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"Gebiedsontwikkeling is niet voor bange mensen. " 

Riek Bakker (2005) 

Voorzitter van de AdViescommissie Gebiedsontwikkeling 
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vrienden, studiegenoten en collega's die me enorm gesteund hebben en die geluisterd hebben naar mijn verhalen! 
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SAMENVATTING 
Het belang van gebiedsontwikkeling wordt steeds vaker beweerd door tal van bedrijven, personen en overheden, die allen 

medeverantwoordelijk zijn voor de inrichting van de ruimtelijke omgeving. Dit wordt bevestigd door het grote aantal 

symposia en vakbijeenkomsten dat de laatste jaren is georganiseerd. De ontwikkeling van het vakgebied is in een 

stroomversnelling geraakt. De actualiteit en de ontwikkelingen binnen dit aandachtgebeid maakt gebiedsontwikkeling 

interessant voor verder onderzoek. 

Omdat veel 'vakmensen' overtuigd zijn van het feit dat bij gebiedsontwikkeling altijd meerwaarde wordt gecreëerd, is het 

interessant om na te gaan in hoeverre dit ook daadwerkelijk gebeurt. In dit onderzoek wordt daarom antwoord gegeven op 

de probleemstelling: Op welke manier kan de meerwaarde voor de concurrentiepositie van vastgoed aangetoond worden en 

in welke mate is hiervan sprake bij gebiedsontwikkeling? Het doel van het onderzoek is om aan te kunnen tonen in hoeverre 

sprake is van meerwaardecreatie voor de concurrentiepositie van vastgoed bij gebiedsontwikkeling. 

Gebiedsontwikkeling is niet iets nieuws van het laatste decennium, slechts de aanpak is sinds de jaren negentig veranderd. 

Dit is het beste te omschrijven als een grote planologische verschuiving: van toelatingsplanologie naar 

ontwikkelingsplanologie. Daarbij blijkt 'integraal' het toverwoord te zijn, daarom wordt deze vernieuwde vorm van 

gebiedsontwikkeling ook wel integrale gebiedsontwikkeling genoemd. Voor dit onderzoek is op basis van enkele recente 

definities uit de literatuur de volgende definitie van integrale gebiedsontwikkeling aangehouden: Gebiedsontwikkeling is een 

omvangrijke ontwikkeling van een gebied waarbij altijd sprake is van meerdere verschillende functies en waarin 

verschillende actoren en belanghebbenden, zowel publiek als privaat, door middel van samenwerken een samenhangende 

fysieke en/of functionele verandering realiseren. 

Aangenomen wordt dat waardecreatie het leveren van nieuwe (of verbeterde) waarde is. Voor meerwaardecreatie moet 

tenminste sprake zijn van een nieuwe (of verbeterde) waarde. Er is pas daadwerkelijk sprake van meerwaarde wanneer met 

deze nieuwe (of verbeterde) waarde tevens een gewenste situatie ontstaat. Bij een gebiedsontwikkeling kan sprake zijn van 

een verbeterde waarde, bijvoorbeeld van een slechte situatie naar een minder slechte situatie maar voor meerwaardecreatie 

gaat het erom dat de verbeterde waarde minimaal een gewenste situatie omval. 

De concurrentiepositie van het vastgoed betekent voor dit onderzoek: de positie van het vastgoed in een gebied ten 

opzichte van gelijksoortig vastgoed in andere gebieden. 

Om de waarde van die positie aantoonbaar en inzichtelijk te maken zal een waarderingssysteem, doormiddel van 

beoordelingscriteria , worden opgesteld . 

Voor dat waarderingsstelsel zijn drie onderwerpen van belang met betrekking tot de meerwaarde voor de 

concurrentiepositie van vastgoed: 

de lokale vastgoedmarkt; 

de kwaliteit van de omgeving van het vastgoedobject; 

de kwaliteit van het vastgoedobjecl. 

Als aanvulling op deze opsomming is het van belang te weten dat, met betrekking tot de meerwaarde voor de 

concurrentiepositie van vastgoed, zowel het vastgoedobject als de vastgoedomgeving in belangrijke mate moet voldoen aan 
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de wensen van de vastgoedgebruikers. De vastgoedgebruikers bepalen daarom in belangrijke mate de gewenste kwaliteit 

van het vastgoedobject en de vastgoedomgeving. 

De meerwaarde voor de concurrentiepositie van vastgoed wordt in kaart gebracht op basis van twee vastgoedtypen: 

kantoorpanden; 

koopwoningen. 

Voor deze typen vastgoed zijn de beoordelingscriteria opgesteld waarmee de meerwaarde voor de concurrentiepositie van 

het vastgoed na een gebiedsontwikkeling in kaart kan worden gebracht. 

Aan de hand van deze beoordelingscriteria zijn drie gebiedsontwikkelingen getoetst. Begonnen is met de ontwikkeling van 

het Céramique-terrein in Maastricht. Deze gebiedsontwikkeling, die gestart is in 1987, geldt als één van de eerste grote 

gebiedsontwikkelingen in Nederland en is inmiddels bijna afgerond. Vervolgens is het Paleiskwartier, gestart in 1996, in Den 

Bosch behandeld. Deze gebiedsontwikkeling heeft landelijk veel aandacht gekregen en is op velerlei manieren een bron van 

onderzoek geweest. Het Paleiskwartier is inmiddels voor ongeveer de helft gerealiseerd. Ten slotte is de ontwikkeling van 

de Spoorzone in Tilburg besproken die gestart is in 2002. Dit is een gebied met een enorme potentie vanwege de centrale 

ligging in het stadshart. Bij deze gebiedsontwikkeling is de uitvoeringsfase ondertussen een aantal jaren op gang. 

Aan de hand van de beoordelingscriteria is geconstateerd dat bij de onderzochte gebiedsontwikkelingen sprake is van een 

meerwaardecreatie voor de concurrentiepositie van vastgoed. De behandelde gebiedsontwikkelingen blijken, aan de hand 

van de geformuleerde beoordelingscriteria, in totaal op n%.van de onderdelen meerwaarde te creëren . Na het toetsen blijkt 

dat bij de beoordeling van kantoorpanden verhoudingsgewijs op ongeveer evenveel onderdelen meerwaarde gecreëerd 

wordt als bij koopwoningen, respectievelijk 71 % en 70%. Echter zijn voor de kantoorpanden grotere negatieve uitschieters 

geconstateerd. Aan de hand van deze toets kan worden geconstateerd dat weldegelijk meerwaarde wordt gecreëerd voor 

de concurrentiepositie van vastgoed bij gebiedsontwikkelingen. 

Er is met betrekking tot de meerwaardecreatie voor de concurrentiepositie van vastgoed op basis van de onderzochte 

gebiedsontwikkelingen geen noemenswaardig verschil geconstateerd tussen de reeds gerealiseerde gebiedsontwikkeling 

en de nog in uitvoering zijnde gebiedsontwikkelingen. 

De resultaten uit deze toets voor zijn voor alle drie de gebiedsontwikkelingen voorgelegd aan experts, nauw en actief 

betrokkenen bij de gebiedsontwikkeling. Voor alle drie de cases is duidelijk geworden dat de regie nadrukkelijk in handen 

was, en nog steeds is, van de desbetreffende gemeente. Daarom zijn de resultaten per gebiedsontwikkeling aan de 

eindverantwoordelijke voor de gebiedsontwikkeling van de desbetreffende gemeente voorgelegd. 

Met de informatie uit de interviews Jn combinatie met de ingevulde checklists, is geconstateerd dat de meeste 

beoordelingscriteria , afkomstig uit de literatuur, gehandhaafd kunnen blijven. 

Er zijn, naar aanleiding van de expertinterviews, drie beoordelingscriteria toegevoegd en twee verwijderd. De twee 

verwijderde criteria zijn wel relevant voor de meerwaarde voor de concurrentiepositie van het vastgoed bij een 

gebiedsontwikkeling, maar de huidige formulering is niet toereikend . Gezien de omvang van een herformulering van deze 

criteria, zijn deze niet in aangepaste vorm vermeld in dit onderzoek. 
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01.01 Inleiding 

In 1990 verscheen de Vierde Nota ruimtelijke ordening Extra waarin voor het eerst de focus werd gelegd op een 

grootschalige en gebiedsgerichte aanpak. Sinds deze nota is reeds veel praktijkervaring opgedaan met de ontwikkeling van 

gebieden. Er wordt dan ook beweerd dat gebiedsontwikkeling na het verschijnen van deze nota is ontstaan (wolting, 2006; 

Pleijte, 2007 ; Van Rooy et al. ,2006). Maar is gebiedsontwikkeling wel zo nieuw? 

"Gebiedsontwikkeling is niet nieuw. Waarop zou anders de rijke traditie van de Nederlandse ruimtelijke ordening 

stoelen? Wel is nieuw de wijze waarop vorm wordt gegeven aan gebiedsontwikkeling. Geen 'blauwdrukken' meer in 

vuistdikke 'papieren plannen', maar samenhangende gebiedsprojecten die in intensieve samenspraak worden 

voorbereid en uitgevoerd. » 

Gerard Beukema (2007) 

Beukema (zie kader) beweert dat gebiedsontwikkeling altijd al bestaan heeft maar dat de manier waarop 

gebiedsontwikkeling wordt aangepakt drastisch veranderd is. Voorheen bepaalde de overheid in grote lijnen hoe een gebied 

zich moest ontwikkelen. Tegenwoordig gebeurt dit steeds vaker in samenspraak met private partijen. Het op deze manier 

ontwikkelen van een gebied is niet uit de lucht komen vallen . 

De hedendaagse ruimtelijke ordening is onderhevig aan veranderingen. Enerzijds is er een 'veranderende opgave' (Van 

Rooy et al., 2006). Deze is gelegen in verschuiving van kwantiteit naar kwaliteit (van der Gijp, 2004). De Nederlandse 

ruimtelijke ontwikkeling was in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog vooral gericht op het oplossen van het 

woningtekort. Er lag een enorme bouwopgave vanwege de schade die de oorlog achterliet en daarnaast vanwege de 

enorme bevolkingsgroei. Mede door het aantrekken van de economie kregen mensen meer te besteden en groeide de 

vraag naar kwaliteitsproducten. Hierdoor werden door de maatschappij ook hogere eisen gesteld aan de ruimtelijke 

invulling. 

Anderzijds zijn er veranderende verhoudingen tussen overheden en private partijen. In politiek opzicht heeft het sociale 

Rijnlands model plaats gemaakt voor het hardere Angelsaksische model (Van Rooy et al, 2006). In de praktijk wordt dit 

zichtbaar door de toenemende privatisering , liberalisering en decentralisatie (Pleijte, 2007). Voorheen zorgden opgestelde 

regels, richtlijnen, contouren en subsidies vanuit de overheden ervoor dat ontwikkelingen in het land tot realisatie konden 

komen. Het accent bij de overheden is verschoven van het stellen van beperkingen naar het stimuleren van ontwikkelingen , 

anders gezegd van toelatingsplanologie naar ontwikkelingsplanologie (Hieninga , 2006; Van Rooy et al , 2006). 

"Gebiedsontwikkeling is een logische en noodzakelijke volgende stap in de aanpak van de ruimtelijke ontwikkeling". Dit is 

één van de conclusies van de Adviescommissie Gebiedsontwikkeling die door VROM in 2005 in het leven werd geroepen. 

Deze conclusie sluit naadloos aan op de genoemde veranderingen in de ruimtelijke ordening. 
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Het belang van gebiedsontwikkeling wordt steeds vaker beweerd door tal van bedrijven, personen en overheden, die allen 

medeverantwoordelijk zijn voor de inrichting van de ruimtelijke omgeving. Het is dan ook niet vreemd dat het initiatief is 

genomen dit vakgebied verder te professionaliseren. 

Dit wordt bevestigd door het grote aantal symposia en vakbijeenkomsten dat de laatste jaren is georganiseerd. Aan de 

Technische Universiteit van Delft is zelfs een praktijkleerstoel gebiedsontwikkeling opgericht. Tevens zijn in de afgelopen 10 

jaar een aantal gebiedsontwikkelingsprojecten afgerond en geëvalueerd. Daardoor is de ontwikkeling van het vakgebied in 

een stroomversnelling geraakt. Gebiedsontwikkeling is dus actueel en in ontwikkeling wat het interessant maakt voor 

onderzoek. 

01 .02 Aanleiding 

Omdat het vakgebied gebiedsontwikkeling volop in ontwikkeling is, zijn de onderzoeksmogelijkheden talrijk. Zo zijn 

bijvoorbeeld al verschillende onderzoeken gedaan op het gebied van financiële haalbaarheid en maatschappelijke en 

financiële effecten naar aanleiding van een gebiedsontwikkeling. 

Na een verdieping in de literatuur over gebiedsontwikkeling bleek al snel dat velen het erover eens zijn dat het primaire doel 

van gebiedsontwikkeling het creëren van meerwaarde is. In de kaders hieronder zijn enkele voorbeelden gegeven. 

Het doel van gebiedsontwikkeling is altijd het creëren 

van meerwaarde. Meerwaardecreatie belekent betere 

plannen, meer kwaliteit, meer opbrengsten en ook beter 

(meervoudig) ruimtegebruik. 

Mariet Schoenmakers (2007) 

Vroegtijdige belrokkenheid van marktpartijen in de 

programmafase en gezamenlijke planvorming kan zeer 

wel helpen om lot meer kans- en kwaJiteitsrijke 

concepten bij gebiedsontwikkeling Ie komen en dus lol 

meerwaardecrealie. 

Peter Noordanus (2006) 

Gebiedsontwikkeling gaal uit van meerwaardecreatie. 

Hel creëren van meerwaarde mondt uit in een hogere 

gebruikswaarde, belevingswaarde en 

toekomslwaarde. 

De Zeeuw (2007) 

Hel doel van gebiedsontwikkeling is hel versierken 

van de gebiedskwalileilen door integrale oplossingen 

waarbij alle relevante partijen vanaf het begin actief 

be/rokken worden en zich kunnen committeren aan 

financiering en uitvoerbaarheid van het plan. 

Sybilla M. Dekker (2006) 

Zoals uit bovenstaande voorbeelden valt op te maken, kan meerwaardecreatie bij gebiedsontwikkeling op verschillende 

manieren worden uitgelegd. Schoenmakers (2007) heeft het bij meerwaarde bij gebiedsontwikkeling over betere plannen, 

meer kwaliteit, meer opbrengsten en beter meervoudig ruimtegebruik. De Zeeuw (2007) koppelt meerwaarde aan de termen 

gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde (afkomstig uit de Nota Ruimte, 2006). Daarmee koppelt hij 

meerwaarde aan de verbetering van de leefbaarheid in een gebied. Beiden koppelen meerwaarde aan inhoudelijke 

aspecten van gebiedsontwikkeling. Noordanus (2006) heeft het over het betrekken van marktpartijen in een vroeg stadium 

van gebiedsontwikkeling wat kan leiden tot betere plannen en dus meerwaardecreatie. Dekker (2006) heeft het over het 
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belang van de actieve betrokkenheid van alle relevante partijen vanaf het begin, waardoor integrale oplossingen tot stand 

komen en de gebiedskwaliteiten verbeterd kunnen worden. De laatste twee personen koppelen meerwaarde aan de aanpak 

(het proces) van gebiedsontwikkeling. 

Omdat zoveel 'vakmensen' overtuigd zijn van het feit dat bij gebiedsontwikkeling altijd meerwaarde wordt gecreëerd, is het 

interessant om na te gaan in hoeverre dit ook daadwerkelijk gebeurt. Dit onderzoek richt zich dan ook op de mogelijke 

meerwaarde die een gebiedsontwikkeling creëert. Alvorens een probleem- en doelstelling te kunnen formuleren wordt dit 

onderwerp eerst ingekaderd. 

Om de in 1990 uitgebrachte Vierde Nota ruimtelijke ordening Extra (zie inleiding) kracht bij te zetten, heeft de Nederlandse 

overheid met betrekking tot het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van het werken, wonen en leven in (grote) 

steden in 1994 het Grotestedenbeleid (GSB) opgezet. Het GSB gaat uit van drie pijlers; een economische, fysieke en 

sociale (Hilgers, 2008 ; Buys, 2002). 

Het GSB omvat een aantal afspraken die gemaakt zijn tussen het Rijk en de steden over resultaten op het terrein van 

economie, huisvesting en sociale infrastructuur. Specifieker leidt dat tot onderwerpen als leefbare en veilige buurten, goede 

woningen, integratie van etnische minderheden, goede onderwijs- en zorgvoorzieningen , gedifferentieerde 

woonomgevingen, goede verbindingen, groenvoorziening, economische vitaliteit etc. In het beleid wordt verder aan de 

steden overgelaten hoe zij deze resultaten bereiken. 

Buys (2002) deed onderzoek naar de mogelijkheden om systematisch en objectief te analyseren wanneer een gebied rijp is 

voor ingrijpende investeringen. Buys (2002) onderscheidt daartoe de economische, sociale en de ruimtelijke (fysieke) 

kwaliteit van een gebied of stad, gebaseerd op de drie pijlers van het GSB. Binnen deze pijlers vormt hij drie dimensies van 

stedelijke vitaliteit (zie figuur 01 .01). 

Etonpmiscb ruimtalllke yltaI!táII; 

FigU(Jr 01. 01. Drie dimensies van stedelijke vitaliteit (bron: Buys, 2002) 

Deze drie dimensies zijn volgens hem goed te koppelen aan problemen in gebieden en de oplossingen die daaraan 

verbonden kunnen worden. Kort samengevat is de sociaal-econmomische dimensie gericht op de mate van welvaart in een 

gebied, de ruimtelijk-economische dimensie op de concurrentiepositie van het vastgoed en de sociaal-ruimtelijke dimensie 

op de kwaliteit van de leefomgeving (leefbaarheid). 
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Bij een gebiedsontwikkeling kan worden geïnvesteerd in alle drie de dimensies. Een investering in een dimensie heeft effect 

op de vitaliteit van die dimensie maar mogelijk ook op de vitaliteit van andere dimensies. Het effect kan zowel positief als 

negatief uitwerken (zie tabel 1.01 ). 

Sociaal-economisch Sociaal-ruimtelijk Rulrntelljk-economlsch 
effect effect effect 

Investeren In lOcIaal-
Meer welvaart Hogere kwafiteilseisen 

economische vitaliteit (Werk, Minder kansarmoede Geen direct effect Vertrek van draagkrachtigen 
opIekIilg en inkOmen) 

Investeren In soc •• 
Beter imago, waardoor betere 

ruimtelijk. vftdtelt Geen direct effect Verbeterde leelbaarheid 
marlltpositie 

(samanlMn en sodeaI bIIw) 

Investeren In nJlmtet'~ Geen effect op ziMende bevolking. Betere beheersbaarheid 
Meer kwaliteit, waardoor grotere 

economische vJtaIltilt Concenlraties kansarmen worden Verplaatsing van aantrekkingskracht 
(vastgDed en _.~) veI?laalst ol stallsbsch verdund probleemgevallen 

Tabe/1 .010verzlCht van de te verwachten effecten na Investermgen In een gebied (Buys. 2002) 

Het is een omvangrijk proces om de vitaliteit van een gebied voor en na een gebiedsontwikkeling uit te werken over alle 

dimensies omdat investeringen in één dimensie ook invloed kunnen hebben op een andere dimensie, wat vervolgens weer 

nieuwe effecten kan veroorzaken1. Gezien de tijd die voor het onderzoek staat is dit proces te omvangrijk. Daarom is 

besloten om bij het huidige onderzoek in te zoomen op de waardecreatie binnen één dimensie2. Er is voor gekozen om de 

meerwaarde voor de ruimtelijk-economische vitaliteit van het gebied, ofwel de concurrentiepositie van het vastgoed in het 

gebied, te gaan onderzoeken omdat deze het best aansluit bij de genoten opleiding. 

Dit leidt tot de volgende doel- en probleemstelling: 

Doelstelling 

Aantoonbaar maken van meerwaarde voor de concurrentiepositie van vastgoed, teneinde aan te kunnen tonen in 
hoeverre hiervan sprake is bij gebiedsontwikkelingen. 

Probleemstelling 

Op welke manier kan de meerwaarde voor de concurrentiepositie van vastgoed aangetoond worden en in welke mate is 
hiervan sprake bij gebiedsontwikkeling? 

1 Dit geeft aan dat een gebiedsonlwikkeling een complexe aangelegenheid is. In het volgende hoofdstuk zal op deze complexiteit verder worden ingegaan. 

2 Als blijkt dat de meerwaarde in één van de dimensies inzichtelijk gemaakt kan worden, kan dat een stimulans zijn de andere dimensies tevens te gaan 

onderzoeken. Uiteindelijk zou onderzocht kunnen worden wat de effecten van de drie dimensies op elkaar zijn. 
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Hierbij kunnen de volgende deelvragen worden geformuleerd: 

1a 

1b 

2a 

2b 

2c 

2d 

3a 

3b 

01.03 

'<t 
.::.c. 
::J -'" "'C -0 

~ 

Wat wordt verstaan onder gebiedsontwikkeling? 

