden geäragen door vri)willil(ers uit de particuliere sector. Geleidelijk verbreed 
het initiatie[.zich tot "cwic improvements organisanons". Uiteindelijk resu1teen dit in 1904 in de nationale bunáelinl( van 
uiteenlopende plaatselijke orl(anisaties in de ':4merican civic organisation". Uit dit overzicht komt naar voren dat de eerste 
aanzetten van stedelij/i beleia uit de particuliere sector stammen en het zwaartepunt zich geleidelijk verschuift naar de 
stede/ij~ overheid zol!_ra deze beschikt over eigen "city planning departments" waar het systematisch stedelijk beleid 

EbestuurliJklge~talte kriJP· . . . _. vs d. . ,., d l nd d" . Defi . li"'oA . . d en verge ijking van äé suuane m ue met 1e m ae er a vraagt om een rechtvaar; 1g1ng. eue IJtw: suuane en e 
cultuur m ons land verschillen in die mate dat een verwijzing zinloos lijkt. Er zijn twee reden te geven waarom die 
vergelijking meer dan een doorsnee betekenis heeft. Ten eerste blijkt uit een verg_elijking van de liistorische 
ontwilékelmgsgang met betrekking tot de stedelijkè ontwikkeünK. tussen de Veremgde Staten en Eur_opa de laatste de eerste in 
ontwikkeling te vf!lgen met een vertraging van vijf à tien jaar. -wat voor stedelijKe ontwikkeünggetat, geldt ook voor 
stedelijke beU!id. Eën tweede rede is de variatie m ontwilékelingen en beleid die men er aantreft, van steden met een 
uitgesproken traditie met betrekkinK tot overheidsplanning tot steden met een "fr.ee ent~rise" regime. Voor een 
systematische vergelijking van stedelijke vernieuwing en PPS bieden deze variaties veel perspectief (A.MJ.Kreukels, Delft 
1987, pag 12) 

Bij de laatste vorm _gaat het veelal om de hantering van planologische bevoegdheden en spelen grondtransacties een 
bëlangrijke rol (P.G.A.Noordanus, Binnenlands Bestuur, 1989-2) 

2 A.MJ. Kreukels, Delft 1987, pag 11 

3 

4 

5 

Noordanus maakt in andere stildies een onderscheid naar de hoedanigheid van de verschillende participanten bij PPS, 
ofwel: "de PPS van het grote geld en PPS van het kleine geld". Voorbëelden van PPS van het kleme geld is de gezamenlijke 
aanpak van een winkeiStraat c.q. het gezamenlijk oplossen van de P..arkeerproblematiek in de binnenstad 
(P.G.A.Noordanus, publiek-private samenwerking en de gemeente, Bouwrecht nr.9, sept 1990, pag 663) 

Inleiding dhr. Nijpels, NIVE-symposium 1986 

P.Kloppenborg, Arnhem 1987, pag 1 

6 J.H.Beestman, Bouwrecht sept.1987, pag 647 
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doelstellingen blijft identificeren en 
- met inbreng van middelen en risico-aanvaarding door elk der partijen en verdeling van de 

opbrengsten in overeenstemming daannee"1
• 

De beperking van de definities 
Het belangrijkste element van deze definitie is dat PPS geen vrijblijvende overeenkomst is: zowel 
publieke- als private partijen dienen fmanciële risico's te dragen. 
De ARKO-defmiëring van het begrip tot nu toe kent echter een beperking. Er wordt geen recht 
gedaan aan de fase waarin een PPS-project zich bevindt. De ontwikkeling van een PPS-project 
wordt veelal onderscheiden in een drie- of viertal fasen. Dat zijn de initiatieffase2

, 

(voorbereidingsfase), realisatiefase en de exploitatiefase. Gezien de lange looptijd van een project is 
dit een zeer grove fasering. daarom wordt voorgesteld om tenminste tussen de initiatief en de 
voorbereidingsfase de defmitiefase3 toe te voegen (vergelijk Smeets, 1990/1991 en Uittenbogaard, 
1991). De voorfase (alle activiteiten die vooraf gaan aan de fase die primair gericht is op de 
realisatie van een project) van een PPS-project wordt hiermee gesplitst in een initiatief en een 
defmitiefase. De overgang naar de verschillende fasen is in het proces niet eenduidig vast te stellen. 
Het duurt bij grootschalige projecten vaak jaren voordat duidelijkheid ontstaat over de fmanciering 
en de mate van risicospreiding. Gezien de intenties van beide partijen en het feit dat de voorfase 
van dergelijke projecten al een samenwerking op zich is, is de benaming van PPS ook hierop van 
toepassing4

• 

ARKO /Seinpost heeft onderkend dat PPS-projecten in wording veelal niet aan de defmitie 
voldoen. Zij hanteren daarom voor PPS-projecten in de initiatieffase eveneens een ruimere 
afbakening, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen PPS in de voorfase en PPS in de 
realisatiefase. Bij PPS in de realisatiefase wordt door beide partijen geparticipeerd teneinde een 
gemeenschappelijk doelstelling te bereiken in de vorm van een (bouw) project. Van partnership in 
de voorfase is sprake als door overheid en bedrijfsleven over het project wordt overlegd met de 
intentie om een gemeenschappelijk programma van aanpak te realiseren. In deze fase is het 
partnership nog informeel van karakter en in zekere mate vrijblijvend. De projectorganisatie is in 
de voorfase vaak nog niet gestructureerd en kan afwijken van een later te kiezen organisatorisch 
verband voor de realisatiefase. 

2.3. Een bruikbare definitie 

Een eenvoudige voorstelling van PPS ziet er uit als figuur 15. Om dit model te concretiseren maak 
ik gebruik van de ARKO-defmitie (1987). Deze defmitie wordt in de literatuur veelvuldig 
aangehaald omdat deze als een "samenvatting" van alle defmities geldt. 
In deze definitie worden een vijftal randvoorwaarden geschetst waaraan een samenwerking binnen 
een project in het kader van stedelijke vernieuwing moet voldoen voordat sprake is van een PPS. 
Echter, sinds 1987 is de ontwikkeling in het kader van PPS in een sneltreinvaart gegaan, waardoor 
ik het noodzakelijk acht de ARKO-defmitie ten aanzien van de fasering van het project en ten 
aanzien van de rede (stedelijke vernieuwing) enigszins bij te stellen, zonder hierbij te pretenderen 
een nieuwe defmitie te formuleren. 

Fasering van bet project 
Nauw samen met de randvoorwaarde organisatie hangt het begrip fasering. Bij de organisatie van 
een PPS-project gaat het meestal om de juridische constructie die gekozen wordt, bij de fasering 
wordt de nadruk gelegd op de fasering van de projectontwikkeling. Ook ARKO stelt vast dat er 
nadrukkelijk recht moet worden gedaan aan de in de literatuur veel bepleitte fasering. ARKO 

1 Arko-Consult/Seinpost, zoetermeer 1987, pag 5-7 

2 De initiatieffase start met het vormgeven van een initiatief door middel van een startdiscussie waarbij verschiUende 
verwachtingen worden afgetast. Deelname aan de discussie is vrijblijvend en het aantal panners is liéptJ:kt {Uittenbogaard, 
Amsterdatiî 1991, pag 2i)· P .Kloppenborg heef! een andere naam voor deze fase: ''lang voor de juridische formalisermg 
van het proces is àe PPS al begonnen door informeel overleg en het opbouwen van een gemeenschappe_lijlie visie. Dit 
eraces verloo/'_t over het algemeen Jwogst ongestructureerd en bestuurlijk ongecontroleerd: Het informeel overleg wordt 
'networking' genoemd" (Kloppenborg, Arnhem 1987,pag 31). 

3 De definitiefast wordt gekarakteriseerd als het langdurige proces dat moet leiden tot de vaststelling van de 
projectranávoorwaarden en de kaders van het samenwerkingsverband (Uittenbogaard, Amsterdam 1991, pag 24). 

4 LB.Uittenbogaard e.a., Amsterdam 1991, pag 15 
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bespreekt hierbij twee fasen: een voorfase en een 
realisatiefase, waarin beide sprake kan zijn van 
PPS. Gepleit wordt echter voor een uitgebreidere 
fasering. Ik hanteer een fasering zoals die voor 
de evaluatie van PPS-projecten wordt gebruike, 
waarbij het proces wordt opgedeeld in zes fasen: 
1) De initiatieffase: nemen van het initiatief tot 

het in gang zetten van het proces, 
2) De voorbereidingsfase: de doelstellingen 

worden geformuleerd waarop het initiatief 
zich verder gaat ontwikkelen, 

Figuur 15: Eenvoudig PPS-model 

3) De planvormingsfase: randvoorwaarden voor 
de ontwikkeling van het project worden 
vastgelegd, 

4) De uitvoeringsfase: verschillende ontwerpen of 
modellen resulteren in een definitief ontwerp, 

5) De realisatiefase: realisatie van het definitieve ontwerp, 
6) De beheerfase: afspraken worden gemaakt over de exploitatie en het in stand houden van het 

gerealiseerde project. 
Voor iedere fase is het mogelijk een vorm van samenwerking op te zetten. Door deze toevoeging 
aan de formulering van PPS wordt het mogelijk slechts enkele fasen van een project in PPS 
verband uit te voeren. 

PPS bij stedelijke vernieuwing 
Op velerlei gebied wordt tussen publieke en private sector samengewerkt. Hoewel het object van 
PPS in theorie nauwelijks begrensd is (op vele beleidsterreinen zijn vormen van PPS denkbaar), 
dient in deze studie wel als eis te worden gesteld dat samenwerking plaats vindt in het kader van 
stedelijke vernieuwing. Het gaat hierbij om door de overheid of particulier geïnitieerde 
bouwprojecten of gebiedsgewijze ontwikkeling die bijdraagt aan de revitalisering van de stad. De 
ARKO-definitie is hierin niet specifiek. 
De projecten in het kader van stedelijke vernieuwing worden gekenmerkt door een bijzondere 
aandacht ten aanzien van een tweetal aspecten: functionele en ruimtelijke aspecten. Bij de invulling 
van een lokatie wordt veel aandacht gegeven aan de toevoeging van ontbrekende voorzieningen aan 
het stadscentrum en de inpassing in de bestaande stad vereist een nauwkeurige stedebouwkundige 
en architectonische vormgeving. 

Samenvattend bevat de definitie van PPS die in het vervolg van deze studie wordt gehanteerd een 
vijftal aandachtspunten: (dat er een private en publieke partner is wordt hier als bekend 
verondersteld): 
- doelstellingen: Er is een gezamenlijk overeengekomen doelstelling waarin iedere partij zijn eigen 

identiteit herkent (ARKO); 
- kwaliteit, vonn en functie: het betreft hierbij een project in het kader van stedelijke vernieuwing 

waarbij aan deze aspecten extra waarde wordt gehecht; 
- fasering: het project doorloopt een gefaseerde ontwikkeling; 
- otgaJJisatie: het proces wordt uitgevoerd door een organisatorisch verband waarin gezamenlijk 

gewerkt wordt aan de realisatie van de doelstelling (ARKO); 
- financiering en risicoverdeling: beide partijen brengen middelen in en delen de risico's. De 

opbrengsten worden in overeenstemming hiermee verdeeld (ARKO). 
Het kader van PPS is in figuur 16 geschematiseerd. 

J.Smeets, Eindhoven 1991 
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Figuur 16: De items voor PPS in het kader van stedelijke vernieuwing 

2.4 Samenwerkingsvormen 

Indien de publieke en private sector verantwoordelijkheid willen delen cq. gezamenlijk willen 
dragen dan moet een overeenkomst worden afgesloten waarbij behalve afspraken over 
gecoördineerd handelen ook de risicoverdeling, wederzijdse verantwoordelijkheden en eventuele 
verdeling van opbrengsten tussen beide partners wordt vastgelegd1

• 

Er is een scala aan mogelijkheden waarbij in de literatuur een onderverdeling wordt gemaakt naar 
bestuurlijke- en privaatrechtelijke mogelijkheden. 

Onderscheid bestuurlijke- en privaatrechtelijke PPS 
Voor de bestuurlijke vorm kan gebruik worden gemaakt van een bestuurscommissie ex art. 61 van 
de Gemeentewee. Deze wet beveelt het instellen van een commissie die een groot deel van de 
bevoegdheden van de raad en het college van B& W kan overnemen, zelfs het opstellen van 
bestemmingsplannen. De formele eindverantwoordelijkheid blijft bij de gemeenteraad liggen. 
De meeste PPS-projecten hebben echter een privaatrechtelijke vorm: bijvoorbeeld een intentie
overeenkomst, samenwerking- en realisatieovereenkomst of deelname in verschillende 
rechtspersonen als een stichting, vereniging of BV. 

Binnen de privaatrechtelijke vorm blijkt het niet mogelijk een modelcontract voor een PPS op te 
stellen omdat PPS in de contractuele vorm een zodanig heterogeen veld beslaat zowel qua type 
onroerend goed, het niveau van de afspraken en het in verband hiermee te verrichten activiteiten. 
De vele keuzemogelijkheden zijn om twee reden noodzakelijk: 

2 
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P.Kloppenborg, Public private Pannership, Amsterdam 1987, pag 

De commissie wordt ingesteld ter verdediging van bepaalde belangen, dan wel ter behaniging van bepaalde belangen 
betreffende gedeelten van de gemeente. Het zs ook mogelijk een combinatie van beide in een commissie te voegen. Als een 
dergélijke commissie een adVzserende bevoegdheid krijgt toegekend, dan moet op grond van an. 64 Gemeentewet de 
wer"kwljze, openbaarheilf- wijze van besluitvorming en verantwoording aan de gemeenteraad, door de gemeenteraad 
geregeld worden. Ook dient tenminste één lid van de commissie een gemeenteraadslid te zijn (M van Rijswick, RUU 1989, 
pagJ8). 



door grote verschillen tussen de partners en de specifieke bijzonderheden van ieder project 
vragen de samenwerkingsvormen om maatwerk; 
het proces verloopt, gezien de schaalgrootte van het project, gefaseerd. Voor iedere fase moet 
een passend contract worden ontworpen. De voorfase van een project vraagt om een andere 
contractvorm dan de realisatiefase of de beheerfase. 

In dit hoofdstuk worden enkele veel voorkomende privaatrechtelijke samenwerkingsvormen 
summier belicht wat betreft hun juridische vorm. Als eerste wordt in paragraaf 2.4.1. de meeste 
gebruikte vorm besproken: de contractuele vorm. In paragraaf 2.4.2. wordt de gezamenlijke 
rechtspersoon besproken en in paragraaf 2.4.3. de zakenrechtelijke constructie. 

2.4.1. De contractuele vorm 

De samenwerking in de vorm van een overeenkomst komt veelvuldig voor. De overeenkomst is een 
instrument van overheidsbeleid dat sterk in opkomst is. Een reden om voor de overeenkomst te 
kiezen is, wat men noemt de "horizontalisering" in de verhouding overheid-burger. Vroeger was een 
verticaal (gezags-) verhouding kenmerkend voor de relatie overheid-burger. Tegenwoordig wordt 
de verhouding steeds gelijkwaardiger. Dit komt enerzijds door de toegenomen mondigheid van de 
burger en anderzijds door de toenemende atbankelijkheid van de overheid ten opzichte van de 
burger1

• De verschillende soorten van overeenkomsten kunnen worden geordend al naar gelang de 
fase van ontwikkeling waarin het project zich bevindt. Bregman bepaald de fasering van het project 
al naar gelang de activiteiten die zijn verriche: 

samenwerking in contractuele vorm (Bron: vrij naar Bregman, 1990) 

fase activiteit samenwerkingsvorm 

voorfase - opstellen van - convenanten3 

stedebouwkundig plan - intentieovereenkomst 
- onderzoek fmanciële - raamovereenkomst4 

haalbaarheid - voorfaseovereenkomst 
- inventarisatie partners 
- in beeld brengen van 
besluitvormingsprocedures 
- kiezen samenwerkingsvorm 

realisatiefase - opstellen van een ontwerp - realisatieovereenkomsf 
- uitvoering van het project - ontwikkelingsovereenkomst 

exploitatiefase - het gezamenlijk exploiteren - exploitatieovereenkomst6 

Enkele voorbeelden 
Een voorbeeld van een overeenkomst die in de voorfase van een project wordt afgesloten is het 
Sphinx-Ceramique in Maastricht. Het gaat hierbij om een contract waarbij de aankopen en de 
ontwikkeling van de terreinen wordt veiliggesteld, waarop in de toekomst multifunctionele 
bebouwing moet worden gerealiseerd. V oor het stadhuis in Den Haag is ook in de voorfase een 

M.van Rijswick, Amersfoort: van kei naar life-style centre, Wetenschapswinkel Rechten Utrecht, RUU 1989, pag 25 

2 Jr. A.G.Bregman, Juridisch-bestuurlijk aspecten van publiek-private samenwerking, Stichting Instituut voor Bouwrecht, 
Deventer 1990, pag 69 

3 De essentie van een convenant is het vastleggen van voorwaarden waaronder verschillende participanten hun bijdrage 
leveren en de tijd waarin een en ander zijn-óeslag dient te krijgen (Bregman, 1990, pag 72) 

4 Een raamovereenkomst wordt gefaseerd op!(esteld. In de overeenkomst worden de voorwaarden opgesteld waaraan partijen 
zich tijdens de looptijd van het contract te 7wuden hebben om bij de verschillende deelf?r_ojecten samen te werken. Als 
belangrijk voordee1 wordt het bieden van een duidelijke fasering genoemd (Bregman, 1990, pag 71) 

s 

6 

De realisatieovereenkomst is de meest uitgebreide overeenkomst binnen een PPS. Naast afspraken over de verdeling van de 
kosten en het risico zullen, zeker bij overeenkomsten waarbij de uitvoering lange tijd in béslaK neemt, bepalingen worden 
opgenomen die voorzien rn oplossmgen bij onvoorziene omstandigheden zoals heronderhanáelingsregelingen en de regeling 
van geschillen (Bregman, 1990, pag 74) 

Centrale begrippen in de exploitatieovereenkomst zijn de tijdsduur voor gemaakte afspraken, de verdeling van het 
exploitatierisico en de handelswijze bij gewijzigde omstandigheden (Bregman, 1990, pag 81) 
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overeenkomst getekend met betrekking tot het opstellen van een voorlopig ontwerp. Voor de Kop 
van Zuid in Rotterdam wordt in de voorfase gezamenlijk onderzocht wat de 
ontwikkelingsmogelijkheden voor het verouderde industriegebied zijn. 
De meest interessante clausule in de voorovereenkomst is die welke betrekking heeft op de situatie 
dat om welke reden dan ook een nadere (realisatie)overeenkomst niet automatisch volgt op de 
voorovereenkomst. De kernvraag is of partijen ondanks deze situatie nog verplichtingen jegens 
elkaar hebben. Voor het Sphinx-project is het verlenen van een vervolgopdracht afhankelijk gesteld 
van het resultaat van het onderzoek. Bij een positieve beoordeling door de raad is het niet mogelijk 
eenzijdig het vervolgcontract te weigeren. Voor Den Haag geldt dat overeenstemming over de 
plannen automatisch het begin is van een vervolgcontract 
Als voorbeeld van contracten in de realisatiefase van een project kan de ontwikkeling van het 
Centraal Stationsgebied Amersfoort (CSG Amersfoort) worden aangehaald. Ook voor 
Scheveningen Badplaats is een ontwikkelingsovereenkomst afgesloten. V oorbeelden van 
exploitatieovereenkomsten zijn (nog) schaars. 
Een voorbeeld is een overeenkomst in Den Haag met betrekking tot het beheer van een 
parkeergarage. Ook voor Hoog Catharijnen Utrecht is een exploitatieovereenkomst afgesloten, 
waarbij beide partijen garant staan voor het onderhoudt van het winkelcentrum, de sporthal en het 
voetgangersgebied. 

Bezwaren tegen contractuele samenwerking 
Rijswiek noemt als kanttekening bij deze vormen van samenwerken dat veronderstelt wordt dat 
beide partijen gelijkwaardig zijn en vrij in beslissingsruimte en bepaling van hun wil. In de praktijk 
zijn overheid en particulier niet gelijkwaardig en is de afhankelijkheid samen te moeten werken 
niet gelijkwaardig. Er zijn nog meer bezwaren tegen deze vorm van samenwerking in de literatuur 
te vinden (vergelijk Kloppenborg (1987) en Uittenbogaard (1991)): 

de onderlinge afstemming en takenbundeling komt in Ad-hoc planning tot stand. 
er is geen helderheid en eenduidigheid over de voor het eindresultaat aansprakelijke 
rechtspersoon (tenzij dit natuurlijk in een contract duidelijk wordt vastgelegd). 
een belangrijk obstakel voor het opstellen van contracten in de voorfase is dat ze worden 
gesloten op het moment dat er nog geen eindbeeld is. Men kan de besluitvorming in de 
voorfase slechts baseren op uitgangspunten. 

Deetman voegt hieraan nog een wezenlijk probleem toe (zij het in kader van convenanten voor 
stedelijke vernieuwing)1

: "er gaat een verlammend effect uit VQil de stroom convenanten tussen 
particulieren en de overheid. Het gevaar ontstaat dat convenanten leiden tot wetgeving, omdat iedereen 
denkt dat iedereen het met iedereen eens is. Convenanten hebben echter een buitenwettelijke status en 
ontberen een effectieve democratische controle". 

2.4.2. Samenwerking in gezamenlijke rechtspersoon 

Naast de talrijke gevallen waarin de overheid en de private sector gezamenlijk een project ter hand 
nemen en daarover afspraken maken kunnen partijen ook besluiten tot het oprichten van een 
rechtspersoon, waarbij de eindverantwoordelijkheid voor het project wordt verlegd. Verlegging kan 
gebeuren door middel van het creëren van een gemeenschappelijke rechtspersoon zoals (private 
zijde) het consortium of (aan publieke zijde) een publieke ontwikkelingsmaatschappij. Indien er 
overdracht plaats vindt van eindverantwoordelijkheden èn van eigendomsrechten dan is er sprake 
van een joint-venture: door beide sectoren worden zowel eindverantwoordelijkheden voor planning 
en realisatie, als eigendomsrechten overgedragen aan één autonoom rechtspersoon. Deze 
samensmelting van private en publieke capaciteiten beoogt de realisatie van het project met een 
herkenbare maatschappelijke opbrengst direct door deze rechtspersoon zelf. 
Voor de Zeedijk in Amsterdam is een gezamenlijke rechtspersoon opgericht die verantwoordelijk 
is voor het herstel- en de vernieuwing van deze locatie. Voor Den Haag is ook een rechtspersoon 
opgericht voor het herstel van de hele stad. 

drs. W.Deetman, Convenantenstroom geen goede zaak, NG 31 mei 1991 nr. 22, pag 12 
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Voor- en nadelen van het gebruik van rechtspersonen 
Argumenten die pleiten voor de keuze van een rechtspersoon zijn1

: 

- het verrichten van rechtshandelingen wordt mogelijk zonder dat de deelnemende partijen apart 
geconsulteerd worden. 
partijen kunnen er naar streven door middel van een voor de buitenwereld bekende organisatie 
hun gezamenlijke activiteiten te doen plaats vinden. Voor betrokkenen bij de PPS is het 
duidelijk wie aangesproken moet worden. 
de oprichting van een rechtspersoon heeft tot gevolg dat de oprichters van of deelnemers in de 
rechtspersoon niet verder aansprakelijk zijn dan tot het bedrag van hun inbreng. 

- het is mogelijk dat in de praktijk een rechtspersoon eerder een subsidie krijgt toegewezen. 
- het gezamenlijk oprichten van een rechtspersoon kan ftscale voordelen bieden. 
- wanneer de samenwerking ook wordt voortgezet in de exploitatiefase kan dit veelal door 

dezelfde rechtspersoon geschieden. 
Welke type van rechtspersoon (vennootschap als BV, NV, of CV, stichtingen, verenigingen, 
corporaties, etc.) in aanmerking komt om in het kader van de samenwerking te worden opgericht is 
afhankelijk van de bijzondere omstandigheden. Een belangrijk onderscheid is verder gelegen in het 
doel van de samenwerking, is er sprake van een ideëel doel of wilt men de mogelijkheid open laten 
dat eventuele winst tussen de participanten wordt uitgekeerd? In dit geval vallen de rechtspersonen 
stichting en vereniging af. 

2.4.3. Zakenrechtelijke constructies 

Zowel PPS in contractvorm als PPS met gebruikmaking van een gezamenlijke rechtspersoon vinden 
toepassing in de praktijk van de ontwikkeling, realisatie en exploitatie. Partijen hebben immers 
grote vrijheid om op eigen wijze de verschillende rechten en verplichtingen vast te leggen. De 
toepassing van zakenrechtelijke constructies2 als mandatering, erfpacht, opstal en de splitsing in 
appartementsrecht, komt in het kader van PPS slechts beperkt voor. Rede hiervoor zou kunnen 
zijn dat het zakenrecht veelal dwingend recht is, waardoor partijen middels een zakenrechtelijke 
constructie niet alles kunnen regelen wat bij PPS aan de orde komt en dient te worden vastgelegd. 
Bij gebruik van een zakelijke constructie zal dus altijd ook een extra overeenkomst moeten worden 
afgesloten. 

2.5. Belangen van participanten 

In de Vierde Nota werd gesteld dat de samenwerking afgestemd moest worden op de kenmerken 
en de belangen van de betrokken partijen. Tussen overheid en bedrijfsleven bestaan diepgewortelde 
cultuurverschillen waardoor belangen verschillend zijn, soms zelfs tegengesteld3

• 

De overheid zal een project in het kader van stedelijke vernieuwing analyseren vanuit de 
publiekrechtelijke invalshoek (vanuit politieke beleidsvoornemens en de planning) en vanuit haar 
zorg voor het "algemeen belang", het bedrijfsleven analyseert het vanuit de ''positie op de markt'14

• 

Bij structurele samenwerking moeten beide partijen bereid zijn ook verder te kijken. Daarvoor is 
het nodig dat er concrete projecten ontwikkeld worden die naast de traditionele doelen van de 
partners ook een breder belang dienen5

• Voor beide participanten vereist de samenwerking een 
andere rol waarbij de nadruk ligt op samenwerking, coördineren, begeleiden en initiëren in plaats 
van actief deelnemen en leiden6

• De particuliere partner wordt via PPS deelgenoot van de 

lr.A.G.Bregman, Deventer 1990, pag 85 

2 Zakenrechtelijke constructies zijn met name gericht op het scheppen van een rechtsverhouding tussen deelnemende panijen 
ter regelüJg_ van het gebruik van het onroerenä goed. Deze constructie wordt voornamelijk toegepast in de laatste fase; de 
explouaneJase. 

3 Mr.H.PhJ.A.M.Hennekens, Publiek-Private samenwerking op bestuursrechtelijke grondslag, Bouwrecht nr.9 september 1990, 
pag 673 

4 H.Wemer, Bouwrecht sept.1990, pag 667 

5 A.Duivesteijn in NJROV/spro, Den Haag 1987, pag 115 

6 mr.HJ.ter Schegget, Sen V jan.1988, pag 65 
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stadsontwikkeling en zal daarmee dus ook mede-verantwoordelijkheid moeten dragen wat betreft 
de realisatie, de handhaving en het beheer van de stad. 

In dit hoofdstuk worden de verschillende belangen nader geformuleerd. Eerst wordt in het kort stil 
gestaan bij de kenmerken van de verschillende participanten. Paragraaf 2.5.1 benadrukt het verschil 
in belangen en paragraaf 2.5.2 behandelt het bestaan van een gemeenschappelijk belang als het om 
PPS gaat in het kader van stedelijke vernieuwing. 

Participanten 
Er kunnen een drietal participanten worden onderscheiden bij PPS in het kader van stedelijke 
vernieuwing. Ashworth en Voogd geven door middel van het volgende schema de belangrijkste 
kenmerken weer1

: 

Algemene kenmerken van de participanten {Bron: vrij naar Ashworth en Voogd, 1987) 

participant doelstelling besluitvorming fmanciële risico's 

gemeente uitvoer in publieke langs politieke weg/ draagt geen/ beperkt 
taken/ behartiging maatschappelijke risico 
maatschappelijk belang groeperingen 

beleggers veilig stellen door bestuur draagt beperkt 
toekomstige (werkgevers, ontwikkelingsrisico, 
verplichtingen en werknemers), draagt exploitatierisico 
uitkeringen beleggingsraad, Raad 

van Commissarissen 

ontwikkelaars continuïteit van de bestuur, Raad van draagt 
onderneming door Commissarissen ontwikkelingsrisico 
middel van 
kwaliteit /winst 

2.5.1. Verschillende belangen 

De partijen kiezen vanuit verschillende standpunten voor PPS. 
De budgettaire beperkingen bij de overheid en de aanwezigheid van investeringsmiddelen bij 
institutionele beleggers heeft een belangrijke rol gespeeld voor de keuze van PPS2

• Daarnaast 
heeft bij gemeentebesturen ook de ftlosofie en de ideologie bij de keuze voor PPS meegespeeld. 
PPS wil niet zeggen weg met de overheid en vrij baan voor het bedrijfsleven, maar binnen de 
samenwerking moet de overheid haar taak blijven vervullen, zij het in combinatie met het 
bedrijfsleven. Bij verschillende gemeentebesturen ligt derhalve het doel en de middelen dicht bij 
elkaar. Samenwerken met het bedrijfsleven zien gemeentebesturen als eerste stap in het aantrekken 
van hoogwaardige bedrijfsactiviteiten, wat als doel wordt beschouwd bij de herstructurering van het 
stedelijk gebied. PPS is één van de middelen om dit doel te bereiken. 

Voor private partijen is het behalen van rendement tegen een aanvaardbaar risico veruit de 
belangrijkste doelstelling. Als afgeleide overweging van deze doelstelling kan gezien worden de 
verhoging van de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving teneinde de leegstand en de 
waardevermindering in de toekomst te verkleinen. 

Kloppenborg formuleert de verschillende belangen tussen de beide partijen als volgt: 

1 l.Buursink en J.G.Borchert, Nederlandse Geografische studies nr. 43, Citymarketing en Geografie, pag 127 

2 LB. Uittenbogaard, Amsterdam 1991, pag 16 
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Verschillen in belangen (Bron: P.Kloppenborg, 1987) 

Particuliere sector Publieke sector 

zorg voor voortbestaan en winststreven, politiek verantwoordelijk voor dienstbaarheid 
concurrentie voor samenwerking aan samenleving, samenwerking voor 

concurrentie 

pragmatisch gericht op bedrijfsbelang in meer idealistisch streven naar algemeen belang, 
(inter)nationale markteconomie binnen primair op nationaal niveau, waarbij lokale 
wettelijk kader aspecten vooral uit nationaal oogpunt worden 

beoordeeld 

vooral slagvaardig op uitdagingen, winst- en primair zorgvuldigheid lettend op 
risico-georiënteerd reageren rechtszekerheid en rechtsgelijkheid 

met maatschappelijk-politieke ontwikkelingen deze ontwikkelingen staan centraal in het 
wordt rekening gehouden als bijkomende functioneren 
factor 

doelstellingen zijn relatief duidelijk vast te doelstellingen zijn moeilijk vast te stellen daar 
stellen men te maken heeft met een groot aantal veelal 

concurrerende waarden 

Vooral economisch gerichte criteria waarbij primair politiek-bestuurlijke criteria met 
doelmatigheid centraal staat bevredigend afwegen van verschillende belangen 

via prioriteitsbepaling d.m.v. haalbaarheid en 
consensus 

bij bepalen van organisatiestructuur heeft men vanwege wettelijke grondslag is veranderen 
veel vrijheid organisatorische grondslag moeilijk 

2.5.2. De gemeenschappelijke doelstelling 

In de projecten worden private en publieke doelen gemengd, waaruit blijkt dat ondanks de 
verschillen in belangen ten aanzien van PPS, alle projecten één belangrijk gemeenschappelijk 
strategisch doel hebben: door gerichte investeringen delen van de binnenstad beter laten 
functioneren of door functievernieuwing van een stadsdeel een zodanige impact op de rest van de 
stad bewerkstelligen, dat de positie van de stad in zijn totaliteit versterkt worde. 

De overeenkomsten in belangen worden door P.Kloppenborg (1987) als volgt geformuleerd: 
- veel problemen, zowel in de publieke als in de private sector, vertonen een toenemende 

complexiteit die samenwerking noodzakelijk maakt; 
recente ontwikkelingen leiden ertoe dat lange termijn planning voor beide type organisaties 
vaker moeten worden aangepast voor het vinden van een bevredigende oplossing; 
door de toenemende participatie aan en inspraak bij beleidsprocessen als uiting van 
democratisering en de wens naar meer openbaarheid komt beide partijen ten goede; 
de probleemgebieden waarin beide sectoren verantwoordelijkheid dragen nemen in belang en 
omvang toe; 
beide organisatie kennen in toenemende mate de wens voor professionalisering van de 
organisatie; 
in beide sectoren wordt steeds meer gebruik gemaakt van de neutrale (objectieve) 
beleidstechnieken als kostenfbaten analyse; 
beide sectoren kennen een toenemende differentiatie naar beleidsterreinen en functies 
waardoor een grote mate van coördinatie vereist is. 

De keuze voor een PPS-constructie wordt in sommige gevallen ook ingegeven door 
projectgebonden bijzonderheden als de bestaande eigendomsverhoudingen, reeds gedane 
investeringen in het plangebied of de directe omgeving. Ook ongrijpbare, niet tegenover elkaar 

Lv. den Berg in NJROVjspro, Den Haag 1987, pag 3 
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uitgesproken belangen spelen een rol. Zo leeft vanuit de gemeente vaak de droom om mee te 
bouwen aan een ambitieus stadsgezicht, partijpolitieke belangen, persoonlijke ambities of vormt de 
samenwerking een aanleiding om reorganisatie van het ambtelijk apparaat door te voeren. Het 
motief van de private partij is ook niet altijd zuiver: Zolang hij maar bij de gemeente aan tafel zit 
rolt er vanzelf wel iets uit, en heeft de concurrent geen plaats'. 

2.6. Inbreng van middelen- en risicoverdeling 

Om problemen adequaat te kunnen benaderen worden specifieke capaciteiten van beide 
participanten gebundeld. De voordelen voor de gemeente ten aanzien van PPS liggen vooral op het 
gebied van investeringen in de gebouwde omgeving. Het instrumentarium van de overheid is 
beperkt, mede omdat voor PPS geen aparte fmanciële instrumenten zijn gecreëerd, en het wettelijk 
instrumentarium voor planontwikkeling schiet te kortl. De private partner lijkt hierbij de 
aangewezen persoon om deze tekorten aan te vullen. De wijze echter waarop (fmanciële-) inbreng, 
risico's en profijt worden verdeeld en toebedeeld is een primaire succesfactor van PPS3

• 

In deze paragraaf wordt de aspecten inbreng van middelen (2.6.1) en de risicoverdeling (2.6.2) 
behandeld. In beide hoofdstukken wordt aandacht besteed aan enkele praktijksituaties, omdat 
vooral op deze aspecten recentelijk nieuwe ontwikkelingen gaande zijn. 

2.6.1. De inbreng van participanten 

Voorbeelden uit de praktijk 
Aangezien de inbreng van de verschillende partners per project varieert kan het beste gerefereerd 
worden aan enkele bestaande projecten. 
Voor het stadhuisproject in Den Haag is de rol van de private partner zeer beperkt. de gemeente 
geeft de opdracht tot het ontwerp en bewaakt de kwaliteitsaspecten, de belegger doet slechts een 
aanbod op het ontwerp. Bij het Sphinx-project wordt de inzet van de private partner uitgebreid met 
het verrichten van onderzoek naar de mogelijkheden van het gebied op fmanciële en economische 
haalbaarheid. De gemeente onderzoekt hierbij de planologische, bestemmingsplantechnische- en 
werkgelegenheidsaspecten van de ontwikkeling, alsmede het aanvragen van Rijks- en Provinciale 
subsidies voor het plangebied. Ook bij de Kop van Zuid speelt de private partner de rol van 
"meedenker". Ook in dit geval wordt onderzoek verwacht met betrekking tot de verdere 
ontwikkeling en mogelijke samenwerking. De rol van de gemeente neemt hierbij recht evenredig 
af: de gemeente heeft de opdracht de planontwikkeling te presenteren en voor voldoende draagvlak 
te zorgen. In Amersfoort ontwikkeld de private partner een geïntegreerd plan met een globale 
exploiatieopzet en mogelijke budgetten voor de uitwerking. Voor de gemeente blijft het zaak om in 
een structuurplan haar visie vast te leggen. Het geïntegreerde plan zal door de gemeente aan de 
afgeleide randvoorwaarden worden getoetst. 

Uit de praktijk blijkt dat de capaciteiten van de private partner vooralliggen in het vaststellen van 
gegevens van marktgerichte- en commerciële aard. De capaciteiten van de overheid blijven gericht 
op het vaststellen een kader: van randvoorwaarden, zowel functioneel als stedebouwkundig. 
Daarnaast draagt zij de zorg voor een spoedig verloop van de planningsprocedure en het bewaken 
van de kwaliteit. 

2.6.2. Risicoverdeling 

Uit een overzicht van de literatuur naar aanleiding van PPS in de brede praktijk kan geconstateerd 
worden dat gemeenten in PPS projecten soms meer risico's nemen dan in de traditionele 
projectontwikkeling. Het beeld dat publiek-private samenwerking per definitie het verschuiven van 
risico's van gemeenten naar marktpartijen is, is dan ook een onjuist beeld. In de huidige situatie is 

L.B. Uittenbogaard, Amsterdam 1991, pag 32 

2 mr.H. de Vries, Bouwrecht 7, 1990, pag 503-508 

3 J.Smeets, Eindlwven 1990, pag 153 
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het veelal de gemeente die volop moet investeren en alle risico's moet nemen totdat het 
herontwikkelde gebied begint te lopen2

• M.v.Kleef stelt zelfs dat de overheid alleen welkom is 
naarmate het ondernemingsrisico groter is3

• 

Het idee wordt hiermee gewekt dat de private partij alleen de krenten uit de pap wil hebben om 
een zo hoog mogelijk rendement op haar investeringen te halen, een opstelling waarin ieder spoor 
van ondernemingsmentaliteit (risico nemen) ontbreekt4

• Door het strakke keurslijf van de 
ruimtelijke plannen wordt door particuliere investeerders méér eisen gesteld ten aanzien van 
(politieke) zekerheid en stabiliteit. Één van die eisen is bijvoorbeeld dat de overheid voor een 
reductie van investering- cq beleggingsrisico's moet zorgen door de planstabiliteit te garanderen5

• 

Soorten risico's 
VROM onderscheidt ten aanzien van de samenwerking verschillende soorten van (fmanciële-) 
risico's die bij PPS een rol spelen6

• Aangenomen moet worden dat de risico's van de voorfase van 
een ander niveau zijn dan de risico's in de realisatiefase. In vergelijking: de kosten van de voorfase 
zijn slechts een fractie van de totale kosten die met de ontwikkelingscyclus van het project zijn 
gemoeid: 

2 

3 

risico's binnen PPS (Bron: VROM, 1986 en Bregman, 1990) 

fase soort risico eventuele gevolgen 

voorfase studiekostenrisico voorstudie leidt niet altijd tot deelname aan 
planrealisatie 

"sunk-costs7
" voorfase leidt niet automatisch tot realisatie project 

realisatiefase verwervingskostenrisico prijs kan hoger zijn dan uiteindelijke verkoopprijs 

ruimtelijke bouwvergunning wordt opgehouden door vertraagde 
ordeningsrisico besluitvorming, hogere overheid onthoudt goedkeuring 

bestemmingsplan, derden ageren met succes 

politieke risico overheden worden bestuurd door periodiek gekozen 
organen waardoor beleidsplannen een tijdelijk karakter 
kennen 

risico grondexploitatie milieusaneringskosten kunnen hoog zijn, gronden 
kunnen voor uitvoering niet op tijd worden verworven, 
herhuisvesting betrokken bedrijven en bewoners 
vertraagt 

marktrisico kostprijs is hoger dan marktprijs in kader van verkoop 
of verhuur 

financieringsrisico renteontwikkeling, rendement en terugbetaling, 
subsidieregelingen kunnen door hogere overheid 
worden gewijzigd, belegger kan zich bezinnen op zijn 
investering 

exploitatiefase leegstandsrisico gebouw kan door verzadiging niet worden verhuurt 

exploitatierisico exploitatiekosten kunnen hoger zijn dan exploitatie-
opbrengst 

P.Noordanus, Bouwrecht sept.1990, pag 664 

M.v.Kleef, Binnenkmds Bestuur 24 febr.1989, pag 16-19 

/.Raven, NCW-magazine 3-88, pag 98 

s P.Lukkes, Sen V sept.1990, pag 15 

6 

7 

VROM, Den Haag 1986 

Onder sunk-costs (additionele voorbereidingskosten) wordt f(erekend de kosten die gemaakt zijn om (te trachten) de 
benodigde opdraclu te verwerven zoals bijvoorbeeld rentevefliezen door reeds verworven grona, apparaatskosten, 
etc.(Bregman, Deventer 1990, pag 48) 
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Nieuw te onderscheiden risicofactoren 
Naast de problemen die ontstaan doordat de PPS vaak niet goed is geregeld zijn er nog enkele 
andere risico-factoren te noemen, die vooral uit recente berichtgevingen komen: 
- De positie van de gemeenteraad. 
Het is de gemeenteraad, als hoogste orgaan binnen de gemeente, die bevoegd is tot het sluiten van 
overeenkomsten. Meestal voert een wethouder besprekingen met de private sector. De 
besprekingen zijn vaak al in een vergevorderd stadium of al helemaal afgerond voordat de raad 
over de plannen oordeelt. De raad kan zo het gevoel krijgen voor een voldongen feit te zijn 
geplaatst en ook de rol als vertegenwoordigend lichaam staat zo behoorlijk onder druk'. Het is 
mogelijk dat de gemeenteraad akkoord gaat met een principe-akkoord over PPS en de nadere 
uitwerking aan B&W delegeert, waarbij B&W het weer kan mandateren aan een wethouder. 
- Derde belanghebbende, de burgers, kunnen weinig invloed hebben op de fase waarin wordt 

onderhandeld met een private pattner. 
Hier doet zich ook al het eerder gesignaleerde probleem voor dat het voor een gemeente die de 
overeenkomst gesloten heeft, toezeggingen gedaan heeft of een PPS aangaat, erg lastig kan zijn als 
burgers met bezwaren komen en eventueel in beroep gaan. Het vertraagt de procedure en dat zal 
de samenwerking met de marktsector niet altijd goed vallen. Dat daardoor rechten van 
belanghebbenden onder druk komen te staan lijkt niet onwaarschijnlijJ.cl. 
- Het probleem van de "twee petten3

". 

De "quiet evolution" van privatisering van de publieke taken en voorzieningen markeert het 
ontstaan van nieuwe tegenstellingen: enerzijds de sterke onderdelen van de overheid èn die van het 
bedrijfsleven, anderzijds de zwakke delen van de overheid en die van de private maatschappW. De 
nieuwe scheidingslijn draagt bij aan het ontstaan van problemen5

• Het project laat niet het 
gehoopte verantwoorde kwaliteitsproject zien, de oorspronkelijke aanleiding voor het project, maar 
mond uit in een commercieel succes, waarbij de zo bepleite opname van socialfmaatschappelijk 
aantrekkelijke elementen verdwenen zijn. De combinatie van de twee petten, die van het algemeen 
belang en die van het economische belang, blijkt moeilijk. Het vermengen van twee wezenlijk 
verschillende functies moet voorzichtig gebeuren. In Almelo (aldus E. Figee) heeft het twee-petten 
probleem nog geen directe gevaren opgeleverd. Voor elk project wordt een goede zakelijke relatie 
aangeknoopt met beleggers, waarbij een en ander achter gesloten deuren moet plaatsvinden. Een 
goede relatie met de raad wordt behouden door vertrouwen en openheid, en het nastreven (ook 
binnen de gemeente) van één gezamenlijk doel, waarbij aan de betrokken ambtenaren de nodige 
ruimte wordt gecreëerd. Volgens Figee "dient het bestuur wwel naar binnen als naar buiten toe 
consistent en eendrachtig op te treden en dient het PPS-spel subtiel met checks en balances gespeeld te 
worden met de realisatie dat voor ieder besluit verantwoording dient te worden afgelegd". 

2. 7 Invalshoeken ten aanzien van PPS 

De gemeenten claimen een duidelijke rol als het gaat om stedelijke vernieuwing. Ook andere 
partners behoren echter een rol te spelen. Hierbij wordt gedoeld op beleggers en 
projectontwikkelaars. De visie die deze partiepanten vertolken ten aanzien van PPS wordt in dit 
hoofdstuk nader uitgewerkt. In paragraaf 2.7.1 komt de belegger aan bod, in paragraaf 2.7.2 de 
ontwikkelaar. De motieven van de overheid om met deze partiepanten samen te werken ten 
behoeve van stedelijke vernieuwing komt in paragraaf 2.7.3 aan bod. 
De wens om te komen tot verandering van het ruimtelijk beleid op gemeentelijk nivo staat bij alle 
partners centraal. De belegger en de projectontwikkelaar verwachten dat de overheid 
voorwaardenscheppend optreedt. Om aan het begrip voorwaardenscheppend meer inhoud te geven 

Verg. Sphinx-project Maastricht 

2 M. van Rijswick, Utrecht 1989, pag 40 

3 E.Figee, PPS helpt Almelo er bovenop, NG 26 juli 1991, nr 30/31, pag 21-22 

4 P.M.MRietveld, J.van de Ven, Waterfrontontwikkeling in New York, Sen V juni 1991, pag 11-17 

5 Een directe verbondenheid tusSen gemeente en "developers" wordt in de Verenigde Staten steeds minder als PPS besclwuwd 
omdat het teveel neerkomt op een "dialoog tussen enkele gespecialiseerde ambtenaren en de ''snelle onroerend goed jongens" 
(Rietveld en van de Ven, Sen V 6-1991, pag 11-17) 
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wordt in paragraaf 2.7.4 aandacht besteed aan een nieuwe planvorm. Nadrukkelijk wordt gesteld 
dat het bij deze projecten niet gaat over overheidstaken die worden afgestoten, zoals bij 
privatisering, maar over een verandering van beleid'. 

2. 7.1 De belegge.-2 

Als het woord belegger wordt gebruikt doelt men in feite op de institutionele belegger. Niet
institutionele beleggers spelen in dit verhaal geen rol omdat hun aandeel in de vastgoedbranche 
gering is. Institutionele beleggers hebben een omvangrijk kapitaal te beheren, in 1950 was dit 11 
miljard gulden, in 1985 is dit bedrag aangegroeid tot 537 miljard gulden. Met name bij 
pensioenfondsen neemt het kapitaal snel toe4

• 

Alle institutionele beleggers hebben de taak het door hen beheerde vermogen zo veilig en 
voordelig mogelijk te beleggen. Bij de keuze van de belegging spelen criteria als het behalen van 
een zo hoog mogelijk rendement met zo min mogelijk risico5 en een waardevaste belegging6 een 
grote rol. 

De stedelijke vernieuwing als beleggingsmogelijkheid 
De belegger heeft de keus uit verschillende beleggingsmogelijkheden, waarbij die in vastgoed7 in 
het kader van deze studie van belang zijn (figuur 17, vastgoed en hypotheken). Bij investeringen in 
de bouw dient rekening gehouden te worden met een gering rendement en een hoog risico. De 
vrijheid van handelen voor beleggers is wat dat betreft ook gering: 
- in eerste instantie wordt het rendement en het risico van een PPS-project altijd afgezet tegen 
andere beleggingen. Bij een groot risico moet het rendement erg hoog zijn wil het de vergelijking 
met minder risicovolle vastgoedprojecten of beleggingsmiddelen doorstaan; 
- in tweede instantie zullen de rendementen voor beleggers nooit extreem zijn als de gronden 
worden uitgegeven tegen marktprijzen. Dat heeft namelijk tot gevolg dat voor het bedrijfsleven de 
ruimte om rendabele delen te compenseren met onrendabele delen beperkt is8

• 

W.Lemstra, Bouwrecht sept.l990, blz 660 

2 Er wordt onderscheidt gemaakt tussen drie verwante maar zeer verschillende zaken: investeren, beleggen en consumptief 
besteden. De verschillen tussen deze drie activiteiten worden verduidelijkt aan de hand van de volgeiide eigenschappen: 

, .. t:.~~lMf!!fz.P.P.!tn .. 4.df..Y.~B.'J.{f..P.r.(~ggm .. (llr.9.11:.t.#.lf&.~ •. J2§ZJ.~ .................................. ~ ................................... ~ ..................................... , 
~ .. u.«rri.çiP..t?.m ............ ~ ... Q.~;~:çf!#.«.!?Y.f.l: ........ ) .. u.ctmgir.~ .. !t!?r.L .... ) ... l;l!ff./P.f.!i?:~ ................ ~ .. .t~dr.~,g ..................... ~ ... ~i.~.4.d!?!':L .............. ) 
i Belegger i kapitaal i vermogen i m_iddelen. i risico-mijdend i rente ontvangen i 
; ; vergaarplaats ; renteáragend ; Uitzetten m ; ; ; 
~ ~ ~ maken ~ ren~edragende ~ ~ ~ 
i ................................ J .................................. L ............................... J .. U!.'!Jf.Ç.(~r! ................. L ................................. l .................................... .i 

i Investeerder i combinatie van l vergr_oten i productiemidde- i risico-nemend l winst/goodwill i 
~ ~ produktiemiddele ~ prqäuktieve ~ 1envoo"aad ~ ~ ~ 
~ ~ n ~ middelen ~ vergroten of ~ ~ ~ 
~ ................................. ~ .................................. ~-····· ••••••••••••••••••••••••• ••• ~ ••• "!!r.l!!ti!!J:!!.IJ. ............... ~-···· .............................. ~ ..................................... ~ 
1 Besteder 1 besteedbaar 1 spaarzaam 1 aanschaf 1 rationeel- 1 bevrediging fysieke ~ 
l l budget l omgaan l geb~iks"artikelen l ~ationeel l en /:esteh"jKi j 
: ................................. : .................................. : ...................................... Qf.dl!tM.(r.IJ. ............. : ....................................... e~ ..... fft..tm ................... : 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

Institutionele beleggers worden door CBS gedefinieerd als financiële instellingen, welke met een zekere regelmaat gelden op 
langere termijn te-beleggen hebben als noodziikelijk uitvlóeisel van hun hoof{J~nctie. Onderscheiden worden 
~nsiqenfondsen, verzeKeringsmaatschappijen, algemene spaarbanken, sociale fondsen, landbouwkredietinstellingen, de 
guodiensten, de RPS, etc. 
De haofdfunctie van pensioenfondsen is een waardevast inkomenverschaffen voor pensioengerechtigden, voor 
verzekeiingsmaatschdppijen is dit het uitkeren van verzekeringsgeld, etc. 

P .Lukkes in J.Smeets, Eindhoven 1987 

Het beleggen met zo min mogelijk risico en het behalen van een zo hoog mogelijk rendement is omgekeerd evenredig aan 
elkaar. Eèn van de reden voor de beleggers om hun beleggingen zo veer mogelijk te spreiden en te streven naar een 
evenwichtige samenstelling van hun bèteggingsponefeuille: 

Waardevaste belegging is een belegging waarbij niet alleen het nominale bedrag der belegging, moar ook het reële bedrag, 
naar kaapkracht gemeten, intact ólijft. (beleggrng die tegen inflatie beschermd ts). 

Een belegger kan op vier manieren ~eld in vastgoed beleggen: 
a) door aandelen te kopen in een aan de beurs genoteerd) vastgoedbeleggingsfonds of een vastgoedonderneming, 

~ 
door alleen of_ met andere een bestaand) verlïuurd vastgoedobject te liópen en te eploiteren, 

c door alleen óf met derden een vastgoedproject te ontwikkelen, te doen böuwen en däama te exploiteren, 
) door het verstrekken van een hypot!teek, waarvan de. opbrengst in zekere mate aan de waarde en huurontwikkeling van 

het onderpand wordt gerelateera ( J.Smeets, TUE 90jYl, pag 110) 

L.B. Uittenbogaard e.a., Amsterdam 1991, pag 32 
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Het stedebouwkundige, maar ook het bouwkundige ontwerp van deze projecten moet flexibel zijn. 
De kwaliteit van de openbare ruimte1 verdient in een plan grote aandacht. 

hypotheken (11,2%) 

ondeltlandse {50.5%) 
leningen 

=:::, (5,0%) 

figuur 17: beleggingsportefeuille beleggers, bron: Smeets 1990 

Een belegger is attractief voor een 
samenwerkingsverband in het kader van 
grote projecten omdat zijn kapitaal het 
toestaat meerdere projecten gelijktijdig 
aan te pakken. De 
beleggingsportefeuille staat lange
termijn beleggingen toe met een lage 
liquiditeitswaarde, zoals infrastructurele 
werken waarbij weliswaar rendement 
moet worden gehaald, maar er wordt 
niet gestreefd naar korte termijn 
resultaten, met andere woorden: 
aanloopverliezen kunnen worden 
opgevangen2

• Daarnaast hebben vooral 
de grote beleggers de afgelopen jaren 
een grote know-how opgebouwd met 
betrekking tot het ontwikkelen en 

beheren van de stedelijke omgeving. 

Randvoorwaarden vanuit de belegger aan de gemeente 
Niet ieder vernieuwingsproject komt voor een belegger in aanmerking om te participeren. Voordat 
tot samenwerking wordt overgegaan worden een aantal interne) en externe factoren overwogen. 
De externe factoren bevatten naast de gebruikelijke rendementseis van zo'n 8% op het project ook 
aspecten die betrekking hebben op het gemeentelijk beleid van de stad. De volgende 
beoordelingscriteria worden toegepast bij de selectie van een project4

: 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 
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bezit de stad een duidelijke marktstrategie en is zij door middel van investeringsinitiatieven 
doelgericht bezig nieuwe mogelijkheden/potenties te sterken in de ontwikkeling; 
de marktpotentie van de stad, i.c. de jaarlijkse vraag naar huisvesting in bepaalde 
marktsegmenten; 
het produkt en het onroerendgoedconcepf; 
het project dient solide6

, rendabef en liquide (verkoopbaar) te zijn en voldoende kwaliteit8 te 
waarborgen. Voor Nederlandse begrippen dient het project niet te grootschalig te zijn (200 
miljoen), omdat hier onvoldoende kopers te vinden zijn. Een en ander impliceert ook dat 
projecten gemakkelijk opsplitsbaar moeten zijn in hapklare beleggingsbrokken; 
de mogelijkheid tot risicospreiding; 

De kwaliteit van de openbare ruimte wordt bepaald door: de mate van veiligheid, beschutting en netheid, de evenwichtige 
opbouw van de ''sociale controle'; de zorg die besteed is aan de zogenaamáe ''landscaping" (gr_oenvoorneningen)1 de 
verdeling van functies over de stad, de stede/ij~ infrastructuur met betrekking tot de dömlnantie van ver~ersparKen en 
nutsvoorzieningen en de kwaliteit van de architectuur van de gebouwde omgeving. 

W.Bleijenberg in H.Delden, Rotterdam 1989 

interne factoren als bedrijfsdoelstellingen, type fonds, aard van de directeur ... 

Drs. T.Uebe, NJROV-congres 12 november 1987, Rotterdam, pag 5 

Onroerendgoedo!Jjecten dienen te voldoen aan de algemene normen van multifi}nctionaliteit en alternatieve 
aanwendbaarheiá, de schaal van het gebouw dient m verhouding te sta41l tot ae aard van de marktvraag, binnen dit 
marktsegment dient het gebouw zich liWalitatief opvallend te manifesteren. 

Het soliditeitsbegi~e? ~idt op een voldoende marktvraag naar het project en dat het project qua produktspecificaties aan 
de heersende kWaliteitsetsen voldoet. 

Onder rendement verstaat men direct rendement en waardestijging. Het gewenste rendement ligt rond de 
kapitaalmarktrente. Een en ander houdt in dat nieuwe projecten qua kOSten/batenverhouding gerealiseerd dienen te 
worden op basis van door de markt bepaalde jinanciëlë criteria. 

De SP.ecijie~ kwaliteit van de stad is gelegen in zijn multifunctionele waarden. De belegger wijst erop dat segreJ{atie van 
stedelij/re functies als wonen, wer~n en recreëren 71eeft. geleerd hoe kwetsbaar deze ~ncnes zijn indien ze van elkaar 
worden gescheiden. Het nastreven van multifunctionaliteit is een vereiste, enerzijds uit overwegi_ng van risicospreiding, 
anderziJiJs vanuit de J{edachte dat de ene functie de andere kan verster~n. De -belegger deelt äe mening van de gemeente 
bij de Pf!tie op stede1ij~ vernieuwing waarbij nieuwe multifunctionele aspecten aan de stad worden toeJ{evoega, 
anderzijds wijst hij ook op de noodzaak de béstaande voorraad evenzeer ae volle aandacht te geven ter óehoziiJ van de 
kwaliteit van de stad als geheel (W.Bleijenberg in H.Delden, Rotterdam 1989) 



de koers van het (Rijks-)overheidsbeleid; 
garanderen van stabiliteit en continuïteit van het beleid'. 

De beleggers overleggen over investeringen op zakelijke overwegingen. Beoordeling van de locatie 
op zich, de vraag- en aanbodsituatie en het locationeel beleid van de gemeente spelen bij een 
mogelijke belegging een doorslaggevende rol. Gemeente dienen in hun beleid een en ander 
conform de marktwens mogelijk te maken. 
De belegger spreekt de wens uit tot het ontwikkelen van een lange termijn visie over de 
vernieuwing van de stad waarbij een zo globaal mogelijke planvorm wordt nagestreefd in de vorm 
van nieuwe planvarianten als het globaal plan en het inrichtingsplan2

• 

2.7.2 De projectontwikkelaar 

Vanuit allerlei ontwikkelingen in de maatschappW is bij ondernemers en consumenten steeds een 
veranderende behoefte te constateren op het gebied van ruimte en huisvesting. Dit zowel op het 
vlak van wonen, winkelen, werken als recreëren. Het hebben van marktkennis op dit gebied, het 
signaleren van trends en de visie en het initiatief deze kennis te vertalen in een 
commercieel/technisch programma van eisen en daarna in een ontwerp is de sleutel voor het 
succes van een projectontwikkelaar. Deze sleutel wordt alleen maar groter wanneer de kennis en 
visie zo goed is dat men bereid is, de overtuiging heeft dat het loont op risico te bouwen. Bij de 
aanpak van grote of gecompliceerde projecten is het dan ook de taak van de projectontwikkelaar 
om deze specifieke kwaliteiten4 in te brengen5

• 

Randvoorwaarden vanuit de projectontwikkelaar aan de gemeente 
Volgens Dhr. Werner, directeur Volker Stevin ontwikkelingsmaatschappij, heeft de overheid geen 
juiste indruk van het functioneren van het bedrijfsleven en derhalve een foutief 
verwachtingspatroon ten aanzien van risicoparticipatie en kostendeelnamen door het bedrijfsleven6

• 

Investeren in een onroerendgoed-project is alleen maar mogelijk indien het project goed is. 
Financiële of fiscale of andere overwegingen zijn best interessant maar functionele argumenten 
moeten de doorslag geven. Kortom, de projecten die een projectontwikkelaar moet ontwikkelen 
moeten economisch rendabel zijn; anders worden ze niet uitgevoerd. Het produkt moet op lange 
termijn bruikbaar zijn. Daarvoor dient door de publieke sector een investeringsklimaat van hoge 
kwaliteit te worden geschapen, waarvoor de publieke functie ook de verantwoordelijkheid draagt. 

Voordat een ontwikkelaar besluit tot samenwerking voor een stedelijk project zijn er drie aspecten 
die nader worden bekeken: 

men onderzoekt de ruimtelijke herstructureringsprocessen in de regio's, in de steden en in 
branches en markten; 
men stelt zich op de hoogte van optimaliseringsprocessen binnen bedrijfstakken op het gebied 
van structuur van het aanbod, van de locatie en van de dienstverlening; 
men onderzoekt het belang van functionele connecties binnen het totale stedelijke aanbod. 
het commitment van de gemeente betreffende fmanciering, de voortgang en het verkrijgen van 

1 Grote projecten vragen meer dan 20 jaar. Het bedrijfsleven stemt zijn investerings_xedrag af op dit beleid. Het mag niet zo 
zijn dizt dit beleid m een keer wordt gewijzigd. De vraag dient zich aan of voor de overneid, m verband met haar speciale 
positie redenen zijn om een overeenlèómst Jlçxlbel te houden; de overheid moet haar beleid kunnen wijzigen als de 
omstandigheden "dat vragen. In princpe is de overheid, net als iedere andere contractpartner gehouden aan de door haar 
gesloten overeenkomst, maar dit principe lijdt uitzondering als er zich omstandigheden voordoen die bij het afsluiten van 
ae overeenkomst niet voorzien ziJn en äe overheid in aUe redelijkheid. bij afwegmg van alle betrokken belangen kan 
oordelen dat zij van de overeenkomst moet aftyijken. Als de overheid van ae overeenkomst afM!ijkt, moet zij er rekening mee 
houden dat de schade die de contractp_anner letdt, door haar verg_oed moet worden. Dil kan dUur uitpakkën (vgl. Den 
Boschi!J.rabant Vastgoed, HR JO aug1988, schade JO miljoen). Het is van groot belang voorafte regelen wat ergebeun bij 
een wtjziging van omstandigheden (M. van Rijswick, Utrecht 1989, pag 34) 

2 De uilwerking van de huidige plannen is te gedetaiUeerd en vormt daarmee een strak keurslijf voor de ontwikkeling van 
initialieven van de verschillénile betrokkenen (A. Th. van Delden, Rotterdam J988, pag J37) 

3 economische groe~ toename van de bevolking, toename complexiteit van de samenleving, de sterke tfynamiek in bepaalde 
sectoren, het veranderende koop en recreatiegedrag, de introductie van nieuwe technologreën, het opliomen van nieuwe 
trends en mode, het toenemende kwaliteitsbèivustzt}n, etc. 

4 Deze zijn: marktkennis/marktvisie ondememingsschapjinitiatief nemen op basis van marktkennis, ontwikkelings
jprod_liJa!rennis, financiële midde7enjrisicodragende panicipatie, management teneinde het proces te beheersen en 
explottanekenms 

5 Drs. T.Liebe in NIROV jspro, Den Haag J987, pag JO 

6 H.D.Wemer, Bouwrecht sept.J990, pag 667 
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de benodigde goedkeuringen. 
Met de inbreng van deze specifieke kennis is het mogelijk vastgoed te ontwikkelen aangepast aan 
een marktgerichte stedelijke ontwikkelingen. 

2.7.3 De gemeentelijke overbeid 

Hoewel de verwachting over publiek-private samenwerking hooggespannen zijn, bestaan er vanuit 
het oogpunt van de verantwoordelijkheden van het openbaar bestuur nog veel onduidelijkheden. Zo 
als al·eerder is vermeld dienen de verschillende in cultuur tussen overheid en bedrijfsleven niet te 
worden onderschat. Voor gemeenten is in 1988 een advies opgesteld door de Raad voor het 
Binnenlands Bestuur (RBB) waarin voor dit verschil benadrukt wordt. Het advies van de RBB 
richt zich op het inventariseren van mogelijkheden, voorwaarden en aandachtspunten voor de 
samenwerking met de particuliere sector. Het advies is de belangrijkste bron voor dit hoofdstuk. 
Er wordt een onderscheid gemaakt naar motieven vanuit de gemeente om aan een PPS-constructie 
deel te nemen. Daarna worden enkele algemene randvoorwaarden gesteld op basis waarvan de 
RBB het noodzakelijk acht dat de gemeente hieraan extra aandacht besteed. Als laatste worden 
vanuit de gemeente enkele succesvoorwaarden voor PPPS geformuleerd. 

Motieven voor samenwerking 
Vanuit de gemeentelijke overheid worden een aantal verwachtingen gekoesterd als het om 
samenwerking met particulieren gaat. Bregman formuleert de volgende motieven1

: 

a) de mogelijkheid aan gemeentelijke kant om gewenste ontwikkelingen uit eigen middelen te 
fmancieren ontbreken. 

b) bij gemeenten bestaat het verlangen naar zekerheid dat plannen die worden vervaardig niet 
slechts door de markt positief worden gewaardeerd, maar dat tevens met de markt tot 
afspraken kan worden gekomen. 

c) met betrekking tot realisatie of exploitatie van naar hun aard commerciële projecten: door het 
fmancieel of structureel participeren in deze projecten wordt de mobilisatie van privaat kapitaal 
gestimuleerd en kan realisatie van het project versneld worden uitgevoerd. 

d) in een situatie dat zowel gemeente als private partijen gronden in het betreffende plangebied in 
eigendom hebben is samenwerking een oplossing voor de verdere ontwikkeling van het gebied. 

e) onder omstandigheden kan het voor de gemeente ook voordeliger (sneller, goedkoper) zijn 
wanneer de private bouwonderneming die zorg draagt voor de realisatie van het plan ook de 
daaraan voorafgaande aanleg van de benodigde infrastructuur en het proces van bouwrijp 
maken voor zijn rekening en risico neemt. 

t) de gemeente zelf heeft onvoldoende know-how voor de aanpak van een bepaald project dan wel 
vastomlijnde ideeën over de invulling van bepaalde delen van haar grondgebied en vraagt aan 
private partijen globale ideeën te ontwikkelen. 

Concluderend kan worden gesteld dat de samenwerking met particulieren voornamelijk voortkomt 
uit het gebrek aan fmanciële middelen en know-how over marktgerichte ontwikkelings
mogelijkheden. 

Algemene randvoorwaarden door de gemeente gesteld 
Indien de gemeente besluit tot het aangaan van een samenwerkingsverband, moet naar de mening 
van de RBB aan een aantal algemene voorwaarden worden voldaan. De voorwaarden zijn 
beschreven vanuit het standpunt van de gemeente, en richten zich op de speciale taak die aan 
gemeenten kan worden toegekend: die van behartiger van het algemeen belang. 
De uitvoering van de gemaakte afspraken dient naar de mening van de RBB daarom regelmatig 
getoetst te worden op: 
1 de doelstellingen die de gemeente met de samenwerking voor ogen stond; 
2 de procedures en termijnen; 
3 de invloed op rechten en belangen van derden; 
4 de fmanciele gevolgen voor derden. 
Toetsing van deze aspecten is primair een taak van de gemeenteraad. 

1 A.G.Bregman, Deventer 1990, pag 9 
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2.7.4. Een marktgericht ruimtelijk plan 

De planmatige inrichting van de stad vanuit de pretentieuze vooronderstelling over de toekomstige 
maatschappelijke en economische behoeften heeft aan geloofwaardigheid ingeboet'. De 
onzekerheid over de mogelijke bijdrage van de verschillende gewenste bestemmingen aan de 
stedelijke groei maakt de na-oorlogse planmethode om twee redenen onbruikbaar: 

het ruimtelijk instrumentarium als de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Wet op de 
Stadsvernieuwing zijn meer conserverend dan voorwaardenscheppend2

; 

een ontwerp dat vooraf alle functies en bebouwing vastlegt sluit niet aan op het nieuwe 
"levensritme" in de steden. 

Door de projectontwikkelaar wordt "een stad beschouwd wordt als een produkt dat door de 
gemeentelijke overheid als publieke sector ten behoeve van haar eigen burgers (=de samenleving) zo 
goed mogelijk in de markt ( = ook de samenleving) wordt geplaatstn3. Prins stelt dat de marktsector 
geïnteresseerd is in het investeren in stedelijke herstructureringsprojecten, maar dat dit niet 
mogelijk is omdat een integraal plan dat betrekking heeft op het functioneren van de stedelijke 
structuur in zijn geheel, dan wel op een afgerond onderdeel daarvan ontbreekt. 
De stad moet voortdurend veranderd worden, niet geconserveerd. 

Accentverschillen planningsbenadering (Bron: Ashworth en Voogd, 1987) 

conventionele planning marketingbenadering 

typering vraagzijde belangengroepen doelgroepen 

definitie vraagzijde omvattend, breed beperkt, selectief 

benadering van vraag passief actief 

aanpassing aanbod aan vraag probleemgericht doelgericht 

wijziging van aanbod functioneel functioneel, perceptueel 

De overheid moet op basis van kennis en inzicht in de veranderingen die zich voordoen in het 
functioneren van steden en van bedrijfstakken een ruimtelijk-, economische-, sociaal- en cultureel 
beleid voeren dat meer mogelijkheden biedt voor het bedrijfsleven4

• De projectontwikkelaar wenst 
net als de belegger een flexibel plan5 waarbij een investeringsklimaat wordt geschapen op basis van 
(markt)ontwikkelingen. Om een en ander te bewaken wil de projectontwikkelaar betrokken worden 
bij het vaststellen van het plan6

• Prins spreekt het vermoede uit dat bij de gemeente het 
noodzakelijk inzicht in de ontwikkeling van stedelijke processen ontbreekt. Ontwikkelaars bieden 
de gemeenten dan ook aan een deel van de benodigde planologische en stedebouwkundige 
onderzoeksactiviteiten te verrichten. Voor de ontwerpers betekend dit de introductie van het 
ontwerp als onderzoek, waarbij beleidsvoornemens uitmonden in mogelijke beelden, in 
voorstellingen hoe de stedelijke ruimte eruit zou kunnen zien in plaats van de precieze uitwerking 
in een concreet ruimtelijk ontwerp. 

2 

3 

H. Tüman in NA11990, pag 37 

GJ. Ashworth en H.Voogd, Geopafische marketing, een bruikbare invalshoek voor onderzoek en planning, Stedebouw en 
Volkshuisvesting 3, 1980, pag 8~9<1 

Prins in A.v.Delden, Den Haag 1987, pag 25-33 

4 I .Raven, NCW-magazine 3-88, pag 98 

5 Doelstellingen voor een flexi.bel plan: 
1) het pliin moet voldiJende marges bezitten voor de projectontwikkeklar om te onderhandelen met het gemeentebestuur. 
~ binne_n de doqr f!e gemeente vastgestelde COf!touren van het plan ~ het mogelijk zijn een plan vast te stellen dat 

vOllUlt jinancrenngsoogpunt aanvaardbaar IS op korte en lange terml)n. 
3) naar aanleiding van onderhandelingen moeten ook politieke en marktwensen van het moment kunnen worden 

verwerkt. 
(J.S.Knipscheer e.a., Delft 1980) 

6 De redenatie hierbij is dat de gemeente een bestemmingsplan opstelt dat voor de projectontwikkelaar te duur is om te 
realiseren. Een bijstelling van een bestemmingsplan kost demuue veel tijd dat een projectontwikkelaar liefst direct bij het 
maken betrokken wil worden. De lange laoptzjà van procedures bij het vQSIStel/en van het bestemmingspfan wordt áoor de 
projectontwikkelaar gezien als dè oorzaak van kostenoverschrijdingen. Met een verlenging van de vooróereidingstijd van de 
projecten stijgen de óouwprijzen en neemt de onzekerheid met betrekki!!J:. tot de afzet toe. Het aldus verhoogde ris1co is terug 
te vinden in een hogere liouwprijs (J. Smeets, Eindhoven '90/91, pag YU) 
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V oor de bestuurders van de steden ligt er de opgave om een planningsstrategie te ontwikkelen 
waarin publieke en particuliere investeringen zo "gematched" worden dat een verantwoorde 
stedelijke ontwikkeling wordt veilig gesteld'. Het idee dat met planning de investeringen uit de 
particuliere sector gestimuleerd en zelfs "gestuurd" kunnen worden is nieuwl. 
Door de fragmentarische ontwikkelingen die gaande zijn is de afstemming van de vernieuwing van 
stadsdelen op de continuïteit van de stad een lastige opgave3

• Een dergelijke opgave leidt tot 
nieuwe plannen, een andere werkwijze en andere relaties tussen beleidsvoornemens en ruimtelijk 
ontwerp. Met het oog op de toekomstige ontwikkelingen zijn ingrijpende maatregelen nodig in het 
kader van een samenhangend plan dat weloverwogen geleiding biedt aan particuliere 
investeringen4

• Kenmerkend hierbij is de vrijbeid waarmee een heel stadsdeel of zelfs een hele 
stad als plangebied wordt beschouwd. De stad wordt niet meer gezien als een gebied met 
problemen, maar als een "dynamisch en fascinerend gebied dat hard aan modemisering toe is"5

• 

Door een integrale planning moet duidelijkheid worden verschaft voor investeringen op de lange 
termijn6

, en mogelijk concurrerende activiteiten worden voorkomen. 

2.8. Conclusies ten aanzien van het gemeentelijke beleid 

Het doel van de literatuurstudie was tweeledig: 
1) inzicht krijgen in de stand van zaken rond PPS; 
2) het opstellen van een hypothetisch kader betreffende de condities die van belang zijn voor bet 

functioneren van de gemeente bij PPS in het kader van stedelijke vernieuwing. 
In de literatuurstudie is naar mijn mening voldoende materiaal verzameld om aan deze twee 
doelstellingen te voldoen. 

In hoofdstuk 1 is geconstateerd dat een overheidstaak uitdrukking geeft aan een verplichting tot 
handelen wegens de op de betrokkene rustende verantwoordelijkheden voor bepaalde belangen. 
Deze belangen worden politiek bepaald, waarbij tevens wordt aangegeven wie de beleidsuitvoering 
ter harte neemt. De uitvoering kan berusten bij de overheid zelf, bij een particuliere instantie of bij 
een combinatie van beiden. Bij PPS-projecten gaat het om de laatste vorm van beleidsuitvoering. In 
het algemeen wordt vastgesteld dat de overheid, indien zij gebruik wenst te maken van PPS, haar 
beleid moet aanpassen. Op dit gebied zijn de ontwikkelingen volop waar te nemen. Begrippen als 
decentralisatie, privatisering en deregulering worden met de berprofUering van de overbeidstaken 
in verband gebracht. 
In hoofdstuk 2 werd ook door verschillende participanten èn door overheden zelf gewezen op de 
noodzakelijke aanpassingen, voordat met succes PPS kan worden toegepast. 
Ik ben hierbij één model tegengekomen dat naar mijn mening beschouwd kan worden als een 
samenvatting van de belangrijkste aspecten uit hoofdstuk 1 en 2. Dit model, het model van de 
Raad van advies voor het Binnenland Bestuur (RBB, Den Haag 1987) heb ik vrij vertaald tot een 
hypothetisch kader. 

De RBB stelt dat het bij PPS gaat om het afstemmen van het handelen van de gemeente en de 
particulieren, zodanig dat op een van te voren overeengekomen wijze door de particuliere sector 
invulling wordt gegeven aan de kaders en voorwaarden die de overbeid met haar beslissingen heeft 
geschapen. Dit afstemmen ten behoeve van een succesvolle samenwerking kan echter alleen 
gebeuren indien de gemeente aan enkele -soms in de literatuur als vanzelfsprekend beschouwde
(rand-)voorwaarden kan voldoen. Ik bandhaaf hierbij de terminologie zoals die door de RBB wordt 

P .Noordanus, Bouwrecht sept.1990, pag 662 

2 P.Lukkes, Sen V sept 1990, pag 11-17 

3 

4 

s 

Het ontwerpen van grote of kleine complexen binnen een stedelijk kader vereist niet alleen een studie van de naaste 
omgeving, maar oolé die van de stad ä/s geheel in de vorm van agglomeratie, vaak zelfs in stadsgewestelijk verband. We 
moeten ons een voorstelling maken van de bestaande en gewenste grotere samenhang wü het object de juiste wisselwerking 
met zijn omgeving vertonen (N.de Boer, in Stadsontwerp Amsterdam, delft 1990, pag 47) 

M.H.B. Pen-Soetermeer, SenVapril 1990, pag 19 

T.Koolhaas, Diemen/Almere 1982, pag 2 

6 A.Duivensteijn in A.v.De/den, Rotterdam 1987, pag 35-42 
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gebruikt: 

De (rand-)voorwaarden voor PPS 

nr. condities beschrijving 

1 vertrouwen en onderling vertrouwen en goede relaties tussen overheid en particulieren waarbij de 
relaties wederzijdse belangen en verantwoordelijkheden van de partijen worden gekend en 

gerespecteerd. Deze voorwaarden wordt onder andere beïnvloed door ervaringen die 
partijen hebben opgedaan. 

2 convergentie van voor de samenwerking is het van belang te onderkennen dat tussen de partijen als ook 
belangen binnen de gemeente bepaalde doelstellingen en belangen worden nagestreefd. De 

doelstellingen dienen de partijen vooraf aan elkaar kenbaar te maken. De gemeente 
zou in het kader hiervan een ruimtelijk beleidsplan zoals een structuurplan kunnen 
overleggen waarbinnen ruimtelijke en functionele richtlijnen eenduidig zijn vastgelegd. 

3 beslissingsruimte gemeentelijke overheden dienen voldoende beslissingsvrijheid te krijgen om in overleg 
met de particulieren te treden. De beslissingsvrijheid kan liggen op het gebied van 
financiële en juridische voorwaarden of in het coördineren van het overleg met andere 
overheden. 

4 bedrijfsmatig en de gemeente dient kennis te hebben van het functioneren van het marktmechanisme 
marktgericht denken en van de bedrijfsvoering in de particuliere sector. De gemeente moet een actieve 
en handelen vraagbenadering (marktstrategie) nastreven, waarin zij bereidheid toont tot het 

ontwikkelen nieuwe potenties (voorwaardenscheppend). 

5 binnengemeentelijke voor de samenwerking is het van belang dat de interne procedures soepel verlopen. 
organisatorische De gemeentelijke diensten moeten gecoördineerd rond het project functioneren. 
coördinatie 

6 tijdige besluitvorming waarbij de gemeente niet alleen het belang van het project behartigt maar ook 
volgens duidelijke rekening dient te houden met het algemeen belang of, concretèr, met diverse 
procedures maatschappelijke belangen en inspraakprocedures. 

7 continuïteit waarbij beleidsdoelstellingen en gemaakte afspraken binnen de gemeente worden 
gehandhaafd, ondanks bijvoorbeeld bestuurswisselingen. 

Bovengenoemde randvoorwaarden kunnen worden toebedeeld aan iedere partner die via PPS een 
project wil realiseren, ze zijn meer algemeen van aard. Indien de gemeente aan deze (door de 
RBB als noodzakelijk gekwalificeerde) randvoorwaarden kan voldoen, heeft zij de meeste kans om 
een succesvolle PPS op te zetten. 
Wat betreft de bijzondere taak van de gemeente, het behartigen van het algemeen belang, worden 
er in het advies van de RBB een tweetal extra voorwaarden aan de samenwerking gesteld: 

De voorwaarden wtUl1binnen PPS zich dient af te spelen 

nr. condities beschrijving 

8 wettigheid de samenwerking moet binnen de grenzen van de wet blijven. Zo dient PPS zich te 
houden aan verordeningen en bestemmingsplannen. 

9 rechtsbescherming projecten die door middel van PPS worden ontwikkeld moet gevolgd kunnen worden 
van derden door derden binnen de (gebruikelijke) democratische procedure. Het is de taak van de 

hogere overheden om deze voorwaarde te controleren. 

Uit de literatuur kan verder worden geconcludeerd dat er ook voorwaarden aan de samenwerking 
zelf kunnen worden verbonden. Volgens de definitie die in§ 2.3 is geformuleerd dient binnen de 
samenwerking aandacht te worden besteed aan: 
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De voorwaarden a.an PPS 

nr. condities beschrijving 

10 doelstellingen de doelstellingen van de samenwerking moeten eenduidig worden geformuleerd. 

11 kwaliteit, vorm en het project moet zowel ruimtelijk als functioneel een bijdrage zijn voor de stad. 
functie 

12 fasering beide partijen verplichten zich tot het tijdig nemen van besluiten en het vastleggen van 
termijnen. 

13 organisatie bij de projectmatige samenwerking dienen de rechten en plichten van de partijen te 
worden begeleid en gecontroleerd. 

14 financiering binnen de samenwerking dient duidelijkheid te bestaan over de inbreng van de 
middelen. 

15 risicoverdeling binnen de samenwerking dient te worden aangegeven op wat voor wijze geschillen 
worden geregeld en wat er gebeurt bij de wijziging of de beëindiging van de 
samenwerkingsovereenkomst. 

Om het hypothetisch model te toetsen op volledigheid en om de aangeven (rand-) voorwaarden 
meer inhoud te geven moet het model worden vergeleken met een praktijksituatie. 
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DEEL2 PPS IN DE PRAKTIJK: DE CASE 7 SCHIMMELT, EINDHOVEN 

In dit deel wordt aan de hand van een case
studie de praktijk van publiek-private 
samenwerking nader geanalyseerd. 
De meeste (bekende) PPS-projecten in het kader 
van stedelijke vernieuwing in Nederland bevinden 
zich in een vrij vroeg stadium. 
Het is echter voor deze studie van belang dat het 
hele proces (van initiatief tot resultaat) gevolgd 
kan worden. 

De case-studie heeft als doel een antwoord te 
vinden op de volgende vragen: 

1) Is het geëvalueerde project een PPS-project, overeenkomstig de definitie zoals die in deel1 
§ 2.2 is geformuleerd; 

2) Is het mogelijk naar aanleiding van de case-studie het hypothetische model uit deel 1 § 2.8 
verder te specillceren; 

3) Is het mogelijk aan de hand van de gevens uit de case-studie een antwoord te geven op de 
onderzoeksvraag: is PPS een geschikt middel om (ruimtelijke-) beleidsuitgangspunten te 
realiseren. 