Welke kenmerkende aspecten van gebiedsontwikkeling zijn te omschrijven? 

Wat wordt verstaan onder meerwaardecreatie? 

Wanneer is sprake van meerwaardecreatie bij gebiedsontwikkeling? 

Wat wordt verstaan onder de concurrentiepositie van vastgoed? 

Op welke manier kan de concurrentiepositie van vastgoed worden beoordeeld? 

Tot welke waardering leidt dit bij gebiedsontwikkeling in de praktijk? 

In hoeverre is hierbij sprake van meerwaardecreatie? 

Plan van aanpak 

Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 

Definitie Definitie meerwaardecreatie Definitie concurrentiepositie 
gebiedsontwikkeling van vastgoed 

ap.hip.rl~nnlwikkp.lina 

+ + + 
Kenmerkende aspecten van Meerwaardecreatie bij Beoordelingscriteria voor de 

gebiedsontwikkeling gebiedsontwikkeling con.pos. van vastgoed 

• • 
Praktijkcases Beoordeling praktijkcases 

gebiedsontwikkeling gebiedsontwikkeling 

.... ..... 
Analyse cases 

" Voorlopige resultaten 

I 
Casestudy 

Bijstellen resultaten 

I 

Eindcondusie 

Hoofdstuk 5 
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01.04 Afbakening 

Crisis 

In de loop van 2008 is duidelijk geworden dat de gehele wereld te lijden heeft onder de in de VS, op de huizenmarkt, 

ontstane economische crisis . Met name de vastgoedsector in Nederland heeft daardoor een flinke terugval gemaakt. Een 

crisis van dergelijke omvang heeft de wereld niet eerder meegemaakt en het is dan ook niet bekend hoe lang deze crisis 

nog gaat duren en welke consequenties de crisis heeft. In dit rapport zijn dan ook de effecten op het vastgoed van deze 

crisis niet meegenomen. 

Context 

Dit is een onderzoek in de breedte van het veld . Omdat het uitgangspunt gebiedsontwikkeling is, wordt in hoofdlijnen 

bepaald welke aspecten de concurrentiepositie bepalen van het vastgoed . Bij vervolgonderzoek kan specifiek gekeken 

worden naar één onderdeel. 

Dit onderzoek is gericht op Nederlandse gebiedsontwikkelingen in het stedelijk gebied. 

Gebiedsontwikkeling wordt in Nederland zowel toegepast in stedelijk als het landelijk gebied. In het stedelijk gebied is een 

gebiedsontwikkeling voor een groot deel gericht op de (her)ontwikkeling van vastgoed, in het landelijk gebied ligt de focus 

meer op verschillende vormen van groenontwikkelingen en wordt in verhouding vaak minder de nadruk op 

vastgoedontwikkeling gelegd (Van Rooy et al., 2006). Gezien mijn opleiding Real Estate Management en Development 

(vastgoedmanagement en -ontwikkeling) sluit een onderzoek naar gebiedsontwikkelingen in het stedelijk gebied goed aan. 

Pleijte (2007), de Zeeuw (2007) en Wig mans (2003) beweren dat een gebiedsontwikkeling tevens op velerlei manieren een 

(positief of negatief) effect heeft op de directe omgeving. Voor dit onderzoek is alleen gekeken naar de effecten met 

betrekking tot de meerwaarde voor het vastgoed in het ontwikkelde gebied en zijn de effecten op de omgeving van het 

ontwikkelde gebied buiten beschouwing gelaten .. 

Methode 

Tussen de aanname van de waarde van een vastgoedobject (doormiddel van taxatie) en de realiteit van de uiteindelijke prijs 

ervan zit over het algemeen een aanzienlijke discrepantie, zowel positief als negatief, doordat iedere koper of huurder zijn 

eigen motieven en beweegredenen heeft voor het aangaan van een overeenkomst tegen een bepaalde prijs en doordat elke 

verkoper of verhuurder eveneens zijn eigen overwegingen heeft bij het accepteren ervan (Keeris. 2006) . Aan de hand van 

alleen feitelijke prijsverschillen (kwantitatief onderzoek) tussen vastgoedobjecten wordt daarom geen realistisch beeld van 

de werkelijkheid geschetst. Daarom wordt in dit onderzoek aan de hand van beoordelingscriteria (kwalitatief onderzoek) de 

meerwaarde voor de concurrentiepositie van vastgoed bepaald. 

Meerwaarde 

In dit onderzoek wordt met meerwaardecreatie gedoeld op de meerwaarde voor het gebied als geheel. De meerwaarde (of 

eventuele minderwaarde) die daardoor wordt gecreëerd voor specifieke partijen en/of individuen staat in dit onderzoek niet 

centraal. 
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01.05 ARCADIS 

Het afstudeeronderzoek wordt uitgevoerd bij het bedrijf ARCADIS. Bij ARCADIS valt de adviesgroep gebiedsontwikkeling 

onder de divisie Milieu & Ruimte, marktgroep ruimtelijke ontwikkeling. Gebiedsontwikkeling is volgens ARCADIS-directeur 

Mark Eibers een kwestie van samenwerken, vooruitzien en recht doen aan het bijzondere karakter van elke plek. Hij pleit 

voor een conceptuele benadering van gebiedsontwikkeling met een interdisciplinaire aanpak met daarbij ook een creatieve, 

resultaatgerichte blik. Er wordt eerst intensief nagedacht over een duurzaam, flexibel, draagbaar en ontwikkelbaar concept 

alvorens aan de slag gegaan wordt. Het succes van een gebiedsontwikkeling komt daardoor meer aan de voorkant van het 

proces te liggen. 

01.06 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt dieper ingegaan op het begrip gebiedsontwikkeling . In paragraaf 1van dit hoofdstuk worden enkele 

definities van gebiedsontwikkeling beschreven. Vervolgens wordt daaruit de definitie voor gebiedsontwikkeling geformuleerd 

welke voor dit onderzoek wordt aangehouden. De daaropvolgende paragrafen behandelen de kenmerkende aspecten die 

aan deze definitie van gebiedsontwikkeling zijn toe te wijzen . Aan de hand van de geformuleerde definitie, onderbouwd met 

de kenmerkende aspecten van deze definitie, worden de verschillende gebiedsontwikkelingen voor hoofdstuk 4 

geselecteerd. 

In hoofdstuk 3 wordt uitgewerkt hoe de beoordelingscriteria voor de concurrentiepositie van het vastgoed in kaart worden 

gebracht en hoe bepaald wordt wanneer sprake is van meerwaardecreatie. Daartoe wordt allereerst het begrip meerwaarde 

toegelicht en wordt aangegeven wanneer voor dit onderzoek sprake is van meerwaardecreatie bij gebiedsontwikkeling. 

Vervolgens wordt de concurrentiepositie van het vastgoed ingekaderd, waarna beoordelingscriteria worden vastgesteld om 

de waarde van de concurrentiepositie van het vastgoed in een gebied te kunnen aantonen. Deze beoordelingscriteria 

worden verwerkt in de vorm van een checklist. Op deze manier kan bepaald worden in welke mate en op welke manier 

meerwaarde bereikt wordt bij een gebiedsontwikkeling. 

In hoofdstuk 4 wordt een drietal gebiedsontwikkelingen getoetst aan de hand van de beoordelingscriteria uit hoofdstuk 3. 

Vervolgens worden de resultaten voorgelegd aan nauw en actief betrokkenen (experts) bij de planvorming en uitvoering van 

de betreffende gebiedsontwikkeling. Tevens wordt nagegaan in hoeverre de beoordelingscriteria voldoen en of er 

aanvullingen en/of aanpassingen nodig zijn. De belangrijkste onderdelen uit de interviews met betrekking tot de 

meerwaardecreatie voor de concurrentiepositie van het vastgoed worden besproken. Het hoofdstuk is zo opgebouwd dat 

per gebiedsontwikkeling eerst de beoordelingscriteria behandeld worden en daarna de belangrijkste onderdelen uit de 

interviews met de expert. 

In de laatste paragrafen wordt nagegaan in hoeverre meerwaarde voor de concurrentiepositie van het vastgoed is 

gecreëerd en in hoeverre de beoordelingscriteria aangepast dienen te worden. Eerst worden de resultaten naar aanleiding 

van de beoordelingscriteria besproken en vervolgens de resultaten uit de interviews. 

In hoofdstuk 5 wordt het onderzoek afgerond door het formuleren van een eindconclusie en het doen van aanbevelingen. 
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02 GEBIEDSONTWIKKELING, EEN ANDERE AANPAK!? 

In dit hoofdstuk wordt het begrip gebiedsontwikkeling verduidelijkt. In paragraaf 1 worden enkele definities van 

gebiedsonf'Nikkeling beschreven. Daaruit wordt vervolgens de definitie geformuleerd voor gebiedsonf'Nikkeling die voor dit 

onderzoek wordt aangehouden. Oe daaropvolgende paragrafen behandelen de kenmerkende aspecten van 

gebiedsontwikkeling. Aan de hand van de geformuleerde definitie, onderbouwd met de kenmerkende aspecten van deze 

definitie, worden de verschillende gebiedsonf'Nikkelingen voor hoofdstuk 4 geselecteerd. 
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02.01 Definitie van gebiedsontwikkeling 

In de inleiding werd opgemerkt dat gebiedsontwikkeling in principe niet iets is van het laatste decennium. Slechts de aanpak 

van gebiedsontwikkeling is gedurende deze periode aan verandering onderhevig geweest. "Integraal blijkt het toverwoord, 

integratie van beleidsvelden en een integrale afweging van belangen" (De Zeeuw, 2007). 

Of gebiedsontwikkeling nu nieuw is of niet, sinds 1990 blijken vele definities van gebiedsontwikkeling geformuleerd te zijn. 

Hieronder worden een aantal recente definities opgesomd en besproken. 

Gebiedsontwikkeling is de verzamelterm voor projec/en van substantiële omvang w~ann een bepaalde func/ie word/ 

ontwikkeld - bijvoorbeeld wonen, werken, winkelen en recrea/ie, al dan niet in combina/ie met elkaar of met de aanleg 

van infrastructuur. Daarbij kan hel gaan om nieuwe ontwikkeling als om herontwikkeling van bestaande locaties of 

gebieden en zowel om stedelijke als landelijke gebieden. 

Kenniscentum PPS, 2004 

Gebiedsontwikkeling is een containerbegrip voor grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk en hel stedelijk 

gebied. Voorbeelden zijn: herstructurering van woonwijken, herontwikkeling van centrum/winkelgebieden, aanleg van 

groenlwa/er/recrea/ie, aanleg van woonwijken/bedrijventerreinen in uitleggebieden en aanpassingen/uitbreidingen van 

infrastructuur. Bij integrale gebiedontwikkeling worden verschillende fUIJcties (zoals natuur, water infrastructuur, wonen, 

werken, en recreatie) met elkaar geïntegreerd tot een samenhangend programma. 

Wolting, 2006 

Bovenstaande definities komen in grote lijnen overeen. Beide definities geven aan dat het bij gebiedsontwikkeling gaat om 

omvangrijke (grootschalige) ontwikkelingen. De ontwikkeling omvat meerdere functies waarbij het kan gaan om 

herontwikkeling of een nieuwbouwontwikkeling in zowel het stedelijk als het landelijk gebied. Vooral Wolting (2006) voegt 

daar nadrukkelijk aan toe dat het belangrijk is de verschillende functies met elkaar te integreren tot een samenhangend 

programma. Beide definities zijn uitsluitend gericht op inhoudelijke aspecten . 

Bij gebiedsontwikkeling proberen overheden en marktpartijen te komen tot een samenhangende ondernemende 

aanpak voor verschil/ende functies in een gebied, zoals woningbouw, bedrijventerreinen, natuur- en 

landschapsantwikkeling, waterberging, openbaar groen en recreatiegroen. 

VROM, 2006a 

- ,,- - - -- - - -- --- -
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Gebiedsontwikke/ing is de bouw van woningen, de aanleg van infrastructuur, de realisatie van bedrijventerreinen, de 

waterbergingsopgave in het stedelijke gebied (fm méér) en veronderstelt in alle gevallen een integrale benadering van 

een vraagstuk op het gebied van Ruimtelijke Ontwikkeling. De ontwikkeling van een gebied is steeds vaker hel 

resultaat van een nauwe samenwerking tussen verschillende partijen. 

Moonen-Greve & van Dommelen, 2006 (Grip op gebiedsontwikkeling) 

Waar de eerste twee definities uitsluttend inhoudelijke aspecten benadrukken, voegt de tweede serie definities daar een 

extra dimensie aan toe, namelijk het procesmatige aspect. Bij gebiedsontwikkeling wordt tevens geprobeerd een nauwe 

samenwerking tot stand te brengen tussen verschillende partijen. Onder deze partijen kunnen verstaan worden de publieke 

en private partijen maar ook de gebruikers van de verschillende functies in een gebied. 

GebJedsontwikkeling is niels meer of minder dan een vorm van samenwerking lussen de overheid en private partijen. 

Gebiedsontwikkeling gaat uit van een integrale PPS-aanpak op basis van een gezamenlijk ontwikkelde visie. 

Deelnemende partijen brengen elk specifieke kennis in, doen waar ze goed in zijn en vullen elkaar zinvol aan. Vanuit 

de gebiedsvisie vindt aan de hand van een exploItalieopzei financiële verevening plaats. He l streVen is om de 

ontwikkelingswaarde (de overwinst) na aftrek van alle koslen en na aftrek van de winst in en voor het gebied te houden 

(Va/ue capturing) . 

Van der Gammen, 2006 (Grip op gebiedsontwikkeling) 

Van der Gammen (2006) gaat bij de omschrijving van gebiedsontwikkeling verder in op het procesmatige aspect van 

gebiedsontwikkeling en laat het inhoudelijke aspect achterwege. Volgens Van der Gammen (2006) is gebiedsontwikkeling 

een samenwerkingsverband (PPS3) tussen overheden en marktpartijen waarin, op basis van die samenwerking, de totale 

ontwikkeling tot stand komt. Met andere woorden, juist de samenwerking tussen de verschillende partijen is 

gebiedsontwikkeling. 

Alle definities gaan uit van integrale gebiedsontwikkeling maar zijn niet geheel eenduidig. Waar de eerste definities het 

'integrale' van gebiedsontwikkeling vooral koppelen aan inhoudelijke aspecten, koppelen de laatste definities het integrale 

vooral aan de procesmatige aspecten. Wat typerend is, is dat vrijwel alle definities uitgaan van een soort van ideaalbeeld 

van gebiedsontwikkeling. Uit voorgaande definities kan voor de omschrijving van integrale gebiedsontwikkeling het volgende 

worden samengevat. 

Gebiedsontwikkeling is (in willekeurige volgorde): 

een omvangrijke fysieke enlof functionele verandering van een gebied; 

het creëren van samenhang tussen verschillende functies (wonen, werken, openbare ruimte etc.); 

een herontwikkeling en/of nieuwbouwontwikkeling die voor kan komen in zowel het stedelijk als het landelijk 

gebied; 

rijk aan verschillende actoren en belanghebbenden; 

een vorm van samenwerking tussen publieke en private partijen . 

3 PPS staat voor publiekprivate samenwerking. In paragraaf 02.04 wordt hier verder op ingegaan. 
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Duidelijk wordt hieruit dat integrale gebiedsontwikkeling zowel inhoudelijke als procesmatige aspecten omvat. Dit wordt 

ondersteund door De Zeeuw (2007) die bij zijn intreerede aan de Technische Universiteit van Delft werd verklaarde dat 

proces en inhoud bij integrale gebiedsontwikkeling onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn . 

Een meest complete definitie van integrale gebiedsontwikkeling zou daarom beide aspecten moeten bevatten. De definitie 

van gebiedsontwikkeling die voor dit onderzoek wordt gedefinieerd luidt daarom als volg!: 

Gebledsontwlklcellng Is een omvangrijke ontwikkeling van een gebied waaml} altijd sprake Is van meerdere 

verschillende functies en waarin verschillende actoren en belanghebbenden, zowel publiek als privaat door 

middel van samenwerken een samenhangende fysieke en/ol functionele venmderlng realiseren. 

Hiermee is de complexiteit van integrale gebiedsontwikkeling aangegeven. Met de ontwikkeling van een gebied zijn tal van 

actoren (al dan niet door grondposities) en belanghebbenden (gebruikers van het gebied) gemoeid. "Integrale 

gebiedsontwikkeling vraagt daarom om sterk leiderschap en organiserend vermogen om een dergelijk proces te beheersen" 

(Van der Cammen, in grip op gebiedsontwikkeling 2006). Om deze reden is management (organisatie) van 

gebiedsontwikkeling erg belangrijk. 

Deze kenmerkende aspecten van integrale gebiedsontwikkeling worden in de volgende paragrafen verder uitgewerkt. 
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02.02 Fysieke en/of functionele verandering van een gebied 

Pleijte (2007) behandelt de fysieke en/of functionele verandering van een gebied . Het gebied wordt door haar ingedeeld 

naar context: binnenstedelijk, randstedelijk en buitenstedelijk. Randstedelijk is het gebied aan de rand van de stad, als het 

ware de dikke schil om de binnenstad. Het buitenstedelijk gebied ligt daar buiten. Binnen die context wordt een verder 

onderscheid gemaakt, bijvoorbeeld naar een binnenstedelijke OV-zone of een randstedelijk bedrijventerrein. 

De fysieke en/of functionele verandering van een dergelijk gebied wordt ingedeeld in een nieuwbouwontwikkeling of een 

herontwikkeling. Pleijte (2007) creëert op deze manier 'typen' gebiedsontwikkeling, bijvoorbeeld binnenstedelijke 

herontwikkeling van brownfields. Tabel 02.01 geeft hiervan een overzichl.4 

Binnenstadelljk 

Soort ontwikkeling 

NlèUWbouwontwikkeHng 

Vinex-Iocaties 
Openbaar vervoer knopen 
Bedrijventerreinen 
Grootschalige detailhandelsvestigingen 

Natuur/recreatie ontwikkeling 

HerontwlkkeHng 

Openbaar vervoer knooppunten 
Brownfields 
Stadscentra 

Openbaar vervoer knooppunten 
Brownfields 
Bedrijventerreinen 
Woonwijken 

Natuur/recreatie ontwikkeling 

typen 

Wigmans (2003), Daamen (2005) en VROM (2006b) omschrijven tevens typen gebiedsontwikkeling. Ze omschrijven 

enigszins dezelfde typen als Pleite (2007), hetzij met een andere benaming of onderverdeling. Deze typen komen neer op: 

stadsuitbreiding, herontwikkeling van stadscentra en naoorlogse woonwijken, revitalisering van bedrijventerreinen en 

transformatie van gebieden. In bijlage 01 wordt meer uitgelegd over deze typen. 

Van der Cam men (2006, in: Grip op gebiedsontwikkeling) geeft aan dat de gebiedsgrenzen niet automatisch die van 

bijvoorbeeld een buurt of wijk zijn zoals door gemeenten bepaald . Gebied betekent bij integrale gebiedsontwikkeling volgens 

hem een zeer pragmatisch begrensde geografische eenheid. Anders gezegd: de maximumgrenzen van een 

gebiedsontwikkeling zullen enerzijds gevormd worden door de grens aan procesmatige beheersing en anderzijds door de 

financiële mogelijkheden die een gebied in zich heeft. Aan de hand van de definities in dit hoofdstuk kan gesteld worden dat 

er pas sprake is van een gebiedsontwikkeling (oftewel een 'minimumgrens') wanneer in ieder geval verschillende functies 

(wonen, recreëren, werken etc.) aanwezig zijn. 

4 In het binnenstedelijk gebied zijn doorgaans geen nieuwbouwontwikkelingen omdat in dat gebied de beschikbare ruimte reeds (in ieder geval één keer) is 

ontwikkeld 
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02.03 Actoren bij gebiedsontwikkeling 

Vele partijen hebben invloed op een gebiedsontwikkeling omdat deze doorgaans zeer omvangrijk is. AI die partijen (zie 

figuur 02.02) hebben hun eigen specifieke belangen. In de literatuur5 wordt onderscheid gemaakt tussen publieke en private 

partijen en een derde groep die niet tot één van de eerst genoemden behoort. Deze groep wordt veelal bestempeld als 

overige belanghebbenden. De verschillende groepen en belangrijkste actoren per groep zullen kort worden toegelicht. 

PrOjedonlwikkelaa rs 

Eigenaren 

Figuur 02.02. Overzicht van de meest voomame actoren bij gebiedsontwikkeling 

Publieke partijen 

De publieke partijen worden doorgaans in drie niveaus opgedeeld: Het Rijk, de provincie en de gemeente (de gemeente 

vormt samen met het Waterschap de lokale overheid). Het Rijk, de provincie en de gemeente vormen samen de overheid. 