Ten behoeve van de beantwoording van deze vragen is in de case-studie de opdeling van het 
hupothetisch model gehanteerd: 
- de titels en de inhoud van de hoofdstukken verwijzen naar de voorwaarden die gesteld worden 

aan PPS, terwijl de evaluatie van de hoofdstukken tevens de evaluatie van de voorwaarden 
inhoudt (onderstaand flguur); 

- de conclusies ten aanzien van het project zullen in het teken staan van de beantwoording of er 
voldaan is aan de (rand-) voorwaarden voor een PPS en de voorwaarden waarbinnen PPS dient 
plaats te vinden. 

PPS 

Hoofdstukindeling deel IJ 

doel
stellingen 

HF.2. 

organisat 1e 

HF.S. 

kwaliteit 

riSICO
verdeling 
HF.6. 

fasering 

conclus1es 

HF.7. 
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1. INLEIDING 

Keuze voor 't Schimmelt 
De lokatie die in deze case-studie centraal staat is gesitueerd in de Eindhovense binnenstad en 
draagt de naam 't Schimmelt. Het gebied wordt in het noorden begrensd door de Fellenoord, in 
het oosten door de Vestdijk, in het zuiden door de spoorlijn Eindhoven-Boxtel en in het westen 
door de Boschdijk. Samen met bet gebied 't Eindje en Neekerspoel vormt het een overgangsgebied 
tussen het verkeersgebied Fellenoord en de spoorzone. In ruimtelijke plannen wordt het gebied 
veelal aangeduid met de naam Noordplein. 

D 

D 

Figuur 18: Lokatie van plangebied 't Schimmelt 

Bij veel plannen voor de Eindhovense binnenstad is sprake van het samengaan van plannen voor de 
reconstructie van de stedelijke structuur en die voor de verkeerscirculatie. Opvallend voor de 
omgeving van de lokatie 't Schimmelt is dat de verkeersplannen grotendeels hun beslag hebben 
gekregen in de 70-er en begin 80-er jaren maar dat de plannen voor de (versterking van de) 
stedelijke structuur pas recent tot uitvoering komen1

• 

Door de positieve economische ontwikkelingen in de regio springen de lege lokaties opnieuw in het 
oog als mogelijke vestigingsplaats voor hoogwaardige zakelijke dienstverlenini. Door hun centrale 

2 

72 

Doordat in het verleden plannen niet of_ slechts gedeeltelijk zijn uitgevoerd werd de binnenstad tot voor kart gekenmerkt 
door enkele leg_e lokaties, waaronder 't Schimmelt. Het ontstaan van deze lokaties in Eindlwven kent drie oorzaken: 
1) de veroudenng en het verval van industriecomplexen die in het centrumgebied waren _gevestigd zoals Philip Morris; 
:l) door het vt;rpfaatsen van Jiu!cties die in de binnenstad niet meer naar wens konden JUnctioneren zoals het 
BinnenziekenhUis op de Heuvel (Het terrein van het Binnenziekenhuis werd al in de context van de annexatie (1920) 
genoemd als lokatle die vrijgemàakt moest worden voor een stedelijke culturele ft.mctie. Het complex werd in 1'971 
afgebroken ten behoeve van het grootschalige Binnenstadsplan van Van de Broek en Bakema. In 1974 wijst de Kroon 
echter de ~ef.!lisatie yan het plan af. Tot 1989, de start van de ''Heuvelgalerie annex Muziekcentrum"ligt de lokatie open) 
en de texuelmdustrie op de Tramstraat; 
3) door het achter blijven van de grote bevolkingsgroei (Eindhoven zou rond het jaar 2000, 300.000 inwoners hebben) 
werden geplande geb1eden als te grootschalig van opzet besclwuwd, zoals het verkeersplein Fellenoord. 
De lokaties blijve(l voor onbepaalde tijd verstoken van iedere activiteit of worden voorzien van een tijdelijke functie zoals 
parkeergelegenheid. 

Het is niet zo dat centraal gelegen lokaties als Philip Morris, de Heuvel of Fellenoord pas nu in het ruimtelijk 
ontwikkelingsbeleid worden betrokken. In werkelijklieid zijn er voor de verschillende gebieden door de jaren heen 
verschillende plannen uitgewerkt. Financiële redenen waren er o.a. de oorzaak van dat de uitvoeringsfase niet kon 
plaatsvinden. Maar ook liet ontbreken van een goed alternatief belette het vrijkomen van oude indUstriecomplexen. 
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Figuur 19: (Lege) lokaties Eindhoven 

ligging en de exploitatiemogelijkheden komen zij in aanmerking voor verandering: het materiaal bij 
uitstek voor de toevoeging van nieuwe functies aan de binnenstad. 
De gemeente Eindhoven is in 1985 begonnen met de onderzoeken die in 1991 geresulteerd hebben 
in de realisatie van een Beursgebouw. Bij de uitvoering van dit project is door de gemeente gebruik 
gemaakt van een PPS-constructie. 

Het project is om twee reden geschikt om als object van onderzoek te dienen: 
1) De gemeenteraad van Eindhoven heeft in 1988 besloten dit project volgens een publiek

private samenwerkingsovereenkomst te realiseren. Hiervoor is een 
ontwikkelingsovereenkomst opgesteld tussen de gemeente Eindhoven en de 
ontwikkelingscombinatie VOF. 

2) Het project is de eerste in een reeks van enkele grote projecten (Schimmelt, Sporthal 
Tongelreep, Heuvel-plan, Smalle Haven en Havenhoofd) waarvoor het volgens de raad 
wenselijk is gebruik te maken van een samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de 
ontwikkeling en realisatie. De realisatie van het Beursgebouw zou in deze als Pilot-case 
beschouwd kunnen worden, waarbij de gemeente haar standpunt bepaalt ten aanzien van de 
mogelijkheden van PPS. 

Hoofdstukindeling 
In hoofdstuk 2 worden analyseert de verschillende doelstellingen ten aanzien van het project 
geëvalueerd. Aangezien het hier gaat om een project in het kader van stedelijke vernieuwing 
kunnen de doelstellingen in drie categorieën worden gesplitst: functionele doelstellingen, 
ruimtelijke doelstellingen en doelstellingen ten aanzien van de samenwerking. De doelstellingen van 
de gemeente staan geformuleerd in adviesnota's en structuurschetsen, de private partner heeft haar 
mening vertolkt in een studie naar aanleiding van het project. 
In hoofdstuk 3 wordt besproken op wat voor wijze de participanten de kwaliteit van het project 
willen waarborgen. Van belang hierbij is wie de verantwoordelijkheid ten opzichte van dit punt 
draagt. 
In het vierde hoofdstuk, de fasering, worden een viertal fasen onderscheiden. De initiatieffase 
(paragraaf 4.1) bevat kort de aanleiding tot de ontwikkeling van een Beurzencentrum en het 
bedrijfseconomisch perspectief zoals dat aanwezig wordt geacht. Paragraaf 4.2 behandelt de 
voorbereidingsfase, waarin de gemeente in samenwerking met enkele particuliere instellingen de 
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opdracht verstrekt voor een algemeen onderzoek naar de beurzenfunctie in Eindhoven. Het 
onderzoek dient ter ondersteuning van de verdere gedachtenontwikkeling rond de beurzenfunctie. 
Het resultaat van deze fase is een raadsvoorstel inzake een nieuw Beurzen-, tentoonstellingen- en 
evenementencentrum in Eindhoven, waarin de doelstellingen ten aanzien van de beurzenfunctie 
worden geformuleerd. In paragraaf 4.3, de planvonningsfase, worden de randvoorwaarden uit de 
voorbereidingsfase omgezet in een massa-volume plan. Naar aanleiding hiervan wordt een definitief 
ontwerp ontwikkeld. De uitvoeringsfase, paragraaf 4.4, gaat summier in op de uitvoering van het 
bouwproject, omdat de gemeentelijke overheid door afspraken in de overeenkomst in deze fase 
geen rol speelt. 
Hoofdstuk 5 behandelt de organisatie van de activiteiten, en de mogelijke relatie met de fasering 
van het project en in hoofdstuk 6 staat de risicoverdeling en de fmanciering van het project 
centraal. 
Hoofdstuk 7 vormt het afsluitende hoofdstuk. Hierin worden de drie onderzoeksvragen 
beantwoord. 
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2. DOELSTELLINGEN VAN DE SAMENWERKING 

Inleiding 
In dit hoofdstuk staan de doelstellingen centraal die de gemeente Eindhoven en andere 
participanten met de samenwerking nastreven. De vraag welke doelstellingen dat zijn kan snel 
beantwoord worden (paragraaf 2.1) maar voor deze studie is het van belang waarom de gemeente 
juist deze doelstelling nastreeft. Het vaststellen van de doelstellingen ten aanzien van de 
ontwikkeling van een binnenstadslokatie als 't Schimmelt is voor de gemeente gecompliceerd. De 
doelstellingen van de gemeente volgen uit haar visie ten aanzien van de ruimtelijke en functionele 
ontwikkeling voor de stad. Deze visie is het resultaat van een politieke discussie die om de vier jaar 
opnieuw wordt gevoerd en die wordt vastgelegd in beleidsinstrumenten als structuurschetsen, nota's 
en bestemmingsplannen1

• 

Binnen de beleidsdoelstellingen wordt een onderscheid gemaakt tussen doelstellingen ten aanzien 
van de ruimtelijke- en functionele ontwikkeling. Dit onderscheid wordt in paragraaf 2.2 
gehandhaafd. In paragraaf 2.3 worden de doelstellingen ten aanzien van de samenwerking 
geëvalueerd. 

2.1. De gemeenschappelijke doelstelling 

De VOF heeft een uitgebreide studie verricht naar mogelijke samenwerking met de gemeente. Het 
onderzoek is uitgemond in een handleiding waarin naast enkele praktische aspecten ten aanzien 
van PPS vooral als doel van de samenwerking de realisatie van het project wordt genoemd2

• 

Het beleid dat de gemeente de laatste jaren voert is duidelijk gericht op het betrekken van 
particulieren bij het realiseren van het beleid: 
1) de gemeente Eindhoven heeft in 1982 het bestuurlijk functioneren van het college van B&W, de 

Raad en het ambtenarenapparaat geëvalueerd. Hieruit volgt dat de gemeentelijke organisatie 
zodanig moet worden gewijzigd dat alle participanten een steentje kunnen bijdragen aan de 
beleidsvoorbereidinj; 

2) de Prioriteitennota beschrijft dat bij de gewenste verandering van het stadscentrum de impuls 
voor de vestiging van voorzieningen in de culturele- en recreatieve sfeer vooral moeten komen van 
de overheid. De beperkte middelen werken in deze echter belemmerend. Getracht wordt dit te 
compenseren door zo veel mogelijk particulieren te laten participeren4

• 

Hiervoor zijn aanvullende gedragsregels noodzakelijk die beschreven worden in een algemeen 
advies van de Raad voor het Binnenlands Bestuur (1988). In het kader van het voornemen om 

Er is in 1991 een nieuwe structuurschets opgesteld voor het centrumgebied om ontwikkelingen mogelijk te maken en om ze 
in een breder verband te kunnen beoordefen, maar voor de planoniWikkelin_g rond 't Schimmelt is hit noodzakelijk oudere 
beleidsplannen te achterhalen zoals onder andere de structuurschets uit 1979 en de prioriteitennota en de nota Fellenoord, 
beide uit 1986. B&W achtte het noodzakelijk een samenhangende visie voor het Noordplein te ontwikkelen. "Alle 
ontwikkelingen lo~ momenteel volgens e~gen proeedmes en op basis van eigen uitga~unten "te wat de belwef!_e aan een 
algemeen toetsingskader groter maaKt. Daài'naast wordt ook di oJX!r.achl ge_geven een nctione ) prioriteitsstelling aan te 
brenJ(en ten aanzien van "alle ontwikkelingen in het stadscentrum.~emmmg tussen geschetste ontwikkelingen ts 
nooàzakelijk om concu"erende functies een lokatie te bieden. "De eitelijk te élekken accommodatie-behoefte van dergelijke 
functies dwingt tot prioriteitsstelling" (Bestuurlijke opdracht, DBO so, 20 ola.1986, pag 2) 

2 De visie van de VOF is opgesteld voor de ontwikkeling van het Heuvelten"ein in 1987. In eerste instantie stelt zij de 
gemeente op de haogte van het besluit tot samenwerking tussen de bouwbedrijven Hurks en lBC, in tweede instantie doet zij 
een poging de gemeente te interesseren voor deelnamen in een samenwerkinJ(SVerband: ''de bestudering van uw plannen en 
het onàerling lieraad daarover ons heeft doen besluiten onze kennis, middefen en ervaring te bundelen in de vorm van een 
ontwikkelingscombinatie. Voorts delen wij u mede dat wij voornemens zijn onze combinatie te completeren met een, in 
overleg met U, te selecteren belegger" (bnef VOF aan B&W, 22 o/aober 1987) 

3 Het streven naar meer openheid in de gemeentelijke orJ(anisatie moet voorkomen dat participanten (zowel binnen de 
gemeente als daarbuiten) dankzij hun positie een overlieersende stem hebben in de be1eidsvoorbereiàingen. De voorgestane 
aanpassinJ(en van de gemeenteliJke organisatie moeten er voor zorgen dat ideeën, wensen en opvattingen van ''naamlozen" 
ook een ro1 spelen. Naast inspraakmOgelijkheden voor burgers worät hierbij ook nadrukkelijk gedachi aan externe 
participatie ào_or J(roeperingen en bedrijfsleven (B& W, Gemeente in Bewegmg: samenvattende nota beleid Gemeente 
"Eindhöven, Emdfwven: gemeente, september 1982, pag 6 e.v.) 

4 Verder wordt vermeld dat alle betrokkenen (inclusief het particulier initiatief) zich enorme inspanningen moeten getroosten, 
risico's moeten nemen en keuzes moeten màken die consequent worden voljfehouden (DSO, Prioriteitennota, Einahoven: 
Gemeente, okt.1986, pag 4) 
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door middel van samenwerking met particulieren een aantal grootschalige projecten te realiseren in 
het centrumgebied (waaronder 't Schimmelt en de Heuvel), acht B&W het raadzaam het advies 
van de RBB in deze op te volgen1

• 

Over PPS heeft de gemeente Eindhoven (nog) niet veel gepubliceerd. DSO/ez zet in een 
adviesnota enkele voor- en nadelen ten aanzien van PPS tegenover elkaar2. De primaire aanleiding 
voor de gemeente Eindhoven om met private partijen samen te werken is volgens de nota het 
fmanciële- en ruimtelijke voordeel daarvan. Het stichten van nieuwe bebouwing en de exploitatie 
daarvan vergt grote fmanciële offers. Het wordt in het centrumgebied steeds moeilijker om die 
functies onder te brengen die het centrum kunnen versterken. Bovendien blijkt de inpassing 
stedebouwkundig op steeds meer bezwaren te stuiten. Samenwerking is daarom volgens de 
gemeente meer dan wenselijk. De samenwerking moet de realisatiemogelijkheden van de 
ruimtelijke- en functionele doelstellingen, die de gemeente met haar beleid voorstaat vergroten. 

De gemeenschappelijke doelstelling, die door middel van de samenwerking moet worden bereikt 
kan als volgt worden gesteld: 
- de realisatie van een beursgebouw op de lokatie 't Schimmelt. 

2.2. De doelstellingen van de gemeente 

Bij het formuleren van de gemeenschappelijke doelstelling is al aangegeven dat deze voor de 
gemeente een resultante is van haar ruimtelijk en functioneel beleid. 

2.2.1. Ruimtelijke doelstellingen 

De lokatie 't Schimmelt werd regelmatig betrokken in de ruimtelijke plannen zoals die door de 
gemeente werden opgesteld (zie bijlage 1). Hierbij werd de lokatie voorheen beschouwd als 
onderdeel van een groter plangebied maar door de jaren heen ging het een zelfstandige rol spelen. 
Met het Verkeersplan van Feuchtinger (1%3) werd 't Schimmelt slechts beschouwd als een 
onderdeel van het Noordplein, geschikt als parkeerterrein. Sinds 1986 staat het gebied centraal in 
de nota Fellenoord, waarbij de ruimtelijke wens wordt geuit de barrière tussen het stadsdeel 
Woensel en het stadscentrum door middel van een gepaste bebouwing op 't Schimmelt op te 
heffen. 

Fellenoord als probleemgebied 
Om de stedebouwkundige samenhang wat betreft de binnenstadsrandzones en het centrum te 
concretiseren wordt de nota Fellenoord ontwikkeld. De nota geeft een totaalconcept voor de 
ruimtelijke ontwikkeling van het gebied in relatie tot zijn omgeving. Deze nota wordt binnen de 
gemeente gebruikt als ruimtelijk toetsingskader voor het Beursgebouw. 
Volgens de nota kan De Fellenoord beschouwd worden als één van de grootste ruimtelijke 
probleemgebieden van het centraal stedelijke gebied van Eindhoven3

• Tegelijkertijd is het gebied te 
karakteriseren als een gebied met grote mogelijkheden; als zeer centraal gelegen lokatie met een 
hoogwaardige stedelijke potentie. Om de potenties van het gebied 't Schimmelt ten volle te kunnen 
benutte is het noodzakelijk een totaalconcept te ontwikkelen. Als hoofddoelstelling voor het 

DBO/so, Adviesnota 8 juni 1988, ondetWerp PPS 
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totaalconcept wordt genoemd het opheffen van de scheidende werking tussen de stadsdelen door 
een goed gevarieerd overgangsgebied te creëren met behulp van een maximale ruimtelijke- en 
functionele integratie van de nieuwe bebouwing met de bestaande omgeving. 
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Figuur 20: Toekomstige ontwikkeling Noordplein. Bron: nota Fellenoord, kaan 8 

Oplossing met behulp van ruimtelijke uitgangspunten 

3. Neekerspoel 
4. Stationsgebouw 
5. Stationsplein zu1d 
6. 18 september plein 
7. P1azza 

Om dit te realiseren wordt in de nota gepleit voor ontwikkelingen op het Noordplein die passen in 
een geïntegreerde visie waarin het stedelijk milieu dat aan de noordkant van het spoor ontstaat een 
versterking en een uitbouw moeten worden van het totale stedelijke gebied, zonder dat bestaande 
waarden worden aangetast. Hiervoor worden de volgende ruimtelijke uitgangspunten geformuleerd: 

de Fellenoord wordt ontwikkeld worden tot een herkenbare, hoogstedelijke oost-west-as 
(noordtangent, avenue) met twee pleinvormige ruimten nabij het busstation en nabij 't Eindje; 
het breedteprofiel van de Fellenoord wordt sterk ingekrompen door een versmalling van de 
verkeersruimte, waarbij de zuidelijke rijbaan tegen de noordelijke wordt aangeschoven, zodat 
een eenheid in beleving van ruimte rond de Fellenoord tot stand kan worden gebracht; 
op 't Schimmelt ontstaat een belangrijk knooppunt van fiets- en voetgangersroutes door middel 
van de realisatie van een openbaar plein. Voetgangersroutes vanaf de Piazza en het 
Stationsplein-zuid zullen via de toekomstige pleinen op 't Schimmelt en ten noorden van het 
station worden gekoppeld; 
de lijn Stationsweg- 18 Septemberplein- Matbildelaan wordt ontwikkeld tot een secundaire oost
west-as met pleinvorming tegenover het station. 

Deze uitgangspunten worden samengevat met een toelichtende tekening uit de nota (zie figuur 5). 

De lokatie 't Schimmelt wordt door de versmalling van de Fellenoord wdanig vergroot dat het tot 
over de huidige zuidelijke rijbaan heen kan worden volgebouwd. Aan de Fellenoordzijde dient dan een 
maat en schaal te worden gehanteerd waannee de relatie met de overzijde van de weg maximaal tot 
stand wordt gebracht, waarbij wordt aangemerkt dat bouwkundige hoogstandjes mogelijk en gewenst 
zijn. 

Ruimtelijke doelstellingen in bet kort: 
de stedebouwkundige benadering van het gebied moet gericht zijn op een betere samenhang 
tussen de stadsdelen Woensel en het centrum; 
het stedelijk milieu aan de Noordzijde van de binnenstad moet een uitbreiding vormen van het 

77 



totale stedelijke gebied, zonder dat bestaande waarden worden aangetast; 
de ontwikkeling van 't Schimmelt moet verhelderend werken voor de structurering van de 
routes voor het langzaam verkeer. Zo moet het verblijfsklimaat op de lokatie 't Schimmelt 
afgepast worden op het langzaam verkeer; 
de bebouwing moet een hoogstedelijke kwaliteit en allure vertegenwoordigen. 

2.2.2. De functionele ontwikkeling 

In de structuurschets voor het centrumgebied (1979) wordt de functionele ontwikkeling voor de 
komende jaren als volgt verwoord: 
1) ten behoeve van kwaliteit en veelzijdigheid van het centrumgebied wordt een concentratie van 

voorzieningen nagestreefd. 
2) daarnaast moeten plannen en maatregelen gericht zijn op de ontplooiing van zoveel mogelijk 

functies (zakelijke functies staan niet voorop). 
Deze doelstellingen worden nader uitgewerkt door een lijst van voorzienigen te formuleren 
waarvoor daadwerkelijk onderbrenging in het centrum wordt nagestreefd (bijvoorbeeld een 
multifunctionele sporthal en een muziekcentrum). 

Beurzen in Eindhoven 
Eindhoven heeft sinds jaar en dag een beurzenactiviteit waarvoor de Jubileumhal van het Philips 
Ontspanningscentrum (POC) wordt gebruikt1

• Het POC was aanvankelijk alleen toegankelijk voor 
Philipsmedewerkers. Pas later is geleidelijk aan het accent voor de Jubileumhal en de theaterzaal 
komen te liggen op een veelheid van voor iedereen toegankelijke publieksevenementen. 
Naar aanleiding van een heroriëntatie van activiteiten besluit Philips dat de bedrijfsvoering van de 
Jubileumhal niet tot de kerntaken van het concern behoort. Aan de gemeente wordt meegedeeld 
(1985) dat de hal op 1 januari 1988 zal worden gesloten. 
Als reactie hierop knoopt de gemeente Eindhoven gesprekken aan met leden van de Kamer van 
koophandel (KvK), Fabrieken voor Oostelijk Noord Brabant en de Agglomeratie Eindhoven om 
gezamenlijk de mogelijkheden te bespreken om de Beursfunctie in Eindhoven te behouden. Uit 
deze gesprekken wordt geconcludeerd dat de groei van de activiteiten binnen het regionale 
bedrijfsleven, alsmede de specifieke positie van Eindhoven op het gebied van hoogwaardige en 
geavanceerde technologische ontwikkeling voldoende mogelijkheden bieden om te streven naar het 
behoud van de Beursfunctie. 

Het behoud van de beursfunctie op een binnenstadslokatie 
Aan de hand van de nota Zienswijze op Eindhoven (1985) plaatst de gemeente het behoud van de 
beursfunctie in een breder kader. In de nota worden de volgende uitgangspunten geformuleerd2

: 

1) de structuurverbetering van de stad staat bovenaan. Dat wil zeggen dat binnen de regio Zuid-
Oost Brabant activiteiten zoveel mogelijk gebundeld worden in de centrale kern van de regio; 

2) de hoogwaardige technologische werkgelegenheid en research moet worden gestimuleerd; 
3) de uiterlijke verschijningsvorm van de stad moet meer allure krijgen; 
4) de huidige kwaliteit van het woon- en werkmilieu moet gehandhaafd blijven; 
De uitgangspunten worden vertaald in de wens om activiteiten (zoals beurzen), nauw gelieerd aan 
het bedrijfsleven en met grote potenties voor de ontwikkeling van de stad, binnen de grenzen van 
de gemeente Eindhoven te consolideren3

• 

Commissie Huisvesting Beurs- en EvenementenjUnctie Eindhoven, Beurzen-, Tentoonstellingen- en Evenementen-Centrum 
Eindhoven: een onderzoek ntUU haQJbaarheid en voorstellen voor een lokatie, Eindhoven: Gemeente, 1 mei 1986, pag 4 

2 DBOjso, NoUJ Zienswijze op Eindhoven: herziene versie, Eindhoven: Gemeente, februari 1985 
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Ter ülustratie volgen enkele letterlijke beschrijvingen: 
"Eindlwven valt te karakteriseren àls een jonge, ruim Op$ezette stad met re~ weinig groot-stedelijke problemen. 
Eindlwven protileert zich landelijk als een p_nmaire werlistad, waar het goed wonen is en waar alhfr/ei voorzieningen voor 
handen zijn. De keerzijde van dit beleid is äat Eindlwven aan bezoekers weinig te bieden heeft: mensen die niets van de 
~eer moeten heb5en. Eindlwven heeft unieke kenmerken: zijn sfeer van werksUJd met hoge eisen aan efficiency (het 
werk is over het algemee'! commerc_ieel gericht), madern, hoogwaaräig, uit op industriële innovatie, met een centrumfunctie 
voor een omvangryk reg~onaal geb1ed, ru1m van opzet en groen van l«lrakter. 
Te verwachten valt (1985) dat er een einde komt aan de groei van de bevolking en aan de financiële mogelijkheden van 
de gemeente. De rol van de gemeentelijke overheid zal veranderen. De bevolkingssamenstelling van de suiil zal verschuiven 
naar een oudere bevolkinR, minder J(ezinnen zullen voor de stad als vestigingsplaats kiezen. de maatschappelijke 
verhoudingen en de arbeiilsmarktver7wudingen zullen verschuiven en de ruimlelijke verspreiding van de óêbouwinK in de 
regio zal toenemen. Het is niet moeilijk om van al deu veranderingen de dreiging in te zie11 maar ze houden ook-positieve 
rnagelijkheden en uitdaJ(ingen in voor nieuwe ontwikkelinge_n. Eén specifieke pqtentie van Eindlwven staat onomstotelijk 
vast: liaar Mtentie op /let gebied van hoogwaardige tecllliolog!e. Daarmee is niet alles geugd over de toekomstwaarde van 
Eindlwven. Duidelijk is diiJ het toekennen van potenties aan Eindhoven in elk geval ook moet gebeuren vanuit de vraag: 



De nota Koersbepalingen (1986), het vervolg op de studie Zienswijze, pleit ook voor de stimulering 
van de technische bedrijvigheid en de verbetering van de binnenstadsstructuur. 
Uitgangspunt hierbij vormt het versterken van de culturele- en recreatieve Binnenstadsfuncties1

• 

Geconstateerd wordt dat een bundeling van het sociaal-culturele voorzieningenpatroon in de 
binnenstad het functioneren van het stadshart zal versterken2

• Juist deze functies geven de stad een 
grotere diversiteit van bezoekers en gebruikers en zorgen, ook als de kantoren en winkels gesloten 
zijn, voor sfeer en activiteit. Bijkomend voordeel is dat een toename van het aantal bezoekers aan 
de binnenstad een gunstige invloed heeft op het winkel en horecagebeuren. Als logisch vervolg 
hierop stelt de nota dat activiteiten zoals beurzen zoveel mogelijk moeten worden aangeboden op 
de plaatsen waar de mensen uit de stad en de regio komen of te verwachten zijn: de binnenstad. 
Voorgesteld wordt om een Beursgebouw te situeren op een binnenstadslokatie. 

Prioriteitsstelling voor de ontwikkeling van de Beursfunctie 
In de Prioriteitennota Ontwikkelingslokaties Centromgebied (1986) wordt benadrukt dat de 
ontwikkeling van een Beursgebouw prioriteit heeft binnen het beleid van de gemeente. 
De Prioriteitennota schetst een beeld van de functionele invulling van de verschillende 
ontwikkelingslokaties in het centrumgebied3

• 

De nota gaat uit van de prioriteitsstelling van het oostelijk centrumgebied boven andere lokaties, 
omdat hiermee direct een meerwaarde tot stand wordt gebracht voor het centrumgebied. Onder 
het oostelijk centrumgebied wordt gerekend de Markt, het terrein Philip Morris en Smalle Haven. 
De noordelijke binnenstadsrand (onder andere de lokatie 't Schimmelt) komt op de tweede 
plaats4

• 

Bij de invulling van de lokaties zal vooral de aandacht gevestigd worden op de toevoeging van 
(sociaal-) culturele functies, omdat zij de attractiviteit en de levendigheid van het eentrom vergroten5

• 

Voor 't Schimmelt wordt hierbij een vrij gedetailleerde functionele invulling gegeven in de vorm 
van een programma van eisen6

• De lokatie is volgens de nota uitermate geschikt voor de vestiging 

2 

3 

4 

s 

6 

wat luln Eindhoven voor Nederland en voor de regio Zuid-Oost Brabant betekenen? Het belang van Eindhoven houdt niet 
op bij haar gemeentegr:_enzen. Eindhoven behoeft geen probleemstad te worden. Juist Eindhoven draagt voor vernieuwing 
veel potenties in zich. Het IJP.t wer~gelege':'he!á dat er IS gevestigd -in het bijzonder elektronica, commerciële diensten en 
toegepaste wetenschap- houät groe1potent1es m ". 

Als redenen om een versterking van de culturele- en recreatieve voorzieningen in de binnenstad na te streven worden 

~e:J:~:J:~~me van vrije-tijd wat leidt tot een toenemende behoefte aan een zinvolle vrije-tijds besteding, 
- het goede industriële klimaat van Eindhoven vraaJ[I om een goede culturele infrastructuur, 
- het samenwerken tussen de verschillende bestaandé instellingen voor kunst en cultuur creëen de mogelijkheid om het 
draagvlak voor het verbeterde produkJ uitte breiden (DSO, Prioriteitennota Ontwikkelingslolulties, Emdhoven: Gemeente, 
oktoóer 1986, pag 22) 

De schouwburg en het POC (met zijn beurzen- en evenementen(unctie) lig}(en ver buiten het stadscentrum, en dragen dus 
niet bij aan hit functioneren van het stadshan (22 oktober 1985, raaásbi]Tage 234) 

In de Prioriteitennota worden alle vernieuwende activiteiten in het centrum van een lulder voorzien in de vonn van een 
geïntegreerd plan waarin voor langere tennijn de voorkeur wordt gegeven aan vernieuwingsactiviteiten. Hierbij wordt een 
markigerichie benadering nagestreefd. waarbij voorop_ staat dat zoveel mogelijk de vraag moet bepalen welke ~nctie op 
welke 1okatie wordt ontMiikke1d. Bi] de invullmg worät gestreefd naar het creëren van meuwe potenties voor de binnenstad. 
In de nota wordt gepleit voor de concentratie en ~üilisalie van allerlei voorzieningen in hit stadscentrum, voor kwaliteit, 
rgresentativiteit en 'allure en voor een fundamentele aanvulling op de bestaande centrumstructuur (Prioriteitennota, 
KuuJhoven 1986, pog 01) 

De ~ente hoopt met de nota als een venrouwde pqnner beleggers te interesseren. "De investeerders moeten precies weten 
waar zij wat kunnen realiseren, ze mogen niet terugschrikken voor investerinf(en omdat een concurrent eventueel elders in 
de stad een soonxelijk project zou lauinen ontwikliélen ". De in de nota gescfietste uitgangspunten zullen daarom voor het 
centrumbeleid aiS hilrde uitgangpunten worden gehanteerd om ongunstige ontwikkelingen tegen te gaan. Als ongunstige 
ontwikkelingen worden genoemit: 
- het ontbreken van een duidelijk beleid gericht op de prioriteitsstelling van enkele ontwikkelingen 
- de dreigende verschraling en veroudering van áe reeàs aanwezige centrumfuncties 
- de toenemende K!Voelens van onveüighëid. het vandalisme en àe teruglopende kwaliteit van de openbare ruimtes 
(Prioriteitennota, Eindhoven, 1986, pog 7)(Eindhovens Dagblad, 8 jum 1986) 

Het centrum bestaat uit min of meer gescheiden, monofw!ctionele subgebieden, met elk een eigen karakter. leder subgebied 
is voorzien van voldoende fJ5UKef!Tgelègenheid en een goede ontsluiting. De nota onderscheidt liet probleem dat de 
subgebieden elkaar in hun-functioneren niet versterken: de meerwaaràe van f!mctiemenging ontbreekt in Eindhoven. 
Het zojuist geschetste beelá wordt volgens de nota versterkt door de opvallenäe onderv~enwoordiging van sociaal
culturele functies in het centrum. Er wordt dan ook uitdrukkelijk gep1eit voor de vergroting van dit aan1Jod, om de 
attractiviteit en de levendigheid van het centrum te vergroten (PriOrueitennota, Eindhoven, 1986, pog 3). 

1 
. .ft.!l!f.!iRm;{~.~~~!! . .Kf.l?.if.4..:t..$.f.&.mm.~l(.{..f!r.q.IJ.;.f.!:ig!ir~i!~IJ.!!R!!h .. e.!IJ.Ifl!m!.tm •.. l2§§J.. .... ~ ......................................................................... 

1 ! .. fl.!!J.Ç!.(~ .................................................................................................................................. j ... «!l!!.(«{.!l!.~ ..................................................... l 
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van een Beursgebouw, mits er uiterste zorg wordt besteed aan de handhaving c.q. de versterking van 
de relatie Piazza-Kruisstraat en een goede vonngeving wordt nagestreefd. Dit is alleen mogelijk bij een 
functiemenging waarbij vooral wordt gedacht aan kantoren en vergader- en communicatiefaciliteiten. 

Functionele doelstellingen in het kort: 
- de beursfunctie moet voor Eindhoven behouden blijven; 

de functie-invulling moet een fundamentele aanvulling zijn op de bestaande centrumstructuur; 
de functionele invulling van het oostelijk centrumgebied heeft prioriteit; 
culturele- en recreatieve functies, die de attractiviteit van het stadscentrum verhogen moeten 
een lokatie krijgen in de binnenstad. 

Meer specifiek voor de lokatie 't Schimmelt wordt gesteld: 
de beursfunctie moet in een multifunctioneel project op deze lokatie worden ondergebracht; 

- De openbare parkeerfunctie moet voor het gebied bewaard blijven. 

2.3. Evaluatie 

Wederzijdse afhankelijkheid 
Het formuleren door de gemeente van ruimtelijke- en functionele doelstellingen waarbij de 
(fmanciële-) mogelijkheden voor een eventuele realisatie ontoereikend zijn illustreert in deze 
paragraaf de onderlinge afhankelijkheid tussen de gemeente Eindhoven en de geïnteresseerde 
particulieren. 
De gemeente acht de inbreng van het bedrijfsleven bij het behoud van de Beursfunctie en de 
mogelijke realisatie van een accommodatie onontbeerlijk. Omgekeerd geeft de VOF te kennen dat 
de realisatiekansen van het gebouw worden vergroot indien de VOF wordt betrokken en geeft het 
Eindhovense bedrijfsleven te kennen dat de Beursfunctie een wezenlijk onderdeel uitmaakt van hun 
produktpresentatie en dus in Eindhoven gesitueerd dient te zijn. 
Het bedrijfsleven stelt zich als het ware garant voor het welslagen van een nieuwe accommodatie 
indien de gemeente binnen haar ruimtelijk beleid een lokatie reserveert. 

Het is gebleken dat de gemeente door middel van de gemeenschappelijke doelstelling een aantal 
ruimtelijke- en functionele doelstellingen van het beleid nastreeft. Het ligt voor de hand dat 
samenwerking een middel kan zijn om de doelstellingen te realiseren, zolang deze doelstellingen 
maar in elkaars verlengde liggen. Via de introductie van een multifunctionele opzet is dit mijns 
inziens door de gemeente bereikt: vanuit functionele overwegingen werd gestreefd naar de vestiging 
van een beursgebouw op een binnenstadslokatie. Al spoedig werd geconstateerd dat een 
beursgebouw ruimtelijk gezien nooit een wezenlijke bijdrage aan de binnenstad kon leveren. 
Vandaar dat werd gekozen voor een multifunctioneel project, waarbij de extra volumes de 
ruimtelijke doelstellingen moeten veilig stellen. 
Indien de gemeente echter bij de uitwerking van de multifunctionele opzet teveel in detail treedt 
(zoals in de Prioriteitennota) ontneemt zij een eventuele partner de mogelijkheid de invulling ook 
op basis van rendementseisen te bepalen. De invulling die de gemeente handhaaft kan buiten 
rendementseisen liggen en daardoor niet aantrekkelijk zijn voor eventuele participanten. 

De gemeenschappelijke doelstelling is door de gemeenteraad op 7-7-1986 geaccordeerd waardoor 
bij het overleg met de private partners de nodige politieke dekking is geboden. Daarnaast werd de 
wens tot samenwerking openbaar gemaakt zodat inzicht kon worden verkregen in de 
maatschappelijke acceptatie van het doel van de samenwerking èn over de vorm van samenwerking. 
Naar aanleiding van het bovenstaande constateer ik dat aan een van de belangrijkste 
uitgangspunten voor samenwerking (de gemeenschappelijke doelstelling) is voldaan . 

............................................................................................................................................................................................................................ . . . . . . 
1 ... f.«l!!f!Jl~ .. ~E..r.~w~!Ui.~f..Y.eem'~ning~!L. ........................................................................... ~ ... l9.·.QQQ ........................................................... 1 
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3. KWALITEIT, VORM EN FUNCTIE 

Inleiding 
In VINEX wordt door het Rijk aangedrongen op een verhoging van de ruimtelijke kwaliteit van de 
gebouwde omgeving1

• Dat moet ook tot uiting komen in de ruimtelijke vormgeving van het project. 
Onder ruimtelijke kwaliteit wordt verstaan het behoud van toekomstwaarde2

, gebruikswaarde3 en 
belevingswaarde4

• Zowel stedebouwkundige eisen als architectonische- en functionele eisen kunnen 
onder het begrip kwaliteit worden geschaard. De functionele eisen zijn in paragraaf 2.2 behandeld. 
In dit hoofdstuk wordt vanuit stedebouwkundige- en architectonische criteria naar de ontwikkeling 
van het Beursgebouw gekeken. 
De bemoeienis van de gemeente met de vormgeving van het project is in het begin minimaal, 
onder andere omdat de rentabiliteit van het project door de raad als belangrijkste eis wordt 
geformuleerd. 
In een latere fase accepteert de raad terwille van het betaalbaar maken van hogere 
vormgevingseisen een multifunctionele opzet, zodat de opbrengst van de commerciële functies de 
kosten voor hogere kwaliteitseisen kunnen dekken5

• 

STAD 

D 
PLANGEBIED 

D 
OBJECT 

figuur 21: kwaliteitseisen naar schaalniveau 

In dit hoofdstuk worden de verschillende visies 
ten aanzien van de kwaliteit van het project 
behandeld(§ 3.1). Om enige structuur aan te 
brengen worden een drietal schaalniveaus 
onderscheiden (zie figuur 21). In de visie van de 
gemeente staat de uitwerking centraal van enkele 
begrippen, waarbij het schaalniveau de hele stad 
of het plangebied betreft. De VOF hanteert 
kwaliteitseisen op objectniveau waarbij 
rentabiliteit van het project in verband met de 
mogelijke verkoop aan een belegger hoog scoort. 
In paragraaf 3.2 worden de kwalitatieve aspecten 
van het plan beoordeeld aan de hand van de 
opinie van externe deskundigen (uit vakbladen) 
en wordt de mening van de verschillende 

gemeentelijke en provinciale diensten beschreven. 
Paragraaf 3.3 behandelt de wijze waarop de kwaliteitseisen gedurende het ontwerpproces worden 
bewaakt. De ST AG ( Stedebouwkundige Adviesgroep) speelt hierbij een doorslaggevende rol. De 
evaluatie vindt plaats in paragraaf 3.4. 

3.1. Visie op kwaliteit 

Met het verschijnen van de nota Fellenoord richt de aandacht van de gemeente zich voornamelijk 
op de stedebouwkundige functie die de lokatie 't Schimmelt in een geïntegreerd plan dient te 
vervullen (plangebied). Als de lokatie definitief wordt aangewezen stelt de gemeente 

2 

4 

Tweede Kamer, Vrerde Nota Extra (VINEX), Den Haag: Staatsuitgeverij 1990-1991, pag 16 

Het behoud van toekomstwaarde voor een gebouw imEliceert dat de inrichting flexibel moet zijn zodat deze kan worden 
aangepast aan veranderende eisen die de toegekende {UnCties lÜUUQQ!I _{)IJ termijn stellen. Bovendien moet de ruimte op 
langere termijn tegen aanvaardbare kosten bëheerd kUnnen worden (VINEX, Dén Haag, pag 65) 

De gebruikswaarde van een gebouw wordt bevorderd door functies te combineren waardoor de verscheidenheid toeneemt. 
Om afzonderlijke functies optimale ontwikkelingskonsen te bieden zal een concentratie van die functies in de ruimte 
noodtakelijk njn, waarbij de functies zodanig gesitueerd worden dat zij elkaar versterken (VINEX, Den Haag, pag 65). 