De overheid is verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening en de kwaliteit van de stedelijke omgeving en is daardoor een 

belangrijke speler in deze ruimtelijke ordening. Eerder werd reeds opgemerkt dat de hedendaagse ruimtelijke ordening 

onderhevig is aan verandering. Deze verandering wordt bevestigd in de nieuwe Nota Ruimte (2006). 'Decentraal wat kan, 

centraal wat moet', luidt het mollo van deze Nota. Kort gezegd betekent dit dat de provincies en gemeenten een meer 

actieve rol krijgen in de ruimtelijke ordening en het Rijk zich steeds meer beperkt tot het opzetten van een landelijk 

beleidskader. 

Rijksoverheid 

De rijksoverheid (het Rijk) heeft, met betrekking tot de ruimtelijke ordening, als primaire taak om beleidskaders op landelijk 

niveau op te zetten. Deze beleidskaders zijn (vooral) sturend voor het ruimtelijk beleid van de decentrale overheden. 

Provincie 

De provincie kan het best gezien worden als bemiddelaar tussen de rijksoverheid en gemeenten. De belangrijkste taak van 

de provincie is het opstellen van streekplannen (in de nieuwe wet ruimtelijke ordening zijn streekplannen gewijzigd in 

structuurvisies) aan de hand van het gestelde beleidskader van de rijksoverheid. In een streekplan staat ondermeer waar 

steden en dorpen kunnen uitbreiden en waar ruimte is voor landbouw, recreatie en natuur. Daarnaast vervult de provincie 

5 Deze paragraaf is gebaseerd op informatie uit: Daamen (2005), Pleijte (2007), Van de Ven (2005), Bruil et al. (2004) en Wolting (2006) 
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tevens een toetsingsfunctie doordat zij de bestemmingsplannen (bestaan in de nieuwe wet nog steeds, maar kennen 

andere eisen) van de gemeente moet goedkeuren. 

Regio 

Bij gebiedsontwikkeling ligt het te ontwikkelen gebied niet altijd binnen de gemeentegrenzen. Dit is vooral van toepassing bij 

kleinere gemeenten. Daarom zijn door de overheid regio's (samenwerkende gemeenten) aangewezen. De verwachting is 

dat de regionale samenwerking steeds belangrijker wordt en daarom heeft de rijksoverheid zich voorgenomen om ook de 

bevoegdheden van regio 's te vergroten. 

Gemeente 

De gemeente is het orgaan van de overheid dat rechtstreeks betrokken is bij de gebiedsontwikkeling. De gemeente bepaalt 

de ruimtelijke randvoorwaarden voor de ontwikkeling met als belangrijkste instrument het bestemmingsplan. Omdat alle 

ontwikkelingen moeten voldoen aan het bestemmingsplan, heeft de gemeente een belangrijke voorwaardenscheppende rol. 

Semi-publieke partij 

Daarnaast bestaat er nog een groep private ondernemingen met een (semi)publieke functie. Dit zijn de deels (of geheel) 

geprivatiseerde voormalige overheidsinstellingen zoals de Dienst Landelijk Gebied, natuurorganisalies etc. Deze instellingen 

kunnen (projectafhankelijk) als privaatbelanghebbenden fungeren. 

Private partijen 

Private partijen zijn particuliere bedrijven zonder publieke rechten en plichten . Het belangrijkste onderscheid in de groep van 

private partijen bij gebiedsontwikkeling is gelegen in het al dan niet bezitten van grond. Private partijen met grondposities 

kunnen in principe altijd participeren in een gebiedsontwikkeling vanwege het zelfrealisatiebeginsel, tenzij de gemeente 

gebruik maakt van onteigening. Partijen met grondposities kunnen zijn : projectontwikkelaars, aannemers, woningcorporaties 

en eigenaren (eigenaren van vastgoed in de vorm van verhuurders/beleggers, bewoners, winkeliers , boeren etc). Wanneer 

private partijen geen dominante grondpositie bezitten, kunnen de publieke partijen bepalen óf en welke private partijen 

worden betrokken. Hieronder worden de belangrijkste partijen besproken. 

Proj ectontwikkelaar 

Een projectontwikkelaar is een persoon of onderneming die (grote) projecten in de bouw voorbereidt en uit (laat) voer(t)(en). 

De projectontwikkelaar houdt zich op eigen risico bezig met de aankoop en/of ontwikkeling van grond of vastgoed om die na 

gereedkomen van het project weer te verkopen. Projectontwikkelaars streven naar een optimale kwaliteit tegen een zo laag 

mogelijke prijs. De belangrijkste doelstelling is, naast continuering van het bedrijf, de winst die gegenereerd wordt uit de 

ontwikkeling te maximaliseren. Een projectontwikkelaar verkoopt de ontwikkelde grond en/of het ontwikkelde vastgoed direct 

als het gerealiseerd is. Een projectontwikkelaar is dus geïnteresseerd in rendement op korte termijn. Tegenwoordig komt het 

steeds meer voor dat een projectontwikkeling gekoppeld wordt aan de belangen van een belegger, financier of 

bouwonderneming om de afzet en het rendement van de ontwikkelde grond en/of het ontwikkelde vastgoed te stimuleren. 
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Woningcorporatie 

Een woningcorporatie (ook wel 'sociale verhuurder' genoemd) was, volgens de officiële definitie, een privaatrechtelijke 

instelling (stichting of vereniging) die uitsluitend werkzaam is op het gebied van de volkshuisvesting6 voor mensen die niet of 

onvoldoende in staat zijn in hun eigen huisvesting te voldoen (KEI kenniscentrum , 2008). Het bouwen van de woningen voor 

deze doelgroep levert in de meeste gevallen financiële tekorten (onrendabele toppen) op. Daarom werden de 

woningcorporaties voorheen volledig door het Rijk gefinancierd en konden ze deze woningen bouwen . Halverwege de jaren 

negentig zijn de verhoudingen tussen het Rijk en de corporaties drastisch gewijzigd. De sociale huisvestingssector werd 

financieel verzelfstandigd. De belangen van een woningcorporatie zijn daardoor steeds verder verschoven van een zuiver 

maatschappelijk naar meer bedrijfsmatig, waarbij continuïteit voorop staat. Met andere woorden: er wordt sindsdien ook 

commercieel gebouwd om de onrendabele toppen van de maatschappelijke woonproductie te compenseren. 

In naoorlogse wijken tellen de belangen van woningcorporaties zwaar mee omdat zij daar vaak het grootste deel van de 

woningvoorraad bezitten. Maar ook bij nieuwbouwontwikkelingen worden woningcorporaties betrokken voor de afzet én 

ontwikkeling van sociale woningbouw. 

Belegger en financier 

Beleggers zijn financiële investeerders. Ze investeren doorgaans in een project of product dat over een langere periode een 

zo hoog mogelijk rendement kan opleveren tegen een zo laag mogelijk risicoprofiel. Daarom is het geen probleem als een 

project of product in de eerste periode weinig winstgevend is. Bij een financier ligt dat anders. Een financier, vaak een bank, 

is geïnteresseerd in het verstrekken van een hypotheek of projectfinanciering tegen een zo hoog mogelijke rente. Een 

financier wil meteen rendement van zijn investering en richt zich daarom op de korte termijn. Financiers worden vaak 

betrokken bij gebiedsontwikkelingen omdat de betrokken partijen dit niet volledig met eigen vermogen kunnen of willen 

financieren. Deze extra kosten voor het aantrekken van vreemd vermogen moeten uiteraard wel opwegen tegen het 

resultaat van de ontwikkeling . 

Overige belanghebbenden 

Deze groep is niet zo actief betrokken bij een gebiedsontwikkeling als de eerste twee groepen maar dient zeker niet 

uitgesloten te worden. Vooral voor het creëren van een voldoende breed draagvlak7 is het noodzakelijk om tijdens het 

proces met belanghebbenden te communiceren. Daar tegenover staat dat het een tijdrovend en complex proces is om alle 

belanghebbenden een specifieke rol in het besluitvormingsproces toe te delen. Hierover volgt meer in de volgende 

paragraaf. 

De overige belanghebbenden verschillen per type gebiedsontwikkeling. Binnenstedelijke herontwikkeling kent tal van 

eigenaren, ondernemers, bewoners en belanghebbenden op verschillende deelgebieden. Landelijke projecten hebben 

daarentegen vaak te maken met maatschappelijke organisaties voor milieu en landschap en agrariërs. 

De voornaamste belanghebbende partijen zijn bewoners, hurende ondernemers en belangenorganisaties. 

6 Met de term volkshuisvesting wordt 'het verschaffen van voldoende en doelmatige woningen aan het volk' aangeduid. De term kan ook breder worden 

opgevat en heeft dan betrekki ng op de wijze waarop het volk gehuisvest is. (Keeris, 2001 ) 

7 Het creëren van een breed draagvlak is noodzakelijk omdat iedere belanghebbende via het gerechtelijke pad invloed kan uitoefenen op de 

gebiedsontwikkeling wat vertraging of stagnatie tot gevolg kan hebben 
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Bewoner 

Bewoners kunnen in drie groepe ril worden onderscheiden. De eerste groep zijn de huiseigenaren. Deze huidige of nieuwe 

bewoners hebben een dubbel belang. Enerzijds zijn zij geïnteresseerd in de waardeontwikkeling van hun eigendom en 

anderzijds in het woongenot. De tweede groep wordt gevormd door de huurders. Deze huidige of nieuwe huurders zijn 

uitsluitend geïnteresseerd in het woongenot. De laatste groep zijn de omwonenden. Zij wonen in de omgeving maar worden 

niet direct getroffen door de gebiedsontwikkeling. Op termijn kunnen deze omwonenden wel degelijk positieve dan wel 

negatieve effecten ondervinden van die ontwikkeling, bijvoorbeeld in de waardeontwikkeling van hun vastgoed . 

Hurende ondernemer 

Een hurende ondernemer heeft baat bij goede afspraken over de huur nu en in de toekomst en over een eventuele tijdelijke 

huisvesting. Daarnaast kan het behoud van een bepaalde onderneming in een gebied de waarde van een gebied positief 

dan wel negatief beïnvloeden. 

Belangenorganisatie 

Het aantal en het doel van de belangenorganisaties is divers. Het belangrijkste kenmerk is dat ze opkomen voor een 

specifiek belang. Het succes van belangenorganisaties is sterk afhankelijk van hun achterban. 

02.04 Samenwerking bij gebiedsontwikkeljng 

Bij gebiedsontwikkeling is samenwerking tussen (semi)publieke en private partijen een veel voorkomend fenomeen. Een 

PPS (publiekprivate samenwerking) kan in Nederland doorgaans op twee manieren worden opgebouwd. Er kan gekozen 

worden voor een contractuele structuur of voor een structuur met één of meerdere rechtspersonen. Bij een contractuele 

structuur kan een samenwerking per fase worden aangegaan. De meest voorkomende contractuele 

samenwerkingsmodellen zijn afgeleid van het bouwclaim- en het concessiemodel (Daamen, 2005; Wolting (2006). 

Bij een samenwerking in de vorm van een rechtspersoon worden doorgaans meerdere fasen doorlopen (zie volgende 

paragraaD en soms wordt het contract zelfs voortgezet na de realisatiefase. Wanneer gekozen wordt voor een 

rechtspersoonstructuur is de besluitvorming afhankelijk van de regels die horen bij de gekozen juridische vorm. De 

juridische samenwerkingsvormen die in de praktijk worden toegepast worden een 'joint venture' genoemd. 

De meest voorname samenwerkingsmodellen zijn uitgewerkt in bijlage 02. 

De opvattingen over wanneer over te gaan tot samenwerking bij gebiedsontwikkeling zijn erg divers. 'In de aanpak van 

gebiedsontwikkeling is samenwerking een noodzakelijke voorwaarde' stelt de adviescommissie Gebiedsontwikkeling (2005). 

Volgens Hieninga (2006) is samenwerking een must omdat het van groot belang is het ontwikkelproces effectief en efficiënt 

te doorlopen. Van der Cammen (2006 , in: Grip op gebiedsontwikkeling) geeft aan dat samenwerking bij gebiedsontwikkeling 

meer snelheid kan opleveren omdat bijvoorbeeld communicatielijnen verbeteren, maar dat samenwerking ook 

beleidsprocessen nog complexer maakt wat ten koste kan gaan van de snelheid. 

Het al dan niet overgaan tot een vorm van samenwerking is afhankelijk van een aantal factoren. Daamen (2005) omschrijft 

drie criteria om over te gaan tot samenwerking bij gebiedsontwikkeling. Als door de samenwerking de risico's beperkt 

kunnen worden, de kennis wordt verbreed en de kosten en baten worden verdeeld, kan een samenwerkingsverband 

rendabel zijn. 
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Het ministerie van VROM (2008) geeft in haar publicatie 'Kracht van samenwerking' aan dat samenwerking niet 

vanzelfsprekend is en dat ook goede resultaten bereikt kunnen worden als partijen ieder afzonderlijk hun eigen taken 

uitvoeren. Tevens geeft het ministerie te kennen dat samenwerking geen doel op zichzelf is maar dat er een duidelijke reden 

voor moet zijn . Daarom onderscheidt ook VROM criteria, in de vorm van motieven, om al dan niet over te gaan tot een 

samenwerkingsverband. Als aanvulling op Daamen (2005) onderscheidt VROM ook procesmatige motieven: 

Inhoudelijke motieven 

Gebiedsontwikkeling' betekent vaak een gelijktijdige aanpak van woningen, openbare ruimten en de sociaaleconomische 

structuur in de omgeving. Door een gezamenlijke planvorming kan gebruik worden gemaakt van de kennis die de betrokken 

partijen bezitten. Door samenwerking is een betere planning mogelijk en dat kan leiden tot een efficiënter proces en betere 

verkoopresultaten. 

Financiële motieven 

Samenwerking kan leiden tot een betere verdeling van kosten en baten waardoor rendabele en onrendabele onderdelen 

van een plan verevend kunnen worden. Tevens kan het risicoprofiel verlaagd worden voor zowel de private als de publieke 

partijen doordat de risico's neergelegd worden bij de partij die ze het beste kan beheersen. 

Procesmatige motieven 

Doordat deelnemende partijen zich voor de duur van de samenwerking vastleggen, waarmee partijen zich verbinden om 

daadwerkelijk de plannen uit te voeren, stijgt de kans dat een plan wordt gerealiseerd. Door samenwerking hebben 

meerdere partijen zeggenschap over een project en dat kan ten goede komen aan betrokkenheid en draagvlak. 

Veel gemeenten hebben gebiedsontwikkeling ontdekt en zijn erin gestapt. Maar meI name de nieuwe 

samenwerkingsopgave, het opbouwen van vertrouwensrelaties mei de markt, vergt een zekere incubatietijd. 

Van der Cammen, 2006 (Grip op gebiedsontwikkeling) 

02.05 Management van gebiedsontwikkeling 

Om het bovenstaande in goede banen te leiden, speelt management een sleutelrol bij gebiedsontwikkeling. 

Gebiedsontwikkeling werd tot voor kort vooral als een project benaderd. Daarom werd projectmanagement toegepast. Bij 

projectmanagement wordt ervan uitgegaan dat de omgeving, problemen en oplossingen kenbaar, helder en stabiel zijn 

(Pleijte, 2005; Heurter, 2007). Dat wil zeggen dat er heldere doelstellingen en duidelijke randvoorwaarden kunnen worden 

opgesteld en dat van tevoren het eindresultaat bekend is. Een stabiele of statische omgeving is dus een belangrijke 

voorwaarde voor deze vorm van management. 

Gebiedsontwikkeling wordt gekenmerkt door een lange looptijd en door vele en van tijd tot tijd wisselende personen en op 

allerlei vlakken kunnen velerlei veranderingen optreden waardoor vooraf gestelde doelen moeten worden aangepast of zelfs 

D. Spooren . 2009 



MEERWAARDECREA nE bij INTEGRALE GEBIEDSONTWIKKELING 

verwijderd8. Kortom: de doelen kunnen op voorhand niet precies worden vastgelegd. Zowel de theorie over 

projectmanagement als de projectmanager in praktijk weten hier niet goed mee om te gaan (Daamen, 2005). 

Een dynamische omgeving vraagt om een flexibele inrichting en daarom om procesmanagement. Het voordeel van 

procesmanagement is dat het niet alleen doelbereikend maar ook doelzoekend georiënteerd is (Daamen, 2005). Om 

dergelijk omvangrijke projecten te kunnen managen worden ze opgedeeld in fasen (zie bijlage 03). Bij procesmanagement 

gaat het erom stap voor stap, actie voor actie, fase voor fase de interacties in het proces op te bouwen. Vertaald naar 

gebiedsontwikkeling is de belangrijkste taak van een procesmanager alle partijen (shareholders en stakeholders) die de 

besluitvorming kunnen vertragen , versnellen, blokkeren of verrijken bij het proces te betrekken (Heurter, 2007). Van belang 

is vooraf te bepalen wanneer de deelnemers (marktpartijen maar ook lagere overheden) precies moeten instappen en op 

welke wijze de partijen betrokken kunnen worden. Wanneer bekend is hoe elke partij betrokken is, kan worden nagedacht 

over een eventueel samenwerkingsverband. 

Je moet met alle partijen, op alle niveaus en in a/le disciplines contact houden vanuit de centrale vraag: hoe brengen we 

alle belangen in balans met het oog op de technische, financiële en maatschappelijk/sociale haalbaarheid? 

Anneke Swart, 2006 (Grip op gebiedsontwikkeling) 

02.06 Conclusie 

In dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat integrale gebiedsontwikkeling kan omschreven worden op basis van zowel 

inhoudelijke als procesmatige aspecten. Daarom is gebiedsontwikkeling: 

een omvangrijke fysieke enlof functionele verandering van een gebied; 

o het gebied bevat altijd meerdere verschillende functies (wonen, recreëren, werk etc.) 

het creëren van samenhang tussen de verschillende functies (wonen, werken, recreren, openbare ruimte etc.) ; 

een herontwikkeling enlof nieuwbouwontwikkelin9' die voor kan komen in zowel het stedelijk als het landelijk 

gebied; 

rijk aan verschillende actoren en belanghebbenden; 

o rijksoverheid , provincie, gemeente, projectontwikkelaar, belegger, bewoners etc. 

een vorm van samenwerking tussen publieke en private partijen. 

o een contractuele samenwerking of een samenwerking in de vorm van een rechtspersoon 

De definitie van gebiedsontwikkeling die voor dit onderzoek wordt gedefinieerd luidt daarom als volgt: 

Gebiedsontwikkeling ;5 een omvangrijke ontwikkeling van een gebied waarbij altijd sprake Is van meerdere 

velSchlllende functies en waarin verschillende actoren en belanghebbenden, zowel publiek als privaat door 

middel van samenwerken een samenhangende fysieke en/ol functionele verandering realiseren. 

8 Gedurende de looptijd van een gebiedsontwikkeling kunnen bijvoorbeeld (al dan niet gedwongen) bestuurswisselingen plaatsvinden waardoor 

opvattingen veranderen. Maar door de lange looptijd veranderen bijvoorbeeld ook de conjunctuur en trends. 
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03 WAARDEREN VAN DE CONCURRENTIEPOSITIE VAN 

VASTGOED 

In dit hoofdstuk wordt uitgewerkt hoe de beoordelingscriteria voor de concurrentiepositie van het vastgoed in kaart worden 

gebracht en hoe bepaald wordt wanneer sprake is van meerwaardecreatie. Daartoe wordt allereerst het begrip meerwaarde 

toegelicht en wordt aangegeven wanneer voor dit onderzoek sprake is van meerwaardecrealie bij gebiedsontwikkeling. 

Vervolgens wordt de concurrentiepositie van het vastgoed ingekaderd, waama beoordelingscriteria worden vastgesteld om 

de waarde van de concurrentiepositie van het vastgoed in een gebied te kunnen aantonen. Deze beoordelingscriteria 

worden verwerkt in de vorm van een checklist. Op deze manier kan bepaald worden in welke mate en op welke manier 

meerwaarde bereikt wordt bij een gebiedsontwikkeling. 
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03.01 Meerwaarde 

Vaak wordt overgegaan tot gebiedsontwikkeling wanneer dit noodzakelijk is voor een bepaald gebied (bijvoorbeeld door 

grote leegstand, ernstige veroudering of onveiligheid). Een gebiedsontwikkeling heeft dus als doel te zorgen dat de status 

van het ontwikkelde gebied verbeterd wordt ten opzichte van de oude of huidige status van het gebied. 