De belevingswaarde wordt gediend door middel van een grote verscheidenheid van ruimtegebruik. Door op creatieve 111ijze 
voort te bouwen op een historisch gegroeid karakter wordl de natuurlijke schaal behouden en versterkt (VINEX, Den Haag, 
pag 65). 

5 B&W, Overweging bij oordeelsvorming schetsontwerpen Beursgebouw, Eindhoven: gemeente, 6 januari 1987, pag I 
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randvoorwaarden op objectniveau: aan de vonngeving van het gebouw in verband met de specifieke 
lokatie hoge eisen zullen worden gesteld. 
De VOF concentreert zich in eerste instantie voornamelijk op kwaliteitseisen op objectniveau. 
Door een vervolgopdracht voor de herinrichting van het tunneltracé rond de lokatie wordt de 
aandacht verlegd naar het schaalniveau van het plangebied. 

3.1.1. De gemeente 

Stedelijk niveau: versterking van de binnenstad 
Rond 1988, als bet ontwerpproces van het Beursgebouw zich in een laatste stadium bevindt wordt 
het bestemmingsplan Fellenoord Zuid ontwikkeld. 
In bet bestemmingsplan wordt (geïnspireerd op de Prioriteitennota) bet uitgangspunt geformuleerd 
dat alle maatregelen ten aanzien van het gebruik van de bestaande bebouwing en gronden primair 
dienen bij te dragen aan de versterking van het functioneren van de binnenstad. De bijdrage aan het 
stadscentrum wordt in hoofdzaak bepaald door een drietal uitgangspunten1

: 

1) het karakter van het gebied als zakencentrum verder uitbreiden en accentueren; 
2) bet voortzetten van bet grootstedelijke karakter aan de zuidzijde van de Fellenoord; 
3) streven naar een hoge mate van stedelijke verdichting rond het station, teneinde de unieke 

combinatiemogelijkheden ten aanzien van het openbaar vervoer ten volle te benutten. 
Het planconcept van de VOF heeft bij de formulering van deze uitgangspunten als uitgangspunt 
gediend en voldoet dus aan alle randvoorwaarden die de gemeente ten aanzien van de bestemming 
stelt. 

Niveau van het plangebied: hoogstedelijke kwaliteit en allure 
De begrippen hoogstedelijke kwaliteit en stedelijke allure worden in de nota Fellenoord nader 
uitgewerkt2. Door middel van de stedebouwkundige en architectonische aspecten als schaal, 
afstand tot overliggende wand, gevelhoogte, architectonische expressie en materiaalgebruik is het 
volgens de gemeente mogelijk tussen het stadscentrum en Woensel een koppelende functie aan te 
brengen, zoals dit ook in oude planconcepten voor het gebied wordt bepleit. 
De commissie Huisvesting Beurs en Evenementencentrum Eindhoven stelt, indien het gebouw een 
geïntegreerd deel van de binnenstad moet worden en als publiekstrekker moet fungeren, dat het 
gebouw allure dient te hebben. De hieruit voortvloeiende randvoorwaarden hebben voornamelijk 
betrekking op het goed functioneren van het gebouw en de architectonische vormgevinlf: de 
lokatie vraagt om een hoge architectonische kwaliteit in verband met het op peil houden van het grote 
potentieel dat de Fellenoord vonnt en de wervende waarde van goede architectuur als zodanig alsmede 
in verband met de wrg die moet worden besteed aan het versterken van de relatie Piazza-kruisstraat en 
de relatie 't Schimmelt-stationsplein-noord. De commissie verbind hieraan de conclusie dat de 
kwaliteit alleen haalbaar is met een multifunctioneel project. 

3.1.2. De VOF 

Randvoorwaarden voor beleggers 
Binnenstedelijke nieuwbouwprojecten bepalen in sterke mate het gebruik en de attractiviteit van de 
binnenstad, aldus de VOF. Vandaar dat hoge eisen gesteld dienen te worden ten aanzien van de 
kwaliteit van het project op langere termijn. Omdat de VOF slechts optreedt als interimbelegger 
wordt nadrukkelijk gesteld dat beleggers als doelstelling hebben op langere tennijn te beleggen in 
onroerend goed om rendement en waardegroei te realiseren. Dit is alleen mogelijk als tijdens het 

2 

3 
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Gemeente Eindhoven, Bestemmingsplan Fel/ell()()rd Zuid BPO. 1538, Eindhoven: Gemeente, 5 oktober 1988, pag 29 

1) op de Fel/ell()()rd zal het grootstedelijke en moderne karakter vormgegeven moeten worden, 
l) er dient een maximale fySiek-ruimtelijke en ~nctionele integratie met de omgeving tot stand te worden gebracht, 

~ 
voetgangersroutes zullen het Fellenoordgebied doorkruisen m aanhaking op bestaande routes, 
langzaamverkeerroutes dienen kwa ver5/ijfsruimte aan te sluiten op de sfeer van de Piazza-tunne~ 

5) het systeem van gescheiden afwikkeling van ver/ceerssoort blijft geliandháafd, 
6) ook m de stille avonduren moet langzaamverkeer de route veil1g kunnen doorkruisen, 
7) de eenheid in het gebied dient verder te worden uitgebreid en geaccentueerd, 
K) er wordt gestreefd naar een hoge mate van stedelij/ie verdichting rond het station, 
9) de bebouwing rond het station dient in fasen te worden ontwikKeld. 
(Bron: Nota Fellenoord, 1986, pag 6) 

Het gebouw dient hiervoor de beschikking te hebben over een v/one bereikbaarheid voor publieksstromen, het gebouw moet 
goeá bereikbaar zijn voor het OP..enbaar vervoert voldoende parkeermogelijkheden hebben en van meerdere zijàen 
bereikbaar zijn voor uitzonderlijk vervoer (DSU/pl in rapport commissie Huisvesting, Eindhoven, 1986) 



ontwikkelingsproces de toekomstige kwaliteit van het project in sterke mate bewaakt wordt1
• 

Vertaling in kwaliteitseisen voor het gebouw 
Om de gewenste kwaliteit in het ontwerp te realiseren vereist de situatie volgens het ontwerpteam 
een uitgebreide studie. Als uitgangspunt worden een drietal factoren beschouwd: 
1) het coulissenlandschap op 't Eindje als schakel tussen de door de spoordijk gescheiden stadsdelen; 
2) de wens om op 't Schimmelt de city door de spoordijk heen te trekken en de belangrijke stedelijke 

lineaire winkelas (Rechtestraat-Kruisstraat) te herstellen; 
3) het verschuiven van de Fellenoord in noordelijke richting vereist stedelijke vis-a-vis bebouwing 

als antwoord op de noordelijke bebouwing. 
Om aan de visie te voldoen worden twee stedebouwkundige concepten ontwikkeld: de Poort en de 
Avenue. De Poort moet op superstedebouwkundige schaal de discontinuileit tussen beide stadsdelen 
opheffen en ze als een vizier visueel aan elkaar verbinden. Het Poortgebouw vervult tevens de 
mogelijkheid om door middel van vis-a-vis effect een antwoord te geven op de noordelijke wand en 
biedt ruimte om andere functies te herbergen. De Avenue moet de stedelijke as versterken en een 
aanloop vormen naar de koopmagneet van de Piazza. Aan de hand van deze en van enkele andere 
specifieke uitgangspunten stelt het ontwerpteam haar eerste schets op2

• 

Het resultaat is volgens de ontwerpers een Beurs- en Evenementencent7um met cachet (stijl), wat 
stedebouwkundig voldoende kwaliteiten bezit om de relatie met de omliggende bebouwing aan te gaan. 

De uitgangspunten in deze eerste schets worden in het verloop van het ontwerpproces niet meer 
gewijzigd. In het definitief ontwerp wordt uitgebreid aandacht besteed aan de detaillering van het 
gebouw en zijn naaste omgevini. De kwaliteitseisen worden dan vertaalt in daadwerkelijke 
maatregelen die feitelijk beschrijven hoe het gebouw eruit komt te zien4

• 

Kwaliteitseisen voor de directe omgeving 
Op verzoek van de VOF en de beheerder van de Piazza5 wordt door de gemeente de nodige 
aandacht besteed aan de herinrichting van het tunneltracé voor voetgangers en fietsers waarvoor 't 
Schimmelt een knooppunt vormt6

• Er wordt door het ontwerpteam een inrichtingsvoorstel 
ontworpen dat garanties moet geven voor een kwalitatief hoogwaardige verschijningsvorm van het 

3 

4 

s 

6 

Volgens de VOF wordt de kwaliteit van een onroerend goed project in belangrijke mate beïnvloed door de wijze van 
voorbereiding en de tijd die ervoor wordt uitgetrokken. De VOF benadrukt een adequaat management in de 
exploitatieperiode als een onmisbaar element voor het bewaken van de kwaliteit (VOF, 1987) 

1) 't Schimmelt is een zeer aantrekkelijke kantoorlokatie; 
2} een gedifferen!Jeerd ensemble is gewenst, waarbij zowel de identiteit van het geheel als de identiteit van de afzonderlijke 
lklen tot ~ressze wordt gebracht; 
3) de luchtigheid van het Poortgebouw moet worden geïntegreerd in de identiteit en situering van het hele complex; 
4) het profiel van de avenue hOeft niet symmetrisch te zijn, wat ruimtelijk interessante moge1ijkheden biedt om de 
''stadsStraat" aanmerkelijk te verrijken; 
51 er moet naar een evenwichtige balans ten aanzien van de functies worden gezocht. 
(OD 205, Bebouwingsplan 't Schimmelt Eindhoven, Eindhoven: VOF 15 januari 1988, pag 2) 

OD 205, Bebouwingsplan 't Schimmelt Eindhoven, Eindhoven: VOF, 15 januari 1989, pag 1-4 

"Het terrein waarop het gebouw wordt geplaatst krijgt_ een publiek karakter. Om te verhinderen dat het openbaar gebied 
rommelig aandoet vindt geen opslag buiten de hal plaats en wordt voor het hele gebied dezelfde betegelmg gebruikt. De 
kwaliteit van de detaülenng van het gebouw wordt aan het openbaar karakter aangepast. Een uitzondering vormt de 
detaülering van de avenue. Hiervoor wordt een kwalitatief hOogwaardig afwerkingsmateriaa/ gebruikt. Het erf zal effectief 
worden verlicht. Het l?,egin en het eind van de Avenue worden extra geaccentueeril door attractie punten als royale 
trappartijen en winkeletalages. Om te voorkamen dm de hal als grootschalig wordt ervaren wordl het complex voorzien van 
lichl en kijkopeningen en wordt de gevelbep_lating aangepast aan de avenue. Hierdoor wordt het verblijfsklimaat 
aanmerke1ijlé verbèterd. Om de situatie ter hoo/l.le van dë boschdijktunnel enigszins te verbeteren wordi de oorkeergarage op 
voetgangeryniveau zoveel mogelijk open gehouilen. Door toepassmg_ van ruime trappartijen wordt een stedêbouwkUndzge 
link geleRd tussen het Fellenöordniveau en het voetgangersnweau. up stedelijk niveau dient de oostelijke wand t;xpresszef te 
zijn. Vp 'het groter schaalniveau wordt deze wand vanaf het stationsplein alS stedelijke wand ervaren. De gevel hëeft.. een 
gesloten kariikler waarbij een verzorgd, gedetailleerd en zichtbaar stila/skelet de structuur van het gebouw tnzichtelijk 
1naakt. De stalen beolattng wordt uugevoerd in een rustige ritmiek. Door middel van de gekozen vormgev!nx wordën de 
grote moat van de liai en äe kleinere maat van het voetgangersniveau met elkaar verzoe1ul. Op woot stedeüjk niveau 
vormen de drie kantoortorens een "drieklank". De la1Jgsgeve7s van de kantaren zijn hoewel ongeüjk, toch ontwikkeld n.a.v. 
dezelfde uitgangspunten (steenachtig moteriaalgebruik, Twrizontale geleding, plaiusing van lifién en trappen en de 
accentuering van hoogtegeleiding)". (OD 205, óebouwingsvoorste~ 1989) 

Van 1 tot 18 mei 1989 ligt het bebouwingsplan ter inzage. Door Univest nv, de beheerder van de Piazza, wordt een 
bezwaarschrift. ingediená waarin enkele randvoorwaarden zijn opgenomen die garant staan voor het goed functioneren van 
de Piazza, ook in de toekomst. Centraal staan de randvoorwaardén dat de gemeente de doorgang over 't Schimmelt tijdens 
en na de bouwperiode mogelijk maakt, voor voldoende parkeermogelijkheiá zorgt en de PiazZatunnel betrekt bij het 
renoveren van net tunneltrace. 

De tunnels die b_ij het gebied betrokken worden waren in eerste instantie de tunnels onder de Boschdijk en Vestdijk en de 
tunnel naar de Kruisstraat. In latere instantie wordt de Kruisstraattunnel vervangen door de Piazza-tunnel. Het óesluit van 
de gemeente om de Kruisstraattunnel niet meer in de plannen te betrekken is geóaseerd op de mogelijke komst van het 
Poortgebouw, waardoor deze tunnel waarschijnlijk opnieuw gerenoveerd moet worden (OD 205, Jilrichtingsplan 't 
Schiriimelt-eif, Eindhoven: OD 205 1990, pag 5). 
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betrokken gebied1
• In de studie worden bruikbare pragmatische oplossingen gegeven. 

3.2. De (kwalitatieve) beoordeling van het plan 

Figuur 22: Schetsontwerp Hurks (L) en lBC (R). (Bron: ED 25-10-1986) 

De ontwikkeling van 't Schimmelt speelt zich af in de schaduw van het Heuvelplan. In de 
vakbladen wordt regelmatig over het Heuvelplan bericht. Summier wordt dan melding gemaakt van 
de bouw van het Beursgebouw. 
Het Eindhovens Dagblad signaleert drie maal een belangrijke ontwikkeling: 

2 
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Nadat de gemeente heeft besloten het Poortgebouw in later instantie te realiseren zijn 
ontwikkelaars en deskundigen van mening dat het niet meer mogelijk is met de resterende 
geplande bebouwing een stedebouwkundig geheel te creëren2

• 

Binnen de gemeentelijke diensten blijkt verwarring te bestaan over de prioriteit van de 
ruimtelijke- en functionele doelstellingen die met het ontwerp moeten worden gerealiseerd3

• 

Op 16 juni 1988 meldt de organisatoren van de Zuid Nederlandse Beurs, dat de hal in het 
schetsontwerp (6.000 m2) te klein is om deze beurs en andere activiteiten onder te brengen4

• 

"De situatie in de omgeving van 't Schimmelt is zodanig dat een grondige aanpassing aan de nieuwe plannen gewenst is. 
Omdat 't Schimmelt ileel uitmaakt van een groter geheel is het van essentieel óelang zich op het grotere geheel te beraden 
(!).Het is evident dat de visuele relatie tussen de árverse kavels van het Noordplein moeten woráen versTerkt en dat de 
continuïteit tussen de oost-west verbinding moet worden verbeterd door toevoeKil!g van het Poortgebouw. Het Fellenoord 
kan in deze worden opgfVat als een koppelende stedelijke kade. Studie van het Noordplein valt echter buiten het kader van 
deze opdracht" (OD 205, januari 199(}, pag 2). 

"Met de realisering van het Poortgebouw laijgt het verkeer pas een logisch verloop en de bebouwing als geheel zou pas dan 
beter afgestemd ZlJn op zijn omgeving" (Eitiàhovens Dagblad, 23 januari 1988, pag 2) 

Een "één-acter" betreffende de mate waarin het ont,werp beantwoordt aan ruimtelijke doelstellingen van de ~ente wordt 
enkele dagen later tegengesproken. De krant meld in eerste instantie dat volgens de ambtelijke projectleider äoor middel 
van de avenue de barriere Woensel-stadscentrum wordt opuheven en het plán dus aan de stedebóuwkundige doelstellingen 
van de gemeente voldoet (Eindhovens Dagblad, 2 juni 19&J.. pag 2). Op 16 juni meld de krant echter dat de 
stedebouwkundige randvoorwaarde niet in voldoeride mate IS u.ugewerlä, maar dat dit gezien de situatie ook niet mogelijk 
is. Het College IS er echter alles aan gelegen de sociale veiligheiávan het plan te waaróorgen (Eindhovens Dagblad, 16 
juni 1988, pag 2) 

Vo?gens de VOF kan een hal van 10.000 m 1 niet haalbaar geëxp_loiteerd worden. Een hal van 6.000 m 1 moet volstaan. 
(Eilu:lhovens Dagblad, 16 juni 1988, pag 2) Om hetzelfde aantäl deelnemers aan de beurs ook in het vervolg een plaats te 
bieden heef! de ZNB voorlopig toestemming gekregen om op het parkeerterrein Neekerspoel een paviljoen te vestigen van 
3.500 m 1• In de toekomst zäl ook deze lokiit1e be5ouwd worden, waardoor weer een meuwe (tijàelijk:e) oplossing gevonden 
moet worden (Eindhovens Dagblad, 9 augustus 1991, pag 4) 



In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de reacties op het definitief ontwerp (gebaseerd op 
het ontwerp van lBC, vergelijk ftguur 7) afkomstig van enkele externe deskundigen en de reacties 
van de betrokken gemeentelijke- en provinciale diensten. Het commentaar richt zich voornamelijk 
op de stedebouwkundige vormgeving (niveau van het plangebied). 

3.2.1. Externe deskundigen 

Ook in de vakliteratuur wordt verschillende malen benadrukt dat pas een stedebouwkundig geheel 
ontstaat als het Poortgebouw wordt gerealiseerd. T. Koolhaas (1991) redeneert dat pas dan het 
plan 't Schimmelt een onderdeel wordt van een Weena-achtig Central Business District (CBD) op 
Fellenoord1

• 

Architect T. van der Zanden van OD 205 beschouwt het onderwerp op een tot nu toe buiten 
beschouwing gelaten schaalniveau: nationaal- internationaal. Hij constateert dat het Noordplein een 
stedebouwkundige invulling krijgt, die recht doet aan Eindhoven als internationaal knooppunf. 
Meer inhoudelijk wordt het plan van commentaar voorzien door R.Rovers. Hij beoordeelt het plan 
op stedelijk niveau aan de hand van de ruimtelijke ontwikkelingen die in Eindhoven plaats vinden3

• 

Het plangebied Fellenoord biedt de mogelijkheid het stadscentrum nieuw leven in te blazen 
waardoor andere gebieden een logische aansluiting krijgen. Met de invulling van 't Eindje is dit 
volgens Rovers niet gelukt, de drie torens zijn te laag om het idee van een stedelijke wand4 te 
visualiseren. Op het Schimmelt zou deze wand alsnog vorm moeten worden gegeven. Door op deze 
lokatie een beursfunctie te realiseren is dit echter niet mogelijk: de beoogde massa is hiervoor te 
gering. Daarnaast brengt deze functie een grote belasting met zich mee voor de directe omgeving. 
Uitbreiden zal een logische gevolg zijn. Voor het terrein 't Schimmelt liggen hiervoor weinig 
mogelijkheden open. 

3.2.2. De gemeente en de Provincie 

Vanuit de gemeente wordt verschillende malen over de voortgang van het project openbaar 
gerapporteerd. In de berichtgeving wordt positief over de ontwikkelingen gesproken. Het gebouw 
wordt als een visitekaartje van Eindhoven gepresenteerd: elke grote zichzelf respecterende stad 
beschikt over een groot evenementencomplex. Een inhaalmanoeuvre was nodig waarbij duidelijk op de 
wensen van het bedrijfsleven is ingespeeld. 

Beoordeling door verschillende gemeentelijke Diensten 
De kwalitatieve beoordeling van het ontwerp binnen de gemeente verloopt niet zonder problemen. 
Aan de hand van een tweetal gebeurtenissen wordt dit verduidelijkt: 
1) De beoordeling van de ontwerpen geschiedt in eerste instantie door de afdelingen afzonderlijk. 

2 

3 

4 

5 

Hierbij leidt het verschil in prioriteitsstelling tussen de randvoorwaarden tot een patstelling: 
de afdeling planologie en stedebouw komen na een kwalitatieve beoordeling tot de keuze 
van het ontwerp van IBCS. 

Een opmerking over het uiterlijk van het gebouw wordt onderhands _gegeven. Koolhaas is een tegenstander van geblindeerde 
(SP.iegelende) ramen OP. voetganJ{ersniveau;, OD 205 heeft voor het ffeursgebouw op niveau van 7let langzaamverkeer 
gebriiik geniaakt van iiit spiegelglas (Eina/wven Dagbläd, 7 februari 1991, pag 2) 

"Wij gaan niet werken met modieuze vonnen, maar kiezen voor tijdloze materialen. Het project moet·arenlang het gezicht 
van Eindlwven kunnen bepalen. Trefwoorden hierbij zijn: gedistiiigeerd. doordacht, gedegen. De hoo äkleuren zijn 
antraciet-grijs, zalm-zilver en zandkléur voor versclu1leilde gebouwen (J.Bindels, Brtibant Business, 1 -90, pag 24). 

Voor een aantal gebieden zijn in ver uitJ{ewerkte vorm de bebouwingsplannen klaar die tot doel hebben een aansluiting te 
creëren met het liéstaande centrumgebiea. Voor dit gebied is ten delé nog geen bestemmingsplan vastgesteld. De plannen 
gaan echter een eiJ{en leven leiden en zullen als baszs dienen voor uitgang~I!_IJlen voor de verdere 01iiwikkeling (verg. 
plannen Schimmelt in visie Koolhaas) (R.Rovers, Bouw nr.4, 19 februan IWlll, pag 12-15) 

Het begriJ? de "stedelijke wand" is gelanceerd door de architect J.Coenen naar aanleiding van de Nota "Fellenoord en 
omgevmg" (Eindlwvens Dagblad 21 jan.1987). Als externe adviseur werd hem de vraag voorgelegd of de nota voldoende 
waarborg geift voor een structurele en duurzame verbetering van de stedelijke structuur, en Of hel ruuntelijk concept 
voldoenile ullganJ(SP.Unten biedt voor het inpassen van de ontwikkelingen m het gebied. Coenen heeft hierop een schetsplan 
gemaakt waaibij1üj tussen de twee wegen een grote muur aan gebouwen optrolè, om de ''mooie leel!le"te accentueren en de 
stadshelften te verbinden. Coenen wilde hiermee aantonen dot er van het gebied meer is te maken àan uitsluitend het 
invullen van voor de hand liggende lokaties (R.Rovers, bouw 4/1988). 

1 
.. !çw.g{i!l!X!~tt . .l!~!lfl!Xlt:U!'.l.!.Ç./J!~!m~~!!;!P.r.l?.'1i.l!i4:.f..lg!!gf.qgf.t;, .. '1?.Y.t:m.Ç.q,,l9..~!5.. .. 4l!f!!!::.Q&.1-.Q(!~J ................................................ , 

L.q.m.t:ftr.!! ...................................................... t.Jn.ç: ............................................................ .t .. .if.ffr.~ ......................................................... ..l 
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de afdeling economische zaken beoordeelt de ontwerpen op haalbaarheid en rentabiliteit en 
beoordeelt het ontwerp van Hurks als beste1

• 

De keuze van een ontwerp wordt daarom overgelaten aan B&W, die op basis van functionele 
randvoorwaarden het ontwerp van lBC kiese. 

2) De afdeling Bestuursondersteuning 
constateert een fundamenteel verschil in de 
inrichting van het openbaar gebied tussen het 
ontwerp van de VOF en de visie van DSO/st. 
In de nota Fellenoord (1986) is door middel 
van enkele uitgangspunten een toekomstbeeld 
verwoord, dat in de studie Vorm en Visie3 

(1988) wordt gevisualiseerd. De afdeling 
DSO/st staat hierbij een andere invulling van 
het gebied voor: haaks op de uitgangspunten 
die de VOF hanteert (vergelijk figuur 23t, 
DBO acht het noodzakelijk voor verder 
bestuurlijk handelen een eenduidig advies aan 

Figuur 23: Gebruik Forum DSO/st (L), Avenue VOF (R). de projectontwikkelaar te geven5
• 

De reactie van de Provincie op het ontwerp 
Op 20 juni 1988 wordt door B& W een raadsvoorstel ingediend waarin wordt voorgesteld de lokatie 
't Schimmelt als definitieve lokatie aan te wijzen6

• Teneinde het ontwerp te realiseren is een 
herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. Voor het gebied geldt onder andere het 
vigerende bestemmingsplan Wederopbouwplan Noordplein uit 1964 waarin het terrein wordt 

:•••o•ooooooooooooooouooooooooooooooooooouoooooooooooouoooooooooooooo:uoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooOoooooooooooooooooooooooooo•:•••ooooooooooooouooooooooooooooooooooooouooooooooooooooooooooooooooooo: 

~ versterking as Demer-Kruisstraat ~ sterk, goede ruimtevorming, herken- ~ matig, di~us ruimtebeeld en onaan- ~ 
; ....................................................................... ~ ••• Q~gr.@i.4..r.!! .. Q!i?.~!~#~ ............................... ~ ... <rr.~WKf..P.~lr.Y.(~.K .................................. ) 

~ ... ~.«{Ï!f.(!.lr!.'JZJ.g9.1JJ.Y.f!.~lff.:mH!.f! ............... i .. N.:Z.:r.Q.I!.!f..t.f!~S.Q.f!d, .. Q:.W.:r.Q.I!.!f..m!!.!ig, .. i .. N.:Z.:r.9.«K~(f.Ç.IJ!...Q:JY.:r.9.«t~.~{f.ÇlJL ......... ~ 
! ... ~rç;l!if.~ç;u:m.~ç;M..~~litr.ür.!! ...................... ~ .. s.f!ri.'!.K.!f.9.1JJ.P.l~.#..4ir.~ft .. (~.?.!f.W.l ............ ~ ... 4!?!!r..!ffin!.Q.Ql!!m~ggm.!~.K.K!!~!!... ............... ! 
l stedebouwkundige kwaliteiten l sterke uitstralin{b in de eifl!lsituatie. l weinig specifiek. forum is positief ele- l 
; ....................................................................... ~ ... ~.~4ff..P..Q.Q.IJ.Kf. .. 9.«W..m!!.QS. ...................... ~ ... mr.m, ............................................................ ; 

! ... ~~~~~~~.~~~.~~~~~~~~~ ....................... l .. ~~~jff.ç~~;;,~e;:~=~~,;;;,, ......... ~ .. ~~;.~~t.;.~;~1,;;~d.:.~~:~~ .......... ! 
l bijdragen binnenstadsfunctioneren l sterkeN-Z.relatie langz_aam verkeer. l ge_ringe stimulans N-Z relati~ te wei~ l 
l ....................................................................... 1 ... V..t!.~.ft.m.f.l!.f.~.!!.«!!<P.! .. m?. .. (f! .. @.9.K .............. 1···!!!K.li!.~!!w.!.~4gn!!.f!'Jt~Hn.~n ... f . .ft.m.ç!.'.f!~ ... l 
~ functioneren evenementenhal ~ b~perkt door stedebouwkundige situe- ~ optim~~l door !frum, dat uitbreiding ~ 
; ....................................................................... l...'J!!& ............................................................. l...~g,Hf!~.m.çgr..1l~.!H?!!.4.L .......................... ; 
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"Uitgaande van de overweging dat de functionaliteit van de hal de hoogste prioriteit heeft. en rekening houdend met het 
g~even dat de indruk besUzal dat een aantal ne$atieve facetten in een volgende fase náder uitgewerlèi zullen worden, wordt 
7Jè voorkeur gegeven aan het ontwerp van Hurks 

"Ambtelijk wordt verondersteld dat het plan Hurks de meeste aanpassingmJOgelijkheden heeft Hierbij wordt echler te 
weinig rekening gehouden met de uitbreiding van parkeermogelijliheden. Als het centrum goed functwneert zullen grote 
parkèerproblerflèn ontstaan. Het plan HurkS biedt op dit punt weinig aanpassingsmogelijliheden ". 

DSO/st, Vorm en VISie, Eindhoven: Gemeente 1988. De studie is een deelprodukt van de Structuurschets Centrumgebied. 

In de studie Vorm en VISie wordt door DSO/so een beeld gecreëerd van de wenselijke stedebouwkundige ontwikkeling van 
het centrumgebied. Ter plaatse van 't Schimmelt wordt een· forum ge/okeerd dat ars ontmoetingspunt voor langzaamverkeer 
moet gaan ilienen. Deze visie wordt ondersteund door de STAG. 
Bureau OD 205 gaat echter uit van een avenue ter plaatse van 't Schimmelt, waarbij vooral de oost-west route voor 
langzaamverkeer tekort wordt gedaan. 

Het plan van de VOF werd in eerste instantie door DSO positief beoordeeld maar leverde na het advies van de STAG toch 
bedenkingen OP.· De indruk wordt hiermee bevestigd dat er sprake is van een wezenlijk verschil van mening over de 
stedebouwkunäige merites van het ontwerp binnen DSO (DBO/so, Adviesnota ontwerp VOF, 6 juni 1988). 

"Vanwege de tijdelijke huur van de Jubileumhal en de noodzaak tot continuering van de beursactiviteiten in Eindhoven zal 
op zo klJrt mogelijKe termijn met de werkzaamheden moeten worden begonnen. Daarom moet haast worden geboden met 
liet verkrijgen van de juridische basis waarop een bouwvergunning kan worden verleend" (B&W, raadsvoorstel 20 juni 
1988). 



bestemd voor wegen en parkeren (als gevolg van de plannen van Feughtinger). 
Het bestemmingsplan Fellenoord Zuid dat de gemeente op het moment in voorbereiding heeft, is 
niet op tijd klaar om als toetsingscriterium te dienen. Gelet op de tijdsdruk resteert alleen nog de 
weg van het voorbereidingsbesluit. 

Op 23 mei 1989 wordt het plan naar GS gezonden die de aanvraag voor geen bezwaar behandelt in 
de werkgroep afwijkende bestemmingsplannen (W AB), een vertegenwoordiging van de Provinciaal 
Planologische Commissie (PPC). Ook voor de WAB is het Poortgebouw onderwerp van discussie. 
De W AB komt tot een negatieve besluit omdat voldoende stedebouwkundige waarborg ontbreeke. 
Nadat de gemeente verklaart het Poortgebouw in 1994 te realiseren geeft GS alsnog haar 
goedkeuring. 

3.3. Bewaking van de kwaliteitseisen 

De (stedebouwkundige-) randvoorwaarden ten aanzien van het plangebied worden door de 
commissie STAG bewaakf. De commissie heeft tot taak de plannen te toetsen aan de nota 
Fellenoord. De commissie besteedt vooral aandacht aan de kwalitatieve randvoorwaarden zoals die 
door de raad zijn benadrukt: de stedebouwkundige inpassing en de sociale veiligheid. De 
commissie beoordeelt de plannen als de hoofdlijnen van het ontwerp al door DSO zijn 
goedgekeurd. 

Negatief advies van STAG 
De STAG constateert dat het ontwerp van de VOF niet aan de randvoorwaarden uit de nota 
Fellenoord voldoet: de koppeling tussen de stadsdelen Woensel en het stadscentrum wordt 
nauwelijks in het ontwerp gerealiseerd. Geadviseerd wordt: 

het project voorlopig aan te houden, omdat het onvoldoende stedebouwkundige waarborgen 
bezif. 
dat de gemeente zich door middel van een samenwerkingsovereenkomst mengt in de 
kwaliteitsbewaking van het beursgebouw om borg te staan voor maatregelen met betrekking tot 
de sociale veiligheid4

• 

Naar aanleiding van dit negatief advies: 
1) wordt er een raadsvoorstel ingediend waarbij de stedebouwkundige onderbouwing ontbreekt; 
2) verzoekt de commissie ROMP alsnog om deze onderbouwing, alvorens het ontwerp wordt 

goedgekeurd5
; 

3) is B& W genoodzaakt alsnog door middel van overleg tussen het ontwerpteam, DSO en de 
ST AG tot een stedebouwkundig advies te komen. 

De stedebouwkundige beoordeling wordt als volgt verwoord: na zorgvuldige bestudering van de 

2 

3 

4 

5 

"het onzekere blijft of het Poortgebouw (fase 2) wordt gerealiseerd waardoor een stedebouwkundige verschijninJ(SVorm 
on~taat die niet accq>tabel is en omdat te geringe wandvorming langs de vestdijk-corridor wordt bewerkstelliga door de 
gennge massa van de hal" 

Tijdens het ontwerpproces dat volgt wordt binnen DSO de nota Fellenoord en omgeving geschreven. Oo 27 april 1987 
wordt deze nota ador de raad aanvaard, onder vermelding dat de plannen voor Fellenoord getoetst zu1len worden op 
stedebouwkundige vormgeving en sociale veiligheid door een commissie van externe stedebouwkundigen, de STAG (prof 
D.Apon, ir. F. Wintermans en ir. J.Heeling). 

"dringend wordt geadviseerd de beslissing over het ontwerp nog enige tijd aan te houden zodat kan worden onderzocht of 
bij nluiere uitwerking van het plan garanties worden ~geven voor een "aantal essentiële vragen die er nu nog zijn". De 
vragen waar dhr. Apon op döelt ziJn gericht op de inric7uing van de omgeving van het complex ("hoe liRt het comP.lexbij 
zijn gebruik verankërd in zijn omgeving") en ile gehanteerde stedebouwliUndige_ randvoorwaarden ("denKbeelden uit 1964 
(brug naar Woensel). en uit 1953 {ver/èéer-/parkè~tie) Jaijgen elk voor nch gelijke aandacht in de beoordelin& 
waaraan sociale veiligheid inmiddels is fO!gevoeg zonder een verantwoording of_ ileze kaders nog steeds op dezelfde 
manier passen in de ontwikkelingen van deze tijil" (Brief hr Apon (STAG) aan H&W, 11 april 1988). Voor de ambtelijke 
pr_ojectlëider is het advies g_een reiien om het plán tegen te houilen. 'Kijk, de adviseurs moeten zich buigen over deze ene 
plek. Ze hoeven dit plan met te toetsen aan ile prionteiten die de gemeenteraad voor het hele centrum heeft gesteld. Ik 
meen dat de socialë veiligheid alleen maar wordt vergroot met dii ontwerp voor het Beursgebouw, en door dé winkelavenue 
wordt de barrière Noord-Zuid opgeheven" (Bron Eindhovens Dagblad, juni 1988) 

"Uit analyse blijkt dat het plan onvoldoende scoort op het aspect van de sociale veiligheid. Voor een belangrijk deel is dit 
het gevolg van gemaakte Keuzes inzake de functies cq de blijKbaar aanwezige ontwikkelingskopJ>!ling Beurs-kantoren. De 
proJectontwikke1ingsovereenkomst is van groot belang om inrichtingseisen ten aanzien van het planxebied te stellen zodanig 
äat de gemeente lióe dan ook een stuk kWaliteitsbeheer kan uitoefenen" (DSOjvolkshuisvesting, adViesnota stadsbeheer, 1 
maart 1988). 

Commissievergadering ROMP, 29 maart 1988 
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mogelijkheden besluit B&W dat de koppeling ook met andere alternatieven niet te verbeteren is1
• Het 

verblijfskarakter zal met behulp van aspecten ten aanzien van sociale veiligheid nadrukkelijk in het 
ontwetp moeten worden uitgewerkt. De wethouder constateert dat het plan niet meer kan worden 
teruggewezen en adviseert de commissie ROMP alsnog in te stemmen met het voorlopig ontwerp, 
zonder verdere stedebouwkundige onderbouwini. 

De moeilijkheden ten aanzien van de stedebouwkundige beoordeling worden geweten aan: 
communicatieproblemen; 
het samengaan van twee processen voor hetzelfde gebied: het beurs- en evenementengebeuren 
liep vrijwel gelijk met de verdere ontwikkeling van de Fellenoord en omgeving. Het 
samenvoegen van deze twee processen had consequenties voor het programma van eisen. Er zijn 
echter ook conclusies uitgerold zoals de onmogelijke wens het Centturn aan Woensel te koppelen3

• 

Stopzetten kwaliteitsbeheersing 
Met deze kwestie is een einde gekomen aan de betrokkenheid van de STAG bij de verdere 
kwaliteitsbewaking van het plan. Binnen de gemeente vindt verder incidenteel discussie plaats ten 
aanzien van verbeteringen op stedebouwkundig gebied of ten aanzien van de architectonische 
vormgeving. De gemeente acht de architectonische kwaliteit voldoende gewaarborgd door in de 
projectontwikkelingsovereenkomst te stellen dat bij de verdere uitwerking van het bebouwingspion de 
VOF bijzondere aandacht dient te schenken aan de aspecten uitstraling en kwaliteit, sociale veiligheid, 
parkeren, beheersbaarheid en de beleving noord-zuid route4

• De commissie ROMP zal samen met 
een externe adviseur de plannen beoordelen. 

3.4. Evaluatie 

Ten aanzien van de randvoorwaarden kwaliteit, vorm en functie kan worden geconcludeerd dat de 
uitwerking ten aanzien van deze aspecten niet probleemloos is verlopen. Het ontbrak hierbij aan: 

overeenstemming over de aspecten binnen de gemeente; 
duidelijk omschreven kwalitatieve randvoorwaarden; 
een toetsingsinstrument aan de hand waarvan verschillende randvoorwaarden zouden worden 
gerefereerd. 

Mogelijkerwijs wordt een en ander veroorzaakt door het ontbreken van een algehele visie op de 
stad als geheel en de gebieden rond de Fellenoord in het bijzonder. De Prioriteitennota en de nota 
Fellenoord verschijnen pas in oktober 1986. De gemeente is voor haar visie aangewezen op de 
Structuurschets centrumgebied uit 1979. Aangezien de ontwikkelingen zich in hoog tempo 
voltrekken is deze schets bij de ontwikkeling van 't Schimmelt niet meer adequaat. 
Een andere oorzaak kan gezocht worden in de discussie rond het Heuvelplan. Dit plan heeft (en 
eist) de volle aandacht, zowel binnen de diensten als binnen de raad. De strijd die voor 't 
Schimmelt wordt geleverd is politiek minder gevoeligS, en loopt daarmee het gevaar een 
achtergestelde positie te krijgen. Een goed onderzoek naar de stedebouwkundige gevolgen met 
betrekking tot de beursfunctie lijkt hierdoor het onderspit te moeten delven. 

De gemeente kan de problemen mijns inziens ondervangen door wat betreft de uitwerking van de 
voorwaarden kwaliteit, vorm en functie gebruik te maken van de volgende vier stappen: 
1) de (beleids-) doelstellingen uit nota's en schetsen moeten worden onderverdeeld naar niveaus; 
2) de toekenning van een prioriteit; 

s 
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B&W, Raadsbijlagç 165, 20 maan 1988, pag 2. Opmerkelijk is dat B&W hier over alternatieven spreekt, als zou een en 
ander nader ZIJn uilgewerkt 

De commissie antwoord dat "de STAG op een rijdende trein is gesprongen en dat levert de nodige problemen op. Het 
advies dat door de STAG is ingediend is daardoor veel te laat óinnengekomen en kan niet worden bestempeld als een 
wezenlijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het plan" (verslag commissievergadering ROMP, 9 juni 1988). 

Notulen raadsvergadering 20 juni 1988 

Gemeente Eindlwven, DSO/ez, Projectontwikkelingsovereenkomst, 16januari 1989, CP/0759z artikel 71id 1 

Voor het Heuvelolan wordt bijvoorbeeld door de gemeente gepleit voor integratie van sociale woningbouw (een onderdeel 
om het plan ook politiek te kilnnen verkopen), terwijl beleggers en projectontwikkelaars hier minder interesse voor hebben. 



3) het afleiden van deze randvoorwaarden en het stellen van prioriteit moet gebeuren door middel 
van een organisatorisch verband (projectgroep) waarin alle betrokken afdelingen plaats nemen; 

4) De commissie kan tevens verantwoordelijk worden gesteld voor de bewaking van de 
verschillende randvoorwaarden en het overleg hierover met de ontwikkelaar. 

ad 1) schaalniveau en prioriteitsstelling 
Ter verduidelijking van dit punt hanteer ik als uitgangspunt dat naarmate er meer 
randvoorwaarden voor een project worden geformuleerd het moeilijker wordt er een passend 
ontwerp voor op te stellen. Om het aantal randvoorwaarden te verkleinen kan gebruik worden 
gemaakt van de volgende opdeling: 

de randvoorwaarden moeten onderscheiden worden naar verschillende niveaus, bijvoorbeeld 
stad, plangebied en object. 

- bij de verschillende randvoorwaarden moet de prioriteit worden aangegeven. 
Uitgaande van de case 't Schimmelt kan worden gesteld dat de mate waarin het private initiatief 
aan de door de gemeente opgestelde randvoorwaarden voldoet per niveau verschillend is. Op het 
niveau van het object is de kans op slagen het grootst, op het niveau van het plangebied neemt het 
af en ten aanzien van het niveau van de stad lijkt het voor het private initiatief niet meer mogelijk 
aan de randvoorwaarden te voldoen (vergelijk de randvoorwaarden koppeling Woensel met het 
stadscentTUrn ). Als gevolg hiervan acht ik het niet realistisch dat de gemeente deze 
randvoorwaarden aan het private initiatief voorlegt met de bedoeling hiervoor een oplossing aan te 
dragen. Eerder zullen oplossingen voor de randvoorwaarden gevonden moeten worden door het 
beleid van de gemeente. 
Ten aanzien van het niveau van het plangebied en het object kan door middel van onderhandeling 
met de private partner aan meerdere randvoorwaarden worden voldaan. Vooral ten aanzien van 
het plangebied moet de gemeente een prominente rol spelen en kan met behulp van PPS het 
meeste voor de stad worden gewonnen. 
Door bij de uitwerking van de randvoorwaarden een onderscheid te maken tussen belangrijke en 
minder belangrijke randvoorwaarden is het voor een private partner beter mogelijk een ontwerp op 
te stellen dat hieraan voldoet. 
Ten aanzien van het objectniveau is het voornamelijk van belang dat de private partner een 
ontwerp kan realiseren waarbij zijn identiteit gewaarborgd blijft. Het lijkt mijns inziens dan ook 
minder noodzakelijk dat de gemeente op dit niveau gedetailleerde randvoorwaarden stelt. 
Anderzijds blijft zij altijd aanspreekbaar voor het uiteindelijke resultaat. 

ad 2) een commissie ten behoeve van de prioriteitsstelling 
Voor de juiste afstemming binnen de gemeente is het noodzakelijk dat voor het opstellen van de 
verschillende randvoorwaarden en de prioriteiten hierbinnen een projectgroep wordt opgezet 
waarin alle betrokken diensten zitting hebben. De vertegenwoordigers van de verschillende 
deelbelangen dienen vanuit hun achterban een mate van beslissingsvrijheid te krijgen, omdat anders 
de formulering van randvoorwaarden een langdurig proces wordt. 

ad 3) een toetsingsinstrument 
De prioriteitsstelling wordt gemaakt aan de hand van overwegingen die ook als basis kunnen 
dienen bij de beoordeling van de invulling van de randvoorwaarden door de private partner. 
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4. FASERING 

Inleiding 
PPS opgevat als een proces behelst een totaal van activiteiten waaraan partijen deelnemen, waarin 
spelregels worden gehanteerd en er een dynamiek in de tijd is te zien1

• Het hanteren van een 
fasering heeft tot doel de noodzakelijke flexibiliteit te waarborgen en de continuïteit te garanderen. 
In dit verband wordt gewezen op de noodzaak van tijdelijke besluitvorming volgens duidelijke 
procedures en bet instellen van termijnen waarbij inspanningsverplichtingen van beide partijen 
duidelijk zijn. 

Binnen de gemeente doorloopt een plan als 't 
~--~~~~~---. 

'-1 __ 1N_tT_1A_,T1 t""E=.::_'j_::_F
1
_FA_s_E _ __,I Schimmelt een proces volgens vaste procedures, 

..--:-==:::;:;~ ..!:==J"=,.==--• die ook kan worden beschouwd als een fasering. 
'-l_v_oo_R_BE_R_,E'.".,~'~I\IS-S_FA_s_E __,I In dit hoofdstuk wordt deze procedure gekoppeld 

=JjJJ aan de fasering die in de literatuur wordt 
<jf onderscheiden ten behoeve van de samenwerking . 

.-
1

-:::PL_.,A.,...,Nv:-::0:-::R::-'M'7-:1N=Gs""F'""As""E:---,J Door deze koppeling wordt tevens duidelijk 

'---------,""., .• , •• ,._:_· ----' welkde tak~tn doordde( ~emfi eente
24

in) wHe~keb~~d~ t 
wor en ut gevoer zte tguur . ter tJ ten 

J~ ~f!~~r:0~!~~a~:t=~:~:a~e:eente wordt 
r---~~~-=-=---. 
L...._ __ u_tr_v_o_E_R,_NG_s_F_As_E __ __,I onderverdeeld in een schetsontwerp, een 

voorlopig ontwerp en een definitief ontwerp. Alle 

Figuur 24: Combinatie procedure plangoedkeuring en 
fasering PPS 

ontwerpen worden beoordeeld door de gemeente. 
In dit hoofdstuk speelt naast de toegepaste 

titd 

l 
ASPECTEN 

functio~isatorisch 

fasering ook de manier waarop het ontwerp tot 
stand komt een rol. In bet kader van deze studie 
is het vooral interessant te onderzoeken of de 
randvoorwaarden zoals die door de gemeente 
worden geformuleerd door de private partner 

~ worden gerespecteerd. De uitspraken die 
iri:lreng gedurende het proces worden gedaan ten aanzien 

van randvoorwaarden kunnen worden 
JIDMm:û;•lli.lib;Jli 
pubhete onderverdeeld in drie categorieën (figuur 25): 
irtJreng 1) functionele aspecten: zowel met betrekking tot 

het project als de omgeving (multi
functionaliteit van het project, eisen ten 
aanzien van de lokatie, het programma van 
eisen, etc.); 

Figuur 25: bewaking randvoorwaarden d.m.v. opdeling in 2) ruimtelijke aspecten: ontleend aan de stad als 
geheel en aan de situatie in het bijzonder (het 
uitgangspunt versterking van de binnenstad, de 
verschijningsvorm, de eisen die voortkomen 
uit de lokatiekeuze, etc.); 

aspecten 

3) aspecten ten aanzien van de samenwerking: tussen de overheid en derden, waarbij uitspraken 
worden gedaan over de samenwerking tussen overheid, ontwikkelaars en beleggers. 

Per fase zal aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van deze drie categorieën. 
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V~elijk Kouwenhoven, PfS: TrJOde of 1f!Ode_~ Eburon_ 1~11 pag)03, of de VOF, die een zestal fasen onderscheidt: 
1 J àe keuze voor een ontwikkelmf!.scombmaue: een prmc1peoeslu1t van iie gemeenteraad. 
ll de p_rogr:ammafase: deze fase heeft tot doel om gezamenlijk tot een inventarisatie van wensen te komen teneinde het 
plangebieä een zo goed mogelijke invulling te geven. Het opstellen van een kwantitatief en kwalitatief programma van eisen 
vormt het doel van deze fase. 
3) het stedebouw/amdiK schetsontwf!!P: de studie moet inzicht geven in de ruimtelijke, functionele, commerciële, technische 
en juridische magelijklïeden. Deze fase is de belangrijkste fase in het planvormingsproces. De gemeente en de ontwikkelings
combinatie formaliseren hun samenwerking in een overeenkomst, waarin rechten en plichten worden uitgewerkt. 
4 J het defi.!Jiti~f ontwerp 
5) de realisatle 
6) oplevering en verzorging van het management. 



Paragraaf 4.1 behandelt de initiatieffase, waarin naast bet initiatief ook het bedrijfseconomisch 
perspectief zoals dat aanwezig wordt geacht wordt uitgewerkt. Paragraaf 4.2 behandelt de 
voorbereidingsfase, waarin de verschillende onderzoeken kort worden besproken die hebben 
bijgedragen aan de formulering van randvoorwaarden. In paragraaf 4.3, de planvormingsfase staat 
centraal de wijze waarop de randvoorwaarden in het ontwerp zijn verwerkt. In paragraaf 4.4 wordt 
beoordeeld of de gebruikte fasering voor dit project de juiste was. 

4.1. De initiatieffase 

Het initiatief 
Op initiatief van de Kamer van Koophandel (KvK) met de gemeente Eindboven en de Fabrieken 
voor Oostelijk Noord-Brabant vindt er in 1984 een gesprek plaats over de mogelijkbeid en de 
wenselijkbeid de evenementenaccomodatie voor Eindboven te behouden. 
Aanleiding voor dit gesprek vormen drie ontwikkelingen': 
1) het Philipsconcern kondigt aan in de nabije toekomst {1988) het POC en de aangrenzende 

Jubileumhal te sluiten voor het publiek. Reden voor dit besluit is het bedrijfseconomisch 
resultaat dat door het ontbreken van een kwalitatieve en kwantitatieve vraag naar een dergelijke 
accommodatie nihil is; 

2) het exploitatieresultaat was aanleiding voor de directie (van het POC) om contact te zoeken 
met de KvK met de vraag of er mogelijkheden waren om de evenementenaccomodatie in 
Eindboven uit te breiden. Deze contacten resulteerde in een concreet voornemen om te 
participeren in een haalbaarheidsstudie; 

3) op 8 juli 1983 wordt door de directie van het POC voortijdig en eenzijdig de opdracht verstrekt 
aan het Adviesburo Economie Research Consultants uit Heerlen voor een onderzoek naar 
mogelijke uitbreiding van de beursactiviteiten. Het resultaat van dit onderzoek dat in februari 
1984 beschikbaar komt beantwoordt de vraagstelling slechts ten dele; 

Met meerdere opdrachtgevers wordt een opdracht geformuleerd voor een haalbaarheidsstudie. De 
gemeente is bereid als voortrekker te fungeren omdat zij in haar beleid actief met grootschalige 
plannen bezig is. 

Het bedrijfseconomisch perspectief 
Tijdens het overleg staat de vraag centraal of de marktverhoudingen in Eindhoven aanleiding geven 
tot bestendiging van de beursfunctie in de stad. 
De laatste jaren is gebleken, dat in de sfeer van de publieksgerichte activiteiten en evenementen 
een hoge bezettingsgraad kan worden bereikt. Dit is opvallend, temeer daar de Jubileumhal een 
kleintje (2.200 m2) is te midden van andere regionaal functionerende centra. Praktijkonderzoek2 

naar beurzen en tentoonstellingen voor grote en middelgrote steden in Nederland heeft aangetoond 
dat de bezoekers komen vanuit een gebied met een straal van 50 à 60 km rond het betreffende 
centrum. Binnen die straal rond Eindhoven zijn er maar weinig accommodaties aanwezig. 
Eindhoven kan dus een geheel eigen plaats in de regio Oost-Brabant innemen. 
Als ervaring kan worden vermeld dat verschillende grootschalige evenementen hierdoor uitwijken 
naar andere centra. Breda, Den Bosch, Arnhem, Nijmegen en Maastricht kennen reeds een 
omvangrijk aanbod van evenementenruimten. 

Een Beursgebouw in Eindhoven kan alleen haalbaar geëxploiteerd worden als er een specifiek 
draagvlak wordt geschapen. Een thans waarneembare, en naar verwachting ook duurzame trend is 
dat er veel nieuwe kleine bedrijven zullen ontstaan, die gespecialiseerd zijn in één produkf. Deze 
bedrijven kiezen voor nieuwe verkoopmethoden, omdat zij geen dure verkoopstaf kunnen 
veroorloven. Zij nemen intensief deel aan beurzen op hun vakgebied en bereiken hun klanten via 
mailing. 
Eindboven heeft hiervoor een marktpotentieel. Er zijn veel kleinschalige bedrijfjes en veel 

gemeenschappelijk brief KvK, Agglomeratie Eindhoven en Fabrieken voor Oostelijk Noord-Brabant, 28 juni 1985 

2 commissie Huisvesting Beurs en Evenementencentrum, Eindhoven, 1 mei 1986, pag 6 

3 commissie Huisvesting Beurs- en Evenementencentrum, Eindhoven 1 mei 1986, pag 6 
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toeleveringsbedrijven aan grote opdrachtgevers (van oudsherPhilipsen DAF). 
De groeiende activiteiten binnen het regionale bedrijfsleven alsmede de specifieke behoefte van 
Eindhoven op het gebied van zeer hoogwaardige en geavanceerde technologische ontwikkeling 
geven bij een gericht acquisitiebeleid voldoende uitbreidingsmogelijkheden, ten opzichte van de 
faciliteiten die de Jubileumhal in haar huidige vorm kan bieden. 
Gesignaleerd is in hetzelfde onderzoek dat verschillende vormen van beurs-activiteiten geïnitieerd 
worden door bedrijfstakken zoals een vakbeurs voor micro-elektronica, een vakbeurs voor 
woningtextiel en bijvoorbeeld bedrijvencontactdagen. Indien het management van het beurgebouw 
deze activiteiten zou kunnen bundelen, zou dit eveneens een belangrijk marktpotentieel voor het 
beursgebouw opleveren. 

Het draagvlak is in potentie aanwezig maar de ontwikkeling daarvan vereist een zorgvuldige en 
gecoördineerde aanpak. Hiervoor wordt een intennediair worden opgericht waarin bijvoorbeeld de 
Kamer van Koophande~ Gemeente Eindhoven, Technische Hogeschool (huidige Technische 
Universiteit) en de VVV zijn vertegenwoordigd. Het intermediair zal een afspiegeling vormen van 
alle belanghebbenden, en als zodanig de ontwikkelingen van het beursgebeuren volgen. 

4.2. De voorbereidingsfase 

Inleiding 
De voorbereidingsfase kenmerkt zich door de onderzoeken die verricht worden, aan de hand 
waarvan de gemeente haar randvoorwaarden ten aanzien van de ontwikkeling van een Beurs- en 
evenementencentrum nader specificeert. 
De verschillende actoren die in deze fase een rol spelen kunnen als volgt worden geschematiseerd: 

PARTICIPANTEN 

Publiek Publiek-Private Private 

B&W de begeleidingscommissie: Adviesburo Tideman 
DBO/so DSO/ez, Agglomeratie Eindhoven, Adviesburo Kapelhoff 
DBO/sc KvK, Fabrieken voor Oostelijk Bedrijfsleider Jubileumhal Philips 
DSO/ez Noord-Brabant, Rijksconsulent voor Directeur Martinihal Groningen 
DSO/pl handel, ambacht en diensten, TUE. Gebr. Douben BV, Veldhoven 
DSOfst de commissie Huisvesting: 

KvK, WV-Eindhoven, DSOfez 

Naar aanleiding van de raadsvergadering d.d. 22 oktober 1984 wordt door B&W aan buro Tideman 
gevraagd een haalbaarheidsonderzoek te verrichten naar de bouw van een multifunctionele hal voor 
onder andere beursactiviteiten. Om het onderzoeksburo van het nodige materiaal te voorzien wordt 
een begeleidingscommissie (intermediair) ingesteld. Het resultaat van het rapport wordt door de 
begeleidingscommissie van advies voorzien en verwerkt in het raadsvoorstel voor 25 oktober 1985, 
betreffende het behoud van de Beursfunctie in Eindhoven. 

Naar aanleiding van het raadsbesluit wordt door B&W de commissie Huisvesting beurzen- en 
evenementenfunctie Eindhoven belast met de uitvoering van een lokatie- en een 
haalbaarheidsonderzoek. DSO /pl toetst voor de commissie enkele lokaties in het centrum op 
ruimtelijke en functionele randvoorwaarden. De lokatie 't Schimmelt, tussen het spoor en de 
Fellenoord, wordt als voorkeurslokatie bestempeld. 

In deze fase speelt nog een rapport een rol van betekenis. Gestoeld op ongerustheid over het 
voortbestaan van haar belangrijkste activiteiten, presenteert de organisatie van de grootste beurs 
van Zuid Nederland, de gebroeders Douben bv uit veldhoven, op eigen initiatief een rapport. 
Gebaseerd op praktijk-ervaring stellen zij dat de problemen met betrekking tot de beursfunctie 
zich verder uitstrekken: ook mèt de Jubileumhal is er sprake van een gebrek aan oppervlakte voor 
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grote evenementen1
• 

Paragraaf 4.2.1 behandelt de concretisering van de verschillende (beleids-) doelstellingen door 
B& W waarbij de resultaten van de verschillende onderzoeken worden verwerkt. In paragraaf 4.2.2 
worden schematisch de randvoorwaarden voor de volgende fase (de planvormingsfase) 
gespecificeerd. Hierbij wordt een onderverdeling gemaakt naar functionele- en ruimtelijke aspecten 
en aspecten ten aanzien van de samenwerking. 

4.2.1. Concretiseren van doelstellingen 

De doelstellingen ten aanzien van het project worden nader uitgewerkt door B& W aan de hand 
van een drietal bronnen (voor een beschrijving zie bijlage 2): 
1) het rapport van buro Tideman; 
2) de reactie van de begeleidingscommissie op het rapport Tideman; 
3) het rapport van de commissie Huisvesting. 

ad 1) het rapport Tideman: 
Tideman geeft een negatief advies met betrekking tot de bouw van een Beursgebouw. De 
marktkarakteristieken van de huidige situatie veroorloven het niet om zo'n gebouw rendabel te 
exploiteren. B& W concludeert echter dat Tideman slechts de recreatieve mogelijkheden 
onderzoekt, waardoor een groot deel van de huidige activiteiten die in de Jubileumhal plaats 
vinden onderbelicht zijn. De in potentie aanwezige behoeften vanuit andere deelmarkten, 
waaronder het bedrijfsleven, worden in de studie niet meegenomen. 
B& W gaat akkoord met de visie van Tideman dat binnen het ruimtelijk beleid van de gemeente de 
ontwikkeling van de binnenstad centraal moet staan. Hierdoor zal het profiel van Eindhoven als 
evenementenstad versterken en daarmee de mogelijkheid worden vergroot dat functies als het 
beursgebouw rendabel kunnen worden geëxploiteerd. 

ad 2) de begeleidingscommissie: 
Naar aanleiding van de reactie van de begeleidingscommissie besluit B&W het binnenstadsbeleid 
meer vorm te geven door voor ontbrekende functies als het beursgebeuren een binnenstadslokatie 
te kiezen, omdat hiermee een maximaal uitstralingseffect van het stadscentrum wordt bereikt. 
Het beslag dat de functie op de beschikbare ruimte legt is echter groot en zal gepaard gaan met 
stedebouwkundige gevolgen voor de hele stad. Het kiezen voor een binnenstadslokatie alleen 
vanuit het oogpunt van levendigheid van het centrum is veel te prematuur. De visuele presentatie 
van een hal van 10.000 m2, vereist zorgvuldige aandacht. Inpassing van een BTEC op 't Schimmelt 
stelt met name eisen aan de vormgeving van het centrum om de potentiële bijdrage aan de 
binnenstad ook daadwerkelijk te kunnen leveren. 

De eerste berekeningen voor het Beursgebouw laten een exploitatietekort zien. DSO/so stelt 
expliciet dat de overheid dit niet kan opbrengen, en dat gezocht moet worden naar mogelijkheden 
waarbij het centrum geëxploiteerd wordt door het particulier initiatief. Ten behoeve van (onder 
andere) de rentabiliteit wordt door B& W voorgesteld te streven naar een multifunctioneel project. 

ad 3) de commissie Huisvesting: 
Door de commissie Huisvesting wordt voorgesteld de lokatie 't Schimmelt aan te wijzen als 
vestigingsmogelijkheid voor het Beursgebouw. B&W neemt deze keuze over omdat de ontwikkeling 
van deze lokatie concrete mogelijkheden biedt om enerzijds de relatie stadscentrum- Woensel te 
verbeteren en anderzijds een ontmoetingspunt voor langzaam verkeer te realiseren. 

"Reeds jaren moeten UlJ van initiatief!lemers van evenememen van enige omvang vaststenen dat reeds voor langere tijd de 
beschilibare ruimte is volgeboekt, of äat de ruimte onvoldoende is. Het sluiten van de Jubüeumhal kan f{ezien worden als 
een vergroting van de capaciteitsproblemen" (gebroeders Douben BV Veldlwven, Eindhoven, 1986, pag 1) 
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4.2.2. Randvoorwaarden voor de volgende fase 

Datum publiek Aspecten private 

Functioneel Ruimtelijk Samenwerking 

1985 ........................... 
15-5 • geen combinatie • intensieve ontwikke- • gemeente moet deel Tideman 

met sporthal ling van de binnenstad van exploitatie voor 
• uitbreiding op com- moet centraal staan rekening nemen 
merciële gronden niet 
veroorloofd ........................... 

5-6 Begeleidings- • kostendekkende ex- • particulier initiatief Begeleidings-
commissie ploitatie moet als voortrekker commissie 

• multifunctioneel fungeren 
complex 

.............................. 
30-7 gemeente • binnenstadslokatie • exploitatie door der-
14-10 indien schaal het ver- den 

draagt .............................. 

RAADSBESLUIT1 

28-10 • kostendekkende ex- • situering binnen of • gemeente is bereid 
ploitatie niet als rand- aan de binnenstadsring financieel te partici-
voorwaarde peren 

1986 ........................... 
10-1 • vloeroppervlak ~ • lokatie in of nabij het • centrum door particu- Gebr. Douben 

10.000 m2 stadscentrum: lieren geëxploiteerd BV te Veldho-
• ruimte opdeelbaar 1. Prof. Dorgelolaan, • gemeentelijke bijdra- ven 
• 430-650 pp in straal 2. Woenselse Watermo- ge in kapitaalkosten 
van 500 m. Jen. 
• goede bereikbaar-
beid ........................... 

1-5 commissie • continuering functie • situering moet bin- • realisatie en exploita- commissie 
Huisvesting noodzakelijk oenstad versterken tie door particulieren Huisvesting 

• bij grondprijs van FI • hoge kwaliteitseisen • realiseren van perma-
100,- sluitende ex- verschijningsvorm nente overlegstructuur 
ploitatie • voorkeur voor 't 
• oppervlak 9.000 m2 Schimmelt 
• 500-600 pp • relatie binnenstad-
• hal bereikbaar vana Woenselverbeteren 
twee zijden • loop circuit toevoegen 
• multifunctioneel oost-west richting 

Het raadsbesluit bevat de volgende punten: 
1 J het rappon Tideman wordt ter kimnisgeving aangenomen; 
L) B& W wordt uitgenodigd een bestuurlzfke opqracfu ~e verlenen om de mogelijkheid van continuering en eventuele uit
liouw van het beurs- en evenementenge/ieuren zn de bznnenstad te onderzoeken; 
3) de verdere voorbereiding van een congrescomplex afhankelijk te stellen van de resultaten van het voorgestelde onderzoek. 
Er worden in de raad een tweetal aanvu1/ingen op het voorstel gegeven in de vornt van amendementen: 
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4) een kostendekkende exploitatie wordt niet als randvoorwaaràe vooraf gesteld, maar naarntate de raming van het exploi
tatietelcon geringer is, is de bereidheid van de gemeente om financieel te paniciperen groter; 
5) de voorziening dient zodanig te worden gesitueerd dat ZiJ het functioneren van de óinnenstad versterkt. 



Datum pubHek Aspecten private 

Functioneel Ruimtelijk Samenwerking ............................ 
18-6 gemeente • bebouwing Heuvel • lokatievoorwaarden • realisatie en exploita-
24-6 eerste prioriteit koppelen aan visie op tie in handen van par-

• grondprijs FllOO,-/ stad ticulier initiatief 
m 2 voor beursfunctie • aandacht voor ver- • financiële medewer-
• gefaseerde uitvoe- keerstructuur king van gemeente 
ring project • realisering op binnen- noodzakelijk 
• financiering par- stadslokatie stelt eisen 
keergarage aan verschijningsvorm 

: 
• niet concurrerende 

~ functiemenging 
• bouw- en inventaris- I kosten Fl 8.500.000 

·····························~ 

RAADSBESLUIT 

7-7 • ruimtereservering • voorkeur 't Schimmelt • realisatie en exploita-
van 10.000 m2 be- indien stedebouwkun- tie in handen van parti-
bouwd oppervlak dige inpassing aan- culier initiatief 
• voorkeur voor 't vaardbaar is • met ontwikkelaar in 
Schimmelt indien • extra aandacht voor overleg treden 
project financieel bereikbaarheid, par- • bereidheid tot voorfi-
haalbaar en geen con- keeroplossing, verschij- nanciering parkeervoor-
currentie voor Heuvel ningsvorm en openbare ziening 
vormt veiligheid 
• bestemmingsplan in 
voorbereiding 

4.3. De Planvormingsfase 

Inleiding 
De planvormingsfase (het ontwerp van het project) duurt twee jaar. Op 21 juli 1986 verstuurt 
B& W de opdrachtbrief voor een schetsontwerp en op 20 juni 1988 gaat de raad akkoord met het 
(voorlopig) ontwerp. Tijdens het ontwerpproces komen enkele deelstudies gereed (Prioriteitennota, 
nota Fellenoord) waardoor randvoorwaarden met betrekking tot het object en zijn omgeving 
(plangebied) direct of indirect moeten worden bijgesteld. 

Nadat de raad zich heeft uitgesproken voor de lokatie 't Schimmelt, verzoekt B&W de 
bouwbedrijven Hurks/Strukton en lBCeen schetsontwerp in te dienen voor het Beursgebouw. 
Tevens verzoekt B& W beide bedrijven een suggestie te doen voor een risicodrager en exploitant, 
die tevens bereid is de verantwoordelijkheid te nemen voor de huisvesting van de activiteiten in de 
overbruggingsfase. De defmitieve opdrachttoewijzing is afhankelijk van de mate waarin het ontwerp 
aan de door de gemeente gestelde randvoorwaarden voldoet. 
De beide bouwbedrijven komen op 15 oktober 1986 met een plan. De ontwerpen worden door de 
gemeentelijke diensten zowel programmatisch als kwalitatief getoetst. De opdrachttoewijzing wordt 
bemoeilijkt doordat geen van de ontwerpen volledig voldoet aan de gestelde opdracht. 

De fusie van de bouwbedrijvenHurksen lBCtot de VOF-Ontwikkelingscombinatie Eindhoven lost 
het keuzeprobleem op. Op 2 april 1987 wordt de definitieve opdracht aan de VOF gegund waarbij 
het schetsontwerp van lBC als uitgangspunt dient'. 15 Januari 1988 wordt het voorlopig ontwerp 
gepresenteerd. 
De raad oordeelt echter dat de stedebouwkundige inpassing in het ontwerp zwak is gerealiseerd en 
dat de fmanciële haalbaarheid een vraag met een open einde is2

• Het ontwerp wordt vooralsnog 
(vergelijk hoofdstuk 2) goedgekeurd en op 1 juli 1988 start de VOF met het bouwrijp maken van 

2 

Commissievergadering ROMP, 29 maan 1988 

Raadsvoorstel van B&W, 14 juni 1988 
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de grond. Pas op 18 januari 1989 zijn de aanvullende randvoorwaarden verwerkt in een definitief 
ontwerp. 

4.3.1. Bijstellen van de randvoorwaarden 

De randvoorwaarden voor bet schetsontwerp 
De bedrijven hebben de beschikking over vier bronnen waarin randvoorwaarden ten aanzien 
functionele- en stedebouwkundige aspecten worden geformuleerd: 
1) het rapport van de commissie Huisvesting; 
2) het raadsbesluit van 7 juli 1986; 
3) de opdrachtbrief van B&W; 
4) een gesprek met DSO/pl. 
Als nieuw kunnen worden beschouwd de randvoorwaarden die in de opdrachtbrief van B& W en 
het gesprek van DSO/pl uiteen worden gezet. 

ad 3) De opdrachtbrief van B&W: 
Aan de hand van het raadsbesluit (7 juli 1986) formuleert B& W een opdrachtbrief. De opdracht is 
ruim gedefinieerd en onder te verdelen in een drietal deelopdrachten1

: 

1) De ontwikkeling van een visie in de vorm van een schetsontwerp, onderbouwd met 
stedebouwkundige argumenten. Verschillende functies moeten hierbij worden gepresenteerd in 
bebouwingsvolumes waarbij wordt aangegeven welke functies ter plaatse gecombineerd kunnen 
worden met een Beursgebouw. De functies dienen zodanig gesitueerd te worden dat de 
lauispuntfunctie van het gebied voor langzaam verkeer centraal staat en dat de 
stedebouwkundige koppeling tussen Woensel en het eentrom wordt hersteld. Kwalitatief gezien 
dient de mate van herbergzaamheid en verblijfsvriendelijkheid te worden afgestemd op de 
gebruikers: Met name de verbinding Kruisstraat-eentrom dient op alle uren van de dag een 
verblijfsvriendelijk karakter te hebben. 

2) De financiële haalbaarheid van het multifunctionele project moet opnieuw worden aangetoond, 
zowel wat betreft de investeringen als de exploitatie. 

3) Er dient te worden aangegeven met welke beleggers tot realisering kan worden overgegaan. 

ad 4) het gesprek met DSO/pl: 
De twee bedrijven worden door DSO/pl op de hoogte gesteld van de nieuwe ideeën van de 
gemeente ten aanzien van het plangebied. De toelichting behandelt uitvoerig de mogelijke 
verschuiving van de zuidelijke rijbaan van de Fellenoord, waardoor de lokatie 't Schimmelt 
aanzienlijk in oppervlakte toeneemt. Daarnaast worden de bedrijven op de hoogte gesteld van de 
onderhandelingen met de NS over de op handen zijnde nieuwbouw van een nieuw stationsgebouw 
aan de noordzijde van het spoor, en de ontwikkelingen met betrekking tot een nieuw busstation op 
NeekerspoeL 

De randvoorwaarden voor bet voorlopig ontwerp 
Voor het voorlopig ontwerp kan het ontwerpteam van de VOF terugvallen op een tweetal bronnen 
met (aanvullende-) randvoorwaarden: 
1) de nota Koersbepaling en; 
2) de defmitieve opdracht toekenning. 

ad 1) de nota Koersbepalingen 
In deze nota wordt meer in detail ingegaan op de invulling van het gebied 't Schimmelt. Ten 
aanzien van de functionele aspecten wordt benadrukt dat het gebouw goed toegankelijk moet zijn 
voor het openbaar en particulier vervoer. Het gebouw mag geen belemmering opleveren voor de 
goederenstroom van- en naar het Piazza-centrum. Ten aanzien van het openbaar gebied wordt als 
inrichtingseis gesteld dat de voetgangersroute 24 uur per dag een goed verblijfsklimaat moet 
bezitten. 

ad 2) de definitieve opdracht: 
B& W formuleert op basis van de keuze voor het schetsontwerp van lBC de volgende 

Opdrachtbriefvan B&W aan Hurks, 21 juli 1986 
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randvoorwaarden voor het voorlopig ontwerp: 
er moet worden uitgegaan van de maximale waarden van het programma van eisen zoals die in 
het schetsontwerp van lBC zijn gehanteerd, omdat het maximum de stedebouwkundige kwaliteit 
van het complex verhoogt en leidt tot hogere grondopbrengsten; 
aan de vormgeving van het object zullen hoge eisen worden gesteld; 
het ontwerp moet gefaseerd worden gerealiseerd. In verband met de ontwikkelingen op de 
kantorenmarkt1 zal het Poortgebouw in tweede fase worden gebouwd; 
de gemeente is niet bereid financieel te participeren bij het beheer van de parkeergarage of de 
commerciële ruimten. 

Randvoorwaarden voor het definitief ontwerp 
De laatste bijstelling van de randvoorwaarden wordt verwoord naar aanleiding van de discussie met 
de STAG: 

de randvoorwaarde koppeling Woensel-centrum is een irreëele eis; 
aspecten ten behoeve van sociale veiligheid zullen aan de hand van een publiek-private 
overeenkomst worden bewaakt. 

4.3.2. De vertaling van de randvoorwaarden in een ontwerp 

Uit het schetsontwerp blijkt dat lBC een hal realiseert op straatniveau van 't Schimmelt, waarbij 
als uitgangspunt wordt gekozen voor de nieuwe situatie Fellenoord. Door deze ingreep worden de 
inrichtingsmogelijkheden van het terrein aanzienlijk vergroot. 
Bij het ontwerp wordt een bijlage gevoegd waarin de stedelijke visie van het ontwerpteam ten 
aanzien van het plangebied nader is uitgewerkt. 

Vergelijking (functioneel-) programma van eisen 

element comm.Huisvesting schetsontwerp voorlopig ontwerp definitief ontwerp 

beurs, incl. kantoorruimte 10.000 m1 9.600 m2 6.000 m1 8.880 m1 

kantoren 't Schimmelt 10.000 m1 - 13.000 m2 13.850 m2 

kantoren Poortgebouw - 5.580 m' 17.000 m' 17.000 m' 
detailhandel avenue 1.000- 1.500 m1 1.900 m1 850 m1 1.110 m1 

parkeren beursgebouw 500-600 pp 500 pp 350 pp 188 pp 
• • kantoren Schimmelt - - 220 pp 340 pp 
• • Poortgebouw - - 280pp 280 pp 
rijwielstalling - - 200 -

Het schetsontwerp is gebaseerd op het programma van eisen, zoals dat door de commissie 
Huisvesting is vastgesteld. Bij het voorlopig ontwerp zijn veel randvoorwaarden gewijzigd. Het 
beursoppervlak is verkleind tot 6.000 m22

• Het verhuurbaar kantooroppervlak is verhoogd tot 
13.850 m2, te realiseren in drie gebouwen. 
Gelet op de complexiteit van de verkeerssituatie is door OD 205 het raadgevend ingenieursbureau 
European Engeneering Consultancy ingeschakeld. Dit bureau heeft in overleg met DSO /verkeer 
een aantal modellen ontwikkeld voor de ontsluiting van de lokatie3

• 

Het definitieve bouwplan wordt gepresenteerd aan de hand van een aantal 3D tekeningen. Uit de 
tekeningen blijkt dat de uit- en inrit naar de parkeerkelder steeds verder uitdijen en dat ook de 
eerste bouwlaag van de kantoren nog verder in omvang toeneemt. Aan de extra randvoorwaarde 
ten aanzien van verhuurgaranties wordt door de VOF redelijk voldaan: de NMB heeft een 
intentieverklaring getekend voor één van de drie kantoor-torens en de UAP heeft een optie op een 

2 

3 

DSO/ez, Kantorennota planperiode 1986-1996, Eindhoven: Gemeente 3 1WV 1986 

Al in vroeg stadium is geconstateerd dat een gefaseerde uilvoering van de hal niet mogelijk is. Het begrip is geïntroduceerd 
door de commissie huisvesting beurs- en evenementen functie. De -fasering had betrekkiilg op de wens een haT te maken die 
van 6.()()() m' tot 9.()()() m' kim worden uitgebreid. IJoor de VOF wordt-de fasering van dë hal verwoTf'!!n. Ten eerste vomu 
het project in zijn ontwerp een geïntegreerd gehee~ ten tweede is het noodzakelijk de overige functies gelijklijdi!{ te realiseren 
om tpcploitalieproblemen metliëtreklàng tot äe hal te vermijden. Daarnaast is äe VOF van mening áat een /l(jJ van 6.()()() 
m' in ruime mate aan de behoefte voläoet en dat uitbreiding tot10.()()() m' economisch gezien met verantwoord is: ''Het 
aantal evenementen dat jaarlijkS om een dergelijk ruimtebeslag vraagt is dermate gering ilat hierdoor in de exploitatie op 
onverantwoorde wijze een onrendabele top ontstaat" (Raadsbij1age nr. 165, 14 jum 19M, pag 4) 

Voor de goede a.f!yikkeling van het parkeren van bezoekers en werknemers van kantoren vindt ontsluiting plaats via een in
en uitrit aan de Fellenoorä. De afi.fikkelin!{ van het expeditieverkeer voor het Beursgebouw, de Bijenkorf en de Piazza vindt 
plaats via het Boschdijk- en Vesti:Jijktunneltracé. 
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andere toren. Het aantal parkeerplaatsen ligt tussen de 500-600, waarvan 320 plaatsen voor 
openbaar gebruik zijn, dat wil zeggen voor stadsbezoekers èn voor bezoekers van beurzen en 
evenementen. 

4.4. De uitvoeringsfase 

Op 1 juli 1989 wordt begonnen met de grondwerkzaamheden. Het Eindhoven Dagblad meldt op 10 
juli dat de bouwcombinatie tot eind november nodig heeft om de grond bouwrijp te maken en het 
stamriool en verschillende nutsleidingen te verleggen. Op 27 september worden de inritten 
aangelegd en in november moet de bouw van het complex (kosten op dat moment 80 miljoen) 
beginnen. De bouwers plannen acht tot tien maanden voor de aanleg van de kelder. Eind zomer 
1990 wordt begonnen met de bouw van het centrum, de bijbehorende winkels en de avenue. Begin 
zomer 1991 zal het complex klaar zijn (wordt nog uitgesteld tot 1 september 1991). De 
kantoortorens worden in de winter van 1992 opgeleverd. 
Er is (nog) geen belegger gevonden die interesse heeft voor het project waardoor de VOF 
genoodzaakt is op te treden als interim-belegger. De VOF verzorgt ook de tijdelijke exploitatie van 
de JubileumhaL De gemeente huurt in verband met de continuering van de activiteiten het POC 
van Philips, en verhuurt dit door aan VOF. Voor de gelegenheid is een stichting opgericht die 
tevens in aanmerking zal komen voor de exploitatie van de nieuwe hal. 

4.5. Evaluatie 

Bij de evaluatie van de fasering is niet zozeer van belang wat tot stand is gekomen als wel de vraag 
of de gekozen termijnen optimaal zijn, om in het kader van PPS afspraken te kunnen maken. 
Mede gelet op de mogelijkheid tot sturing door de gemeenteraad is bij omvangrijke en langlopende 
samenwerking een fasering van het project gewenst. 
Dankzij het aandringen van de gemeente op grote haast bij de ontwikkeling van het project, heeft 
de totstandkoming zeven jaar geduurd (eind 1984 werd de opdracht aan Tideman verstrekt, eind 
1991 is het gebouw gereed voor gebruik). 
Als fase zijn binnen het project te onderscheiden (voor een nauwkeurige beschrijving van de 
activiteiten vergelijk bijlage 3): 

Fasering 

periode fase activiteiten 

eind 1984 initiatieffase ideevorming vindt plaats aan de hand van 
doelstellingen in het beleid 

eind 1984- 7 juli 1986 voorbereidingsfase het idee wordt uitgewerkt door middel van 
verschillende (haalbaarheids-) studies aan de 
hand waarvan randvoorwaarden worden 
geformuleerd 

Raadsbebandeling 7 juli 1986 

7 juli 1986- 20 juni 1988 planvormingsfase de randvoorwaarden worden verwerkt in een 
schetsontwerp, een voorlopig ontwerp en een 
definitief ontwerp. De gemeente en anderen 
beoordelen de ontwerpen 

Raadsbehandeling 20 juni 1988 

20 juni 1988- 1 sept. 1991 uitvoeringsfase realisatie van het ontwerp 

Van de zeven jaar is drie jaar besteed aan de uitvoering van het ontwerp, twee jaar aan de 
planvorming en twee jaar aan de voorbereiding. Een en ander had mijns inziens soepeler kunnen 
verlopen indien: 
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1) de randvoorwaarden niet voortdurend werden bijgesteld; 
2) het beoordelen van de verschillende ontwerpen niet door de gemeentelijke diensten afzonderlijk 

was gebeurd; 
3) de private partner minder vrijblijvend werd betrokken. 

ad 1) bijstellen van randvoorwaarden: 
Geconstateerd kan worden dat onderdelen of zaken die in de voorbereidingsfase dienen te worden 
behandeld opduiken in de planvormingsfase. De gemeente heeft gepleit dat functionele- en 
ruimtelijke aspecten wat betreft dit project onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn1

• Ik constateer 
dat ten aanzien van de fasering van het project deze stelling niet tot een soepele procedure heeft 
geleid: door het handhaven van de gelijkwaardigheid kon er mijns inzien binnen de gemeente niet 
tot een eenduidig advies worden gekomen. Het bijstellen van functionele randvoorwaarden heeft 
wat dit project betreft negatieve gevolgen voor de mogelijkheid om stedebouwkundige 
randvoorwaarden uit te werken, en het bijstellen van stedebouwkundige- of kwalitatieve 
randvoorwaarden heeft zonder meer gevolgen voor de rentabiliteit van het projecf. 

ad 2) beoordeling van de ontwerpen door afdelingen afzonderlijk: 
Er wordt mijns inziens nogal wat tijd besteed aan de beoordeling van de ontwerpen door de 
afdelingen binnen de gemeenten, door begeleidingscommissies en door raadscommissies. 
Voor een soepel verloop van het proces dienen bij de besluitvorming veel partijen en personen 
betrokken te worden, met ieder hun eigen verantwoordelijkheden en kennis van zaken (het project 
is omvangrijk en herbergt meerdere functies). Voor de gemeente geldt dat de besluitvorming ten 
aanzien van het project getrapt plaatsvindt. Als DSO intern tot een besluit komt moet de 
commissie of de raad nog worden overtuigd. 
Bij het opstellen van de randvoorwaarden (de voorbereidingsfase) zijn de 
beïnvloedingsmogelijkheden van de verschillende participanten ten opzicht van elkaar groot, en is 
intensief overleg noodzakelijk. 
Bij het overleg worden echter verschillende (belangrijke) participanten gemist: 
- Aan de private kant moet de beheerder van het Piazza-complex, Univest NV, via een 

bezwaarschrift haar wensen kenbaar maken en de gebroeders Douben BV moet via de krant 
commentaar op het ontwerp openbaar maken. 