Maar verbetering betekent niet per definitie meerwaarde. Voor dit onderzoek is van belang aan te kunnen tonen wanneer 

daadwerkelijk sprake is van meerwaardecreatie. Daarom wordt dit begrip in deze paragraaf verder uitgewerkt. 

Om een definitie van het begrip meerwaardecreatie te kunnen formuleren, zal eerst de definitie van "waarde" helder moeten 

zijn. Van Dale (2009) geeft als definitie van waarde drie mogelijkheden binnen de context van het huidige onderzoek: 

betekenis die iets heeft als bezit of ruilobject; 

(waarden) zedelijke, esthetische of persoonlijke betekenis van iets; 

(waardes) getal, bedrag dat de meter aanwijst. 

Frijns (2007) geeft in zijn rapport de volgende definitie van waardecreatie (gebaseerd op Pine & Gilmore, 1999): 

'Waardecreatie is het leveren van nieuwe waarde (iets extra's) door uit oude en nieuwe bronnen te putten'. 

Dat kan op 4 manieren: 

creatie van iets nieuws; 

terugvallen op iets dat al gedaan is; 

iets te verbeteren; 

toepassing van iets dat al gebruikt is. 

Aangenomen wordt dat waardecreatie het leveren van nieuwe waarde is. Bij dit onderzoek wordt gekeken naar 

meerwaardecreatie. Waar waardecreatie uit gaat van nieuwe (of verbeterde) waarde, gaat meerwaardecreatie nog een 

stapje verder. Nieuwe waarde creëren wil dus niet per definitie zeggen dat er ook sprake is van meerwaardecreatie. Maar 

voor meerwaardecreatie moet tenminste sprake zijn van een nieuwe (of verbeterde) waarde. Er is pas daadwerkelijk sprake 

van meerwaarde wanneer met deze nieuwe (of verbeterde) waarde tevens een gewenste situatie ontstaat. Bij een 

gebiedsontwikkeling kan sprake zijn van een verbeterde waarde, bijvoorbeeld van een slechte situatie naar een minder 

slechte situatie maar voor meerwaardecreatie gaat het erom dat de verbeterde waarde minimaal een gewenste situatie 

omvat. 

03.02 Concurrentiepositie van vastgoed 

Wat betreft de concurrentiepositie van vastgoed wordt geen directe verduidelijking gegeven in de literatuur. Het begrip 

concurrentie wordt in de meeste literatuur gekoppeld aan het vakgebied bedrijfseconomie. Keeris (2001) geeft aan dat het 

begrip concurrentie een algemeen gehanteerd, niet gespecificeerd begrip is waarmee het totaal van de 

ondernemingsactiviteiten binnen het krachtveld van soortgelijke activiteiten van een of meer concurrenten wordt aangeduid 

en dat daar ook strategischltactisch op is afgestemd. Van Dale (2009) heeft het bij concurrentie over de strijd waarin de ene 

partij beter probeert te zijn dan de andere. Bij concurrentiepositie noemt Van Dale (2009) de positie van een bedrijf ten 

opzichte van andere bedrijven die dezelfde goederen of diensten leveren. 
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Vertaald naar de concurrentiepositie van het vastgoed betekent dit: de positie van het vastgoed in een gebied ten opzichte 

van gelijksoortig vastgoed in andere gebieden. Dit onderzoek gaat na in hoeverre meerwaarde wordt gecreëerd voor de 

concurrentiepositie van vastgoed door gebiedsontwikkeling . Om de waarde van die positie aantoonbaar en inzichtelijk te 

maken zal een waarderingssysteem worden opgesteld. 

Alvorens over te gaan tot het realiseren van een dergelijk waarderingssysteem, wordt eerst het begrip vastgoed in een 

bredere context geplaatst. Keeris (2001) verduidelijkt dit begrip als volgt: 

"Vastgoed is de grond en het daarop voor de langere termijn gebouwde, inclusief de aard- en nagelvaste zaken en al die 

zaken, welke volgens algemene verkeersopvatfingen onderdeel van die zaak uitmaken en bestemd zijn om het betreffende 

object duurzaam te dienen en niet verwijdert kunnen worden, zonder dat het karakter enlof de functionaliteit van dat object 

daarmee wordt aangetast, alsmede de daarop rustende beperkt zakelijke rechten." 

Montanus (2007) onderscheidt daartoe 4 verschillende groepen vastgoed: 

Publiek vastgoed (overheidsgebouwen, openbare gebouwen, infrastructuur etc.); 

Woningvastgoed (koop- en huurwoningen, recreatiewoningen, garages etc.); 

Commercieel vastgoed (kantoren, winkels, bedrijfsruimten, parkeergarages etc.); 

Specifiek vastgoed (kerken, benzinestations, scholen, ziekenhuizen etc.). 

De handel in vastgoed is normaliter zeer levendig9, vastgoed is daarom onlosmakelijk verbonden met de vastgoedmarkt. 

Vraag en aanbod ontmoeten elkaar hier. Prijsvorming vindt plaats al naar gelang de vraag en het aanbod zich ten opzichte 

van elkaar verhouden. "De vraag naar vastgoed komt voort uit de activiteiten van mensen en organisaties, gericht op 

behoeftebevrediging: wonen, verblijven, onderwijzen, werken etcefera" (Beukering, 2008a). De vastgoedmarkt wordt 

gekenmerkt door gelijksoortige doch heterogene goederen. Dit wil zeggen dat hoewel alle goederen op elkaar lijken, ze niet 

volkomen aan elkaar gelijk zijn. Economen zien deze markt dan ook als een vorm van 'monopolistische competitie' : de 

aanbieders van goederen zijn met elkaar in competitie, maar elke aanbieder van een specifieke variant heeft een monopolie 

op precies die variant (De graaff et al, 2007). 

De vastgoedmarkt wordt gezien als een markt die inefficiënt en weinig transparant is. Uit de literatuur blijkt dat deze markt in 

het geval van een vragersmarkt kan worden omschreven als een heterogene oligopoli. Oligopoli is een marktvorm met 

weinig aanbieders en veel vragers, waarbij de aangeboden producten zich in eigenschappen onderscheiden van de 

producten van concurrenten. Er kan ook sprake zijn van een aanbiedersmarkt: een heterogene oligopsonie. Dit is een 

marktvorm met veel aanbieders en weinig vragers. 

Tot aan 2008 kenmerkte de vastgoedmarkt zich als een vragersmarkt (Beukering, 2008b). Een uitzondering hierop vormde 

de markt van verouderde vastgoedobjecten waar relatief veel aanbod van, maar weinig vraag naar is (Montanus, 2007). 

Veel aanbod en weinig vraag leiden onherroepelijk tot leegstand. 

9 Gezien de huidige economische crisis is deze handel momenteel niet zo levendig als de afgelopen jaren. 
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Zoals eerder beschreven vindt er normaliter een zeer levendige handel in vastgoed plaats. Vandaar dat deze sector met 

name interessant is voor beleggingsinstellingen. Wanneer gesproken wordt over vastgoed in de beleggingssfeer zijn drie 

onderdelen van belang (Weisz, 2006; Keeris, 2006; Hageman, 2002): locatie, locatie, locatie. Beleid dat is gericht op de 

verwachte waardeontwikkeling van vastgoed overstijgt per definitie het niveau van het individuele vastgoedobject. Vastgoed 

is dan ook meer dan alleen steen. 'Wie aan vastgoedsturing doe/, neemt ook altijd de locatie mee in zijn overwegingen' 

(Rooijakkers, 2007). Niet alleen het vastgoedobject op zichzelf is dus van belang, maar ook de omgeving waarin het 

vastgoedobject zich bevindt. 

Wie naar waardecreatie sireeh, lal rekening moeten houden met de behoeften van bewoners en gebruikers nu én in 

de toekomst. 

Peter Noordanus (2006 , Waardecreatie bij gebiedsontwikkelIng) 

Vastgoedgebruikers bepalen in belangrijke mate de behoefte aan vastgoed (Beukering, 2008a) en zij stellen steeds hogere 

eisen aan de plek waar zij wonen, werken en winkelen. 'De sfeer, de uitstraling, kortom de beleving van het geheel, dát is 

wat gebruikers belangrijk vinden' (FGHBank, 2008). Ondanks het feit dat de vastgoedmarkt (in ieder geval) tot aan 2008 

werd gekenmerkt door een vragers markt, dus veel vraag en weinig aanbod, is het toch van belang dat de wensen van de 

vastgoedgebruiker met betrekking tot het vastgoedobject en de vastgoedomgeving worden nageleefd. 

Uit het voorgaande valt op te maken dat drie onderwerpen van belang zijn met betrekking tot de meerwaarde voor de 

concurrentiepositie van vastgoed: 

de lokale vastgoedmarkt; 

de kwalneit van de omgeving van het vastgoedobject; 

de kwaliteit van het vastgoedobject. 

Als aanvulling op bovenstaande opsomming is het van belang te weten dat, met betrekking tot de meerwaarde voor de 

concurrentiepositie van vastgoed, zowel het vastgoedobject als de vastgoedomgeving in belangrijke mate moet voldoen aan 

de wensen van de vastgoedgebruikers. De vastgoedgebruikers bepalen daarom in belangrijke mate de gewenste kwaliteit 

van het vastgoedobject en de vastgoedomgeving. 

03.03 Waarderen van vastgoed 

Het waarderen van vastgoed gebeurt vaak kwantitatief. Aan de hand van een taxatie wordt een prijs toegekend aan een 

vastgoedobject (Weisz, 2006; Ten Have, 2007). Als hulpmiddel bij een taxatie wordt vaak een "checklist" gebruikt. Een 

checklist dient ervoor om minder subjectief en meer weloverwogen tot een oordeel te komen en uiteindelijk beter te kunnen 

communiceren over de resultaten valil een taxatie. De getaxeerde waarde is praktisch nooit in overeenstemming met de 

reële verkoopprijs, omdat deze prijs afhankelijk is van vele onvoorspelbare factoren (zie paragraaf 01 .04). De getaxeerde 

waarde is daarom niet bruikbaar voor dit onderzoek. 

Aan de hand van de indicatoren van een checklist kan echter gestructureerd in kaart worden gebracht op welke 

(deel)aspecten vastgoed gewaardeerd kan worden. Een dergelijke checklist biedt daarom een goed uitgangspunt voor het 

opstellen van een waarderingsstelsel. 
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De matrix die Keeris (2006) hanteert voor de waardebepaling van vastgoed bevat de drie onderwerpen. Deze matrix is een 

checklist om de risico's van een bepaald object te beoordelen aan de hand van drie hooldonderwerpen: gebouw-, locatie

en marktaspecten. Zie tabel 03.01. 

Tabel 03.01. Risicomatrix als checklist voorde waardebepaling van een vas!goedobjecl. (gebaseettJ op de tabel van Keeris, 2006) 

De risico matrix van Keeris gaat uit van een beoordeling van deelaspecten op basis van een vijlpuntsschaal. Baarda et al. 

(2001) geven aan dat de driepunts- en de vijfpuntsschaal de meest gebruikte beoordelingsschalen zijn voor dergelijke 

onderzoek en dat het aantal schalen afhankelijk is van de complexiteit van de beoordeling . 

Voor dit onderzoek is het van belang aan te kunnen tonen in hoeverre bij een gebiedsontwikkeling een gewenste situatie 

ontstaat (zie 03 .01). Pas wanneer een gewenste situatie ontstaat, is sprake van meerwaarde. Verwacht wordt dat voor dit 

onderzoek een driepuntsschaal (ongewenst, neutraal, gewenst) te beperkt blijft voor een goede beoordeling, Bijvoorbeeld 

wanneer een situatie ontstaat waarbij in grote mate voldaan wordt aan de wensten), maar niet geheel. Er dient in dit geval 

gekozen te worden voor de score neutraal of gewenst, met andere woorden geen of juist wel gecreëerde meerwaarde. Een 

vijfpuntsschaal daarentegen geeft iets meer ruimte voor nuance. Daarom wordt ervoor gekozen voor dit onderzoek de 

vijfpuntsschaal (zeer ongewenst, ongewenst, neutraal, gewenst, zeer gewenst) aan te houden op de manier die is getoond 

in tabel 03.02. 

zeer ongewenst 

2 ongewenst 

3 neutraal 

4 gewenst 

5 zeer gewenst 

Deze score wordt toegepast wanneer de gecreëerde situatie tegen praktisch alle wensen in gaat 

Deze score wordt toegepast als in grote mate een ongewenste situatie ontstaat 

Deze score wordt toegepast wanneer nauwelijks sprake is van een gewenste situatie, maar ook geen sprake is van 
een ongewenste situatie 

Deze score wordt toegepast als in belangrijke mate aan de wensen wordt voldaan 

Deze score wordt toegepast als aan alle wensen wordt voldaan 

Tabel 03,02. Overzicht van de vettJeling van de vijfpuntsschaal 

Om de score op de deelaspecten te kunnen bepalen dienen beoordelingscriteria te worden opgesteld. Deze 

beoordelingscriteria worden per type vastgoed bepaald. Daarom dient eerst vastgesteld te worden welke typen vastgoed 

(zie opsomming Montanus, 2007) beoordeeld dienen te worden. 
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De vastgoedtypen woningen, winkels10 en kantoren worden beschouwd als de belangrijkste beleggingscategorieën in het 

stedelijk gebied11 (Weisz, 2006; Montanus, 2007). Daarvan komen woningen en kantoren het meest voor in het stedelijk 

gebied (Beukering, 2008b; Rooijakkers, 2007). Daar komt nog bij dat bij een gebiedsontwikkeling het metrage van deze 

vastgoedtypen vaak verruit het meest aanwezig is (Wolting, 2006). Uit de literatuur blijkt dat de vastgoedtypen kantoren en 

woningen het meest voorkomen en dat het voor de handel de meest interessante objecten zijn. Daarom wordt aangenomen 

dat deze typen vastgoed de belangrijkste invloed hebben op de concurrentiepositie. 

Deze vastgoedtypen worden niet per object beoordeeld omdat het in dit onderzoek immers gaat om gebiedsontwikkeling. 

Daarom wordt op gebiedsniveau1 beoordeeld. Oit betekent dat alle vastgoedobjec!en in het ontwikkelde gebied van één type 

tezamen, als zijnde gelijke objecten, beoordeeld worden. Belangrijk hierbij is dat vooral negatieve uitschieters expliciet 

benoemd worden en zwaarder meetellen in de beoordeling, want het gaat immers over meerwaardecreatie. 

In de volgende paragrafen worden beide typen besproken en worden de beoordelingscriteria toegekend. Per onderwerp 

(markt, omgeving en object) worden de verschillende beoordelingscriteria beargumenteerd en vervolgens in een 

vijfpuntsschaal weergegeven. 

Uit de voorgaande tekst blijkt dat de vastgoedmarkt (voor zowel kantoren als woningen) inefficiënt en weinig transparant is. 

Daarbij zijn trends uit het verleden niet zondermeer door te vertalen naar de toekomst en biedt de huidige financiële crisis 

extra onzekerheid over deze toekomst. Dit maakt de beoordeling van de markt voor beide vastgoedtypen behoorlijk 

complex. Daarom worden de beoordelingscriteria voor zowel kantoren als woningen zó opgesteld dat getoetst wordt op 

basis van de huidige (2009) gegevens12 . Voor enkele onderdelen van zowel de woning- als de kantorenmarkt worden cijfers 

uit 2008 aangehouden, omdat de cijfers over 2009 nog niet bekend zijn . 

Voor de beoordelingscriteria met betrekking tot de marktaspecten zijn op procentuele basis grenzen aangegeven voor de 

score. Grenzen die op deze manier worden bepaald zijn altijd discutabel. Bij het bepalen van de grenzen is uitgegaan van 

een in de praktijk hanteerbare spreiding. De kracht zit echter in het feit dat alle gebiedsontwikkelingen op een consequente 

manier beoordeeld worden waardoor het mogelijk wordt ze met elkaar te vergelijken. 

03.04 Waarderen van de concurrentiepositie van kantoorpanden 

Na de Tweede Wereldoorlog vond een snelle economische ontwikkeling plaats. Dit leidde tot een snelle groei van de 

dienstensector die uiteindelijk de kantoorindustrie zou overheersen. Aan het begin van de 20e eeuw bestond nog geen 10% 

van de beroepsbevolking uit kantoorwerkers. Bij aanvang van de 21 e eeuw bracht minstens 25% van onze werkende 

bevolking zijn leven door binnen de muren van een kantoorruimte (Frankema, 2003). Het aantal kantoorwerkers is de 

afgelopen eeuw dus enorm gestegen. 

10 HiertJij wordt uitgegaan van een winkelgebied met tenminste de omvang van een buurtwinkelcentnum (ca. 10 winkels). 

11 Ook bedrijfsruimten zijn over het algemeen een belangrijke beleggingscategorie, maar deze worden niel (meer) gerealiseerd in het stedelijk gebied en 

zijn daarom voor dit onderzoek niet rel.evan!. 

12 Het aspect huurontwikkeling is de risicomatrix van Keeris (2006) wordt daarom niet meegenomen in de beoordeling. 
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Markt 

De huidige kantorenmarkt 13 wordt gekenmerkt door een krappe arbeidsmarkt die zorgt voor een belemmering van de 

uitbreidingsvraag naar kantoorruimte. Ondanks de negatieve economische ontwikkelingen is de jaaropname in 2008 

landelijk uitgekomen op circa 1,5 miljoen m2 waarmee toch het opnameniveau van 2002, 2003 en 2004 geëvenaard wordt. 

De grootste problemen doen zich dan ook voor aan de aanbodzijde. Vooral het structurele aanbod is onwenselijk hoog. 

Hierdoor groeien vraag en aanbod steeds verder uit elkaar. De extra nieuwbouw van kantoorruimte vertaalt zich vrijwel 

direct in een toename van het aantal leegstaande vierkante meters in het totale aanbod. De huurprijzen zijn de afgelopen 

jaren licht gestegen, vooral in het nieuwbouwsegment. "De strijd om de gunst van de huurder is nog steeds hevig, er is 

sprake van een huurdersmark" (FGHBank,2008). Per regio zijn echter wezenlijke verschillen waar te nemen met betrekking 

tot bijvoorbeeld de leegstand en het huurprijsniveau. Deze zullen verderop in dit rapport aan de orde komen. 

Volgens de riscomatrix van Keeris (2006) is voor het beoordelen van de markt een drietal onderdelen belangrijk: 

leegstand (vraag- en aanbodverhouding); 

markthuurniveau; 

concurrerende ontwikkelingen. 

In de samenvattingen van FGHBank (2008) en DTZZadelhoff (200ob) die de kantorenmarkt beschrijven, komen deze drie 

onderwerpen nadrukkelijk aan bod . Daarom wordt op basis van deze onderwerpen de beoordelingscriteria voor de 

kantorenmarkt opgesteld . 

Per onderdeel worden de marktgegevens van het ontwikkelde gebied vergeleken met het regionaal en het landelijk 

gemiddelde. Enerzijds om te kunnen bepalen of de marktontwikkeling een lokaal effect is of een logisch gevolg van een 

landelijke tendens14 Anderzijds wordt daardoor, bij de beoordeling, rekening gehouden met de concurrentiepositie van het 

gebied ten opzichte van andere gebieden. 

Leegstand 

Voor de vraag- en aanbodverhouding is het van belang te weten wat de opname en het aanbod van kantoorruimte in 

vierkante meters is en hoe de vraag- en aanbodverhouding zich de laatste jaren heeft ontwikkeld. Aan de hand van deze 

gegevens kan het leegstandspercentage worden bepaald. Hierbij is het van belang te weten in welke mate sprake is van 

structurele leegstand. Door het leegstandpercentage van het ontwikkelde gebied te vergelijken met het landelijk en het 

regionaal gemiddelde kan bepaald worden hoe kantoorpanden in dit gebied op dit onderdeel presteren. Voor de beoordeling 

geldt zowel het landelijk als het regionaal gemiddelde als neutraal. 