- Van publieke zijde wordt de afdeling stedebouw (in verband met stedebouwkundige aspecten) 
in de planvormingsfase (te) laat geconsulteerd, evenals de afdeling beheer (met betrekking tot 
de sociale veiligheid). 

ad 3) Het vrijblijvend karakter waarmee de private partner wordt betrokken: 
In haar manier van handelen heeft de gemeente een grote bereidwilligheid ten opzichte van het 
bedrijfsleven, maar er wordt geen (intentie-) overeenkomst afgesloten waarin de mogelijke inbreng 
van partners en de verantwoordelijkheden voor het project zijn besproken. Uit het schema ten 
aanzien van de randvoorwaarden blijkt dat zowel publieke- als private partijen zich met functionele, 
stedebouwkundige en samenwerkingsvoorwaarden bemoeien omdat over de precieze inbreng van 
de partners geen (uitgesproken) verwachtingen bestaan. 
Het opleggen van (starre) randvoorwaarden heeft volgens mij tot gevolg gehad dat de 
vrijblijvendheid waarmee het particulier initiatief wordt betrokken groot is. Omdat de private 
partners niet daadwerkelijk in de voorbereidingsfase worden gekend is hun betrokkenheid ten 
aanzien van de ontwikkelde randvoorwaarden gering. 

Ter voorkoming van bovenstaande problemen kunnen een tweetal oplossingen worden 
aangedragen: 
1) per fase kan men een samenwerkingsovereenkomst afsluiten met de betrokken partners, waarbij 

verdeling van taken en verantwoordelijkheden plaatsvindt. Hierbij moet benadrukt worden dat 
PPS-overeenkomsten niet alleen een coördinerend of controlerend karakter hebben, maar dat 

In dil geval: ''het goed functioneren van het centrum is afhankelijk van de lokatie'; commissie Huisvesting Beurs en 
Evenementencentrum, 'Eindlwven 1986 

2 De functionele randvoorwaarden voor een beursj!ebouw resulteren onherroepelijk in een grote hal. Het is wat mij betreft een 
vraqg of een grote hal op de lokatie 't Schimme/i de ruimtelijke doelsteUingen äie de gemeente had ten aanzien van liet 
gebléd kan bèantwoordën. 

99 



zij ook een aanzet is om gezamenlijk creatief en inventief tot een oplossing te komen'. Tevens 
moet opgemerkt worden dat bindende afspraken per defmitie de beslissingsvrijheid van de 
partijen beperkt. Voor de gemeente kan binding aan termijnen problemen opleveren, gezien 
haar verantwoording voor het mede behartigen van vaak niet voorziene andere belangen en 
omdat de duur van procedures vaak moeilijk is in te schatten. Om dit enigszins te ondervangen 
dient de gemeente duidelijk aan te geven hoe besluitvormingsprocedures verlopen en hoeveel 
tijd deze in beslag kunnen nemen. 

2) per fase kunnen de na te streven doelstellingen en randvoorwaarden worden geformuleerd en 
kan men aangeven wat van ieder partner wordt verwacht als bijdrage aan de uitwerking van de 
doelstellingen. 
Gepleit wordt om bij complexe projecten eerst de (stedebouwkundige-) uitgangspunten vast te 
stellen alvorens te spreken over planinvulling, architectuur, uitstraling, bestemmingen en 
dergelijke (prioriteitsstelling ten aanzien van ruimtelijke aspecten)2• Ten aanzien van het 
complex moeten bindende afspraken worden gemaakt over het verwachte (ontwerp )resultaat en 
moet een uitvoerig programma van eisen worden opgesteld om te voorkomen dat partijen 
machteloos tegenover onverwachte uitkomsten komen te staan. Daardoor wordt ook de private 
partner beschermd tegen onvoorspelbare uitkomsten van het politiek besluitvormingsproces 
(zoals in dit geval de steeds zwaardere betekenis van sociale veiligheid) en krijgt de publieke 
partij een ontwerp dat (zo goed mogelijk) aan haar verwachtingen beantwoordt. 

Het lag in de lijn van het raadsbesluit van 20 juli 1988 door middel van een PPS-constructie de uitvoering van het project 
sleehls te controleren. Hierbij wordt sleehls één kant van PPS benadrukt. 

2 J.B. Uittenbogaard (red.), Amsterdam 1991, pag 34 
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5. DE ORGANISATIE VAN HET PROJECT 

Inleiding 
PPS kent organisatorisch gezien vele uiteenlopende verschijningsvormen. Deze kunnen variëren van 
zeer losse koppelingen tussen overheid en particulieren, zoals de vrijblijvende consultatie (vergelijk 
de voorbereidingsfase), tot koppelingen waarin de verhoudingen contractueel worden vastgelegd 
(zoals de uitvoeringsfase). Het ligt voor de hand, zeker ten aanzien van de coördinatie tussen de 
betrokken partijen, dat een adequate projectorganisatie wordt opgezet. De organisatie wordt wel 
aangemerkt als hèt koppelingsinstrument bij uitstek voor bewaking en beheersing van efficiëntie en 
effectiviteit'. 

In paragraaf 5.1. komen de visies van verschillende participanten aan bod ten aanzien van de 
mogelijke organisatie van de samenwerking, gevolgd door de daadwerkelijk gebruikte organisatie. 
In paragraaf 5.2 wordt de organisatie geëvalueerd. 

5.1. De organisatorische opzet 

5.1.1. De visie van de participanten 

Tussen de VOF en de gemeente bestaat ten aanzien van de organisatie van de samenwerking veel 
verschil. De VOF beschrijft in een voorstel tot in detail de organisatorische structuur terwijl de 
gemeente (in navolging van de RBB, vergelijk deel1) haar aandacht in het bijzonder vestigt op 
enkele aspecten die binnen de samenwerking aan bod moeten komen zoals de financiële controle 
en de controle op de werkzaamheden van de partijen achteraf. 

De visie van de VOF 
In verband met het multifunctionele karakter van het project pleit de VOF voor een duidelijke 
organisatiestructuur waarbij de taken en bevoegdheden van de betrokken partijen zijn vastgelegd. 
Tot de taken van de projectorganisatie behoort het leveren van een adequate ontwikkelings- en 
realisatie-combinatie en het verzorgen van een adequate beheers- en managementorganisatie. 

---------------------------------------------- De organisatiestructuur wordt door de VOF 
l beheers-/managementorganisatie onderverdeeld in twee groepen (figuur 26)2: 

STUURGROEP 1) een stuurgroep; 

I ADVIESGROEP I I ADVIESGROEP 

PPS D 

Figuur 26: organisatiestructuur volgens VOF, 1987 

2) een planteam. 

ad 1): De stuurgroep bestaat uit 
vertegenwoordigers van de 
ontwikkelingscombinatie en de gemeente. In de 
stuurgroep vinden de onderhandelingen plaats en 
wordt het ontwikkelingsproces feitelijk gestuurd 
door het formuleren van uitgangspunten en 
randvoorwaarden. De stuurgroep kan naar 
behoefte adviesgroepen formeren, versterkt door 
externe adviseurs. 
ad 2): Het planteam bestaat uit 

vertegenwoordigers van de ontwikkelingscombinatie, de gemeente en externe adviseurs. Hier vindt 
de feitelijke planontwikkeling plaats, worden de werkzaamheden gecoördineerd en wordt de 
planning en de voortgang bewaakt. Desgewenst kan het planteam voor specifieke onderdelen 
werkgroepen in het leven roepen zoals bijvoorbeeld een groep voor juridische zaken, 

V.P. Kouwenlwven, PPS mode of model, Eburon, Amsterdam 1991, pag 107 

2 VOF, 1987 
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verkeer/vervoer, detailhandel, stedebouwkundige en architectonische kwaliteiten, etc. 

De VOF ziet de samenwerking uitmonden in een drietal overeenkomsten: 
1) de intentieovereenkomst waarin beide partijen hun doelstellingen, intenties en inspanningen 

weergeven. Deze overeenkomst loopt van het tijdstip dat de gemeente een combinatie gekozen 
heeft tot het moment dat een haalbaarheidsstudie is afgerond en een massaplan kan worden 
gepresenteerd (de voorbereidingsfase); 

2) de samenwerkingsovereenkomst waarin aan de hand van het massaplan en de gegevens van de 
haalbaarheidsstudie gemeente en ontwikkelaar wederzijds verplichtingen aangaan, zoals 
bijvoorbeeld de verplichting tot realisatie (de uitvoeringsfase); 

3) het grond contract dat de overdracht regelt van de grond onder het project. 

De visie van de gemeente 
De commissie Huisvesting opperde als eerste een visie over de mogelijke organisatie van het 
project. Uit haar onderzoek is gebleken dat het project fmancieel rendabel te exploiteren is en 
daardoor in aanmerking komt voor exploitatie door derden1

• Volgens de commissie kan de 
behartiging van (publieke-) belangen dan ook geschieden door de vastlegging van goede regelingen 
en overeenkomsten vooraf en door het institutionaliseren van een goede overlegstructuur. 
Hierbij is van belang dat naast een overlegstructuur met de gemeente eveneens een vorm van 
permanent overleg gecreëerd moet worden met instanties als de Kamer van Koophandel, de VVV, 
de winkeliersvereniging Binnenstad en andere belanghebbende organisaties. 

5.1.2. De organisatiestructuur 

Bij de organisatie van het project spelen de volgende participanten een rol: 
van publieke zijde de ambtelijke projectleider, de wethouder Ruimtelijke Ordening, de raad, 
B& W, de gemeentelijke diensten en enkele externe deskundigen; 
van private zijde is er het samenwerkingsverband van de bouwbedrijven Hurks en lBC: de 
VOF, en de architectencombinatie: OD 205, van Wyllick en Dirrjxl. 

De organisatie binnen de gemeente 

2 

Figuur 27: Relatieschema betrokken participanten 
Beursgebouw 

De ambtelijke begeleiding van het proces wordt 
door B& W gedelegeerd naar de afdeling 
Economische Zaken (DSO j ez voert het 
secretariaat). Van deze afdeling wordt een 
ambtelijke projectleider aangesteld. De 
ambtelijke projectleider verzorgt de 
informatiestroom binnen de gemeente en belegt 
de noodzakelijke vergaderingen. De projectleider 
is verantwoordelijk voor de overdracht naar de 
wethouder van Ruimtelijke Ordening, die op zijn 
beurt weer het College en de Raad voorlicht wat 
betreft de stand van zaken. De externe 
deskundigen worden geconsulteerd door de 
wethouder, op aanvraag van de commissies of de 
Raad. 
Het contact met de VOF wordt door zowel de 

Geoordeeld wordt dat '1we indringend en vaak JH!!11Janent van l«uakter de banden met de gemeente ook ziin, deze toch 
geen aanleiding geven om te kiezèn voor een overheiels of semi-overheidsstructuur" (commissie Huisvesting Beurs en 
Evenementencentrum, Eindhoven, mei 1986, pag 20). 

De keuze voor de VOF is snel gemaakt: er zijn geen andere kandidaten. B& W vertrouwt echter op de VOF. Beide bedrijven 
zijn in tal van lokale marfáf.acenen ingevoerä: ze realiseren een aanzienlijke bouwp_roduktie in áe regio Eindhoven. Tegen 
áeze achter1!.rond hebben béide bedrijven een ruime ervaring in de lokale onroererïd goed-markt. Er IS een uitgebreide 
kennis opgèbouwd betreffende de te volgen procedures en de benodigde vergunningen. De VOF meent op haar beurt dat zij 
de gemeente waarborg fcán bieden voor een hoogwaardig binnenstedelijk produkt, dat ''een harmonischë economische-, 
functionele- en belevmgsuitstraling toont". Bij de ontwikkeling_ en realiSatle van onroerend goed projecten is de 
samenstelling van het team bedriJVen dat het project in ontWikkeling neemt, realiseert, finànciert en uiteindelijk in 
exploitatie neemt een belangrijke zaäk. In de keuze, die de gemeente ten aanzien van een ontwikkelingscombmatie doet, ligt 
reeds een belangrijke voorwaarde voor een goede samenwerKing besloten. Immers, ontwikkeli11gscombmaties werken vanuil 
verschillende aclliergronden en gezichtspunten. Het welslagen van de rrojecten is volgens de VDF deels afhankelijk van de 
affiniteit en betrokkenheid van óedrijv_en met de stad waar het projee gerealiseerd wordt. Het engagement met de stad 
Eindhoven wordt in bijzondere mate benadrukt door de rol van lBC en Hurks in de Eindhovense óouwmarkt. 
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wethouder (in de planvormingsfase) als de ambtelijke projectleider onderhouden. Indien 
noodzakelijk, wordt het ontwerpteam door de projectleider in contact gebracht met de 
verschillende gemeentelijke diensten voor informatie of overleg (zie figuur 27). 

5.2. Evaluatie 

Bij de evaluatie van de organisatie kan niet anders dan geconstateerd worden dat een duidelijke 
projectstructuur tussen beide partijen ontbreekt. Een dergelijke structuur, waarin de betrokkenheid 
en bevoegdheden van de partijen is vastgelegd, zou de (interne) coördinatie aanmerkelijk kunnen 
verbeteren. Hierbij moeten de volgende aspecten onder de aandacht worden gebracht: 
1) de combinatie van fasering en organisatie; 
2) een slagvaardige projectleider. 

ad 1) de combinatie fasering en organisatie: 
Er ontbreekt tussen de partijen een commitment, waarbij per fase door middel van afspraken 
gezamenlijk aan de realisatie van enkele doelstellingen wordt gewerkt (taakverdeling). De 
gemeente, de ontwerper en de projectontwikkelaar moeten een organisatorisch verband oprichten 
om zo functioneel mogelijk te werken. Indien dit verband achterwege blijft, ontstaat er een 
constructie waarbij de ontwerper voornamelijk verantwoording aflegt aan de projectontwikkelaar, 
en de projectontwikkelaar aan de gemeente. Het direct contact vervaagt, en daarmee de 
gezamenlijk na te streven doelstelling en de taakverdeling. 

ad 2) een slagvaardige projectleider: 
Een projectorganisatie functioneert beter als het een bepaalde mate van onderhandelingsvrijheid 
wordt toegekend. Vanwege de schaal van het project is het noodzakelijk dat een projectleider 
slagvaardig kan optreden. 
Daarnaast kan het van belang zijn dat een projectleider neutraal met beide partijen èn derden kan 
onderhandelen. Bij het Beursgebouw levert de gemeente èn de projectleider èn het pakket 
randvoorwaarden. Dit kan bezwaarlijk zijn bij de afstemming van de inbreng van andere partijen 
als beoordelingscommissies en derden. 
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6. DE FINANCIERING EN DE RISICOVERDELING 

In deel 1 is gebleken dat het financiële aspect niet de enige, doch wel een belangrijke reden kan 
zijn om door middel van PPS een project uit te voeren. Voor de gemeente Eindhoven geldt dat de 
fmanciering van het Beursgebouw niet in haar mogelijkheden ligt. De commissie Huisvesting 
constateert dan ook dat de fmanciering van dit project niet tot de taken van de gemeente behoort. 
Volgens de commissie, en later ook volgens de gemeente, moet het mogelijk zijn met de juiste 
functiecombinatie een rendabel project te ontwikkelen, dat gerealiseerd en geëxploiteerd moet 
worden door het particulier initiatief. De gemeente wil echter een stem behouden in de vormgeving 
en de functieinvulling, gezien het risico dat zij loopt met de realisatie van andere 
binnenstadsprojecten als de Heuvel en terrein Philip Morris (leegstandsrisico). De commissie 
Huisvesting stelt daarom voor dat de gemeente wel een bijdrage levert in de vorm van de 
fmanciering van een parkeerkelder. 

Een belangrijk vraagstuk bij de bespreking van de fmanciële aspecten van PPS betreft de verdeling 
van kosten, risico's en rendementen. Onafhankelijk van de vraag of de nadruk ligt op publieke of 
private financiering is het essentieel te onderkennen dat het bij PPS een kwestie van geven en 
nemen is. Dit impliceert niet dat er sprake moet zijn van een gelijke verdeling van kosten, risico's 
en rendement. De verdeling kan zeer ongelijk zijn. 

De meest gebruikelijke manier om de fmanciering en de risicoverdeling vast te leggen is door 
middel van een overeenkomst. In paragraaf 6.1 wordt de overeenkomst tussen de gemeente en de 
VOF op enkele algemene punten behandeld. De financiële inbreng van de verschillende 
participanten staat centraal in paragraaf 6.2 en in paragraaf 6.3. worden enkele opmerkingen 
gemaakt ten aanzien van de risicoverdeling. 

6.1. De projectontwikkelingsovereenkomst 

De raad besluit voor het beursgebouw een PPS-overeenkomst aan te gaan met de VOF, waarbij de 
wederzijdse verplichtingen over en weer zullen worden vastgelegd1

• 

Vanuit het standpunt dat het defmitieve ontwerp (15 januari 1989) voldoet aan de door de raad 
geformuleerde uitgangspunten stelt de ambtelijke projectleider in samenwerking met de VOF een 
samenwerkingsovereenkomst op. Deze overeenkomst richt zich voornamelijk op de realisatiefase 
van het project. 

6.1.1. Randvoorwaarden vooraf 

Het project 't Schimmelt dient volgens B& W te zijn opgebouwd uit vier elementen: het 
Beursgebouw, de commerciële ruimten, de parkeervoorzieningen en de infrastructurele 
voorzieningen. Voor elk van deze elementen dienen afzonderlijk afspraken te worden gemaakt met 
de opdrachtgever in de vorm van een overeenkomst. 
Al in het raadsbesluit van 7 juli 1988 heeft de Raad de wens uitgesproken dat in de overeenkomst 
onder andere de volgende aspecten moeten worden opgenomen2

: 

- prijsafspraken en risico-verantwoordelijkheden; 
- exacte afbakening van hetgeen de VOF en hetgeen de gemeente zal leveren; 
- afspraken over fasering van het project; 
- afspraken omtrent de bouw van het Poortgebouw; 
- afspraken met betrekking tot de door de raad gestelde ruimtelijke randvoorwaarden zoals de 

stedebouwkundige vormgeving en de sociale veiligheid. 

Raadsvoorste~ 1 maart 1988 

2 raadsbesluit 7 juli 1988 
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Uitgangspunt voor de gemeente 
Resumerend kan gesteld worden dat de gemeente bij het opstellen van een overeenkomst de 
volgende uitgangspunten hanteere: 
1) het verkopen van een strategische plek in het centrum van de stad onder een aantal condities; 
2) het ontwikkelen van een belangrijke (publieke-) functie waarvan realisering en exploitatie in 

handen van het particulier initiatief ligt; 
3) het in stand houden van een belangrijke knooppuntfunctie voor langzaam verkeer op de lokatie; 
4) het in stand houden van een belangrijke parkeerfunctie op het terrein: niet alleen voor de 

nieuwe activiteiten maar ook voor de binnenstad. 
B& W besluit deze, en de eerder door de raad genoemde randvoorwaarden, als toetsingskader te 
hanteren bij de beoordeling van de uiteindelijke overeenkomst. 

6.1.2. De juridische constructie 

Bij het opstellen van de overeenkomst wordt gebruik gemaakt van een drietal bronnen: 
1) het ontwikkelingscontract voor het MABON-project op het Philip-Morris terrein2

; 

2) de door beleggers gehanteerde randvoorwaarden ten aanzien van investeringen in de 
binnenstad3

; 

3) de visie van de verschillende participanten binnen de gemeente. 

De aangepaste MABON-ontwikkelingsovereenkomst wordt door de ambtelijke projectleider aan de 
verschillende diensten en afdelingen toegezonden voor mogelijke op- of aanmerkingen. 
DBO, gespecialiseerd op juridische aspecten, voorziet de conceptovereenkomst van een advies4 

waarin naast enkele detailopmerkingen over de formulering opgemerkt wordt dat niet alle 
randvoorwaarden van het raadsbesluit verwerkt zijn: in het conceptvoorstel zijn nog geen afspraken 
opgenomen met betrekking tot de exploitatie van de bal, de realisatie van het poortgebouw en over 

Raadsvoorstel 16 januari 1989, pag 4 
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Gelijktijdig met de realisatie van het ontwey van het beursgebouw wordt in het celllTUm van de stad geijverd voor de 
rea/"ISatie van het Heuvelp/an. Aangezien in de beginfase het Heuvelplan en het Beursgebouw bij dezelfde ambtelijke 
Qrojectcoördinator is o~ebraclll heeft een en àlulere ook invlof!d gehad op de samenwerkingsovereenkomst voor het 
"BeUrsgebouw. VerzekeringsmaatschappiJ Nationale Nederlanden lleeJl het in114ar (praktisch-gericht) advies aan de 
gemeente over de volgenile randvoorwaarden: 
1 ongedeeld eigendom teneinde de beheersbaarheid en kwalileit op termijn te kunnen waarborgen; 
2 kantoren in ~kte omvang ter voorkaming van monotoon; 
3 sociaal/recreatieve functies uitsluitend als dé gebruiker vooraf bekend is (langdurig huurcontract); 
4 zeer herkenbaar entreegebied van pand(en); 
5 ten behoeve van goede spreiding óezoekers moeten ingangen met bronpunten gespreid worden; 
6 ten behoeve van een goede routzng is up-grading van het omliggende_ gebied noo"dzakelijk; 
7 uit oogpunt van vanilalisme is het wenselijk passages met een winkelJUnctie buiten openingstijd af te sluiten; 
8 stedeliöuwkundige of esthetische principes mogen niet zwaarder wegen dan functione7e uitgangspunten. positiever 

gesteld: i.d.g. hel complex moet ~nctioneel ZIJn met hoge stedebouwkundige en esthetischi kwaliteiten. 
(Bron: H. Radelnakers, directeur Nationale Nederlanden, Randvoorwaarden voor verdere ontwikkeling van het Heuvelplan, 
31 maan 1988, pag 3) 

adviesnota DBO, 3 oktober 1988 
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de gevolgen van een mogelijke faillissement van de VOF1
• 

De definitieve versie van 16 januari 1989 wordt tevens gebruikt om enkele problemen die tijdens de 
fasering van het project aan het licht kwamen te beslechten. In het kader hiervan wordt nader 
behandeld: 
1) het bestemmingsplan (artikel 2), aangevuld met het bebouwingsplan (artikel3); 
2) het stedebouwkundige aspect en de kwaliteitsbepalingen (ondergebracht in artikel 7) 
3) de geschillenregeling (artikel U). 

ad 1) Het bestemmingsplan 
De VOF verklaart in het contract ermee bekend te zijn dat het gepresenteerde bebouwingsplan van 
OD 205 in strijd is met het vigerende bestemmingsplan (Wederopbouwplan Noordplein). Door de 
noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan kan het voorkomen dat hogere overheden alsnog 
bezwaar maken tegen het bebouwingsplan. De VOF verklaart in dit geval voor eigen rekening de 
veranderingen door te voeren, mits dit in overleg met de gemeente noodzakelijk wordt geacht. De 
VOF verplicht zich de op het terrein geprojecteerde functies te realiseren. Na de inrichting van 
onbebouwde delen van het terrein door de VOF worden deze gebieden teruggeleverd aan de 
gemeente. Op deze wijze hoopt de gemeente de kruispuntfunctie en de openbaarheid van het 
gebied te waarborgen. 
De gemeente verplicht zich op haar beurt (zover dit publiekrechtelijk mogelijk is): 

de bouwvergunningen voor het project zo spoedig mogelijk te verlenen en tot die tijd de grond 
voor het bouwproject te reserveren en, zodra mogelijk het bouwterrein als een ondeelbare 
transactie aan de VOF te verkopen; 
indien het Poortgebouw gerealiseerd moet worden de VOF als eerst-gegadigde te beschouwen; 
concurrerende activiteiten tot 1999 te vermijden. 

Indien (bijvoorbeeld door het achterwege blijven van de goedkeuring van GS) geen vergunning kan 
worden verleend treedt automatisch de geschillenregeling in werking. 

ad 2) De stedebouwkundige en kwalitatieve randvoorwaarden 

~ EGEN[)()t.AVQF,BEHEERENCJaFHlUOGSEENTE 

EZl EGENDCM, BE>t;ER EN ONOER>aJO vr:F 

c::J EGENDC>A. BEtffR EN ONOER>aJO GaAEENTE 

Figuur 28: De afspraken in l«lart. Bron: VOF, 1989 

De fasering van het project wordt veilig gesteld 
door middel van artikel 9: de VOF heeft de 
verplichting om binnen een bepaalde termijn te 
starten met de bouwwerkzaamheden voor de 
parkeergarage en het Beursgebouw, en deze na 
een bepaalde termijn op te leveren. 
De VOF stelt zich verplicht bij de verdere 
uitwerking van het bebouwingsplan in het 
bijzonder aandacht te schenken aan de aspecten 
uitstraling en kwaliteit, sociale veiligheid, 
parkeren, beheersbaarheid, beleving noord-zuid
route en de route Neckerspoel-'t Schimmelt. 
Toetsing van deze aspecten zal plaatsvinden door 
de commissie ROMP. 
De gemeente stelt zich op haar beurt verplicht 

ter bevordering van de aantrekkelijkheid van het gebied voor eigen kosten de tunnels aansluitend 
op 't Schimmelt te renoveren. De VOF is verantwoordelijk voor het onderhoud van de aangekochte 
grond, uitgesloten die ruimten die om niet aan de gemeente worden terug geleverd, en als 
openbaar gebied functioneren (zoals de avenue) (zie figuur 28). 

ad 3) De geschillenregeling 
Aangezien de gemeente weinig of geen problemen met betrekking tot de uitvoering verwacht is er 
een korte regel geformuleerd: alle geschillen, welke door een der partijen als zodanig worden 
beschouwd, zullen voorgelegd worden aan een gewone rechter. In geval een partij in gebreke blijft 
betreffende de bepalingen in de overeenkomst heeft de wederpartij na een maand de keuze uit een 
schadevergoeding of het ontbinden van het contract. 

1 De VOF staat voor Vennootschap Onder Finna, een zakelijke constructie waarbij twee of meer vennoten ieder een bijdrage 
aan het bedrijfskapitaal inbrengen. Een kenmerkende eigenschap is de hoofdelijke aansprakelijkheid van partners ten 
aanzien van aangegane verpüc7uingen met derden (J.T.H.M. Bfox, Leiden 1987, pag 21) 
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6.2. De financiering 

Ten aanzien van de fmanciering van het project wordt door de VOF in haar ontwerpen niets 
vermeld. De gemeente is daarentegen op zoek naar een prijsindicatie om te bepalen of het 
ontwerp wel of niet met steun van de gemeente gerealiseerd dient te worden. 

Financiële haalbaarheid van een Beursgebouw 
Verschillende onderzoekscommissies hebben de fmanciële haalbaarheid van het project onderzocht. 
Het adviesburo Tideman constateert als eerste dat een beursgebouw als solitair gebouw geen reële 
kans op rentabiliteit biedt en dus niet door derden kan worden geëxploiteerd. De commissie 
Huisvesting is een andere mening toegedaan, maar hanteert hierbij ook als uitgangspunt een 
multifunctionele hal. 
Bij de globale raming van de bouw- en exploitatiekosten1 gaat de commissie (1986) uit van een 
gemitigeerde grondprijs van 100 gulden per m2 en een bouwkostenprijs van 750 gulden per m2, 
wat een relatief eenvoudig gebouw zal opleveren. De bouwkosten en grondkosten bedragen dan 
850 gulden per m2. Hier tegenover is de verhuurprijs gezet zoals die in de Jubileumhal gold. Als 
richtprijs wordt uitgegaan van 1,20 gulden per m2, verhoogd met 0,10 gulden voor de verplichte 
afnamen van diensten. Derhalve wordt uitgegaan van een verhuurprijs van 1,30 gulden per m2. 
Aan de hand van het bezettingspercentage wordt gerekend op 1.670.000 gulden inkomsten uit 
verhuur per jaar. Naast de verhuur van verschillende diensten en het innen van reclamegelden 
komen de totale inkomsten neer op 2.195.000 gulden. De uitgaven als salarissen, rente en 
afschrijving en de uitbesteding van werkzaamheden komen op 2.220.000. Als conclusie formuleert 
de commissie dat uitgaven en inkomsten nagenoeg met elkaar in evenwicht zijn. 
Uitgaande van de stelling dat het centrum self-supporting kan zijn, zal desalniettemin in de 
aanloopfase van de exploitatie een beroep moeten worden gedaan op financieringsfaciliteiten. De 
commissie oppert hiervoor gebruik te maken van verschillende subsidiemogelijkheden van het 
Rijk2

• 

Financiering als criterium bij selectie 
De financiering van het project heeft in de gemeentelijke adviesnota's veelvuldig de hoofdrol 
gespeeld, gekoppeld aan de functionele invulling van het project. Al bij de evaluatie van het 
schetsontwerp van zowellBCals Hurks heeft de beoordeling van de exploitatie van het gebouw de 
doorslag gegeven bij de keuze van het ontwerp3

• Uit de investeringsopzet en de 
exploitatiebegroting van het ontwerp van lBC blijkt het ontwerp fmancieel haalbaar, en verkrijgt 
het daarmee de steun van DSO/ez4

• Toch blijft het twijfelachtig om in deze fase, zonder overleg 

2 

3 

4 

Beurzen-, tentoonstellingen- en evenementencentrum Eindhoven: een onderzoek naar de haalbaarheid en voorstellen voor 
een lokatie, commissie huisvesting Beurs- en evenementencentrum Eindhaven, 1 mei 1986, pag 16. Bij deze schets wordt 
uitgegaan van een hal van 9.()()(Jm 2• 

Het project is voor een mogelijke subsidie ingediend bij het Rijk, doch kwam hiervoor niet in aanmerking. Wel is de 
reconstructie van het tunniltracé bij de Provmcie in aanmerking gekomen voor een subsidie. 

Bij de beoordeling van de verschillende schetsontwerpen door DSO/ez draait het om vragen als: 
- IS de exploitatie van de hal sluitend; 
- is men 'bereid de parkeervoorziening te financieren, te exploiteren en te beheren; 
- gaat men bij de commerciële ftmcties uit van een gr_onaprijs van 450 gulden; 
- zet de risicódrager de exploitatie van de jubileumliäl voort. 
(adviesnota DS(Jjez, 13-3-1987, bijlage) 

: .. AatJ.'!J!.((f.'!.!!f..!lP.!I!Jlf:l!! .............. ~ .................................................................................................................................................................. : 

~ vragenlijst gemeente ~ ... 4.~!!W.9.9.!:4..kf.!!diY.~!L .......................................... ~ ................................................................................. ~ 
~ ...................................................... j .. JD.(;. ...................................................................... j ... flHr.lg, .................................................................... ~ 
~ ... w.i.~ . .i!i • .'Mi.<;.Q.t/r.gg,trr .................... J ... !.!J.Ç,.fl.f:. ............................................................... J ... flHr.lg,.D.eHW.t!f.4dif.D.f:. ....................................... ~ 
: : : : 

~ Wre is exploitant ~ Van den Oever (ZNB) ~ Bureau Beurzen Organisatie BV, Dommels ~ 
! ! ! Bierbrouw~ Van l/loten Catering en Van ! 
~ ...................................................... j ................................................................................ j ... 4f.1J. . .Q{Y.rJ: ........ f.?7.Y.!J.) .......................................... ~ 
~ Is de ;:rloitatie van de hal ~ f:en s/uiu;nde exploitatie wordt in het Ie ~ Tekort op de begroting van F/1.600.000,- ~ 
~ •• !i!Y.{(f.'!. ........................................ ~ .. l!U!!..kf!'.~ilf! .......................................................... ~ ................................................................................. ~ 

~ Bereidheid to.t exploitatie ~ Op basis van in overleg nader te bepalen ~ Neen ~ 
: .. P.!!rl~!;ff.Y.P.!!r:P..~!!!!JE. ................... : •.. Y.!!!!r.r.!u?r.!!f.'!.: ...................................................... l ................................................................................. : 
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met uitvoerders, al uitspraken te doen over de fmanciering van het object. Het is moeilijk een prijs 
te bepalen als er nog geen vastomlijnde plannen aanwezig zijn. De eis voor kwaliteit maakt dit alles 
nog veel gecompliceerder: kwaliteit1 is moeilijk in een prijs uit te drukken. 

Verdeling van kosten 
Uitgaande van het ontwerp van lBC zullen verschillende werken moeten worden uitgevoerd: 

reconstructie van langzaamverkeer routes; 
bouwrijp maken terrein; 
infrastructurele werken; 
realisatie gebouwen en parkeerkelder; 

De VOF heeft verklaard, op basis van het bebouwingsvoorstel garant te willen staan voor de 
fmanciering en de exploitatie van het Beurscomplex. Hierbij stelt de gemeente de volgende 
randvoorwaarden2

: 

de grondprijs onder de kantoren bedraagt 400 gulden per m2, waardoor een grondopbrengst 
wordt gehaald van 5,2 miljoen (exclusief BTW); 
de parkeergarage en de overige parkeervoorzieningen zullen voor rekening van de VOF worden 
gerealiseerd en geëxploiteerd; 
de grondprijs onder het Beursgebouw moet de kosten van de infrastructurele maatregelen 
dekken en komt daarmee op 1,5 miljoen3

; 

Gelet op het feit dat het ontwerp van de VOF bepalend is voor de kosten van het bouwrijp maken 
en de kosten van de infrastructuur, heeft de gemeente de VOF voor de keus gesteld: of de kosten 
van deze werkzaamheden te betalen, of deze werken zelf uit te voeren. In het laatste geval worden 
geen grondkosten berekend voor het beursgebouw. 
De VOF heeft gekozen voor de laatste mogelijkheid en neemt daarmee de kosten voor de 
infrastructuur voor eigen rekening, conform door de gemeente goed te keuren bestektekeningen. 

6.3. De risicoverdeling 

In deel I worden verschillende soorten risico onderscheiden4
• Ten aanzien van dit project kan 

vermeld worden dat het fmancieringsrisico, het afzetrisico en het exploitatierisico in handen ligt van 
de VOF. Op haar beurt heeft de VOF het risico van de verhuur van kantoorruimte weer 
doorgespeeld aan een makelaar. Het exploitatierisico wordt gedragen door de B.V . 

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

l grondpriis commerciële l Akkoord l Aklroord l 
! voomemngen van FL 400- ! ! ! 
~ ... 1}/Lm.~ ....................................... j ................................................................................ j ................................................................................. ~ 
~ Is fasering project mogelijk ~ Commer_ciële functies vormen geïntegreerd ~ Direct reaUs.eren c_ommerciële functies t.b.v. ~ 
~······················································1···4f.~{.P.f.Qlf.Ç!. ......................................................... 1 .. lJ.f!fl!k.t!.!':!.IJ!:if!..P.!'RJ!:!<( ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• i 
! Voortzenen ~loitatie ! Aklroord, indien ~loitant overbru[!ng ! Er van kennis genomen ! 
j .. lY.i?.U~«m!!9.L ............................ j ... i:t:'lt4.f •• i$ •• g{f..f?fl?.{9.iW.n.t!!i!!!~.!J.T.f: ................... j ................................................................................. j 
j realiseert risicodrager j Binnen conc~t 6.575-8.975 m 2 kantoren ~ Zal als voorwaarde meegenomen worden ~ 
! commerciële funcues ! en 700-850 m kiosken door risicodrager te ~ ~ 
L .................................................... l .. .r:!fll.Ï:5.f!.f.':!. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• L ............................................................................... ~ 
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4 

De discussie rond de "architectonische kwaliteit" werd geëntamineerd door opdrachtgevers en hun organisaties, alsmede 
door bestuurders en ambtenaren. Het zijn allen personen die op een of andere mamer de consumentenzijde 
vertegenwoordigen. Daardoor ontsnapte men niet aan de behtie~ kwáliteit te omschrijven aan benoemóare deelasp_ecten 
en e~genschappe7!. Tj. Dijkstra omschrijft Kwaliteit als de samenhang tussen vorm, [unctie en constructie en voegt äaaraan 
secundaire crueria toe als de relolie tussen object en context, tussen helderheid en complexiteit en het belang van 
architectonische compositiemiddelen (H.v.Dijk, Kwaliteit als opdracht, 1991, pag 9) 

Raadsvoorstel 14 juni 1988, pag 4 

Onder infrastructurele werken wordt door de gemeente verstaan die werken die het gevolg zijn van de gedachte functies op 
het terrem en de afwikkeling daarvan. Op basis van het ontwetp betreft het hier de volgende werkzaamheden: liet bouwrijp 
maken, aan/egge~ van bestrating, ontsluzting terreinen door mii:ldel van de reconstrucue van vestdijk- en boschdijk tunnel 
en de reconstrucue van fiets- en voetgangerspaden. 

In het onderzoeksinstrument van J.Smeets wordt melding ~maakt van studiekostenrisico, verwervingskostenrisico, 
planningsrisico, politiekrisico, milieurisico, subsidierisico, Jlancieringsrisico, afzetrisico en exploitatierisico. 
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Exploitatiemaatschappij Evenementenhal Eindhoven1
• 

Verschuiving klassieke risicoverdeling 
Bij de toepassing van PPS in het kader van stedelijke vernieuwing vindt een verschuiving plaats 
tussen de verschillende gebruikelijke activiteiten en de daarmee samenhangende risicoverdeling. 
Voor het Beursgebouw kunnen drie activiteiten worden onderscheiden die van klassiek patroon 
wisselen: 
1) de ontwikkelaar heeft (zonder overeenkomst weliswaar) een deel van het stedebouwkundig 

werk, dat normaal gesproken door de gemeentelijke diensten wordt uitgevoerd, overgenomen. 
Hierdoor heeft de VOF de mogelijkheid gekregen een ontwerp te baseren op 
stedebouwkundige principes die zij zelf geformuleerd heeft. 

2) in de realisatiefase neemt de VOF ook de bouwtechnische werkzaamheden betreffende het 
bouwrijp maken van de grond alsmede de aanleg van de infrastructuur over van het 
grondbedrijf van de gemeente. Op deze wijze worden door middel van de overeenkomst 
werkzaamheden uitbesteed aan derden. 

3) de inrichting van de openbare ruimte (de avenue) wordt overgelaten aan het ontwerpteam. 
Er is aanleiding om aan te nemen, dat met het grotendeels verleggen van het initiatief naar het 
bedrijfsleven, de gevolgen in termen van risico en menskracht voor de gemeente aanzienlijk 
geringer zijn. 
Indien er taken zijn die van participant wisselen is het denkbaar dat hieraan door de gemeente in 
dit geval specifieke (kwaliteits-) eisen worden verbonden. Hierbij kan worden gedacht aan 
bijvoorbeeld normen die ook bij uitvoering door de gemeente zouden gelden, of aan een oordeel 
van gemeentelijke instanties over de gekozen materialen. Ten behoeve van de herinrichting van het 
tunneltracé is dit ook gebeurd. 