13 Gebaseerd op FGHBank (2008) en DTZZadefhoff (200Bb). 

" Denk daartJij aan de huidige economische crisis waarbij de marktontwikkelingen voor een gebied een negatief beeld kunnen schetsen. Door deze cijfers 

te vergelijken met het landelijk gemiddelde kan bepaald worden in hoeverre op dit moment echt sprake is van een slechtere (of misschien betere) 

ontwikkeling. 
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Zeer ongewenst ongewenst neutraal gewenst zeer gewenst 
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Markthuurniveau 

Voor dit onderdeel wordt gekeken naar de huurprijzen op de betreffende kantoorlocatie . De hoogte van de tophuren zegt 

veel over de gewildheid van de kantoorlocatie (Wei sz, 2006; Beukering, 2008b). Daarom worden de tophuren van de 

betreffende kantoorlocatie vergeleken met de gemiddelde landelijke en regionale tophuren voor kantoorruimte. Om deze 

huurprijzen te kunnen vergelijken, wordt de huurprijs teruggerekend naar vierkante meter prijzen op jaarbasis. Voor de 

beoordeling geldt zowel het landelijk als het regionaal gemiddelde als neutraal.15 

Zeer ongewenst ongewenst neutraal gewenst zeer gewensl 
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Concurrerende ontwikkelingen 

Voor de beoordeling van dit onderdeel wordt nagegaan in hoeverre nieuwe kantoorruimte in de directe omgeving wordt 

toegevoegd. Door veel nieuwe kantoorruimte toe te voegen wordt de concurrentie tussen kantoorlocaties groter en neemt 

de kans op leegstand toe. De mate van concurrentie wordt bepaald door het aantal vierkante meters dat in de omgeving 

wordt bijgebouwd in verhouding te zien tot het totaal aantal vierkante meters in het ontwikkelde gebied. Voor de beoordeling 

van deze eventuele toevoeging van kantoorruimte wordt het aantal geplande vierkante meters procentueel gekoppeld aan 

het aantal vierkante meters die in het ontwikkelde gebied gerealiseerd (gaan) worden16. 

Zeer ongewenst ongewenst neutraal gewenst zeer gewenst 

15 Bij de vergelijking van het landelijk en het regionaal gemiddetde voor zowel het leegstandspercentage als het huurprijsniveau wordt in de checklist de 

afwijking in procenten uitgedrukt. Voor het leegstandspercentage wordt die verge lijking in hele procenten tot het leegstandspercentage bedoeld 

(leegstandspercentage is bijvoorbeeld 12%,5% hoger of tager betekend respectievelijk 17% en 7%). Voor het huurprijsniveau betekend deze vergelijking 

het aangegeven percentage van de huurprijs per vier1<ante meter. 

16 Er wordt aangenomen dat reeds bestaande kantoorru imte niet voor extra concurrentie gaat zorgen, want de gevolgen daarvan zijn al verwerkt in het 

heersende leegstandspercentage en huurprijsniveau. 
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Omgeving 

Voor het beoordelen van de omgeving van gebouwen geeft Keeris (2006) wederom drie aspecten: 

bereikbaarheid met de auto en het openbaar vervoer; 

kwaliteit van de omgeving; 

parkeermogelijkheden. 

Berenschot, DTZZadelhoff, DEGW en de Kamer van Koophandel hebben aan de hand van afzonderlijk onderzoek ieder een 

eigen onderverdeling in kantoororganisaties aangebracht op grond van verschillende uitgangspunten (Van de Ven, 2005). 

Meerdere malen is geprobeerd de kantoororganisaties in te kaderen en te benaderen als één geheel, onderverdeeld in 

verschillende groepen met specifieke kenmerken, om zodoende een typologie op te stellen. Maar telkens blijkt weer dat de 

kantoorhoudende organisatie zich niet zuiver laat inkaderen. 

Uit deze verschillende onderzoeken valt echter wel op te maken dat onderstaande aspecten steeds genoemd worden met 

betrekking tot de kantooromgeving en daarom van algemeen belang worden geacht: 

bereikbaarheid van de locatie; 

parkeermogelijkheden; 

voorzieningenniveau in de omgeving. 

Uit deze opsomming valt op te maken dat de bereikbaarheid en de parkeermogelijkheden overeenkomen. Keeris (2006) 

noemt tevens de kwaliteit van de omgeving. Voor de omgeving van kantoorpanden wordt daar onder verstaan het 

voorzieningenniveau in de omgeving. 

Om deze onderdelen te beoordelen wordt een beroep gedaan op de REN (2003)17 die ontwikkeld is om het prestatieniveau 

van kantoorpanden in kaart te brengen. De REN maakt onderscheid in verschillende aspecten van kantoorpanden en hun 

omgeving die beoordeeld kunnen worden. 

Bereikbaarheid 

Voor de bereikbaarheid met de auto zijn twee factoren van belang: de filegevoeligheid en de nabijheid van een 

autosnelweg. De filegevoeligheid wordt beïnvloed door bijvoorbeeld het aantal verkeerslichten, wegversmallingen, 

spoorwegovergangen etc. Aangenomen wordt dat een grotere afstand tot de snelweg een negatief effect heeft op de 

filegevoeligheid. De afstand tot de snelweg wordt daarom als indicatie aangehouden voor de beoordeling, waarbij het gaat 

om de afstand over de weg en niet de afstand hemelsbreed. 

Zeer ongewenst ongewenst neutraal gewenst zeer gewenst 
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De bereikbaarheid met het openbaar vervoer wordt beoordeeld op basis van de reistijd tussen het dichtstbijzijnde intercity 

station en de betreffende locatie. 

17 De Real Estate Norm (REN) is in de vorige eeuw ontwikkeld en werd voor het eerst gepubliceerd in 1991 . In de daarop volgende jaren is het product 

verbeterd . Dit heeft uiteindelijk geleid tot de uitgave van de REN 2003. 
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Zeer ongewenst o~gewens t neutraal gewenst zeer gewenst 

Voor beide onderdelen zijn de beoordelingscriteria overgenomen van de REN (2003). 

Parkeren 

De parkeermogelijkheden worden uitgebreid behandeld in de REN (2003). Zo is onderscheid gemaakt tussen openbaar 

parkeren voor bezoekers, parkeren op het eigen terrein en de parkeercapaciteit (parkeernorm) op het eigen terrein. 

Voor de parkeermogelijkheden voor bezoekers wordt de mate van beschikbare parkeergelegenheid in een straal van 250 

meter (loopafstand) van het kantoorpand aangehouden. 

Voor het parkeren op eigen terrein wordt nagegaan in hoeverre deze mogelijkheid bestaat en, wanneer dit mogelijk is, op 

welke manier. Hierbij schept de parkeernorm de belangrijkste voorwaarde.18 

Zeer ongewenst o~gewenst neutraal gewenst zeer gewe~st 
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Voor beide onderdelen zijn de beoordelingscriteria van de REN (2003) aangehouden. 

Kwaliteit omgeving 

In de opsomming van Van de Ven (2005) wordt aangegeven dat het voorzieningenniveau in de omgeving van algemeen 

belang is. Aan de hand van de REN (2003) kan dat voorzieningenniveau worden beoordeeld. 

Voor de beoordeling van het voorzieningenniveau is het aantal voorzieningen op maximale loopafstand (500 meter) 

relevant. De REN (2003) gaat uit van drie voorzieningen voor kantoorlocaties: winkels voor de dagel ijkse levensbehoefte, 

geldautomaten en restaurants (voor zakenlunch). Daarbij geldt de aanwezigheid van winkels voor de dagelijkse 

levensbehoefte als belangrijkste. Ook voor dit onderdeel zijn de beoordelingscriteria van de REN (2003) aangehouden. 

11 Bijvoorbeeld een parkeemorm van 1 :250. dat wil zeggen dat er 1 parkeerplaats beschikbaar is per 250 m2 bruto vloeroppervlak. Dit komt neer op 1 

parkeerplaats voor circa 10 werkplekken. 
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Zeer ongewenst ongewenst neutraat gewenst leer gewenst 

Object 
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Voor het beoordelen van vastgoedobjecten geeft Keeris (2006) twee relevante aspecten: 

de markttechnische kwaliteit; 

de fysieke kwaliteit van het gebouwen installaties. 

AIiIIIIdad _wInWI • 
"'*,".1*'" cIvarae ....... 

Uit de onderzoeken van Berenschot, DTZZadelhoff, DEGW en de Kamer van Koophandel bleken twee aspecten van 

algemeen belang voor het kantoorobject: de representativiteit en de staat van onderhoud van het kantoorpand (Van de Ven, 

2005). Beide aspecten voor kantoorpanden sluiten aan op de algemene aspecten voor gebouwen van Keeris (2006). 

'Duurzaam' is het toverwoord van het afgelopen decennium in de vastgoedwereld. Duurzaam ontwikkelen19 mag daarom bij 

de beoordeling van de markttechnische kwaliteit zeker niet ontbreken. 

Markttechnische kwaliteit 

Met de representativiteit van een kantoorgebouw wordt bedoeld dat het gebouw de indruk opwekt die aansluit bij het 

gewenste imago. Met behulp van de REN (2003) worden de beoordelingscriteria voor de representativiteit van het 

kantoorpand bepaald. Representativiteit kan daarom worden gekoppeld aan de door de REN (2003) omschreven 

onderwerpen: afwerkingsniveau en uitstraling van het gebouw. 

Het afwerkingsniveau kan volgens de REN (2003) getypeerd worden als sober, standaard en hoogwaardig, wat inhoudt dat 

de beoordeling van dit onderdeel een behoorlijk subjectief karakter krijgt. De REN (2003) maakt bij die beoordeling 

onderscheid tussen de entree en de rest van het gebouw. 

De uitstraling van het gebouw wordt voor een belangrijk deel bepaald door het beeld dat de bezoeker krijgt. Daarom baseert 

de REN (2003) de uitstraling van het kantoorpand hoofdzakelijk op basis van de eigenschappen van de hoofdentree en 

formuleert de volgende voorwaarden: 

de hoofdentree is zichtbaarheid vanaf de openbare weg; 

de hoofdentree is herkenbaarheid in de gevel van het gebouw; 

er is een balie aanwezig voor portier of receptie; 

de entreehal is groter dan 50 m2; 

er zijn meer dan twee soorten voorzieningen aanwezig (zitruimte, garderobe, toilet etc.). 

19 Een duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling welke voorziet in de behoefte van de huidige generatie, zonder dat daarmee (al te veel) inbreuk wordt 

gedaan op natuur· en milieuwaarden, zodat voor de toekomstige generaties de mogelijkheid in deze ook in hun behoefte te voorzien niet in gevaar wordt 

gebracht. (Keeris, 2001) 
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Zeer ongewerst ongewenst neut raai gewenst zeer gewenst 

De term duurzaam kan worden gekoppeld aan een hoogwaardig afwerkingsniveau (extern) zoals besproken op de vorige 

bladzijde. Door een hoogwaardig afwerkingsniveau toe te passen kan bijvoorbeeld het gebouw een langere periode 

overbruggen waarin het qua fysieke uitstraling aantrekkelijk blijft voor kopers enlof huurders. 

De inrichting van kantoorgebouwen (intern) kan ook gekoppeld worden aan de term duurzaam. Deze inrichting is namelijk 

behoorlijk trendgevoelig en daarom in de afgelopen jaren dan ook meerdere keren veranderd20 Keeris (2006) en Frankema 

(2003) verduidelijken dit verschijnsel aan de hand van kantoorconcepten (zie figuur 03.01). 

Eo 
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~~ 
i - 0 

~ ~l 
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Rguur 03.01 Kantoorconcepten; Cellenkantoor (meeSl traditioneel). GlOepsruimtekantoor en combikantoor (vlnl) 

Vooral bij de traditionele kantoorconcepten is het stramien van de draagconstructie aangepast op de inrichting van het 

kantoorgebouw, waardoor vernieuwende kantoorconcepten niet of nauwelijks gerealiseerd kunnen worden. "De traditionele 

kantoorconcepten zijn achterhaald, want nieuwe technologie opent de deur naar flexibeler werken" (Frankema, 2003). 

Om in te kunnen spelen op de verandering van deze kantoortrends is het van belang intern zo min mogelijk 'obstakels' 

(kolommen en liggers) van de draagconstructie te realiseren.21 Op deze manier kunnen ook nieuwe trends op het gebied 

van kantoorinrichting in de toekomst eenvoudig gerealiseerd worden. 

Zeer ongewenst ongewenst neutraal gewenst zeer gewenst 

20 Dit verklaart voor een groot deel de grote leegstand van verouderde kantoorpanden. 

21 Dit veroorzaakt vaak een enorme toename van de kosten omdat aanpassingen doorgevoerd moeten worden aan de draagconstructie. Bijvoorbeeld: 

grotere overspanningen leiden tot hogere liggers en dus tot hogere verdiepingshoogten, wat inhoudt dat de totate gevel ook hoger wordt en dus meer 

materaal nodig is. Daarom wordt vaak gekeken naar een acceptabele prijs-kwaliteitverhouding (Beukering, 2008b). 
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Fysieke kwaliteit van het gebouwen installaties 

De fysieke kwaliteit van het gebouwen de installaties wordt beoordeeld door de staat van onderhoud van het gebouw in 

kaart te brengen22. De fysieke kwaliteit van gebouwen en installaties is namelijk goed te koppelen aan de 'leeftijd' van 

gebouwen. Een nieuwbouwpand beschikt over de beste fysieke kwaliteit omdat het gebouwen de installaties voldoen aan 

de huidige kwaliteitseisen. Naarmate een gebouw 'ouder' wordt, treden (met betrekking tot de technische staat van het 

gebouwen de installaties) gebreken op door gebruik, slijtage, weerinvloeden, vandalisme etc. Over het algemeen wordt 

door de jaren heen klein onderhoud verricht (schilderwerk, reinigen, herstellen van kleine gebreken etc.). De technische 

kwaliteit van het gebouwen de installaties wordt dan niet verbeterd maar zoveel mogelijk in stand gehouden. Het 

prestatievermogen van het gebouw neemt daarom jaarlijks af. Voor bouwkundige onderdelen wordt normaal gesproken een 

afschrijftermijn van 50 jaar aangehouden. Voor gebouwgebonden- en gebruikersinstallaties en vaste inrichting (keuken, 

toiletten etc.) van gebouwen is deze periode een stuk korter, namelijk 15-20 jaar. In deze periode moet daarom 

noodzakelijkerwijs groot onderhoud of renovatie plaatsvinden, waarmee het prestatievermogen van het gebouwen de 

installaties wordt opgewaardeerd. 

Voor de beoordelingscriteria betekent dit dat een gebouw in nieuwbouwstaat (0-1 jaar oud) het best beoordeeld wordt. 

Wanneer een gebouw 'ouder' is dan 20 jaar en/of over een periode van 20 jaar geen groot onderhoud is gepleegd of niet is 

gerenoveerd, ontstaat een minder gewenste situatie wat resulteert in een slechtste beoordeling. 

03.05 Waarderen van de concurrentiepositie van woningen 

Tijdens de vorige eeuw zijn een aantal verschuivingen geweest van de stad naar de rustige buitenwijken en dorpen en 

vervolgens weer terug naar de stad. Voor 1980 was namelijk sprake van suburbanisatie: mensen trokken massaal weg uit 

de stad door bijvoorbeeld gebrek aan ruimte en overlast in de vorm van lawaai en luchtvervuiling . Sinds 1980 is in 

Nederland sprake van re-urbanisatie. Mensen gingen inzien dat vooral het grote aanbod aan voorzieningen in de stad 

voordelig is. De stadcentra werden steeds dichter bebouwd. Tevens werd de binnenstad een aantrekkelijker 

recreatiegebied, zowel overdag (breed scala aan winkels) als 's avonds (breed scala aan uitgaansmogelijkheden). De 

parkeerdruk en bereikbaarheid van binnensteden zijn de laatste 20 jaar enorm toegenomen. In elke grote binnenstad is in 

principe sprake van parkeerproblematiek en problematische bereikbaarheid. Deze onderwerpen dienen daarom een vast 

punt op de agenda te zijn bij een gebiedsontwikkeling (Beukering, 2008a). 

In tegenstelling tot de kantorenmarkt is de woningmarkt niet geheel commercieel. Een aanzienlijk deel van het 

huurwoningaanbod in Nederland bestaat uit sociale huurwoningen (Beukering, 2008a). Bij sociale huurwoningen is geen 

sprake van marktwerking omdat de hoogte van de huur wordt vastgelegd door Rijksbeleid. Daarnaast kan elke 

woningbezitter (een deel van) zijn of haar woning verhuren, waardoor gegevens over koop- en huurmarkt overlappen. 

22 Gebaseerd op Beukering (2008b) en Keyner el al (2003). 
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Bovendien blijkt dat de wensen met betrekking tot de woning en de omgeving niet wezenlijk verschillen tussen een huurder

of een eigenaar-bewoner (Van der Zalm , 2004). 

Daarom is ervoor gekozen om de beoordeling van de concurrentiepositie van woningen alleen te baseren op koopwoningen. 

Markt 

De woningmarkt is een belangrijke peiler van de Nederlandse economie. Het is een complexe markt waar verschillende 

deelmarkten (grond , bouwen kapitaal) in relatie tot elkaar staan. Daar komt bij dat de overheid de woningmarkt reguleert via 

wet- en regelgeving en financiële instrumenten (FGHbank, 2008). In de praktijk is van een optimale marktwerking dus 

nauwelijks sprake. 

De effecten van de crisis op de huidige woningmarkt23 lijken nu daadwerkelijk aangetoond te kunnen worden. In 2008 is een 

gemiddelde opnamedaling geconstateerd van 3% ten opzicht van 2007, terwijl het aanbod met bijna 15% is gestegen ten 

opzicht van 2007. 

Het kadaster en het CBS hebben berekend dat een bestaande woning in 2008 gemiddeld 2,5% duurder was dan een jaar 

ervoor. Dat betekent de kleinste stijging sinds 2003. 

Het aantal transacties lijkt voor 2009, na een slechte start aan het begin van het jaar, licht te stijgen in vergelijking tot het 

jaar 2008. Dit komt vooral door de lage rente en doordat de woningprijzen zijn gedaald (NVM-voorzitter Ger Hukker, april 

2009). De toekomst zal echter moeten uitwijzen in hoeverre deze ontwikkelingen zich zullen doorzetten. 

Ook voor dit type vastgoed geldt dat per regio aanzienlijke verschillen zijn waar te nemen die verderop in dit rapport 

verduidelijkt worden. 

De woningmarkt kent een verdeling naar typen woningen. Elk woningtype heeft specifieke markteigenschappen met 

betrekking tot leegstandspercentage, koopniveau en concurrerende ontwikkelingen. Daarom is het van belang , met 

betrekking tot de meerwaarde voor dit onderdeel , dat de verschillende typen apart beoordeeld worden. De verdeling van 

deze typen geschied in de literatuur op vele verschillende manieren . Voor dit onderzoek wordt op basis van de NVM (2009a) 

en VROM (2009) de volgende verdeling aangehouden: 

rijtjeswoningen (hoek- en tussenwoningen) ; 

semi-vrijstaande woningen; 

vrijstaande woningen; 

appartementen . 

Voor elk type woning dat in het plangebied voorkomt, wordt de marktbeoordeling apart uitgevoerd . 

Wederom wordt aan de hand van de risicomatrix van Keeris (2006) de basis gelegd voor het realiseren van de 

beoordelingscriteria . Volgens deze matrix is voor het beoordelen van de markt een drietal onderdelen belangrijk: 

leegstand (vraag- en aanbodverhouding); 

markthuurniveau (wordt voor woningen veranderd in marktkoopniveau); 

concurrerende ontwikkelingen. 

Per onderdeel worden de marktgegevens van het ontwikkelde gebied weer vergeleken met het regionaal en het landelijk 

gemiddelde. 

23 Gebaseerd op hel FGHBank (2008) en VROM (2009) 
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Leegstand 

Voor de beoordelingscriteria is het van belang te weten wat het aanbod24 aan koopwoningen is ten opzicht van de totale 

koopwoningvoorraad om het leegstandspercentage te kunnen bepalen. Maar op zowel landelijk als regionaal niveau worden 

praktisch geen gegevens met betrekking tot deze materie vertrekt waardoor het niet mogelijk is hierop te vergelijken. 

Daarom is ervoor gekozen om de beoordelingscriteria voor dit onderdeel te baseren op het aanbod van woonruimte in het 

ontwikkelde gebied ten opzichte van de totale voorraad in het ontwikkelde gebied. Voor een gewenste situatie wordt 

uitgegaan van een gangbaar leegstandspercentage voor woonruimte van ongeveer 5% van de totale voorraad (NVM, 

2009a). 

Zeer ongewenst o~gewens: neutraal gewenst leer gewenst 

u.r ___ dt .. ........... 
Marktkoopniveau 
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Voor dit onderdeel wordt gekeken naar de verkoopprijzen voor de betreffende woningtypen. Ook hier wordt uitgegaan dat de 

verkoopprijs veel zegt over de gewildheid van de locatie . De verkoopprijzen uit het ontwikkelde gebied worden vergeleken 

met de gemiddelde verkoopprijzen van dat woningtype op landelijk en regionaal niveau. Om deze verkoopprijzen te kunnen 

vergelijken, wordt de prijs teruggerekend naar vierkante meter prijzen. Voor de beoordeling geldt zowel het landelijk als het 

regionaal gemiddelde als neutraal. 

Zeer ongewenst ongel'lenst neutraal gewenst Leer gewenst 
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Concurrentie 

Voor de beoordeling van dit onderdeel wordt meegenomen in hoeverre nieuwe, soortgelijke (overeenkomstige doelgroep en 

woonmilieu) koopwoningen in de directe omgeving worden toegevoegd. Door veel nieuwe woonruimte in hetzelfde 

woonmilieu toe te voegen wordt de concurrentie tussen woonlocaties groter en neemt de kans op leegstand toe. De mate 

van concurrentie wordt bepaald door het aantal vierkante meters dat in de omgeving wordt bijgebouwd in verhouding te zien 

tot het totaal aantal vierkante meters in het ontwikkelde gebied. Voor de beoordeling van deze eventuele toevoeging van 

woonruimte wordt het aantal geplande vierkante meters procentueel gekoppeld aan het aantal vierkante meters die in het 

ontwikkelde gebied gerealiseerd (gaan) worden2s. 

2' Het aanbod van koopwoningen staat, in tegenstelling tot bij kantoorpanden, niet gelijk aan de leegstand van koopwoningen omdat huiseigenaren vaak 

pas de woning ve~a ten op het moment dat de woning verkocht is. Het aanbod betekent in dit geval het aantal te koop staande woningen in een gebied , die 

al dan niet leeg staan. Gemakshalve wordt in het vervolg van dit rapport gesproken van leegstand bij koopwoningen. 

25 Er wordt aangenomen dat reeds bestaande woonruimte niet voor extra conQJrrentie gaat zorgen, want de gevolgen daarvan zijn al verwerkt in het 

heersende leegstandspercentage en koopprijsniveau . 
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Omgeving 

Voor het beoordelen van de omgeving van gebouwen geeft Keeris (2006) de volgende drie aspecten: 

bereikbaarheid met de auto en het openbaar vervoer; 

kwaliteit van de omgeving; 

parkeermogelijkheden. 

Het belang van de woon- of leefomgeving wordt steeds groter. Ondanks het feit dat verschillende doelgroepen (studenten, 

senioren, gezinnen met kinderen etc.) verschillende specifieke wensen hebben met betrekking tot de inrichting van de 

woonomgeving, is op basis van verschillende onderzoeken26 een aantal basiselementen toe te kennen die voor elke 

doelgroep relevant zijn. Het gaat daarbij vooral om de beschikbaarheid en bereikbaarheid van verschillende diensten en 

voorzieningen . Uit diezelfde onderzoeken blijkt geenszins het belang van de beschikbaarheid van parkeervoorzieningen 

nabij de woning. 

Kwaliteit omgeving 

De kwaliteit van de omgeving wordt voor een groot deel bepaald door de bereikbaarheid en beschikbaarheid van 

verschillende diensten en voorzieningen . Uit de literatuur27 blijkt dat behoefte is aan: 

openbare diensten; 

openbare voorzieningen; 

recreatieve voorzieningen; 

winkelvoorzieningen voor de dagelijkse behoefte 

Een gewenste situatie ontstaat als er in ieder geval één voorziening of dienst per onderdeel op loopafstand aanwezig is en 

meerdere andere op fietsafstand (Van der Zalm, 2004 ; Ten Have, 2007). De bereikbaarheid (maximale loop- en 

fietsafstand) wordt daarom gekoppeld aan de beschikbaarheid van de voorzieningen en daaruit volgen de 

beoord elingscriteria . 

Frijns (2007) en Ten Have (2007) hebben het over het belang van de beschikbaarheid van openbare diensten en 

voorzieningen. Onder openbare diensten worden verstaan een bibliotheek, buurthuis, medische hulppost etc. 

Zeer ongewerst ongewenst neutraal gewenst zeer gewenst 

Geen cI __ --'a lip ~ a. ..... l8IIII8ZIgop 14. .... 1!ft&'8Z1g op 
en lalllfhld ~"ap""'" ~'·2op........., 

26 Woningbehoefte Onderzoek (2006), Van der Zalm (2004), Frijns (2007) en Ten Have (2007). 

27 Van der Zalm (2004), Frijns (2007), Ten Have (2007), Ploemakers (2006) en Soeterboek (2006) 
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Onder openbare voorzieningen wordt verstaan: openbaar groen en/of andere openbare ruimtes , fiets- en wandelroutes etc. 

Zeer ongewerst ongewenst neutraal gewenst zeer gewenst 

Frijns (2007) en Van der Zalm (2004) voegen daar nog het belang van recreatieve voorzieningen zoals restaurants/cafés, 

theater/bioscoop, sport- en health centers etc. aan toe. 

Zeer ongewenst ongewenst neutraal gewenst zeer gewenst 

Ploegmakers (2006) en Soeterboek (2006) leggen de nadruk, in tegenstelling tot Van der Zalm (2004)28, op het belang van 

winkels voor dagelijkse behoefte in de nabijheid van woningen. 

Zeer ongewenst ongewenst neutraal gewenst zeer gewenst 

Ten Have (2007) en Frijns (2007) wijzen op de mogelijkheid van overlast als gevolg van het wonen nabij voorzieningen, 

verkeersknooppunten, stations etc. Overlast kan dan veroorzaakt worden door bijvoorb'eeld verkeersdrukte, 

parkeerproblemen en geluidsoverlast en zorgt voor een minder gewenste leefsituatie. Daarom is dit onderdeel van belang 

voor de concurrentiepositie van vastgoed en wordt het opgenomen in de beoordelingscriteria. 

Zeer ongewenst ongewenst neutraal gewenst zeer gewenst 

Object 

Voor het beoordelen van vastgoedobjecten geeft Keeris (2006) twee aspecten: 

de markttechnische kwaliteit; 

de fysieke kwaliteit van het gebouwen installaties. 

Wonen wordt steeds meer een onderdeel van de sociaal-psychologische streefbeelden die mensen hebben. 'De waarde 

van vastgoed wordt sterk bepaald door de wijk of de scene waar we bij willen horen' (Noordanus, 2006 , in: waardecreatie bij 

28 Van der Zalm (2004) geeft aan dat de behoefte aan winkels in de directe omgeving sterk afhankelijk is van de doetgroep terwijl Ploegmakers (2006) en 

Soeternoek (2006) aangeven dat vooral de winkels tot de primaire woonwens behoren ongeacht de doelgroep. 
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gebiedsontwikkeling). Daarom is veel onderzoek gedaan naar de woonbehoefte van de Nederlandse bevolking door 

bijvoorbeeld het ministerie van VROM (Het Woononderzoek Nederland, voorheen Woningbehoefte Onderderzoek), Mitros 

(woonbelevingsgroepen), gemeente Groningen (Groninger Methode) etc. In deze onderzoeken worden huishoudensvormen 

gekoppeld aan woonwensen die vervolgens gekoppeld worden aan woningtypen. 

De ontwikkeling van het aantal huishoudens hangt af van ontwikkelingen in de bevolkingsopbouw en van het 

huishoudensvormende gedrag van die bevolking. De huishoudensontwikkeling is sterk bepalend voor de ontwikkeling van 

de woningbehoefte (kwantitatief: het aantal woningen dat er nodig is en kwalitatief: de woningbehoefte van specifieke 

groepen zoals ouderen en alleenstaanden). Ook de economische ontwikkeling is van invloed op de woningbehoefte. Het 

gaat dan met name om het soort woningen dat gevraagd wordt. Uiteraard is de werkelijkheid complexer en beinvloeden 

deze ontwikkelingen elkaar wederzijds (VROM, 2007). Voor elk onderzoek variëren de typen in aantal, complexiteit en 

diversiteit. 

Volgens Van der Zalm (2004) zijn een zestal factoren van algemeen belang bij de keuze van een huis: 

aantal gewenste kamers 

de prijs van de woning 

het woningtype 

wijk/gemeente 

nabijheid van voorzieningen 

de onderhoudsstaat 

Een opmerkelijk resultaat uit haar onderzoek is dat de wensen van huurders en kopers nauwelijks verschillen. 

Markttechnische kwaliteit 

Bij het bepalen van de markttechnische kwaliteit van een woning wordt de complexiteit van de woningmarkt nog eens 

duidelijk. Voor de markttechnische kwaliteit van woningen kan uitgegaan worden van een combinatie van twee gegevens: 

het woonmilieu van het gebied er;! het aantal woningzoekenden (met specifieke wensen betreffende het woningtype) naar 

dat woonmilieu (www.afbresearch.nl. 2009; Van der Zalm, 2004). 

Voor het stedelijk gebied zijn een viertal woonmilieus te onderscheiden (www.afbresearch.nl . 2009): 

centrumstedelijk woonmilieu; 

buiten-centrum woonmilieu; 

groenstedelijk woonmil ieu; 

centrumdorps woonmilieu. 

Elk woonmilieu heeft specifieke eigenschappen. In bijlage 04 zijn deze eigenschappen kort weergegeven. 

Zoals eerder opgemerkt, dienen de woningzoekenden verdeeld te worden naar typen (doelgroepen). Vervolgens kan 

bepaald worden aan welk(e) type(n) woningen behoefte is/zou zijn, hetgeen een behoorlijk omvangrijk proces is. Daarbij is 

niet zeker of een woningzoekende per definitie in het ontwikkelde gebied wil blijven wonen. Net buiten het gebied kan 

immers ook geschikte woonruimte gevonden worden zonder dat de woningzoekende zich buiten zijn of haar gewenste 

woon milieu vestigt. In de praktijk worden voor een gebiedsontwikkeling vaak meerdere onderzoeken uitgevoerd om 

(enigszins) inzicht te krijgen in deze materie (Van der Zalm, 2004; Beukering, 200Ba). Dit geeft aan dat aan een adequate 

beoordeling van dit onderdeel een uitvoerig onderzoek ten grondslag dient te liggen. Voor het huidige onderzoek is dit te 

omvangrijk. Bovendien worden bij het beoordelen van de woningmarkt een aantal van deze aspecten behandeld, hetzij op 
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een minder gedetailleerd niveau, woordoor op macroniveau weldegelijk deze onderdelen beoordeeld worden. Daarom is 

besloten om de markttechnische kwaliteit van woningen niet op te nemen in het waarderingsstelsel. 

Fysieke kwaliteit van het gebouwen installaties 

Voor de beoordeling zijn alleen koopwoningen meegenomen. De wooneigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het 

onderhoud van de woningen. Omdat vaak veel koopwoningen in een gebied aanwezig zijn en het aan de eigenaar van de 

woning is wanneer en hoe de woning wordt onderhouden, is dit op gebiedsniveau niet in kaart te brengen. Daarom kan dit 

onderdeel niet worden beoordeeld en zodoende niet opgenomen in het waarderingsstelseF9. 

03.06 Conclusie 

Aangenomen wordt dat waardecreatie het leveren van nieuwe waarde is. Bij dit onderzoek wordt gekeken naar 

IIlillLrwaardecreatie. Nieuwe waarde creëren wil dus niet per definitie zeggen dat er ook sprake is van meerwaardecreatie. 

Maar voor meerwaardecreatie moet tenminste sprake zijn van een nieuwe (of verbeterde) waarde. Er is pas daadwerkelijk 

sprake van meerwaarde wanneer met deze nieuwe (of verbeterde) waarde tevens een gewenste situatie ontstaat. 

De concurrentiepositie van vastgoed is de positie van het vastgoed in een gebied ten opzichte van gelijksoortig vastgoed in 

andere gebieden. Dit onderzoek gaat na in hoeverre meerwaarde wordt gecreëerd voor de concurrentiepositie van vastgoed 

door gebiedsontwikkeling. De meerwaarde voor de concurrentiepositie van vastgoed wordt in kaart gebracht op basis van 

twee vastgoedtypen: 

kantoorpanden; 

koopwoningen. 

Deze vastgoedtypen worden niet per object beoordeeld omdat het in dit onderzoek immers gaat om gebiedsontwikkeling . 

Daarom wordt op gebiedsniveau beoordeeld. Dit betekent dat alle vastgoedobjecten in het ontwikkelde gebied van één type 

tezamen, als zijnde gelijke objecten, beoordeeld worden. Belangrijk hierbij is dat vooral negatieve uitschieters expliciet 

benoemd worden en zwaarder meetellen in de beoordeling, want het gaat immers om meerwaardecreatie. 

Met betrekking tot de meerwaarde voor de concurrentiepositie worden deze typen vastgoed getoetst op basis van de 

volgende beoordelingscriteria: 

de aansluiting op de lokale vastgoedmarkt (kantoorpanden en koopwoningen): 

o leegstand ten opzichte van het landelijk en regionaal gemiddelde; 

o huur- of koopniveau ten opzichte van het landelijk en regionaal gemiddelde; 

o vierkante meters concurrerende ontwikkelingen ten opzichte van de ontwikkelde vierkante meters. 

de kwaliteit van de omgeving van kantoorpanden: 

o bereikbaarheid met auto; 

o bereikbaarheid met openbaar vervoer; 

o parkeergelegenheid voor bezoekers; 

29 Aangenomen kan worden dat een woningeigenaar voldoende investeert om de prestaties van zi jn of haar woning op peil te hou den omdat anders het 

eigen kapitaal wordt vernietigd. 
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o parkeercapaciteit op het eigen terrein ; 

o aanwezige voorzieningenniveau. 

de kwaliteit van de omgeving van koopwoningen: 

o beschikbaarheid en bereikbaarheid van openbare diensten; 

o beschikbaarheid en bereikbaarheid van openbare voorzieningen; 

o beschikbaarheid en bereikbaarheid van recreatieve voorzieningen; 

o beschikbaarheid en bereikbaarheid van winkelvoorzieningen voor de dagelijkse behoefte ; 

o mate van overlast. 

de kwaliteit van kantoorpanden: 

o afwerkingsniveau kantoorpand; 

o uitstraling van het kantoorpand ; 

o duurzaamheid van het pand; 

o staat van onderhoud van het pand. 

De beoordelingscriteria voor de kantoorpanden en koopwoningen zijn verwerkt in checklisten. Deze zijn bijgevoegd in 

bijlage 05. 

Aan de hand van deze checklisten wordt de positie van de typen vastgoed beoordeeld . De score voor de verschillende 

beoordelingscriteria wordt bepaald op basis van een vijfpuntsschaal. Hierbij vertegenwoordigt de meest linker kolom de 

minst gewenste situatie en de meest rechter kolom de meest gewenste situatie. Uit de literatuur blijkt dat bij 

meerwaardecreatie de verbeterde waarde minimaal een gewenste situatie omvat. Daarom is in dit onderzoek pas sprake 

van meerwaarde als de score van de beoordelingscriteria in kolom 4 of 5 uitkomt. 
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04 MEERWAARDE VOOR DE CONCURRENTIEPOSITIE VAN 

VASTGOED BIJ GEBIEDSONTWIKKELING 

In dit hoofdstuk wordt een drietal gebiedsontwikkelingen getoetst aan de hand van de beoordelingscriteria uit hoofdstuk 3. 

Vervolgens worden de resultaten voorgelegd aan nauw en actief betrokkenen (experts) bij de planvorming en uitvoering van 

de betreffende gebiedsontwikkeling. Tevens wordt nagegaan in hoeverre de beoordelingscriteria voldoen en of er 

aanvullingen enlof aanpassingen nodig zijn. De belangrijkste onderdelen uit de interviews met betrekking tot de 

meerwaardecreatie voor de concurrentiepositie van het vastgoed worden besproken. Het hoofdstuk is zo opgebouwd dat 

per gebiedsontwikkeling eerst de beoordelingscriteria behandeld worden en daarna de belangrijkste onderdelen uit de 

interviews met de expert. 

In de laatste paragrafen wordt nagegaan in hoeverre meerwaarde voor de concurrentiepositie van het vastgoed is 

gecreëerd en in hoeverre de beoordelingscriteria aangepast dienen te worden. Eerst worden de resultaten aan de hand van 

de beoordelingscriteria besproken en vervolgens de belangrijkste resultaten uit de interviews. 

Bij de keuze van de gebiedsontwikkelingen is rekening gehouden met de in hoofdstuk 2 omschreven definitie en er is 

gekozen voor gebiedsontwikkelingen die op enige tijd van elkaar gestart zijn. Door dit tijdspad toe te voegen kan tevens 

gekeken worden naar eventuele verandering in opvattingen bij de planvorming en uitvoering van een gebiedsontwikkeling 

met betrekking tot de meerwaarde voor de concurrentiepositie van vastgoed. 

Begonnen wordt met het Céramique-terrein in Maastricht. Deze gebiedsontwikkeling, die gestart is in 1987, geldt als één 

van de eerste grote gebiedsontwikkelingen in Nederland en is inmiddels bijna afgerond. Vervolgens wordt het 

Paleiskwartier, gestart in 1996, in Den Bosch behandeld. Deze gebiedsontwikkeling heeft landelijk veel aandacht gekregen 

en is op velerlei manieren een bron van onderzoek geweest. Het Paleiskwartier is inmiddels voor ongeveer de helft 

gerealiseerd. Ten slotte wordt de ontwikkeling van de Spoorzone in Tilburg besproken die gestart is in 2002. Dit is een 

gebied met een enorme potentie vanwege de centrale ligging in het stadshart. Bij deze gebiedsontwikkeling is de 

uitvoeringsfase ondertussen een aantal jaren op gang. 

In de paragrafen 04.01, 04.03 en 04.05 worden de gebiedsontwikkelingen beoordeeld aan de hand van de 

beoordelingscriteria. Vanaf bladzijde 88 zijn de ingevulde checklists te vinden die, wanneer ze uitgeklapt zijn, met de tekst 

mee doorlopen kunnen worden. In de bovengenoemde paragrafen staat de omschrijving en beargumentering van elk 

criterium en in de checklist is aangegeven welke score op dat criterium is behaald. 

De paragrafen 04.02, 04.04 en 04.06 behandelen de interviews. Bij alle drie de cases is duidelijk geworden dat de regie 

nadrukkelijk in handen was, en nog steeds is, van de gemeente. Daarom worden de resultaten per gebiedsontwikkeling aan 

de eindverantwoordelijke voor de gebiedsontwikkeling van de desbetreffende gemeente voorgelegd. 

De opbouw van het interview bestaat uit drie stappen. Tijdens de eerste stap wordt de respondent gevraagd een eigen 

invulling te geven aan wat relevant is voor de meerwaardecreatie voor de concurrentiepositie van vastgoed. Wanneer de 

door de respondent aangegeven aspecten een aanvulling zijn op de gehanteerde beoordelingscriteria die gelden voor dit 

onderzoek, zijn deze aspecten per gebiedsontwikkeling benoemt onder de kop 'algemeen'. Vervolgens zijn de resultaten 

voor de kantoorpanden (stap 2) en de woningen (stap 3) besproken. 
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04.01 Céramique-terrein Maastri(ht 
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Het Céramique-terrein3D ligt op de oostelijke Maasoever van Maastricht tussen het oude stadsdeel Wyck en de nieuwe wijk 

Randwyck en beslaat een oppervlakte van circa 23 hectare. 

Tot het eind van de jaren tachtig van de vorige eeuw stond op dit terrein de keramiekfabriek van Société Céramique. Door 

hevige concurrentie , in zowel binnen- als buitenland, was het bedrijf eind jaren zestig genoodzaakt te fuseren en deed dat 

met de tevens vanuit Maastricht opererende NV Koninldijke Sphinx. Dit leidde tot verhuizing van de productie van aardewerk 

naar het Sphinxterrein waardoor het Céramique-terrein overbodig werd. Sphinx heeft vervolgens een aantal malen 

tevergeefs het Céramique-terrein proberen te verkopen. lJiteindelijk werd het Céramique-terrein in 1987 verkocht aan de 

gemeente Maastricht die het terrein graag wilde ontwikkelen om op die manier een goede overgang te maken tussen de 

gebieden Wyck en Randwyck. Omdat de gemeente hiervoor destijds onvoldoende geld had, zocht zij een kapitaalkrachtige 

partner die voor langere tijd aan het gebied verbonden wilde blijven. Deze partner werd gevonden in het Algemeen 

Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) dat later Vesteda werd . 

De start van het Céramique-project kwam op een moment dat de Nederlandse rijksoverheid naarstig op zoek was naar 

nieuwe vormen van aanpak van de stedelijke vernieuwing. Veel Nederlandse steden begonnen in de jaren tachtig de eerste 

slijtageverschijnselen te vertonen . Mensen met hogere inkomens keerden de stad de rug toe. Zowel de bevolkingssamen

stelling als de structuur van de werkgelegenheid begonnen eenzijdige trekjes te vertonen, met een oververtegenwoordiging 

van de onderste marktsegmenten. Om de steden nieuw leven in te blazen, introduceerde het Rijk het beleid voor de stedelij

ke knooppunten. Daarin werd geld gegeven aan projecten die de economische functie van een geselecteerd aantal steden, 

waaronder Maastricht, zouden versterken. Een belangrijk speerpunt van het beleid was de aanpak van oude 

binnenstedelijke fabrieksterreinen. Met hun ligging rond het centrum fungeerden deze terreinen na het verlies van hun oude 

functie steeds meer als stoorzender in de stedelijke ontwikkeling. 