6.4. Evaluatie 

De ontwikkelingsovereenkomst 
De overeenkomst moet kunnen worden ontleed in een goed omschreven raamwerk waarin de 
hoofdpunten zijn vastgelegd, samen met sancties op de uitvoering hiervan. Binnen dit raamwerk 
moet flexibel kunnen worden gewerkt2

• 

Bij het beursgebouw gaat het om tien pagina's, waarbij direct opvalt dat aan sommige begrippen 
als kwaliteitseisen en overlegstructuur geen nadere inhoud wordt gegeven. Aspecten die een mate 
van flexibiliteit behoeven in de toekomst als ruimteverdeling en mogelijk onder te brengen 
activiteiten worden juist wel in het in het contract vastgelegd. Naast de definiëring van enkele 
begrippen ontbreekt nog meer in het contract: 
1) de facetten die de kwaliteit van het project voor lange termijn waarborgen; 
2) de wijze van controle op de uitvoering; 

ad 1): 
De facetten die kwaliteit van het project gedurende langere tijd waarborgen ontbreken. Hoewel 
ieder project een specifiek eisenpakket bevat waardoor het formuleren van kwaliteitsmodulen 
zinloos is, kunnen toch wel enkele algemene regels worden gegeven. Zo dient in de eerste plaats 
duidelijkheid te worden geschapen in het pakket met randvoorwaarden waaraan het project zal 
worden getoetst. Het refereren aan het bestemmingsplan is hierbij niet voldoende: voor het 
Beursgebouw geldt dat de gemeente de ontwikkeling van het bestemmingsplan synchroon laat 
lopen met de ontwikkeling van het ontwerp, waardoor wederzijdse aanpassing automatisch 
plaatsvindt. 

ad 2): 

De BV Exoloitatiemaatschappij Evenementenhal ziet de toekomst van de hal vol vertrouwen tegemoet. Een en ander wordt 
beaamd door onderzoelren van de KUB, die in opdracht van de exploitatiemaatschappij de rentabiliteit van de hal heeft 
onderzocht (Dienst voorlichting, Eindhaven dichierbij, Eindhoven: gemeente, dec 1990jJan 1991, pag 4) 

2 Er zal altijd een spanningsveld bestaan tussen de voorwaarde flexibel op veranderingen in de toekomst te kunnen inspelen 
en de voorwaarde dat de wederzijdse belangen beschermd moeten worden. OvereenKOmsten die met beide aspecten 
rekening houden laten een grijs gebied open waarover interpretatieverschillen kunnen ontstaan. 
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Het instellen van aparte overlegorganen en hun taak ten aanzien van het project moeten in 
beschouwing worden genomen (in dit geval bijvoorbeeld de organisatie die het Beursgebouw zal 
gaan beheren of de Branch-selectie commissie). 
In het contract wordt niet de verplichting opgenomen één of meer (overleg) organen in het leven te 
roepen, zoals een projectontwikkelingsgroep of een technische groep. Elk samenwerkingsverband 
behoort omgeven te zijn met zo'n overlegstructuur, ongeacht de naam die eraan gegeven wordt, 
voor de begeleiding van het project c.q. de controle op de uitvoering van de verschillende artikelen 
van de overeenkomst. Vooral met een overeenkomst als deze, zou de taak van de participanten van 
de overlegstructuur kunnen zijn een nadere specificering van de overeenkomst te geven 
(detaillering bebouwingsprogramma, begeleiden van publiekrechtelijke procedures, definiëring van 
begrippen), of het uitwerken van flexibiliteitsbepalingen (onderhandelingsclausules, 
bijsturingsmogelijkheden). Aanbeveling verdient het om naast het instellen van zo'n orgaan ook de 
bevoegdheden en de zeggenschap te definiëren. 

Financiering en risicoverdeling 
Zoals ook uit dit project blijkt kan bij een PPS zowel de verdeling van de fmanciering als de 
verdeling van het risico zeer ongelijk zijn. In beginsel is het mogelijk dat de ene partij (in dit geval 
de VOF) veel kosten draagt en risico's neemt, terwijl de andere partij (de gemeente) nauwelijks 
iets inbrengt, een beperkt risico loopt, maar wel van de baten van de samenwerking profiteert. 
Het rendement voor de beide partijen loopt in het kader van dit project nogal uiteen. Deze 
samenwerkingsovereenkomst heeft voor de gemeente vooral tot doel een verbetering van de 
leefbaarheid van de binnenstad en een uitbreiding van het functieaanbod van het stadscentrum. 
Voor de VOF gaat het in eerste instantie om een bouwproject op een centrale plaats in de stad 
met een acceptabel rendement. Het rendement voor de VOF is op deze wijze makkelijker uit te 
drukken in een financiële winst dan het rendement voor de gemeente. Daarnaast speelt het 
tijdsaspect voor de gemeente nog een rol. Het rendement voor de binnenstad zal pas na verloop 
van tijd merkbaar zijn. 
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7. Conclusies 

Het doel van de case-studie 't Schimmelt was gericht op de beantwoording van de vragen: 
1) Is het geëvalueerde project een PPS-project, overeenkomstig de deftnitie zoals die in deel1 § 

2.2 is geformuleerd; 
2) Is het mogelijk naar aanleiding van de case-studie het hypothetisch model verder te 

speciftceren; 
3) Is het mogelijk aan de hand van de case-studie een antwoord te geven op de onderzoeksvraag: 

Is PPS een geschikt middel om (ruimtelijke) beleidsuitgangspunten te realiseren. Met andere 
woorden: is PPS in dit geval een middel geweest om het project in overeenstemming met de 
doelstellingen van de gemeente ten aanzien van de ruimtelijke ontwikkeling te realiseren. 

ad 1) Is het project een PPS-project: 
Zoals in het hypothetisch model uiteen is gezet moeten er voor PPS aan vijf voorwaarden worden 
voldaan: doelstelling, kwaliteit, vonn en functie, fasering, organisatie en financiering en risicoverdeling. 
Wat betreft het project 't Schimmelt kan geconcludeerd worden dat al de bovengenoemde 
kenmerken, de één wat minder prominent dan de ander, bij de ontwikkeling aan bod zijn gekomen. 
Bij de evaluatie van de voorwaarden kwam naar voren dat er bij dit project niet altijd sprake is van 
een volledig geslaagde uitwerking. Vooral de organisatie rond het project, waarbinnen gezamenlijk 
wordt gewerkt aan de realisatie van de doelstellingen werd in de uitwerking belemmerd door de 
onwennige rol die de participanten vervulden. Ook het handhaven van de fasering, en de hieraan 
gekoppelde uitwerking in termijnen verliep niet soepel. De bewaking van de gestelde 
randvoorwaarden ten aanzien van kwaliteit, vorm en functie zorgde in het project ook voor de 
nodige problemen. 
Naar aanleiding van de case-studie concludeer ik dat de randvoorwaarden aan PPS, zoals die in het 
model zijn geformuleerd, niet als onafhankelijk van elkaar kunnen worden beschouwd. De 
organisatie van het project zou ik als één van de belangrijkste voorwaarden naar voren willen 
halen: ik heb het vermoede dat door middel van een goede organisatie-structuur binnen het project 
het handhaven van een fasering (door controle) eenvoudiger is en het overleg tussen de partijen 
over de relevantie van bepaalde randvoorwaarden ten aanzien van kwaliteit, vorm en functie beter 
gecoördineerd kan worden. 

ad 2) Is het hypothetisch model nader te specificeren: 
Aan de hand van de case-studie kunnen verschillende (rand-)voorwaarden nader worden uitgewerkt 
en worden toegespitst op relevantie. Bij het toekennen van relevantie moet het volgende 
voorbehoud worden gemaakt. Het ligt namelijk voor de hand het negatieve effect van het niet 
voldoende uitwerken van (rand-)voorwaarden sneller waar te nemen en dus makkelijker een groter 
gewicht toe te kennen. Het positieve effect van een goede uitwerking wordt minder snel 
waargenomen. 
Ik concludeer dat het niet noodzakelijk is het aantal (rand-)voorwaarden in het model uit te 
breiden, maar wel dat de uitwerking van de voorwaarden niet altijd voldoende is om de 
samenwerking soepel te laten verlopen. 

Bij de uiteenzetting wordt het model uit deel 1 gekopieerd, waarbij in de derde kolom de wijze van 
uitwerking door de gemeente wordt vermeld. In dezelfde kolom worden door middel van een"*" 
eventuele verbeteringen aangegeven. Ten aanzien van de voorwaarden aan PPS volsta ik hier 
slechts met de herhaling van eventuele verbeteringen, aangezien deel 2 de uitwerking beschrijft. 

De (rand-)voorwaarden voor PPS 

nr. condities uitwerking door de gemeente 

1 vertrouwen en Het vertrouwen is veilig gesteld door gebruik te maken van bedrijven die ervaring 
relaties hebben met bouwprojecten in de gemeente Eindhoven. 

*) Een andere mogelijkheid is het kiezen van bedrijven die ervaring hebben wat 
betreft het soort object. 
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2 convergentie van De convergentie van belangen is enigszins vereenvoudigd door rentabiliteit van het 
belangen project als belangrijke voorwaarden vooraf te stellen. 

Hiernaast dient echter te worden erkend dat: 
*) Er binnen de gemeente verschillende belangen worden verdedigd en deze belangen 
duidelijk verwoord dienen te worden. 

3 beslissingsruimte De beslissingsruimte van de gemeente in onderhandeling met de private partner is 
vergroot door het handhaven van een tijdlimiet binnen de gemeente, waardoor het 
mogelijk werd de inbreng van diensten te beperken. Daarnaast werd de private partij 
geconsulteerd door één en dezelfde persoon (de ambtelijke projectcoördinator), die 
het vertrouwen genoot van B&W. 
*)Het afwijken van beleidsdocumenten dient ook tijdig met de (controlerende) hogere 
overheden te worden besproken. 

4 bedrijfsmatig en De gemeente streeft in haar beleid naar een marktgerichte benadering. Dit komt 
marktgericht denken echter nog niet geheel naar voren bij het vaststellen van randvoorwaarden voor het 
en handelen project. 

*) Dit kan worden verbeterd indien bij het vaststellen van functionele en ruimtelijke 
randvoorwaarden marktgericht geschied aan de hand van een effectief, en ter zake 
kundig (op de hoogte zijn van de vraag) projectmanagement. 

5 binnengemeentelijke De coördinatie tussen de diensten verliep niet geheel gestructureerd, ondanks het feit 
organisatorische dat het project de gebruikelijke procedures binnen de gemeente heeft doorlopen. De 
coördinatie coördinatie werd o.a. bemoeilijkt doordat verschillende processen gaande waren voor 

één en hetzelfde gebied. De afstemming tussen deze processen verliep moeizaam. 
*) De coördinatie kan verbeteren indien de ambtelijke projectcoördinator het proces 
begeleid door het gemeentelijk apparaat (stroomlijnen van procedures). Daarnaast 
dient het tegenstrijdig functioneren van verschillende gemeentelijke diensten te worden 
voorkomen door bijvoorbeeld gebruik te maken van een projectgroep waarin de 
diensten vertegenwoordigd zijn, en op deze wijze ook een goede informatiestroom 
veilig te stellen. 

6 tijdige besluitvorming Voor dit project zijn de gebruikelijke procedures gevolgd, waardoor de democratische 
volgens duidelijke spelregels en belangen van derden zijn veilig gesteld. Door problemen betreffende de 
procedures ruimtelijke aspecten is het proces enigszins vertraagd, wat door de private partner als 

lastig is ervaren. 
*) De ervaring binnen de gemeente moet het mogelijk maken een termijn voor elke 
procedure vast te stellen, uitgedrukt in mogelijke termijnen, en in noodzakelijke 
documenten. Het is noodzakelijk de private partner van deze informatie te voorzien. 

7 continuïteit de continuïteit rond het project is gewaarborgd door de inspanningen van B&W en de 
ambtelijke projectcoördinator, die beide hebben ingegrepen in het proces toen dit 
dreigde vast te lopen. 
*) Deze drastische maatregel is waarschijnlijk niet noodzakelijk indien vooraf gestelde 
randvoorwaarden zoveel mogelijk worden gehandhaafd en bewaakt volgens vooraf 
gestelde termijnen, waarbij het gewenste resultaat van de termijnen vooraf bekend is. 

De voorwaarden waarbinnen PPS zich dient af te spelen 

nr. condities uitwerking 

8 wettigheid Het project sloot niet aan op het vigerende bestemmingsplan maar is via een artikel-19 
procedure door de Provincie goedgekeurd. 

9 rechtsbescherming de rechten van derden zijn doordat het project meerdere malen door de raad is 
van derden geaccordeerd, gewaarborgd. 

*) zij zouden echter ook zijn gerespecteerd door direct betrokkenen bij de 
besluitvorming te betrekken via de mogelijkheid hun ideeën of bezwaren informeel te 
bespreken 

De voorwaarden aan PPS 

nr. condities uitwerking 

10 doelstellingen *) Het formuleren van gemeenschappelijke doelstellingen wordt vereenvoudigd door 
het besef van onderlinge afhankelijkheid (de noodzaak tot samenwerking) tussen de 
participanten. Indien de doelstellingen tijdig door de raad worden geaccordeerd kan 
inzicht worden verkregen in de maatschappelijke acceptatie van het doel. 
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11 kwaliteit, vonn en *) Het overleg over de randvoorwaarden betreffende de kwaliteit, vonn en functie van 
functie het project kan soepeler verlopen indien: beleidsdoelstellingen uit nota's worden 

onderverdeeld naar 3 niveaus, op basis waarvan de randvoorwaarden worden 
ontwikkeld. Aan de verschillende randvoorwaarden kan een prioriteit worden 
toegekend. De uitwerking van de randvoorwaarden wordt getoetst op basis van vooraf 
bepaalde criteria. 

12 fasering *) Als fase in het proces kan worden onderscheiden: de initiatief-, de voorbereidings-, 
de planvonnings-, de uitvoerings-, en de beheerfase. Voor iedere fase is het mogelijk 
een overeenkomst af te sluiten waarbij wordt aangegeven welke doelstellingen worden 
nagestreefd en hoe de taken worden verdeeld. De resultaten van iedere fase dienen te 
worden getoetst door de raad of een raadscommissie. 

13 organisatie *) Bij de projectmatige samenwerking dienen rechten en plichten ondubbelzinnig te 
worden aangegeven (commitment), zo mogelijk gebonden aan bepaalde tennijnen. De 
controle over de voortgang van het project dient te worden ondergebracht in een 
projectorganisatie, waarin vertegenwoordigers van betrokken partijen zitting hebben. 
Als voorzitter van deze organisatie dient een onafhankelijke projectleider te worden 
gekozen in verband met het behartigen van verschillende belangen. 

14 financiering *)Voor een PPS-project is financiële deelname door de gemeente is niet noodzakelijk. 
In navolging hiervan kan gesteld worden dat het rendement van het project voor de 
gemeente ook niet altijd in geld is uit te drukken. 

15 risicoverdeling *) Binnen een PPS-project dient de risicoverdeling in een contract te worden 
beschreven. 

ad 3) Is PPS een middel om het (ruimtelijk·) beleid te realiseren: 
Ten aanzien van het Beursgebouw kan worden geconcludeerd dat de gemeente de volgende 
doelstellingen van haar beleid gerealiseerd ziet: 

de beursfunctie blijft voor Eindhoven behouden; 
het Beursgebouw is een aanvulling op de bestaande binnenstadsfuncties, en verhoogt naar 
verwachting de attractiviteit van het stadscentrum gezien de binnenstadslokatie; 
het CBD, de Fellenoord, beeft, door het multifunctionele karakter van het project, een verdere 
invulling gekregen. 

Het realiseren van deze (functionele) doelstellingen vormde echter slechts één aspect van de 
samenwerking: de gemeente trachtte daarnaast ook enkele ruimtelijke doelstellingen te realiseren 
zoals: 

de koppeling Woensel ·stadscentrum; 
het creëren van een verblijfsklimaat dat 24-uur aangenaam is; 
uitbreiding van het stedelijk milieu aan de noordzijde van de binnenstad; 
het realiseren van bebouwing met hoogstedelijke kwaliteit. 

V oor wat betreft deze doelstellingen kan niet zonder meer worden geconstateerd dat de 
samenwerking het gewenste resultaat heeft opgeleverd. De ruime interpreteerbaarheid en 
subjectiviteit van de doelstellingen geeft voor mij alle ruimte om te constateren dat het 
gerealiseerde project hieraan niet geheel voldoet. 

Het is mijns inzien mogelijk om de realisatie van de (ruimtelijke) randvoorwaarden te vergroten. 
Als uitgangspunt hanteer ik hierbij de aanname dat naarmate er meer randvoorwaarden voor het 
project worden geformuleerd, het moeilijker wordt een passend ontwerp op te stellen. Het 
verkleinen van bet aantal randvoorwaarden kan geschieden aan de hand van de, in het model (nr. 
11) genoemde opdeling in niveaus en prioriteiten. Kernbegrippen hierbij zijn de eenduidige 
verwoording van convergerende doelstellingen binnen de gemeente door middel van 
binnengemeentelijke coördinatie. 

Daarnaast concludeer ik naar aanleiding van de case-studie dat de mate waarin door middel van 
PPS aan ruimtelijke randvoorwaarden kan worden voldaan per niveau verschillend is: op het niveau 
van het object is de kans bet grootst dat de uitwerking van de randvoorwaarden voldoet aan de 
wens van de gemeente, op het niveau van het plangebied neemt bet af en ten aanzien van het 
niveau van de stad lijkt het niet meer mogelijk aan de randvoorwaarden te voldoen (vergelijk de 
randvoorwaarden koppeling Woensel-stadscenl1Um ). Als gevolg hiervan acht ik het niet realistisch 
dat de gemeente ten behoeve van de samenwerking veel waarde hecht aan de oplossing van 
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randvoorwaarden op stedelijk niveau. 
Mijns inziens kan via de samenwerking vooral ten aanzien van het niveau van het plangebied veel 
worden gewonnen. Nadrukkelijk wordt hierbij echter gewezen naar het duidelijk verwoorden van 
randvoorwaarden en het vaststellen van beoordelingscriteria. 
Op het objectniveau is het voornamelijk van belang dat de private partner een ontwerp kan 
realiseren waarbij zijn identiteit gewaarborgd blijft. Het lijkt mijns inziens dan ook minder 
noodzakelijk dat de gemeente op dit niveau gedetailleerde randvoorwaarden stelt. De gemeente 
blijft echter wel mede-verantwoordelijk voor het eind-resultaat. 
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TOEPASSING VAN HET MODEL VOOR PPS IN GEDAREF 

Op basis van de huidige situatie ten aanzien van 
de stadsontwikkeling in Gedaref, is in deel 0 een 
algemene probleemstelling geformuleerd. Deze 
probleemstelling is opgedeeld in twee 
onderzoeksvragen die niet expliciet naar Gedaref 
verwiJzen: 
1) in hoeverre moet het gemeentelijk beleid 

worden aangepast bij de toepassing van PPS; 
2) kan PPS worden ingezet om (ruimtelijke-) 

beleidsuitgangspunten te realiseren. 
Aan de hand van de literatuurstudie en de case
studie zijn de onderzoeksvragen uitgewerkt in een 
mode~ waarin vijftien (rand-)voorwaarden met 
betrekking tot PPS worden benoemd. Uit de 

literatuurstudie is geconcludeerd dat voor een succesvolle PPS aan alle randvoorwaarden, de een 
desnoods iets minder dan de ander, tegemoet moet worden gekomen. In dit hoofdstuk wordt in het 
kort geëvalueerd of het model ook van toepassing kan zijn voor Gedaref. 

Dit hoofdstuk wordt in navolging van het model opgedeeld in drie paragrafen. Paragraaf 1 
behandelt de voorwaarden voor PPS: de condities die aanwezig moeten zijn voor de 
totstandkoming en het functioneren van de samenwerking tussen overheid en particulieren. 
Paragraaf 2 behandelt de voorwaarden waarbinnen PPS dient te blijven en paragraaf 3 wijdt uit 
over de randvoorwaarden aan PPS: de eisen die aan de samenwerking gesteld dienen te worden. 

Conclusies 
Belangrijke aspecten betreffende de toepassing van PPS in Gedaref zijn: 
1 PPS-projecten kunnen slechts naar voldoening functioneren indien het democratisch systeem 

gehandhaafd blijft; 
2 PPS kan pas gestalte krijgen indien het imago van de gemeente Gedaref (het vertrouwen in 

bestuurlijk handelen) wordt verbeterd; 
3 PPS kan succesvol worden toegepast indien de decentralisatie wordt doorgezet en de 

toetsingscriteria voor ruimtelijke plannen worden geëvalueerd op basis van noodzakelijkheid en 
actualiteit; 

4 voor het gebruik van PPS dienen particulieren inzicht te krijgen in procedures die 
noodzakelijkerwijs door de gemeente moeten worden doorlopen; 

5 continuïteit in het gemeentelijk beleid is voor de toepassing van PPS noodzakelijk; 
6 voor het gebruik van PPS is het noodzakelijk dat de gemeente de rendementswaarde (in 

bijvoorbeeld gebruikersgenot) van projecten kan inschatten; 
7 V oor de toepassing van PPS moeten de verschillende bevolkingsgroepen zich in sociaal 

evenwicht bevinden (sociale rust), en voldoende georganiseerd zijn om mee te werken aan PPS
projecten; 

8 binnen PPS-projecten dient de gemeente vooral te streven naar realisatie van randvoorwaarden 
op niveau van het plangebied. 

(deze aspecten zijn als items naar voren gekomen bij de uitwerking van de (rand-)voorwaarden in 
onderstaande paragrafen. 

Bij de uitwerking van de verschillende (rand-)voorwaarden uit het model voor de situatie van 
Gedaref constateer ik dat de toepassing van PPS in de strikt formele zin niet probleemloos kan 
verlopen. Ondanks de verschillen in situatie en de daarvoor noodzakelijke aanpassingen van de 
uitwerking van de (rand-)voorwaarden blijf ik van mening dat de vijftien voorwaarden noodzakelijk 
dienen te worden uitgewerkt voordat kan worden overgegaan tot het succesvol toepassen van PPS. 
Het struikelblok vormt de uitwerking van de randvoorwaarden voor PPS. De eisen die hierbij 
worden gesteld aan het bestuurlijk functioneren en het gemeentelijk beleid zijn hoog en liggen 
veelal buiten de mogelijkheden van de gemeente Gedaref. 
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De randvoorwaarden aan PPS kunnen in veel gevallen wel door de gemeente worden vervuld: zij 
kan hierbij haar beleid ten aanzien van stadsontwikkeling vermoedelijk efficiënter en effectiever 
gestalte geven. 

Een definitieve conclusie, dat PPS niet van toepassing is voor de uitvoering van ruimtelijke 
projecten in Gedaref acht ik naar aanleiding van deze studie te voorbarig. 
Indien de ondersteuning van het gemeentebestuur door de gemeente Eindhoven vruchten afwerpt 
ten aanzien van de effectiviteit van het bestuurlijk functioneren, zou het goed mogelijk kunnen zijn 
dat er ook aan de randvoorwaarden voor PPS kan worden voldaan. V oordat deze hypothese echter 
kan worden getoetst is het noodzakelijk dat de resultaten van de bestuursondersteuning kunnen 
worden aangegeven. 

1. (Rand-)voorwaarden voor PPS 

Bij het invullen van de randvoorwaarden voor PPS staat het bestuurlijk functioneren van de 
gemeente Gedaref centraal. Het onderzoek hiernaar binnen het Gedaref-project is nog niet 
afgerond. 

Voor een succesvolle samenwerking met particulieren moeten de volgende omstandigheden 
aanwezig zijn of worden verwezenlijkt: 

1 vertrouwen en relaties 

Onderling vertrouwen en goede relaties tussen overheid en particulieren is een belangrijke 
voorwaarde voor het slagen van een PPS-project. In deel 1 is geconstateerd dat deze voorwaarde 
moeilijk te beïnvloeden is. Het vertrouwen zou evenwel verbeterd kunnen worden als partijen 
wederzijds de belangen en de verantwoordelijkheden van de ander kennen en respecteren, en 
zoeken naar aansluiting daarmee. De gemeente moet er voor waken hierbij geen loze beloften te 
doen, en zich slechts met enkele kernactiviteiten bezig te houden (vergelijk het structuurplan). 
Opgemerkt dient te worden dat binnen de gemeente het gevaar bestaat dat belangen van publieke 
en private partijen met elkaar verweven raken. Er kan dan een situatie ontstaan die voor het 
effectief, efficiënt en democratisch functioneren van het openbaar bestuur nadelig is. Deze situatie 
kan niet alleen worden voorkomen door een beroep te doen op de beroepsmoraal of integriteit van 
de betrokken ambtenaren. Het in acht nemen daarvan moet gecontroleerd worden door de 
gemeenteraad die sinds 1989 weer functioneert. Door op cruciale momenten zich te mengen in het 
verloop van het project moet de gemeentelijke verantwoordelijkheid worden benadrukt. De 
hulpmiddelen hierbij zijn de beleidsinstrumenten als het structuurplan of een gedetailleerd plan. 
Wat de cruciale momenten zijn wordt uitgewerkt aan de hand van randvoorwaarden aan PPS 
(paragraaf 2). 

2 convergentie van belangen 

Niet alle projecten komen in aanmerking om door middel van PPS te worden uitgevoerd. 
Voorwaarde is dat de belangen van partijen met betrekking tot de samenwerking overeen moeten 
komen of in elkaars verlengde liggen. Mijns inzien is snel aan deze voorwaarde voldaan: de situatie 
is dusdanig dat er sprake is van een noodzaak tot samenwerken. De convergentie van belangen 
wordt hierdoor vermoedelijk vereenvoudigd: beide partijen zijn eerder geneigd tot 
overeenstemming te komen omdat de keerzijde is dat het project niet wordt uitgevoerd. 
Er kan pas bepaald worden of de convergentie van belangen dusdanig is dat tot 
gemeenschappelijke uitvoering kan worden overgegaan, indien beide partijen hun doelstellingen en 
belangen duidelijk te kunnen verwoorden. Organisatie van zowel de publieke als de private partij is 
hierbij een vereiste. 
Het is hierbij van belang te onderkennen dat binnen de gemeente verschillende belangen en 
doelstellingen worden nagestreefd: de Building Office streeft naar het handhaven van de Building 
Regulations, de Survey Department naar een lokatie die precies groot genoeg is om het verwachte 
aantal inwoners onder te brengen en de Planning Office naar een lay-out die passend is voor de 
situatie. De -soms divergerende- belangen kunnen op elkaar worden afgestemd door gemeentelijke 
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diensten ten behoeve van een PPS-project hun inbreng te laten verzorgen via een 
projectorganisatie. In het verleden is bewezen dat deze werkwijze naar voldoening functioneert: 
voor de re-planning van de wijken werd gewerkt met comités waarin verschillende diensten zitting 
hadden. 

3 Beslissingsruimte 

Het is zaak voor de gemeente dat zij ten behoeve van een PPS-project zoveel mogelijk zelf 
beslissingen kan nemen, zonder dat hiervoor uitvoerig overleg noodzakelijk is met de hogere 
overheden. Deze randvoorwaarde is nauwelijks door de gemeente zelf te beïnvloeden. De 
beslissingsruimte wordt mede bepaald door de fmanciële armslag van de gemeente. Indien de 
gemeente de beschikking zou kunnen krijgen over meer geld, dan zouden bijvoorbeeld PPS
projecten een belangrijke impuls kunnen krijgen. Een manier om door middel van belasting het 
publiek kapitaal te vergroten is gelegen in de uitwerking van het ruimtelijk beleid. 

Alle plannen die door de gemeente worden opgesteld dienen te worden goedgekeurd door de 
Provincie Kassala op basis van landelijk vastgestelde randvoorwaarden. Globaal gezien gelden voor 
alle ruimtelijke plannen dezelfde voorschriften, ongeacht in welk gebied het plan wordt uitgewerkt. 
Indien het plan enkele afwijkingen bevat, moet het via Provinciaal naar Nationaal niveau om de 
wijzigingen te laten accorderen door het Ministery of Housing. De tijd die hiermee verstrijkt komt 
niet ten goede aan de samenwerking. 
Dit probleem kan slechts worden opgelost indien de decentralisatie-politiek, en daarmee het 
verleggen van verantwoordelijkheden, wordt voortgezet, en de randvoorwaarden op basis waarvan 
de plannen worden getoetst worden geactualiseerd. 

4 bedrijfsmatig en marktgericht denken en handelen 

Indien het gemeentebestuur door middel van samenwerking een project tot uitvoering wil brengen 
èn vooral ook in stand wil houden, dan zal het project moeten worden afgestemd op de behoefte 
en de wensen van de private partner. De gemeente moet gevoelig zijn voor projecten waarbij een 
positief rendement kan worden verwacht. Hierbij dient niet alleen te worden gedacht aan het 
financiële rendement, maar ook aan bijvoorbeeld het gebruikersgenot De gemeente moet het 
initiatief nemen bij de uitwerking van juist deze projecten door middel van PPS: de gemeente is 
zelf is ook gebaat bij een project dat door het private initiatief in stand worden gehouden. 
Ook de uitvoering van minder profijtelijke projecten dient ter hand te worden genomen. De 
gemeente kan ervoor zorgen dat deze projecten gecombineerd worden met projecten die een 
duidelijk rendement opleveren. 

Het is van belang om te constateren dat aan het bedrijfsmatig handelen van de gemeente grenzen 
gebonden zijn. Een zuiver marktgerichte opstelling vraagt om een eenduidig standpunt, terwijl de 
wijze van besluitvorming van overheidswege om een ruime mening vraagt, aangezien het algemeen 
belang niet uit het oog mag worden verloren. Nogmaals wordt benadrukt dat de gemeenteraad 
hierop controle moet uitoefenen. 

S binnengemeentelijke organisatorische coördinatie 

Een goede coördinatie binnen het gemeentelijk apparaat is een essentiële voorwaarde voor het 
succesvol samenwerken met particuliere participanten. Voorkomen moet worden dat de 
samenwerking wordt belemmerd door ongecoördineerd of tegenstrijdig functioneren van diensten 
en afdelingen. 
De bestuurlijke coördinatie verloopt momenteel moeizaam. Het ligt in de lijn van bet Gedaref
project hierin door middel van een organisatiedeskundige verbetering te brengen. Indien de 
gemeente in de toekomst gebruik wenst te maken van PPS zullen particulieren en betreffende 
ambtenaren, meer dan nu bet geval is, gelijktijdig betrokken moeten worden bij de ontwikkeling 
van het project. In navolging van de organisatorische opzet van de re-planning kan een 
projectorganisatie de volgende kenmerken hebben: 

het overleg vindt plaats binnen een projectgroep, waarin verschillende belangen zijn 
vertegenwoordigd; 
de voorzitter van de projectgroep (projectcoördinator) is verantwoordelijk voor de 
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informatieoverdracht binnen de projectgroep; 
de voorzitter is hoofdelijk verantwoordelijk voor de voortgang van het proces binnen de 
gemeente; 
de projectcoördinator wordt gecontroleerd door de projectgroep. 

6. tijdige besluitvorming volgens duidelijke procedures 

Voor het goed functioneren van de gemeentelijke overheid binnen een PPS-project is het van 
belang dat de overheid als vertrouwde partner overkomt. Dit houdt onder andere in dat zij 
besluiten ook daadwerkelijk uitvoert. Aangezien Gedaref te kampen heeft met verschillende 
problemen (overbezetting van voorzieningen, ontbreken van ruimtelijke planning) waarin al enige 
jaren geen verbetering kan worden geconstateerd, is bij particulieren het aanzien van de gemeente 
gedaald. 
Indien de gemeente de private partner inzicht geeft in het proces rond ruimtelijke plannen vergroot 
dit misschien het begrip van de private partner in de gemeente en het vertrouwen dat de 
samenwerking tot een goed resultaat kan leiden. 
Het tempo van het proces zou kunnen worden vergroot door een goede interne coördinatie. 
Hierbij dient echter te worden opgemerkt dat indien de snelheid een te grote rol gaat spelen bij de 
besluitvorming, de zorgvuldigheid van het handelen in gevaar komt. Zorgvuldigheid en voortgang 
behoeven in dit geval niet strijdig te zijn. Het gaat erom dat de gemeente procedures als 
voorbereiding, planvorming en uitvoering van besluiten, en de daaraan verbonden termijnen , zelf 
kan overzien en handhaaft. De handhaving dient uitdrukkelijk de taak van de projectorganisatie te 
zijn. 

7. continuïteit 

Projecten die door middel van PPS zullen worden opgezet strekken zich uit over een langere 
periode: vooral indien de organisatie en de uitwerking van het project ook door middel van een 
samenwerkingsverband wordt veilig gesteld. Snelle successen kunnen dan ook niet worden 
verwacht. Van groot belang voor de voortgang van het proces is het dat genomen besluiten voor 
lange periode geldig zijn en dat het beleid van de gemeente consistent blijft. 
Bij iedere wijziging van de samenstelling van het gemeentebestuur bestaat het gevaar dat hiermee 
het beleid wordt gewijzigd. Hoewel dit niet direct van invloed hoeft te zijn op de concrete 
samenwerkingsverbanden is het gevaar van discontinuïteit groot. Van fundamentele 
beleidswijzigingen hoeft geen sprake te zijn omdat die op Nationaal niveau worden bestendigd. 
Ondanks het feit dat er in Soedan regelmatig een machtswisseling plaats vindt, heeft dit (nog) geen 
gevolgen gehad voor het huisvestingsbeleid. Het militaire karakter van de regimes leidt er onder 
andere toe dat er een zeer lage prioriteit aan huisvesting wordt gegeven: de randvoorwaarden 
waaraan de plannen worden getoetst zijn dan ook al jaren dezelfde. 
Wel is het mogelijk dat, indien de gemeenteraad wordt uitgeschakeld, afspraken met betrekking tot 
particulieren eenzijdig worden opgezegd. Het uitgangspunt dat langlopende projecten door een 
grote meerderheid van de raad geaccordeerd moeten worden om het project ook voor de toekomst 
veilig te stellen geldt in deze situatie niet meer. Naast de discontinuïteit van het beleid zijn er in 
Gedaref nog tal van andere factoren die de samenwerking op de tocht zetten. Hierbij kunnen 
problemen worden onderscheiden die relatief eenvoudig zijn op te lossen zoals de gebrekkige 
inventaris of de toevoer van bouwmaterialen, maar ook problemen als vluchtelingen-stromen en 
hongersnood. In deze studie wordt hier verder echter niet op ingegaan. 

2. Voorwaarden waarbinnen PPS zich dient af te spelen 

Het door de gemeente behartigen van het algemeen belang leidt ertoe dat het aangaan van een 
PPS gebonden is aan enkele specifieke randvoorwaarden. 

8 wettigheid 

De samenwerking dient binnen de grenzen van de wet te blijven. Dat geldt niet alleen ten aanzien 
van wetten in de formele zin, PPS dient zich ook te houden aan de voorschriften en de regels van 
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de gemeente zelf, zoals die zijn opgenomen in beleidsplannen zoals het structuurplan. Niet 
specifiek in het kader van PPS maar meer in het algemeen geldt dat deze voorschriften slechts 
mogen worden bijgesteld volgens een democratische procedure, dus met de medewerking van de 
raad. 

9 rechtsbescherming van derden 

De samenwerking tussen de gemeente en particulieren moet gebaseerd zijn op een afweging van -
niet zelden geheel of gedeeltelijk divergerende- maatschappelijke deelbelangen. Hierbij mag geen 
afbreuk worden gedaan aan het recht van derden om tegen de genomen beslissingen in verweer te 
komen. Het handhaven van deze procedure is moeilijk. Dit hangt samen met het feit dat de 
bevolking in Gedaref is opgebouwd uit enkele hechte stamverbanden. Een beslissing ten gunste van 
de ene groep houdt het gevaar in van het achterstellen van een andere. Het is de taak van de 
hogere overheden (zoals de Provincie) om toezicht op de beslissing van de gemeente te houden. 
Maar ook hier is het gevaar dat de betreffende ambtenaar lid is van een stamverband. 

Om de rechtsbescherming veilig te stellen dienen belangen van derden dienen in de eerste plaats 
inhoudelijk te worden afgewogen tegen het belang c.q. de belangen die met PPS worden beoogd. 
In de tweede plaats dienen de samenwerkingscontracten genoeg mogelijkheden open te houden om 
derden aan het woord te laten. Dit wil zeggen dat voldoende inspraak- en advies-procedures 
moeten worden opgenomen in het proces. Een gevolg hiervan is dat de besluiten ten aanzien van 
het project in geval van nood moeten kunnen worden bijgesteld, en in het uiterste geval zelfs 
worden ontbonden. 

3. voonvaarden aan PPS 

Indien de gemeente besluit tot de uitvoering van een project met behulp van particulieren moet er 
aan nog eens zes randvoorwaarden worden voldaan. Deze randvoorwaarden hebben enerzijds 
betrekking op het project zelf, anderzijds op het proces eromheen. Zij zijn toegespitst op PPS en 
lijken daarom in de uitwerking op de Nederlandse projecten. 

10 duidelijke gemeenschappelijke doelstellingen 

In de eerste plaats zal het gemeentebestuur duidelijk moeten bepalen welke doelstellingen het met 
de samenwerking wil bereiken voordat zij een samenwerkingsverband aangaat. Deze doelstellingen 
dienen expliciet te worden gemaakt en politiek te worden geaccordeerd. Hierdoor wordt het kader 
voor overleg geschapen en gezorgd voor de nodige politieke dekking van besluiten van de 
projectorganisatie. Het vooraf duidelijk formuleren van een gemeenschappelijk doelstelling 
voorkomt dat het project een onverwachte wending maakt. 

11 kwaliteit, vorm en functie 

De projecten in het kader van de stadsontwikkeling vertegenwoordigen een scala van ruimtelijke
en functionele randvoorwaarden. Om de kwaliteit van een project te waarborgen maar bovenal om 
al in een vroeg stadium particulieren erbij te betrekken is het noodzakelijk dat deze 
randvoorwaarden gestructureerd worden weergegeven. Om dit te bereiken kan gebruik gemaakt 
worden van de volgende stappen: 
- maak een onderscheid binnen de randvoorwaarden naar niveaus (stedelijk, plangebied en 

object); 
- stel prioriteiten aangaande de verschillende randvoorwaarden. 
Vastgesteld is dat de bijdrage van particulieren aan de formulering en uitwerking van 
randvoorwaarden op stedelijk niveau nihil is (deel 2). Randvoorwaarden op het niveau van het 
plangebied spreken participanten echter aan omdat deze een directe bijdrage kunnen leveren aan 
de verbetering van hun woonsituatie (inrichting van de wijk of de planning van voorzieningen). 
Gesteld kan worden dat het bij overleg met private participanten vooral over deze 
randvoorwaarden zal gaan. Randvoorwaarden op objectniveau richten zich vooral op de precieze 
invulling van het project. Vermoedelijk kunnen deze randvoorwaarden voor een groot deel aan de 
private participanten worden overgelaten, met inachthouding van het feit dat de gemeente 
verantwoordelijk blijft voor het resultaat. 
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1l fasering 

De volgende voorwaarde waaraan de samenwerking dient te voldoen, verplicht zowel de publieke
als de private partner tot het tijdig nemen van de nodige besluiten en de tijdige uitvoering daarvan: 
dat wil zeggen dat zij zich in beginsel vastleggen op bepaalde termijnen. 
Het is gewenst om de fasering af te stemmen op de procedures die het project noodzakelijker wijs 
moet doorlopen. Iedere fase kan dan worden omschreven aan de hand van activiteiten die voor de 
procedure moeten worden verricht. Uit ervaring is het voor de gemeente mogelijk een schatting te 
geven van de doorlooptijd van de procedures, en dus de fasen, en is bekend welke afdelingen erbij 
betrokken moeten worden. 
Voor iedere fase kan een samenwerkingsovereenkomst worden opgesteld waarbij het doel wordt 
vastgelegd en de taken worden verdeeld. De overeenkomst (en tevens het begin van een nieuwe 
fase) kan worden geaccordeerd door de raad. V oor de gemeente als publieke partner kan de 
binding aan termijnen problemen opleveren, omdat de duur van beroepsprocedures niet altijd te 
voorspellen zijn uit de hand kunnen lopen. V oor de private partner kan de fasering ook problemen 
opleveren bijvoorbeeld door een stagnatie bij de uitvoering van het project door gebrek aan geld. 

13 organisatie 

De uitvoering van de gemaakte afspraken dient regelmatig te worden getoetst aan doelstellingen, 
fasering en de rechten van derden. Deze toetsing is primair een taak van de gemeenteraad, maar 
daarnaast speelt de projectorganisatie een niet te onderschatten rol. Het is de taak van de 
projectorganisatie de voortgang van het project te begeleiden en de tussentijdse controle uit te 
voeren. Het is van belang dat de voorzitter van de projectorganisatie een onafhankelijk persoon wis 
die alle belangen kan afwegen. De onderhandelingsvrijheid van de vertegenwoordigers dient 
dermate groot te zijn dat niet voor ieder wissewasje overleg met de achterban moet worden 
gevoerd. Niettemin moet worden gerealiseerd dat binnen de gemeente het nemen van besluiten 
getrapt plaatsvindt. 

14 financiering (inbreng van middelen) 

Het moet binnen de samenwerking duidelijk zijn welke middelen door welke partner worden 
ingebracht. Onder middelen wordt in dit geval niet alleen de fmanciering verstaan, maar ook de 
menskracht, de bevoegdheden en de deskundigheid. Voor de gemeente blijven naast de 
deskundigheid en de bevoegdheden, slechts zeer beperkte middelen over om in te brengen, waarbij 
de kans bovendien groot is dat die aan verandering onderhevig zijn. Daarom is het noodzakelijk 
dat de gemeente Gedaref belangrijk dat zij alle mogelijke stappen onderneemt om via andere 
kanalen aan middelen te komen. Gedacht wordt hierbij aan internationale, in Gedaref opererende 
organisaties of aan DUGAP. 
Geconstateerd is dat een fmanciële deelname van de gemeente aan het project niet als 
randvoorwaarde hoeft te worden gesteld voor een PPS (deel 1 en 2). Indien de gemeente echter 
wel fmancieel participeert moeten de kosten worden afgewogen tegen -niet altijd direct 
waarneembare- maatschappelijke baten die de gemeente met de samenwerking nastreeft. 