De stad vroeg om een aanpak van het terrein, hel ABP zocht een vooruitstrevende manier van beleggen, hel Rijk wilde 

een start maken met publiek-private samenwerking. Die drie zaken kwamen op het juiste moment bij elkaar 

Huub Smeets (1999) 

Destijds directeur stadsontwikkeling gemeente Maastricht 

Architect, professor en voormalig rijksbouwmeester Jo Coenen heeft het stedenbouwkundig ontwerp gemaakt voor het 

Céramique-terrein en de verdere planontwikkeling begeleid . In het plan is ruimte voor (Coenen, 1997): 

± 1600 woningen; 

± 70.000 m2 kantoren ; 

± 5.000 m2 horeca/detailhandel; 

± 20.000 m2 hotelfunctie. 

Onder de supervisie van Coenen hebben toonaangevende Europese architecten een modern nieuw stadsdeel ontworpen. 

De bouw van het project begon in 1989 en de ontwikkeling is bijna voltooid. Naar verwachting is het blok met 33 

huurwoningen (blok 30A 1) eind 2009 klaar en het laatste bouwblok met 26 koopappartementen (blok 30A2) begin 2010. 

30 De informatie over de ontwikkeling van het Céramiqueterrein Maastricht is afkomstig uit Coenen (1997) en van de internetsites www.maastricht.nl (2009). 

www.zichtopmaastricht.nl (2009) en www.jocoenen .nl (2009) 
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De gemeente Maastricht heeft is vanaf het begin in zee gegaan met een totaalbelegger; in dit geval het pensioenfonds ABP. 

In 1988 heeft de gemeenteraad dan ook besloten om samen met het ABP, in een publiek-private samenwerking (PPS), het 

Céramique-terrein te ontwikkelen. De gemeente Maastricht en het ABP hebben een samenwerkingsovereenkomst 

afgesloten om het project te realiseren. 

In het kader van de mobiliteit is een duidelijke structuur aangebracht in de stad Maastricht. Om verkeersopstopping in het 

stadscentrum zoveel mogelijk te voorkomen is de toestroom van auto's tijdens de spits (vooral in de ochtend) gereguleerd 

via de zogenaamde 'selectieve toegang'-regeling. Er zijn verkeerslichten geplaatst bij de afritten van de snelweg, waardoor 

de verkeersintensiteit in de stad zoveel mogelijk op een constant niveau blijft waardoor verkeersopstoppingen worden 

beperkt. Hierdoor kan het echter voorkomen dat automobilisten een kwartier tot een half uur moeten wachten voor dat ze 

Maastricht in kunnen rijden31 . 

Voor het Céramique-terrein zijn de Kennedysingel en de Noorderbrug zodanig ingericht dat de Avenue Céramique 

eenvoudig bereikt kan worden en aan de hand van het PRIS32 worden bezoekers begeleid bij het vinden van een 

parkeergelegenheid . 

Ondanks deze ingrepen is het nog mogelijk dat op bepaalde tijden de verkeersdoorstroming enigszins stagneert . Daar is 

niet aan te ontkomen omdat dit inherent is aan een stad. 

Onder het plein achter het Centre Céramique (Plein 1992) is een parkeergelegenheid voor ongeveer 450 auto's 

gerealiseerd. Deze parkeergarage ligt op steenworp afstand van de opgang naar de Hoge Brug: de brug die het Céramique

terrein met het stadscentrum verbindt. Verder heeft elke bewoner de mogelijkheid tot het huren of kopen van een eigen 

parkeerplek onder het eigen wooncomplex. 

Door bladzijde 83 uil Ie klappen WQml de ingevulde checklist voor kamoorpanden op het Céramique-lerrein getoond. Op deze manier wamen, gedurende 

hel lezen van de volgende lekst, de behaalde SCOf9S op de beoordelingscriteria dL/ldelijk. 

Kantoren 

Op het Céramique-terrein is de ruim 70.000 vierkante meter geplande kantoorruimte reeds gerealiseerd . 

Leegstand 

De kantorenmarkt33 van Limburg kent enkele kantoorlocaties die een leegstandspercentage hebben dat ongeveer gelijk ligt 

aan dat van het landelijk gemiddelde, circa 12%. Maastricht kende in 2008 een leegstandspercentage van 7%, wat een 

lichte stijging inhoudt ten opzichte van 2007 (6,5%van de totale voorraad). Eerder, vanaf 2005, was het 

leegstandspercentage licht gedaald van 8% naar 6,5% van de totale voorraad. 

31 De vraag is in hoeverre dit tot problemen en irritatie leidt bij wachtende automobilisten naarmate de wachtti jd oploopt. 

32 Parkeer Route Informaüe Systeem. Doel van het PRIS is de route- en parkeerverwijzing naar de openbare parkeergarages in de binnenstad voor de 

automobilist te vergemakkelijken. 

33 Gegevens zijn afkomstig van DTZZadelhoff (200Bb ) en DTZZadelhoff (2006). DTZZadelhoff presenteert vaak kwartaal en halfjaarcijfers. Uit voorgaande 

edities blijkt dat hal fJaar- en kwartaalcijfers bij benadering een realistisch beeld schetsen van de jaarcijfers, daarom zijn half jaar- en kwartaalcijfers (waar 

nodig) evenredig verrekend tot jaarcijfers 
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Op het Céramique-terrein is alle geplande kantoorruimte inmiddels gerealiseerd en gedurende de afgelopen decennia is 

nauwelijks sprake geweest van leegstand. Slechts enkele kantoorverzamelgebouwen kennen een klein 

leegstandspercentage. Het leegstandspercentage voor kantoorruimte op het Céramique-terrein voor 2008 komt uit op 4,5%. 

Daarmee is het leegstandspercentage meer dan 5% lager (7,5%) dan het landelijk gemiddelde. 

De gemiddelde leegstand van kantoorruimte in Limburg voor 2008 komt uit op 7,9%. Daarmee is de leegstand van 

kantoorruimte op het Céramique-terrein 3,4% lager. 

Markthuurniveau 

De huurprijzen voor kantoorlocaties in Limburg zijn sinds 2004 praktisch niet veranderd. De tophuren die op het Céramique

terrein betaald werden voor kantoorruimte in 2008 lagen op 150 euro per vierkante meter. Ten opzichte van het landelijk 

gemiddelde (200 euro per m2) zijn de tophuren in het Céramique-terrein 25% lager. 

Voor Limburg liggen de gemiddelde topburen voor kantoorruimte op 120 euro per vierkante meter. Dat betekent dat de 

tophuren op het Céramique-terrein 25% hoger liggen. 

Concurrerende ontwikkelingen 

Ten zuiden van het Céramique-terrein (in Randwijck) wordt op korte termijn circa 16.000 vierkante meter kantoorruimte 

toegevoegd. Verder is voor de wijk Belvedère (aan de noordwestelijke rand van Maastricht) een gebiedsontwikkeling in de 

planvormingsfase. Deze gebiedsontwikkeling heeft een verwachte looptijd van circa 20 jaar en in het voorlopige masterplan 

van 2003 is aangegeven dat in het gebied 75 .000 tot 100.000 vierkante meter kantoorruimte gerealiseerd kan worden. 

Op het Céramique-terrein is slechts 70.000 vierkante meter kantoorruimte ontwikkeld wat betekend dat het geplande aantal 

vierkante meters kantoorruimte voor Belvedère groter is. 

Omgeving 

Vanaf het Céramique-terrein is het iets meer dan een kilometer rijden met de auto tot aan de eerste afrit van de snelweg 

(A2). Daarmee is de ontsluiting van het Céramique-terrein met de auto goed geregeld. 

Ook de bereikbaarheid met het openbaar vervoer is uitstekend. Vanaf het Centraal Station is de afstand ongeveer een halve 

kilometer, wat neer komt op 5 tot 10 minuten lopen. 

Onder het plein (Plein 1992) achter het Centre Céramique is een parkeergelegenheid voor ongeveer 450 auto's. Tevens zijn 

langs de centrale weg (Avenue Céramique) en de zijstraatjes ervan parkeergelegenheden gerealiseerd, waardoor 

bezoekers nabij elk pand kunnen parkeren. Uitgaande van het feit dat gedurende kantooruren in verhouding minder andere 

bezoekers en bewoners van het gebied van de parkeergelegenheden gebruik maken, wordt er van uitgegaan dat er meestal 

parkeergelegenheid is voor kantoorbezoekers op loopafstand. 

Voor het bepalen van de parkeernorm voor het parkeren op eigen terrein is zoveel mogelijk uitgegaan van het ABC-beleid34 . 

Dit houdt in dat in de meeste gevallen een parkeernorm is toegepast van ongeveer één parkeerplaats op 250 vierkante 

meter kantooroppervlak (1 :250). 

J4 Het ABC-beleid is gericht op het terugdringen van de automobiliteit en de bevordering van het gebruik van openbaar vervoer m et betrekking tot de 

kantoorwerkgelegenheid . Een belangrijke maatregel ter ondersteuning van dit beleid werd gevormd door de beperlling van het aantal aanwezige 

parkeerplaatsen. Voor kantoorlocaties die goed met het openbaar vervoer zi jn te bereiken (een A-locatie), gold een strenge norm van 1 :250. Dit komt 

ongeveer neer op 10 parkeerplaatsen per 100 werknemers. (Keeris, 2001 ) 
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De meeste voorzieningen zijn gerealiseerd in het noordelijk deel van het plan waardoor de complexen in het zuidelijk deel 

wat verder van deze voorzieningen af zitten (ongeveer 500 meter) maar. Aan Plein 1992 zijn twee supermarkten en wat 

kleine broodjeszaken gerealiseerd en er is tevens de mogelijkheid om geld op te nemen. Een klein stukje noordelijker in 

Wijck zijn nog enkele aanvullende winkelvoorzieningen . Tevens is met de aanleg van de voetgangersbrug (de Hoge Brug) in 

het noordelijk deel van het plan het oude stadscentrum met een riant aanbod aan winkel- en recreatieve voorzieningen op 

loopafstand. 

Object 

De kantoorverzamelgebouwen35 die zijn gerealiseerd, zijn zo ontwikkeld dat elke kantoororganisatie zoveel mogelijk vrij is in 

de inrichting. Bij de kantoorgebouwen voor de grotere bedrijven (Vodafone , de Rijksgebouwendienst en de 

Waterleidingsmaatschappij Limburg) die vooraf bekend waren, is bij de ontwikkeling rekening gehouden met de specifieke 

wensen van de gebruiker, waardoor minder flexibel indeelbare kantoorgebouwen zijn gerealiseerd. 

De afwerking van de kantoorpanden is hoogwaardig en wat betreft de liJ itstraling van de kantoorpanden is geconstateerd dat 

aan alle eisen is voldaan (zie figuur 04.02). 

Figuur 04.02 Improssie van enkele kantoorpanden op /let Céram;que-ferrein 

Het eerste kantoorpand is begin jaren negentig opgeleverd en het laatste pand in 2003. De meeste kantoorruimte kwam op 

de markt aan het eind van de jaren negentig, dus het gros van de kantoorpanden staat er zo'n 10 jaar. 

De kantoorpanden die in de afgelopen jaren 10 jaar bestonden, hebben een opknapbeurt gehad waarbij een groot deel van 

de installaties is vervangen en de gebouwonderdelen dusdanig zijn opgeknapt om de komende 10 tot 15 jaar te kunnen 

overbruggen. 

3S Een kantoorverzamelgebouw is een gebouw met meerdere kantoorvertrekken voor meerdere bedriiven (Keeris, 2001) 
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Door bladzijde 84 uit te klappen worot de ingevulde checklist voor koopwoningen op het Céramique-terrein getoond. 

Woningen 

Voor het Céramique-terrein waren circa 1600 meergezinswoningen gepland in het midden en het hoogsegment. Deze zijn 

ondertussen bijna allemaal gerealiseerd. De laatste twee complexen zijn op dit moment in uitvoering: een complex met 33 

huurwoningen en een complex met 26 koopwoningen. In totaal zijn circa 800 woningen voor de koopsector gerealiseerd, 

wat inhoudt dat het aantal gerealiseerde huur- en koopwoningen ongeveer gelijk is. 

Leegstand 

Het aanbod aan woningen in een gebied wordt bepaald aan de hand van de gegevens die gepubliceerd zijn op 

www.funda.nl (2009). Op het Céramique-terrein staan momenteel 16 appartementen te koop. Er zijn tot op heden in totaal 

circa 775 koopwoningen gerealiseerd. Dat betekent dat er op dit moment sprake is van een leegstandspercentage van 

ongeveer 2%. 

Marktkoopniveau en marktontwikkeling 

Op basis van de gegevens die verstrekt worden door het Kadaster (www.kadaster.nl . 2009), wordt geconstateerd dat de 

gemiddelde verkoopprijs van een woning op het Céramique-terrein in 2008 lag op ongeveer 2.750 euro per vierkante meter. 

De gemiddelde landelijke verkoopprijs36 voor appartementen in 2008 bedroeg 2.283 euro per vierkante meter. De 

appartementen op het Céramique-terrein zijn gemiddeld ruim 20% hoger dan het landelijk gemiddelde. 

De verkoopprijzen voor appartementen voor het regionale gemiddelde liggen op 1.667 euro per vierkante meter. De 

verkoopprijzen van appartementen op het Céramique-terrein liggen bijna 60% hoger dan het regionale gemiddelde. 

Concurrentie 

Op dit moment zijn geen concurrerende nieuwbouw- en/of herontwikkelingen gepland. De planvorming van de wijk 

Belvedère is weliswaar volop in ontwikkeling maar omdat dit gebied aan de rand van stad ligt, is het een ander woonmilieu 

en bedient het andere doelgroepen. 

Omgeving 

In het noordelijk deel van het Céramique-terrein is het Centre Céramique gevestigd. Dit centrum biedt onder andere 

onderdak aan de stadbibliotheek en de stadshal. Aan de andere kant van de Maas zijn op loop- en fietsafstand nog 

verschillende andere openbare diensten beschikbaar. 

De voornaamste invulling van de openbare voorzieningen op het Céramique-terrein is het Charles Eyk Park. Verder is 

getracht in en om de wooncomplexen zoveel mogelijk openbaar groen te creëren en is Plein 1992 ook ingericht als een 

hoogwaardige openbare ruimte (zie figuur 04 .03). Aan de andere oever van de Maas is een 'groene' wandelroute langs de 

Maas aangelegd. 

36 De landelijke en regionale cijfers zijn afkomstig uit NVM (2009a) 
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Figuur 04.03 Enkele openbare voorzieningen op hel Céramique-Ierre in 

Er zijn verschillende horecabedrijven gevestigd op het Céramique-terrein en tevens is er het Derion Theater en het 

Bonnefantenmuseum (figuur 04 .04). In de plint van verschillende gebouwblokken zijn commerciële functies gevestigd 

waaronder winkels voor de dagelijkse behoefte. Op loopafstand, over de Hoge Brug of de John F. Kennedybrug, ligt het 

oude stadscentrum met nog meer van dit soort voorzieningen. Recreatieve voorzieningen en winkels zijn daarom voldoende 

aanwezig op loop- en fietsafstand . 
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Figuur 04.04 Enkele recreatieve voorzieningen op het Céramique-terrein 

De Avenue Céramique is een doorgaande weg en is daarmee vooral in de ochtend- en avondspits behoorlijk druk. Deze 

weg verbindt de wijk Wijck en Céramique mei de ringweg (de sint Bisschopsingel) waardoor veel verkeer passeert. Deze 

verkeersdrukte vormt een voortdurend matige vorm van overlast. 

04.02 Expertinterview Céramique-terrein Maastricht 

Het interview voor het Céramique·terrein is gehouden met de heer Brand. Hij is Projectmanager voor de gemeente 

Maastricht voor de sector gebiedsontwikkeling en dat valt onder de afdeling stadsontwikkeling, economie en beheer. De 

heer Brand is binnen de gemeente Maastricht verantwoordelijk voor het aansturen van grote ruimtelijke projecten in de stad. 

De afgelopen zes jaar is hij als projectmanager betrokken geweest bij het project en heeft het stokje van zijn voorganger, die 

met pensioen ging, overgenomen. 
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Algemeen 

Bereikbaarheid is volgens de heer Brand erg belangrijk voor de bewoners en gebruikers maar zeker ook bezoekers van een 

gebied. Vooral in grote steden neemt de verkeersdrukte in de binnenstad enorm toe, omdat de bebouwingsdichtheid de 

laatste jaren in dat gebied ook is toegenomen. Verkeersopstoppingen zijn daardoor een steeds vaker voorkomend probleem 

in binnensteden. Daarom heeft de gemeente Maastricht bijvoorbeeld een 'selectîeve toegang' ingevoerd aan de randen van 

de stad. 

In het verlengde van een betere bereikbaarheid voor de binnenstad ligt de aanleg van de Hoge Brug. Er is heel lang 

gediscussieerd of deze brug er wel moest komen, gezien de forse investering die daaraan ten grondslag lag in combinatie 

met het beoogde effect van de brug. De brug zou een snelle verbinding moeten vormen naar het oude stadscentrum, voor 

zowel het Céramique-terreitl als omliggende wijken zoals Wijck en Randwijck. Dat is voordelig voor bewoners en gebruikers 

van deze wijken maar ook zeker voor bezoekers van het centrum die de auto niet meer in het centrum hoeven te parkeren. 

"Er is lang over gedaan om iedereen uiteindelijk Ie overtuigen van de meerwaarde, daarom is de brug ook pas laler in hel 

plan uitgevoerd". Uiteindelijk wordt de brug vele malen intensiever gebruikt dan voorzien is en kan gesproken worden van 

een enorm succes. Wat wel is tegengevallen is het onderhoud en beheer aan de brug, vooral doordat de brug nu 

intensiever wordt gebruikt dan is voorzien. De kosten voor het onderhoud, vooral van de liften, zijn daardoor veel hoger 

uitgevallen dan geraamd. Maar dat heeft de gemeente Maastricht geaccepteerd omdat, evenals de openbare ruimten op het 

Céramique-terrein, ook de hoogwaardige kwaliteit van de brug gewaarborgd moet blijven . 

Voor het Céramique-terrein geldt dat de kwaliteit van openbare ruimten constant gewaarborgd moet blijven. Het onderhoud 

en beheer van de openbare ruimte op het Céramique-terrein is volledig in handen van de gemeente, ook voor de 

onderdelen die privaat eigendom zijn. Dit is juridisch geregeld en het doel daarvan is om het gebied (zolang mogelijk) haar 

hoogwaardige kwaliteit te laten behouden. Ook het onderhoud en beheer van de gebouwen is juridisch vastgelegd in de 

samenwerkingsovereenkomst. Vesteda bijvoorbeeld is verplicht het onderhoud aan haar gebouwen zo te doen dat de 

hoogwaardige kwaliteit gewaarborgd blijft. Om dit te stimuleren is een tweezijdige betrokkenheid gecreëerd, waardoor een 

wisselwerking ontstaat. De gemeente trekt aan de bel als Vesteda achterloopt met het onderhoud van de gebouwen en 

andersom trekt Vesteda aan de bel als de openbare ruimten er slecht bijliggen. Op deze manier zijn beide partijen erbij 

gebaat te blijven gaan voor kwaliteit. 

Kantoren: 

Markt: 

Met betrekking tot de kantorenmarkt is op het Céramique-terrein weinig sprake van leegstand. De gemeente is er van 

overtuigd dat zolang de kantoorlocaties goed blijven beheerd en onderhouden zodat ze de hoogwaardige status behouden, 

een grote leegstand niet snel op zal treden. Tevens geldt voor praktisch alle kantoorontwikkelingen in Maastricht, en dus 

ook in de tijd van de ontwikkeling van kantoorruimte op het Céramique-terrein, een geëiste voorverhuur van minimaal 70% 
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alvorens gestart mag worden met de ontwikkeling van een nieuw kantoorcomplex. Het huurcontract moet verplicht 

aangegaan worden voor een minimale periode van 10 jaar37. 

De tophuurprijzen op het Céramique-terrein blijven ten opzichte van het landelijk gemiddelde ver achter en het ziet er ook 

niet naar uit dat deze prijzen de komende jaren nog fors zullen stijgen. Volgens de heer Brand is dat geen probleem, de 

huurprijsontwikkeling laat de gemeente helemaal over aan de markt. Daarbij, is het aan de belegger die uiteindelijk moet 

bepalen wat mogelijk is en of huurprijzen kunnen stijgen. 

De heer Brand geeft ook aan dat het in principe niet relevant is in hoeverre de tophuurprijzen hoger of lager zijn dan het 

landelijk gemiddelde. Voor de concurrentiepositie van kantoorvastgoed in een gebied is het voornamer te kijken naar de 

tophuurprijzen in de regio . De provincie Limburg is bijvoorbeeld niet dicht bevolkt en heeft ook nog te maken met krimp. De 

grondprijzen in Limburg zijn daarom sowieso veel lager dan in de Randstad . Daardoor zal het ook niet snel gebeuren dat de 

grondprijzen voor kantoorlocaties op het Céramique-terrein zo hoog worden als in het Westen van het land. 