15 risicoverdeling 

Ook de risicoverdeling kan voor een PPS-project zeer ongelijk zijn. Uit voorgaande voorwaarden 
vloeit voort dat de samenwerking in een formeel contract dient te worden vastgelegd. Mede gelet 
op mogelijke sturing door de gemeenteraad is het wenselijk deel-contracten op te stellen. In het 
contract moet naast de risicoverdeling ook een geschillenregeling worden opgenomen, waarop in 
tijden van onmacht kan worden teruggevallen. 
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BIJLAGE 1 EVALUATIE VAN ENKELE OUDE PLANNEN 

Het Wederopbouwplan Fellenoord 
Het bombardement op de spoorweg Eindhoven-Boxtel en de Fellenoord in 1942 richtte veel schade 
aan en een wederopbouwplan voor het gebied Fellenoord was noodzakelijk. Het plan wordt 
aangegrepen om de zogenaamde barrière die door het spoor wordt opgeworpen te doorbreken 
zodat de stadsuitbreiding in noordelijke richting kan worden gerealiseerd. 
Op 1 september 1946 wordt het Wederopbouwplan aan de Eindhovense Commissie voor 
Wederopbouw voorgelegd en geeft de stadsarchitect Van de Laan tijdens de raadsvergadering een 
toelichtini. 
Via het Rijksbesluit F672 werd het plan in 1948 goedgekeurd en op basis hiervan op uitgebreide 
schaal gebieden ten noorden van het spoor onteigend. Een groot deel van de oorspronkelijke 
Fellenoord wordt gesloopt, veel meer dan op basis van het wederopbouwplan te verantwoorden is, 
waardoor ten noorden van het spoor een grote lege ruimte ontstaat. 
De bewoners van de panden worden gehuisvest aan de rand van de stad in het noordelijk gebied 
(Woensel), de Fellenoord wordt pas later van een functionele invulling voorzien. 

De financiële situatie van de gemeente werd rond 1955 steeds gunstiger. De bouwactiviteiten in 
de binnenstad breidden zich uit en met name voor grootschalige projecten worden plannen 
ontwikkeld. Er is meer ruimte nodig en de aandacht wordt gevestigd op de open vlakte ten 
noorden van het spoor. 
Op 26 februari 1952 stelde B& W voor de ontwerp-opdracht voor de lokatie ten noorden èn zuiden 
van het spoor aan één architect te verstrekken en de toekomstige financiering van het plan onder 
te brengen bij een beleggingsmaatschappij. De reden hiervoor was tweeledig: 

B& W beoogde hiermee enige waarborg te scheppen dat dit gedeelte van Eindhoven zoveel 
mogelijk aan de hoogstaande architectonische eisen van de toekomst zou gaan voldoen; 
het plangebied was van strategisch belang in verband met de snelle groei van Woensel. De 
raadsleden vreesden dat met de grote uitbreidingsplannen voor Woensel een loskoppeling van 
dit gebied met de oude stadskern werd bewerkstelligd. Het nieuwe plan zou daarom als 
poortfunctie tussen Woensel en het centrum moeten fungeren. 

De architect Leupen uit Arnhem, die in 1958 hiervoor het Luma-plan presenteerde, deelde het 
gebied alsnog op in twee delen: één project ten zuiden van het spoor en één ten noorden, 
gesitueerd op 't Schimmelt. Ten noorden van het spoor werden zakelijke functies geprojecteerd in 
de vorm van een grootschalig export-centrum met congreszalen en showrooms. Ten zuiden werden 
commerciële- en recreatieve functies gesitueerd zoals een overdekt winkelcentrum, een bioscoop en 
een kegelbaan. 
De raad had geen bezwaar ten aanzien van de voorgestelde functieinvulling, maar keurde het plan 
af omdat een integrale stedebouwkundige visie voor het hele gebied ten noorden van het spoor 
ontbrak. Het plan kon als zodanig niet worden getoetst. 

Het Verkeersplan Noordplein 
Begin april 1959 schakelde B& W de Duitse verkeersdeskundige Feuchtinger in om de 
verkeersstructuur van de stad te onderzoeken in het kader van de toekomstige ontwikkelingen. Het 

De wederopbouw werd verdeeld over vier sigmenten. In 1945 was het ~rwegplan door de raad goedgekeurd. In 
samenhang daarmee ontstond het pJan Noord, met daarin een opdeliÏig in urgentie 1 en 2. Als meest onduidelijke deel van 
het gt;heel7Jestond er een plan Zuid. dat als ontwerp minder ver was ontwikke1d dan plan Noord maar wel binnen 
hetzèl(de werderopbouwpfan viel. Voor het gebied 't Schimmelt is van belang dat het fa~{; bestaat uit een half-hoog spoor 
met drie halfdiepe tunnels. De spoorbaan wordt in zijn geheel naar het noorden verp t waardoor het stadscentrum naar 
het noorden kaïl uitbreiden. In het plan wordt benadruKt dat de noord-zuid-as, de route Rechtestraat-Demer-Kruisstraat, 
een betere relatie tusSen het centrum en Woensel moet bewerkstelligen. De invulling van het gebied ten noorden van het 
spoor blijft.. vaag: ''er is een open bebouwing geprojecteerd welke een bijzondere, nog nader aan te geven bestemming zal 
verkrijgen" (P.Heekman, 198l, pag 128) 

2 Rijlesbesluit F67 is genoemd naar publikatie in het staatsblad F67 van 1945. De wet bood de gelegenheid tot onteigening 
van grond en sloop van gebouwen die bij de wederopbouw een belemmering vormden (P.Beekmciil, 1982) 

Er was spraken van een groeiende industriële [JI'Oduktiviteit en er was voldoende kapitaal aanwezig voor de bouw van 
zakenpanden (landelijke trend) (P.Beekman, Eindhoven stadsontwikkeling 1900-1960, pag 377) 
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raadplegen van deze deskundigen werkte vertragend op de lopende plannen1
• 

In het plan van Feughtinger wordt defmitief afgerekend met het verkeersmodel waarop de 
gemeente jaren haar stedebouwkundig beleid heeft afgestemd. 

1920 na 1950 

DOOfGAANDE IUVTES DOORGAANDE rouTES 

DOOR CENT~ FLANKEREN CENTRLM 

Afbeelding lKaan 3: wegenstructuur Eindhoven. Bron: 
P .Beekman 1982 

Sinds 1920 streefde de gemeente naar een 
patroon waarbij doorgaande Noord-Zuid en 
Oost-West-route door het centrum van de stad 
gingen. In het ontwerp van Feughtinger werd 
de stad wederom opgebouwd uit radialen 
maar flankeerde het verkeer de binnenstad, 
het gaat er niet doorheen zoals in voorgaande 
plannen, maar het gaat er omheen. De City 
kwam als een eiland in de stad in de stad te 
liggen, opgehangen aan verkeerswegen en 
geïsoleerd van haar omgeving. Het Noordplein 
(de Fellenoord) vormde in deze plannen de 
entree naar het stadscentrum. Daar eindigden 
de grote invalswegen en werden de 
parkeergarages gepland. De bebouwing aan 
het Noordplein zou in overeenstemming met 

het karakter en de schaal van het plein vorm moeten krijgen. De functie-invulling naast verkeer 
zou vooral zakenlijk en commercieel zijn in de vorm van kantoren, hotels, restaurants, theaters en 
bioscopen. 
De raad ging in 1962 accord met het verkeersplan, waarmee Fellenoord defmitief een 
verkeersfunctie kreeg, en 't Schimmelt als parkeerterrein in gebruik werd genomen. 

De grootschalige plannen maakte het steeds moeilijker om een goede aansluiting als brug tussen 
de binnenstad en Woensel te realiseren. In oude bebouwingsplannen werd de aansluiting 
voorgesteld in de vorm van een winkelpromenade direct achter het spoor. Het verkeersplan 
Noordplein ging echter meer en meer een barrière vormen voor de uitwerking van deze 
bebouwing. De bebouwing van het Noordplein werd doelbewust weggelaten ten behoeven van het 
verkeer en het parkeren. 
Stadsdeel Woensel werd hierdoor niet meer beschouwd als een belangrijk stadsdeel in welke 
richting de binnenstad van Eindhoven zich in de toekomst kon uitbreiden, maar als stadsdeel dat 
niet meer of minder dan andere stadsdelen vastgekoppeld zou worden aan het centrum door 
middel van radialen. 

Het Zakengebied Fellenoord 
Rond 1970 werd toch een begin gemaakt met de invulling van het zakengebied Fellenoord. Als 
eerste gaf het Amerikaanse concern Holiday Inn blijk interesse te hebben in het stichten van een 
hotel in Eindhoven. Met B& W werd overeenstemming bereikt over een lokatie aan de noordzijde 
van de Fellenoord. De wethouder verwoorde dat voor de verdere ontwikkeling van dit gebied de 
totstandkoming van een hotel van wezenlijk belang is. Door middel van een erfpachtovereenkomst 
werden twee uitgangspunten zeker gesteld2

: 

de gemeente verzekerde zich ervan dat de hotelfunctie op deze lokatie behouden zou blijven; 
speculatie door beleggers zou hiermee in dit gebied voorkomen moeten worden. 

Spoedig volgden in het verlengde van de oost-west-as het regiokantoor van de Rabobank en het 
Groot Handelsgebouw met aanverwante kantoorruimte. Bij deze projecten heeft de gemeente de 
grond echter verkocht aan de exploitanten van het gebouw. 
Op 16 november 1977 formuleert B& W een voorstel voor de raad om de grond, waarop Holiday 
Inn is gebouwd te verkopen aan een beleggingsmaatschappij met de naam "Neckerspoel bv". 
Hiermee kwam toch een groot gedeelte van de Noordzijde van de Fellenoord in handen van 
particulieren gekomen. 

Het Luma-project werd voorlopig alleen aan de zuidkant van het ~r ingevuld: in het kader daarvan zijn het complex 
V€J!I de Bijenkórf en de Piazza in 1968 voltooid. De bebouwing op t Schimmelt wordt steeds langer uitgesteld omdat de 
ruunte wordt gereserveerd voor verkeersmaatregelen. . 

2 Enige waarborg voor de ruimtelijke kwaliteit van de bebouwing werd gegeven door de eis dat het "niet veroorloofd is een 
gebOuw op te nchten waarvan bezwaar, schade of hinder uit liét oogpunt van welstand is te duchten" (notulen 
raadsvergadering 24 februari 1970) 
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Partiele bestemmingsplannen 
De plannen werden door de raad getoetst aan de bestemmingsplannen Wederopbouwplan 
Noordplein (1%4) en het Basisplan Wederopbouw (1948). De problemen die bij de ontwikkeling 
van het gebied ontstonden waren echter te verschillend om met dit toetsingselement te volstaan. Bij 
de noordzijde van Fellenoord werd daarom gestreefd naar plannen die pasten in een min of meer 
afgerond gebied. Maar zelfs dan nog deden zich problemen voor: verschillende delen van een 
project waren rijp voor uitvoering, terwijl andere punten nog beraad vroegen. Partiële 
bestemmingsplannen moesten de oplossing brengen teneinde de ontwikkeling niet langer uit te 
stellen dan strikt noodzakelijk was1

• 

Deze bestemmingplannen moesten refereren aan de doelstellingen voor het centrumgebied zoals 
die in de St1Uctuurschets2 Cent1Umgebiecf Eindhoven uit december 1979 werden verwoord. 
In de schets wordt de noordelijke binnenstadsTandzone (het Noordplein) omschreven als een modem 
vervoerscent1Um van grootstedelijk fonnaat, waar alle soorten verkeer tezamen komen en uitwisseling 
kan plaatsvinden. De schets stelt het functioneren van het stadscentrum voor een groot deel 
afhankelijk van het functioneren van dit gebied, maar concludeert dat bij de ontwikkeling van de 
noordelijke randzone vooral de visuele relatie van de binnenstad met Woensel in het gedrang is 
geraakt. De verbetering van de relatie lauisstraat-Demer zou op 't Schimmelt vonn moeten krijgen in 
de vorm van een aangepaste bebouwing4

• 

2 

4 

In 1977 werd aanvaard dat de structuur van het centrum goed was, en dat aanpassin~ moest geschieden door het opvullen 
v~n J(alen. peze ''oostzegelplanning" werd in de volgende Jaren veelvuldig toegepast (Doelstellmgen Centrumgebied 
Eindhoven, Jan 1'977) 

Onder structuurschets wordt verstaan een beschrijving van de wenselijke ontwikkelingen op langere termijn, en voorzover 
nodig, van fasen, waarin die ontwikkelingen zicli zouden moeten of kunnen voltrekKen. 

Ondanks de vele P.<Jgingen om door middel van metingen impressies en waardeoordelen over het stadscentrum te komen 
tot een objectieve begripsomschrijv_ing, moet geconstateerJ worden dat niet objectief is vast te stellen wal het begrip 
stadscentrum exact mlioudt (pag 23 structuurschets) 

In de schets wordt de zorg voor het bestaande als uitJ(angspunt genoemd voor de toekomstiJ(e ontwikkeling van de stad. ''Bij 
het invullen van de lolroiies dient geen eenvormigheia te worden nagestreefd. maar eerder liet versterken van bestaande 
karakteristieke situaties (gedoeld wordt op a{!visseling in schaa~ vorm, beeld en ~ncties). Door het aanvullen van het 
stedelijk weefsel kunnen nieuwe relaties woräen J(eleK_d, die zowel de aanvulling ills de riaastliggende delen ten goede 
kunnen komen en kunnen relaties worden herste7d of zelfs worden verbeterd" (JKlg 128). Neckiifspoel wordt in de schets 
gereserveerd voor een nieuw busstation en een markimt J(ebouw een herkenningspunt voor bezoe1cers uit oostelijke ric/uing, 
op 't Eindje wordt kantoorbebouwing gesitueerd en 't Sc11immelt wordt bestema voor een grote sporthal ( Structuurschets 
Centrumgebied Eindhoven, gemeente Eindhoven dec. 1979, pag 133) 
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BIJLAGE 2 RESULTATEN VAN DE ONDERZOEKSRAPPORTEN 
T.B.V. HET BEURSGEBOUW 

ad 1) De resultaten van het rapport Tideman1 

Onderzoeksvraag voor Tideman 
Vanwege de breed opgezette vraagstelling moet het rapport Tideman beschouwd worden als 
wezenlijk element bij de meningsvorming van de gemeente ten aanzien van dit projece. 
De haalbaarheidsstudie voor het project geschiedt vooral vanuit de vanuit de toeristisch/recreatieve 
invalshoek". Tideman formuleert een aansluitende doelstelling: "het ontwikkelen van een strategisch 
marktplan dat -zo concreet mogelijk- aanknopingspunten biedt voor het behouden cq uitbouwen van 
de evenementen- en congrespotentie van Eindhoven". De noodzakelijk geachte uitbreiding van 
activiteiten zoekt met dan ook vooral in de recreatieve sfeer. 

Conclusies van Tideman 
In een analyse van de bestaande situatie in en rond Eindhoven concludeert Tideman dat er voor 
een nieuw evenementengebouw weinig deelmarkten open liggen. De eind-conclusies van buro 
Tideman worden als volgt verwoord: 
A "De vraag- en aanbodverhouding in Eindhoven rechtvaardigen het niet om het aanbod van 

evenementenruimte in de gemeente op korte of middellange termijn uit te breiden. Uitbreiden 
op commerciële gronden is niet gerechtvaardigd gezien de karakteristieken van de Nederlandse 
evenementenmarkt waar vraag en aanbod in een evenwichtssituatie verkeert". 

B) "Het profiel van Eindhoven als evenementenstad is zeer diffuus en zwak. In principe kan de 
huidige en toekomstige vraag in en rond Eindhoven naar klein3

- en grootschalige 
evenementenruimte makkelijk worden opgevangen door het ruime aanbod aan accommodaties. 
Echter, het huidige aanbod is zeer verspreid over Eindhoven en de regio en vormt hierdoor niet 
een optimaal draagvlak voor een geïntegreerde evenementenhal. 
Nieuwbouw van een bescheiden hal is in Eindhoven op middellange termijn alleen dan rationeel 
te verantwoorden indien aan de volgende randvoorwaarden wordt voldaan: 
1) in het beleid van de gemeente moet de "intensieve ontwikkeling van de binnenstad" centraal 

staan (de samenstellers van het rapport pleiten voor een actief, duidelijk geprofileerd imago 
van de stad. Dit beeld dient zó gekozen te worden dat de negatieve bijklank van het huidige 
niet te verdoezelen imago van zakelijke stad wordt omgevormd in positieve zin en hierdoor 
inpasbaar is in de bijstelling van het beeld van Eindhoven voor de recreatieve markt)., 

2) gedurende een aanloopperiode moeten voldoende evenementen van allure zijn georganiseerd 
en moet worden bewezen dat het mogelijk is deze in de toekomst te continueren, 

3) de bestaande voorzieningen als het TU-complex, het Expo-center en de stadsschouwburg 
niet beschikbaar zijn of niet voldoen 

4) de nieuwbouw moet zorgvuldig in de stad wordt gepland, de haalbaarheid van het centrum is 
onlosmakelijk verbonden met de lokatiekeuze'"'. 

ad 2) Het advies van de begeleidingscommissie 

2 

''Eindhoven als congres- en evenememenstad" is door Buro Tideman in mei 1985 geschreven. Buro Tideman is een 
adviesburo voor toerisme en horeca, gevestigd in Voorschoten. 

"het college verzoekt om een haalbaarheids(exploitatie-)onderzoek dat de navolgende be/eidsre/evante elementen moet 
bevatten: 
- een marktonderzoek 1UUlT de potentiële vraag naar evenementen- en congresaccomodaties, rekening houdend met de 

potentiële vraag van EindhoVen en de Regio (een zogenaamde draagv/akana{yse ), 
een aanbodanlllyse (kwantitatief en kwafftatièf) van -bestaande accommodaties m Eindhoven en de Regio, 

- confrontatie van de draagylak- en de aanbodänalyse 
- het opstellen van een marketingplan. 
"De resultaten van het haa/baarheiàsonderzoek moeten van een zodanig concreet gehalte zijn dat het gemeentebestuur in 
staat wordt gesteld op basis van concrete aanknopiTIJ{spunten tot een verantwoorde besluitvorming te /Wmen" 
(E'ven als congres- en evenementenstad, 1985, pag l3). 

3 Het aanbod aan evenementen in Eindhoven kan grofweg worden opgedeeld in twee categorieën, kleinschalige evenementen 
( < 500 personen) en grote evenementen ( > 500 personen). 

4 Raadsvoorste~ 28 september 1985, pag 3 
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De lokatiekeuze 
Het advies van de begeleidings concentreert zich op de lokatie-eisen (randvoorwaarden 4) 
aangezien zij dit als de belangrijkste taak van de gemeente beschouwen. De commissie is van 
mening dat het lokatiekeuze onlosmakelijk is verbonden met de haalbaarheid van de 
randvoorwaarden 1 en 2. 
In feite zijn er op basis van het onderzoek twee lokatievarianten1

: 

1) de bestendiging, cq uitbouw van het bestaande, verspreide aanbod van evenementenvestigingen; 
2) de uitbreiding van het aanbod met een nieuwe vestiging waarbij het versterken van de 

binnenstadsfunctie als uitgangspunt wordt genomen. 
Omwille van een maximalisatie van het uitstralingseffect op de binnenstadslokatie geeft de 
commissie de voorkeur aan variant 2, dit onder de uitdrukkelijke restrictie dat aan de door 
Tideman geformuleerde randvoorwaarden met betrekking tot de nieuwbouw wordt voldaan. 

De haalbaarheid 
Voorts overweegt de commissie dat de haalbaarheid van een nieuw beurscentrum nader bezien 
moet worden als in het kader van de "intensieve ontwikkeling van de binnenstad" (randvoorwaarde 
1) gekozen wordt voor een multifunctionele projectopzet op een binnenstadslokatie. Voor de juiste 
afweging bij de lokatiekeuze is het van essentieel belang inzicht te verkrijgen in de omvang van de 
fmanciële consequenties die een bepaalde lokatie met zich meebrengt. "De constatering dat een 
commerciële verantwoorde toevoeging in de vonn van nieuwbouw voor evenementen in de binnenstad 
vooralsnog geen haalbare zaak is zou aan deze keuzemogelijkheid van lokaties onvoldoende recht 
doen". 

Samenwerking 
De commissie concludeert verder in de brief dat de gemeentelijke overheid niet in staat is om op 
eigen kracht deze plannen te realiseren. Het is een project van lange adem en zal de nodige 
investeringen vragen. Daarom moet gezocht worden naar particulier initiatief dat bereid is om als 
voortrekker over te nemen, (mede-)verantwoordelijkheid en (mede-)risico te dragen. 
de fmanciele gevolgen bij het behoud van de functie en de gevolgen naar aanleiding van het nemen 
van risico moeten voor de gemeente gering zijn. 
De gemeente kan het gericht aftasten van de mogelijkheden niet zonder de medewerking van de 
belanghebbenden bij de beursactiviteiten. Daarom het project gemeenschappelijk (publiek-privaat) 
"getrokken" worden. Hiervoor wordt een draagkrachtige commissie samengesteld die een oplossing 
moet zoeken voor tenminste het beursgebeuren dat op korte termijn het POC zal moeten verlaten, 
hetzij in de vorm van een bestaande of nieuw te bouwen accommodatie, hetzij in combinatie met 
een bestaande of nieuwe voorziening als een Tradecenter. Indien er sprake is van nieuwbouw is de 
gemeente onder voorbehoud bereid te participeren in de kosten: naarmate het exploitatietekort 
geringer is, wordt de bereidheid tot gemeentelijke medewerking groter 

ad 3) Het rapport van de commissie Huisvesting 

Onderzoeksvraag voor de commissie Huisvesting 
Naar aanleiding van de discussie rond het rapport Tideman formuleert B& W voor de commissie 
Huisvesting als centrale onderzoeksvraag: "Wat zijn de toekomstige mogelijkheden voor grootschalige 
beunen en evenementen in Eindhoven". De vraagstellin!f moet uitgewerkt worden in een 
lokatiestudie (de uitwerking van ruimtelijke aspecten) en een haalbaarheidsonderzoek (de 
uitwerking van functionele aspecten). 
De commissie hanteert als uitgangspunt dat nieuwbouw in- of nabij het centrum de enige 
mogelijkheid is om de beursfunctie voor Eindhoven te behouden3

• De vraagstelling wordt dan ook 

Begeleidende brief bij het rapport Tideman aan B&Wvan de begeleidingscommissie, 5 juni 1985 

2 De opdrachl luidt: 
1) ile combinatie met bestaande of nieuwe trade-eentres worden bezien waarbij de mengi_ng met andere functies -ook op 

termijn· op voorhand niet wordt uitgesloten (bijvoorbeeld vergader- en communicatiéfaciliteiten, kantoren en 
tradecentres ). 

3 

2) een kostenáekkende exploitatie geldt niet als haalbaarheidscriterium. 1ndien er sprake is van nieuwbouw, dan moet de 
lokatiekeuze zodanig njn dat het evenementencentrum het functioneren van de binnenstad versterkt en een 
kostendekkende exploilatie na verloop van tijd mogelijk is. 

Dit is een ander standpunt dan de gemeente hanteert: de gemeente is van mening dat het voor het stadscentrum gunstig is 
dat er een Beurscentrum komt, de commissie redeneert dat het voor het Beurscentrum gunstig is dat het gesitueeril woràt in 
het stadscentrum 
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gespecificeert in een verzoek om de keuze voor een binnenstadslokatie, de continuering van de 
beursactiviteiten en een voorstel voor de multifunctionele invulling van het project1

• 

Voorts is zij van mening dat de keuze van de lokatie bepalend is voor de haalbaarheid van het 
centrum. Daarom is het noodzakelijk dat de onderzoeken gelijktijdig plaats vinden2

• 

Conclusies van de commissie Huisvesting 
De commissie constateert dat bij de verdere uitwerking kan worden uitgegaan van een 
ruimtereservering van 10.000 m2 bebouwd oppervlak waarbij gestreefd wordt naar een gefaseerde 
opzet van het centrum zodat twee activiteiten tegelijkertijd plaats kunnen vinden omdat dit een 
grote verbetering oplevert in de aanbodsituatie en het een pubHeksversterkende functie ten 
opzichte van het stadscentrum. 
Uit het exploitatieoverzicht blijken de uitgaven en inkomsten nagenoeg in evenwicht te zijn: bouw 
en inventariskosten (exclusief BTW en grondkosten) worden geraamd op Fl8.500.000,- 3

, waarbij 
de grondkosten de sluitpost vormen4

• Volgens de commissie kan dus bij de beheersvorm 
uitgegaan worden van een "private" onderneming'. 
De commissie pleit toch voor een nauwe relatie met het plaatselijk overheidsgebeuren. Er zullen 
verschillende aspecten moeten worden veiliggesteld die van groot belang zijn voor de gemeente 
Eindhoven. 

Realisering van een BTEC op een binnenstadslokatie is alleen dan mogelijk als aan een aantal 
randvoorwaarden wordt voldaan. In het lokatieonderzoek worden een dertien-tallokaties 
betrokken, die geselcteerd zijn op basis van een aantal randvoorwaarden, zoals die door DSO /pl 
zijn geformuleerd6

• De lokaties7 worden ten aanzien van stedebouwkundige en functionele criteria 
gewogen en beoordeeld (multicriteria analyset 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

De uitgangspunten die de commissie formuleert zijn als volgt: 
- Dë na-oorlogse herstructurering van de Eindliovense bznnenstad geeft juist nu de kans een keuze te maken uit 

verschillet:Jde lokatief,_ die in principe een zeer befanp;rij~ bijdrage liunnen levere!l aan het publieksgericht functioneren 
van de bznnenstad. ue plaats waar het gebouw zn áe bznnenstaiJ kamt te staan IS voor het complex van grote 
betekenis. Andersom geld dat de aanwezigheid van een dergelijk centrum een goede uitwerking Kan hebben op de 
bedrijyigheid in zijn nabijheid. Het is daarom zaak een zorgvuldige invulling te plegen (ook in architectonische zin), 
waarbiJ een (unctlemenlJI.ng wordt nagestreefd. 
Van essentié1e betekenis is een actieve opstelling van het gemeentebestuur in de procedure, die moet leiden tot de 
realisering van de gewenste accommodatie. Dit houdt volgens de commissie tevens in dat de gemeente moet ZOIJ!.en 
voor een tijdelijke maatregel ter overbrugging van de sluitzng van het POC en de o~ning van een nieuwe hol. Jinmers 
"er moet veel waarde woraen gehecht aan áe bestaande kkintbinding. Zeker waar elders in de regio pogingen worden 
ondernomen om bepaalde actiViteiten uit Eindhoven weg te zuigen. 

- De bouw van een beurs- en evenementenhol sluit op voorhond niet uit dat activiteiten als sportmanifestaties, 
muziekgebeurtenissen als_popf!stivals of vergaderingen hier onderdak kunnen vinden. 

(Haalbaarlïeidsondenoek BTECEindhoven, commissie Huisvesting, 1 mei 1986, pag 2) 

Vooruitlopend op de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek wordt een (voorlopig) programma van eisen opgesteld aan 
de hond van ervaringscijfers door de directie van de Jubileumhal. Er wordt uitgegaan van een faseerbaar oppervlak van 
9.000 m' (exclusief léantoorruimte van 1.000 m' ). In de onmiddeUijke nabijhe"iavan het gebouw dienen SOU à 600 
parkeerplaatsen beschikbaar te zijn voor bezoekers van de beurs en ter compensatie van liét [J!lrkeerterrein voor 
stadsbëzoekers. Daarnaast moet een indicatie worden gegeven voor de opvang van de piekbëlasting bij grote evenementen. 
Jl.et gebou!!' dient goed bereikbaar te zijn via het openót:iar vervoer en hët dient vanaf twee zijden bereilibaar zijn voor 
UitzOnderlijk vervoer. 

Uit het rapport van de gebroeders Douben bv èn uit de discussie naar aanleiding van het rgppqrt Tideman bleek een 
kastendeKKende exploitatie van het centrum niet mogelijk. In de begroting van hët rapport DOuben vormen vooral de 
kapitaalkosten het struikelblok. 

Op basis van een gondprijs van Fl 100 - per m' en bouwkasten van Fl 75~- per m' is te verwachten dat een rendabele 
tpcploitatie mogelijk is. De prijs van Fl 7sq. is die voor "een relatief eenvoudig centrum, waarin als zodanig geen rekening 
is gehouden met äe stedeböuwkundigejarchitectonische kwaliteiten eisen die aan het centrum worden geste1áin verband 
met het feit dat voor een specifieke liinnenstadslokatie wordt gekozen" 

Achterliggende redenatie hierbij is dat het beheer en de exploitatie van een BTEC niet tot de taken van de overheid, doch 
uitdruklieujk tot die van het bédrijftleven moeten worden gerekend. 

De grond moet zonder belemmeringen uit te geven zijn; de bouwtitel moet via een bestemmingsplan, artikel 19-procedure of 
via een wijzigingsproce~re te verkiijgen zijn; er mogen geen cfviel-~hnische belemmeringen ZlJn; het terrein moet een 
adequate vefkeersonsluiung hebben voor álle soorten ver7reer, znclusief het openbaar vervoer. 

In het kader van de discussie in de commissie alsmede op instigatie van de afdeling planolog!e van de dienst 
stadsontwikkeling worden de volgende lokaties voor nader onderzoek opgevoerd: a) 2ro[. Dr. Dorgl!lolaan, b)'t Schimmelt, 
c) de Heuve~ d) Philip Morris, e) Havenhoofd, n Stationsweil f!) Smalle Haven, li) Boschdijk, i)Engelsberf!im, j) 
Tnsulindelaan, k) Vonderweg-Napoleonlaan, l) Zeelsterstraat":Tüburgseweg en m) Stationsplein noorllzijde. Na een eerste 
analvse blijken slechts acht lokaties te voldoen aan de eis van 10.()(}() m 2 te bebOuwen oppervlok (in volgorde van 
geschiktheid): b) 't Schimmelt, c) De Heuvel, f) Stationsweg, h) Boschdijk, i) Smalle Haven, m) StationsJ!lein-Noord, d) 
Slachthuisterrein en l) Zeelsterstraat. Ten behOeve van een 7ceuze wordt veráer ingegaan op de eerste vier lokaties. 
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Uit de vergelijking van de resultaten gaat de voorkeur uit naar de lokatie 't Schimmelt. 
Doorslaggevend was de te verwachte bijdrage ter plaatse van het evenementencentrum aan de 
binnenstad. De commissie Huisvesting merkt hierbij op dat de lokatie 't Schimmelt niet de meest 
eenvoudige is, maar de ontwikkeling ervan houdt de meest positieve uitdaging in voor de 
binnenstad van Eindhoven'. 
De ontwikkeling van 't Schimmelt lijkt een unieke kans om enerzijds de relatie 
binnenstadfWoensel die bij de ontwikkeling van de noordelijke zone in gedrang is geraakt, 
fundamenteel te verbeteren en anderzijds ook in oost -west -richting nog een belangrijk (loop-) 
circuit toe te voegen. De gemeente is bereid in ruil voor waarborg in kwaliteit concessies te doen. 
Gedoeld wordt op de mogelijkheid dat de gemeente een parkeergarage (voor-) fmanciert (los van 
het bouwproject). Op een binnenstadslokatie ligt het voor de hand dat een combinatie van de 
beursfunctie met andere functies (zoals kantoren of horeca) wordt nagestreefd. Het totaal van deze 
functiecombinatie zal uiteindelijk de kosten voor de grond en de gebouwde parkeervoorziening 
moeten dekken . 
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"De lokatie steil bijzondere eisen ten aanzien van de functiemenging en de parkeervoorziening zal comP.licerend werken op 
de realisering van het gebouw. Maar men zou deze consequenties kUnnen typeren als de prijJ die betaald moet worden voor 
de zo gewenste ligging m de directe nabijheid van de binnenstad" (Lokatie7êeuze Beurzen-, Tentoonstellingen- en 
evenementenaccomoilatie, DSO/pl april1986, Eindhoven) 
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BIJLAGE 3 DE ACTMTEITEN IN TIJDSVOLGORDE 

1985 

·mei Rapport Eindhoven als congres en evenementenstad, buro Tideman 
28 okt raadsbehandeling rapport 

1986 

4 febr B&W stelt comm Huisvesting Beursgebouw in 
4 maart lBC start bouw 2e kantoor op terrein 't Eindje 
-april nota "Locatiekeuze Beursgebouw" door DSO in opdracht van comm Huisvesting 
12 mei B&W ontvangt rapport comm Huisvesting Beursgebouw 
23 mei brief DSO aan B&W over gebreken rapport comm Huisvesting 
8 juni nota "Koersbepaling• van DSO 
18 juni comm EZ oordeelt positief over rapport comm Huisvesting 
24 juni raadsvergadering over uitgangspunten Beursgebouw en voorbereiden bestemmingsplan 
7juli NS besluit tot renovatie Neekerspoel 
13 okt nota "Koersbepaling" door raad vastgesteld 
15 okt 3e uitwerking bestemmingsplan 't Eindje (voor 3e kantoorflat) 
-okt nota "Fellenoord eo, een ruimtelijk ontwikkelingsmodel" van DSO gereed 
15 okt schetsontwerp van lBC en Hurks gereed 
25 okt comm EZ vraagt naar stand van zaken Beursgebouw 
3 nov "Kantorennota planperiode 1986-1996" van DSO gereed 
·nov toelichting lBC en Hurks over schetsontwerpen aan DSO 
18 nov extra studie DSO in verband met reconstructie Fellenoord 
18 nov nota "Prioriteiten ontwikkelingslokaties Centrumgebied" van DSO gereed 
25nov comm ROMP vergadert over nota "Fellenoord" 
26 nov B&W verkoopt grond 't Eindje aan lBC 
8 dec adviesnota DSO m.b.t. beoordeling schetsontwerpen 
30 dec advertentie bedrijven in ED voor druk op raad ivm beslissing over Beursgebouw 

1987 

6 jan B&W bestudeert plannen Beursgebouw 
6 jan B&W mag Jubileumhal (POC) voor twee jaar huren van Philips 
14 jan B&W formuleert nieuwe opdracht voor lBC en Hurks 
16 jan comm ROMP stelt discussie bestemmingsplan 't Schimmelt uit 
21 jan comm ROMP overlegt met externe deskundigen over nota "Fellenoord eo" 
3 febr comm ROMP keurt nota "Fellenoord eo" goed ovv extra eisen 
24 febr beoordeling plannen lBC en Hurks door DSO 
-febr lBC en Hurks richten vennootschap onder firma op (VOF) 
10 maart B&W voorstel voor raad mbt nota "Fellenoord eo" 
12 maart comm EZ beoordeelt plannen lBC en Hurks 
16 maart raad per brief geïnformeerd over stand van zaken mbt tot Beursgebouw 
24 maart presentatie schetsontwerp VOF aan B&W 
2 april B&W zendt brief aan VOF met toekenning opdracht 
9 april B&W zendt brief aan de raad over stand van zaken met Beursgebouw 
27 april nota "Fellenoord eo" door raad aanvaard 
27 april "Prioriteitennota Ontwikkelingslokaties Centrumgebied" door raad aanvaard 
5 juni DSO studie over uitgangspunten en bebouwingseisen Neekerspoel 
11 juni comm SVOV over studie DSO bebouwing Neekerspoel 
29 juni raad stemt in met reconstructie fellenoord 
3 juli definitief programma van eisen voor bebouwing 't Schimmelt 
10 okt overeenkomst B&W en VOF over exploitatie POC 
·dec instellen Stedebouwkundige Adviesgroep (STAG) door B&W 
-dec advies European Engineering Consultancy mbt ontsluiting 't Schimmelt aan VOF 
22 dec bestuurlijke opdracht tot ontwerpen "Structuurschets Centrumgebied" 

1988 

129 



15 jan ontwerp Bureau OD 205 in opdracht van VOF gereed 
17 febr overeenkomst over grondkosten VOF en gemeente 
8 maart presentatie ontwerp VOF aan comm ROMP en EZ 
16 maart raadsvoorstel van B&W mbt Beursgebouw op 't Schimmelt 
17 maart toetsingsnota van DBO/so voor ontwerp gereed 
20 maart PPC brengt advies uit over bestemmingsplan Fellenoord Zuid 
29 maart comm ROMP behandelt raadsvoorstel Beursgebouw maar mist stedebouwkundige visie mbt 't 
5 april Schimmelt 
11 april B&W vraagt SfAG visie over 't Schimmelt 
12 april brief Apon (SfAG) aan DSO 
20 april B&W trekt raadsvoorstel in 
28 april voorzitter comm ROMP overlegt met externe deskundigen (SfAG) 
3 mei raadsvergadering over uitgangspunten Neekerspoel 
17 mei ED maakt melding van problemen SfAG en DSO 
26mei voorzitter ROMP, DSO, VOF en SfAG overleggen nogmaals. 
6juni brief Wintermans (SfAG) aan DSO 
7 juni adviesnota DBO/so over tegenstellingen Vorm en Visie en ontwerp VOF 
9 juni B&W vergadert opnieuw over 't Schimmelt 
9 juni discussie ROMP over stedebouwkundige verschijningsvorm ontwerp VOF 
14 juni nota "Vorm en Visie" van DSO/so gereed 
20 juni B&W stelt nieuw raadsvoorstel op 
20 juni raad stemt in met raadsvoorstel 
1 juli aanvang grondwerkzaamheden 't Schimmelt 
-juli inwerkingtreding voorbereidingsbesluit gebied 't Schimmelt 
7 sept advies Parking Traffic Consultants aan DSO over ontsluiting 't Schimmelt 
1 okt vergadering planafstemming Neekerspoel en 't Schimmelt 
24 okt bestemmingsplan Fellenoord Zuid behandeld in PPC 
1 nov afgifte bouwvergunning aan VOF 
18 nov wijziging van ambtelijke projectleider 
21 nov gesprek DSO en OD 205 inzake definitief ontwerp 
8 dec inwerkingtreding voorbereidingsbesluit gebied Neekerspoel 
-dec DSO (Heeling) voorziet definitief ontwerp OD 205 van commentaar 
28 dec NMB tekent intentieverklaring met VOF voor kantoor noordzijde 

behandeling concept projectovereenkomst binnen DSO 

1989 

10 jan gesprek VOF/DSO en Univest (Piazza) over bezwaarschrift 
11 jan bespreking DSO en VOF over projectovereenkomst 
13 jan brief VOF aan B&W met verzoek uitbreiding kantooroppervlak 
16 jan DSO stelt definitieve projectovereenkomst op 
18 jan definitief ontwerp VOF voor Beursgebouw aan B&W gezonden 
27 jan brief Bijenkorf over tekort aan parkeerplaatsen 
30 jan ondertekening projectovereenkomst 
1 febr comm EZ over definitief ontwerp inclusief projectovereenkomst 
14 febr B&W akkoord met projectovereenkomst 
21 febr commissievoorstel van B&W over definitief ontwerp 
14 mrt gemeenschappelijke comm vergadering ROMP en EZ over projectovereenkomst en definitief 
25 april ontwerp 
1 mei Univest dient opnieuw bezwaarschrift in 
16 mei bouwplan VOF in kader artikel19 procedure ter inzage 
22 mei eerste besprekingen over inrichting openbaar gebied VOF en DSO 
23 mei Univest trekt bezwaar in na toezegging van gemeente 
19 juni aanvraag verklaring van geen bezwaar naar GS 
27 juni definitief bouwplan Beursgebouw ter inzage op buro voorlichting 
30 juni bestuurlijk overleg B&W en PPC over bouwplan 
13 juli voorbereidingsbesluit 't Schimmelt loopt af 
13 juli negatief advies GS dreigt 
5 sept B&W stuurt brief naar GS 
25 sept bestemmingsplan Fellenoord Zuid ter inzage 
27 sept raad stelt bestemmingsplan Fellenoord Zuid vast 

VOF start bouw Beursgebouw 

1990 

-febr nota "Inrichtingsplan openbare gebied 't Schimmelt" inclusief tunnels van DSO gereed 
-april B&W vraagt T. Koolhaas de situatie Fellenoord te onderzoeken 
10 dec voorstel DSO nav nota "Inrichtingsplan" aan comm EZ 
18 dec ontwerp T.Koolhaas besproken in gemeenschappelijke comm ROMP, EZ, SVOV 

1991 
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8jan 
15 jan 
29 jan 
19 febr 
27 febr 
1 juni 
1 sept 

comm EZ vergadert over "Inrichtingsplan" 
comm SVOV vergadert over "Inrichtingsplan" 
meningsverschil B&W en Koolhaas over opdracht 
B&W houdt beslissing over nota "Inrichtingsplan• aan 
B&W geeft reactie op plan Koolhaas 
Jubileumhal gaat definitief op slot 
Beursgebouw wordt geopend 
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