De nieuwe kantoorontwikkelingen in Randwijck (16.000 vierkante meter nieuwe kantoorruimte) worden door de gemeente 

niet direct als concurrentie gezien. De gemeente ziet graag nieuwe kantoorruimte komen waardoor verouderde panden 

vrijkomen die vervolgens gesaneerd kunnen worden. 

"Zonder nieuwe kantoorpanden te ontwikkelen houdt je kunstmatig verouderde kantoorpanden in stand. Daarom mag best 

wat leegstand ontstaan door nieuwe kantoorruimte te plaatsen". Omdat de kantoorpanden op het Céramique-terrein verre 

van verouderd zijn en tevens goed onderhouden, zullen daar geen ondernemers wegtrekken. 

Wat betreft de toekomstige ontwikkelingen op Belvedére kan momenteel nog niet veel gezegd worden. Voor de voorlopig 

geplande kantoorruimte is het afwachten in hoeverre deze hoeveelheid ook daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. 

Realistisch gezien kan dat concurrentie gaan opleveren voor de grote kantoorruimtes op het Céramique-terrein omdat 

Belvedére dichter bij de snelwegen ligt. Maar er moet ook rekening gehouden worden met het feit dat Belvedére de 

komende twintig jaar een bouwput zal zijn . Daarbij is de gemeente ervan overtuigd dat als de kwaliteit in het gebied 

gewaarborgd blijft, bedrijven geen reden hebben om te verhuizen. 

Omgeving: 

De Avenue Céramique is zo aangelegd dat met de auto op een eenvoudige en snelle manier de snelweg bereikt kan 

worden. Maar door de ligging van het centraal station op loopafstand is voor kantoorgebruikers vooral uitgegaan van de 

bereikbaarheid per openbaar vervoer. Dat is vooral terug te zien in het parkeerbeleid op het eigen terrein. De gemeente 

Maastricht heeft bewust gekozen om het ABC-beleid zoveel mogelijk aan te houden en daarmee het reizen met het 

openbaar vervoer te stimuleren. Dit heeft zowel tijdens de planvorming als tijdens de uitvoering tot heftige discussies geleid. 

Toen in het begin, bij de ingebruikname van de eerste kantoorpanden, ook nog bleek dat verschillende gevestigde 

kantoorondernemingen problemen hadden met de parkeercapaciteit, ontstond het plan 100 parkeerplaatsen extra te 

realiseren op het Céramique-terrein. Uiteindelijk heeft dit toch niet plaatsgevonden omdat, door de inmiddels verstreken tijd , 

de meeste kantoorgebruikers (noodgedwongen) de voordelen van het reizen met het openbaar vervoer inzagen. Enkele 

37 Met betrekking tot de meerwaarde voor de concurrentiepositie van vastgoed is dit voordelig, omdat wanneer er een huurder is aangetrokken deze voor 

10 jaar het pand bezet en dus 10 jaar lang geen leegstand optreed!. Echter kan een dergelijke verplichte huurperiode bedrijven ook afschrikken waardoor 

gekozen wordt voor een andere kantoorlocatie. 
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bedrijven die plaats hebben op het Céramique-terrein (zoals Vodafone en Vesteda) hebben nu zelfs hun beleid daar op 

afgestemd.38 

Het blijkt zeker zo te zijn dat de aanwezigheid van verschillende voorzieningen voor kantoorgebruikers erg belangrijk is. Zo 

is er sprake van een dagelijkse, vooral middag, 'trek' over het Céramique-terrein door kantoorwerkers. De meesten doen 

inkopen bij één van de supermarkten of broodjeszaken en in de zomer wordt veelal gepicknickt in het Charles Eyckpark. 

"Op vrijdagmiddag wordt door verschillende kantoorgebruikers nogal eens het besluit genomen om via de Hoge Brug, in het 

centrum van Maastricht het weekend in te luiden". Het belang van de aanwezigheid van een pinautomaat is tegenwoordig 

niet erg relevant meer, in elke winkel of café/restaurant kan met de pinpas worden afgerekend . De aanwezigheid van een 

bank daarentegen is wel relevant voor het storten van geld. 

Object: 

De mate van flexibiliteit van kantoorpanden is afhankelijk of het kantoorpand bestemd is voor verkoop of huur. Wanneer het 

pand bestemd is voor verkoop, wordt rekening gehouden met specifieke wensen van de koper. Dat kan leiden tot minder 

flexibel indeelbare ruimtes, maar wanneer een onderneming een kantoorpand in eigen beheer neemt is dat vaak voor een 

lange periode. De kantoorpanden op het Céramique-terrein die worden verhuurd, worden zoveel mogelijk vrij van interne 

obstakels aangeboden. 

De architectuur en vormgeving van de kantoorpanden is het belangrijkste geweest bij de ontwikkeling op het Céramique

terrein en wat dat betreft is het functionele aspect daar in eerste instantie aan ondergeschikt. De gemeente Maastricht vindt 

het namelijk belangrijk dat een kantoorpand iets unieks uitstraalt. "Een kantoorpand moet zijn eigen smoel hebben, zijn 

eigen kwaliteit". Dat betekent dat een kantoorpand erkenning verkrijgt door de naam van het pand in combinatie met de 

vormgeving en de locatie en, door goed onderhoud en beheer, dat over 20 jaar nog steeds heeft. Kortom, door een goede 

investering wordt getracht een tijdloos object te ontwikkelen. Erkenning van een pand of locatie is belangrijk om 

ondernemingen te stimuleren en te overtuigen om juist voor dit gebied of pand te kiezen. Daarom is voor het Céramique

terrein nadrukkelijk gekozen voor verschillende en grote nationale en internationale architecten waardoor de panden in het 

Céramique-terrein wel bij elkaar horen maar ieder een eigen identiteit hebben. 

Ook weer belangrijk is het onderhouden van de panden. Daarom is dit, zoals eerder vernoemd, juridisch vastgelegd in de 

samenwerkingsovereenkomst. 

Woningen: 

De gemeente Maastricht heeft de ambitie om van een industriestad langzaam te veranderen naar een dienstverlenende 

stad. Voor een publieke partij is het bij een gebiedsontwikkeling dan ook belangrijk niet alleen uit te gaan van het voor 

ontwikkeling gereed zijnde gebied, maar dat ook af te stemmen op het beleid voor de stad. Daarom is in de jaren 90 voor de 

planning van hat aantal en type nieuwe woningen niet alleen gekeken naar de heersende woningbehoefte, maar ook naar 

de woningbehoefte voor de toekomst. In Maastricht was voor een aantal doelgroepen geen tot weinig woongelegenheid , 

waaronder de vermogende doelgroepen die zich in het centrumstedelijk woonmilieu willen vestigen. Daarvoor was het 

Ja Hierbii moet rekening gehouden worden met het feit dat (semi)overheidsinstellingen zoals de Rijksgebouwendienst en de Watermaatschappij Limburg, 

die een aanzienlijk metrage voor hun rekening hebben genomen op het Céramique-terrein, dit concept steunden en dat heeR uiteindelijk kunnen leiden tot 

een succesvolle uitvoering van het overheidsbeleid. 
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Céramique-terrein uitstekend. Daarom is, tegen de heersende behoefte in, een visie ontwikkeld waarin alleen woningen 

werden gerealiseerd in het midden- en hoogsegment. "Het is belangrijk voor een stad de woningvoorraad zo in stand te 

houden dat voor iedere doelgroep woongelegenheid gecreëerd wordt, daarom op het Céramique-terrein niet gebouwd voor 

de toe heersende behoefte". De grootste uitdaging was om alle partijen te kunnen overtuigen dat er appartementen 

gecreëerd moesten worden in plaats van (grondgebonden) stadwoningen. Dit heeft er mede toe geleid dat de totale 

ontwikkeling van het Céramique-terrein veel meer tijd heeft gekost dan op voorhand was gepland39. 

De keuze om alleen appartementen te creëren was gebaseerd op de trends40 in de jaren 90, voornamelijk de re-urbanisatie. 

Het Céramique-terrein bleek uitermate geschikt, door het oude stadscentrum op loopafstand, de goede ontsluiting en de 

ligging aan de Maas, voor appartementen in het hoogsegment41. "Céramique is vooral ontwikkeld voor mensen die wat te 

makken hebben". In de jaren 90 was al voorzien dat Maastricht te maken kreeg met een enorme vergrijzing en daarom is 

het Céramique-terrein voor een groot deel gericht op het huisvesten van (vermogende) senioren. 

Markt 

Op het moment is er op het Céramique-terrein geen sprake van een abnormale verhuisgeneigdheid. Maar de heer Brand is 

er van overtuigd dat de heersende economische crisis gaat leiden tot een recessie, voor zover die nog niet in gang is gezet. 

Voor de senioren op het Céramique-terrein zal dat geen probleem zijn, want die hebben hun geld al verdiend. Maar voor de 

werkenden zou dat wel erg vervelend kunnen worden. Leegstand zal daarom niet zo zeer optreden als gevolg van onvrede 

maar als gevolg van noodzaak, omdat mensen de hoge huur of hypotheek niet meer kunnen opbrengen. 

Los van de crisis probeert de gemeente leegstand te voorkomen door de stad vitaal te houden. Belangrijk daarbij zijn de 

ontsluiting van de stad , voldoende en gevarieerd woningaanbod en het zorgen voor voldoende werkgelegenheid. Op die 

manier probeert Maastricht de leegloop (krimp) tegen te gaan en vooral (hoger opgeleide) starters aan de stad te binden . 

De verkoopprijzen van appartementen op het Céramique-terrein ten opzichte van het landelijk dan wel regionaal gemiddelde 

zijn volgens de heer Brand niet relevant en zeggen ook niet zo veel. Zolang met de verkoop van de woningen binnen de 

grond- en opstalexploitatie wordt gebleven, is er geen ongewenste situatie. Daar komt nog bij dat voor verschillende 

doelgroepen in verschillende woonmilieus verschillende gebouwtypen gerealiseerd kunnen worden. Dit is zo divers dat een 

verkoopprijs ten opzicht van een landelijk of regionaal gemiddelde geen realistisch beeld schetst. 

Ondanks het feit dat er voorlopig geen nieuwbouwplannen zijn, is het van belang altijd de kwaliteit te blijven behouden. 

"Zolang een dergelijke hoogwaardige kwaliteit als in het Céramique-ferrein behouden blijft heeft het gebied geen 

concurrentie, maar is hef een concurrent voor andere gebieden met een dergelijke woonfunctie". Daar komt nog bij dat 

39 Uiteindelijk heeft deze gebiedsontwikkeling ruim 20 jaar geduurd, terwijl oorspronkelijk 10 jaar was gepland. 

40 De gemeente Maastricht probeert zoveel mogelijk in te spelen op heersende of verwachte trends. Op dit moment is ze weer nieuwe woningvonmen aan 

het aanboren. Studio's van circa 60 vierkante meter voor alleenstaande of samenwonende starters waarvoor op een aantal manieren een gunstige 

financiële regeling aan verbonden zit. Op die manier probeert de gemeente de studenten van de universiteit voor de stad te behouden. 

4\ Ook om het scheefwonen tegen te gaan is gekozen om meer woningen in het hoogsegment te creëren. Uit onderzoek uit de jaren 90 (en vervolgens nog 

een paar keer herhaald) is gebleken dat in Maastricht te veel mensen in sociale huurwoningen wonen terwijl ze, als gekeken wordt naar inkomsten, daar 

niet zouden moeten wonen. 
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wanneer op een andere locatie nieuwe woonruimte wordt toegevoegd , die woningen makkelijk 5 tot 10 jaar in een bouwput 

staan. 

Omgeving 

Het aanbod aan verschillende voorzieningen is volgens de heer Brand erg belangrijk in de nabijheid van woningen. Daarom 

zijn in ieder geval de belangrijkste, winkels voor de dagelijkse behoefte en openbare ruimten, in de ontwikkeling van het 

Céramique-terrein opgenomen. Vooral het Charles Eyckpark wordt zeer intensief gebruikt en er zijn extra doorgangen 

gecreëerd tussen de complexen (voorzien van 'groen') die openbaar maar bewust geen doorgaande weg zijn . Daardoor blijft 

de rust bewaard en is het ideaal voor wandelaars. Op deze manier is getracht de ietwat drukke Avenue Céramique te 

compenseren. Bij de discussies over het al dan niet realiseren van de Hoge Brug was het voorzieningenaanbod dat op 

loopafstand van het Céramique-terrein kwam altijd een belangrijk argument voor. 

De verkeersdrukte op Avenue Céramique wordt zoveel mogelijk beperkt door de selectieve toegang, maar het blijft wel een 

doorgaande weg en kan vooral in de spits vollopen. Deze weg kon niet anders worden gerealiseerd gezien de bestaande 

infrastructuur en er moest een sluitende rondweg komen rond het centrum van de stad, wat belangrijker werd geacht dan de 

mogelijke (beperkte) overlast die een dergelijke weg met zich mee brengt. 
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04.03 Paleiskwartier Den Bosd, 

D. Spooren • 2009 



MEERWAARDECREATIE bij INTEGRALE GEBIEDSONTWIKKELING 

Het paleiskwartier'2 ligt in de gemeente 's-Hertogenbosch pal achter het centraal station op de plek van het voormalige 

bedrijventerrein De Wolfdonken. Er is een compleet nieuw woon- en werkgebied gepland en reeds deels ontwikkeld met een 

geheel eigen identiteit, als aanvulling op het centrum van de stad. 

De herontwikkeling van het Paleiskwartier maakt deel uit van een veel groter stedelijk herstructureringsproject: de 

Spoorzone, één van de grootste binnenstedelijke bouwlocaties van Nederland. De Spoorzone als totaalproject is door de 

gemeente Den Bosch in 1991 geïntroduceerd in de nota Verstedelijking Westelijike Spoorzone 's-Hertogenbosch. De 

Westelijke Spoorzone omvat de vroegst naoorlogse uitbreiding en beslaat een gebied van circa 200 hectare nabij het 

historische stadscentrum. Het gebied bestond voor een groot deel uit verouderde en deels verlaten bedrijventerreinen 

(waaronder De Wolfsdonken) en verder uit de woonwijk Boschveld (een aandachtswijk binnen het GSB) en wat verlaten 

sportveldcomplexen. Er waren verschillende redenen waarom de gemeente Den Bosch dit gebied wilde aanpakken. De drie 

belangrijkste waren (Bruil et al, 2004): 

het tegengaan van verloedering van het gebied. Leegstand, prostitutie, stagnerende bedrijfsactiviteiten en sociale 

onveiligheid dwongen tot actie; 

door de economische groei van de stad ontstond een steeds hogere druk op de binnenstad als vestigingsplaats 

voor kantoren, winkels en woningen. De Westelijke Spoorzone was één van de weinige gebieden waar een 

dergelijke ontwikkeling mogelijk was; 

de capaciteit van het oude station was niet meer toereikend om de toenemende reizigersstromen op te kunnen 

vangen. Bovendien was sprake van sociale problematiek rondom het station. 

De ontwikkeling van het Paleiskwartier (zie figuur 04 .05) geldt als één van de belangrijkste 'motoren' voor de rest van de 

ontwikkeling van de Westelijke Spoorzone. Het Paleiskwartier zal bestaan uit (Bruil et al, 2004): 

± 2000 appartementen; 

± 180.000 m2 kantoorruimte; 

± 40.000 m2 commerciële functies (horeca, winkels, cultuur, een luxe hotel en een grote bioscoop). 

De inrichting is gebaseerd op zonering van functies in een fijnmazige grid. De hoge ruimtedichtheid komt tot uiting in de 

hoogbouw van zowel kantoren als woningen en in de inpandige en ondergrondse parkeergarages. In het ontwerp staan 

duurzame en compacte oplossingen, functiemenging, moderne materiaalkeuze en energiebesparing centraal. 43 

De planvorming is begin jaren negentig gestart. Het Paleiskwartier is als een van de eerste grote projecten in Nederland 

aanbesteed in de vorm van een publiek-private samenwerking. De gemeente en de bouw- en investeringsmaatschappijen 

Konder Wessels, NIB Capital en Stork Pensioenfonds hebben zich georganiseerd in de Ontwikkelingsmaatschappij 

Paleiskwartier BV. Deze voert (nog steeds) de regie over het gebied en is verantwoordelijk voor de planvisie en de 

exploitatie, dat wil zeggen de aankoop, sloop, bouwen verkoop van panden. Vanuit de opbrengsten wordt bijgedragen aan 

het stedelijk fonds infrastructuur waaruit onder meer de verbindingswegen naar het Paleiskwartier worden gefinancierd. De 

ontwikkeling van het Paleiskwartier is in 2002 gestart en inmiddels voor ongeveer de helft gerealiseerd. In september 2008 

4' De informatie over de ontwikkeling van het Paleiskwartier is afkomstig uit Bruil et al. (2004 ) en van de internetsites www.paleiskwartier.nl (2009) en 

www.ruimte-mobiliteit.nl (2009). 

43 Bijzonder is het energiebeheer met het systeem van warmte-koudeopslag, waarop zowel de woningen als de kantoren zijn aangesloten . Het langgerekte 

waterbassin midden in het plangebied is niet alleen een 'rustpunt' maar functioneert tevens als buffer voor warmteopslag. 
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is door de raad het Ruimtelijk Plan voor Paleiskwartier-Zuid vastgesteld. De ontwikkeling en realisatie hiervan loopt 

waarschijnlijk nog tot ongeveer 2016. 

De infrastructuur in het Paleiskwartier is deels opnieuw ingericht met een vernieuwd stratenplan en nieuwe 

voetgangersverbindingen over het spoor. Op deze manier is enerzijds getracht het gebied beter te laten aansluiten op de 

binnenstad en anderzijds wordt geprobeerd een snelle verbinding uit de stad te garanderen. De bereikbaarheid wordt tevens 

verbeterd door de aanleg van de nieuwe Randweg waar in 2008 mee begonnen is. Verwacht wordt dat deze weg in 2010 is 

gerealiseerd en de snelwegen A2 en A59 , ten westen van Den Bosch , met elkaar zal verbinden. 

Het doorgaand autoverkeer heeft snellere en veiliger routes gekregen: de smalle Magistratenlaan langs het spoor 

bijvoorbeeld is aangepast en verbreed. Een groot deel van het gebied is ingericht als voetgangersdomein en op 

verschillende plaatsen zijn fietspaden aangelegd . 

Bijna alle parkeergelegenheid in het Paleiskwartier is inpandig of ondergronds gerealiseerd. Vrijwel alle kantoorgebouwen 

hebben een garage en iedere bewoner krijgt de mogelijkheid om over tenminste één parkeerplaats te beschikken onder zijn 

wooncomplex. Onder het langgerekte centraal gelegen waterbassin dat uitmondt in de driehoekige vijver, is een openbare 

parkeergarage op twee niveaus voor circa 1.070 auto's gerealiseerd. Deze parkeergelegenheid kan worden gebruikt door 

bezoekers van het Paleiskwartier maar ook door bezoekers van de binnenstad. 

Door bladzijde 85 uit te Mappen wordt de Ingevulde checklist voor kantoorpanden op het Pale iskwartIer geloond. 

Kantoren 

Op het Paleiskwartier wordt een aanzienlijke hoeveelheid kantoorruimte gerealiseerd (circa 180.000 m2) . Tot op heden (mei 

2009) is ruim 110.000 vierkante meter opgeleverd, de overige 70.000 vierkante meter wordt in de komende 6 tot 7 jaar 

toegevoegd . 

Leegstand 

De cijfers voor kantoorlocaties44 in Den Bosch laten zien dat de leegstand van kantoorruimte met 1% is toegenomen naar 

circa 10,5 % van de totale voorraad. Daarmee blijft Den Bosch net onder het landelijk gemiddelde leegstandspercentage 

van 12%. 

Op het Paleiskwartier is inmiddels 110.000 vierkante meter kantoorruimte gerealiseerd en in tegenstelling tot andere 

kantoorlocaties in Den Bosch kent het Paleiskwartier een veel lagere leegstand. Het leegstandspercentage voor 

kantoorruimte op het Paleiskwartier voor 2008 komt uit op ongeveer 5%. Daarmee is het leegstandspercentage meer dan 

5% lager (7%) dan het landelijk gemiddelde. 

De gemiddelde leegstand van kantoorruimte in Noord Brabant voor 2008 komt uit op 9,3%. Daarmee is het 

leegstandspercentage van kantoorruimte op het Paleiskwartier 4,3% lager. 

'" Bevindingen en waardes zijn afkomstig van DTUadelhoff (2008b) en DTZZadelhoff (2006). 
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Markthuurniveau en marktontwikkeling 

De huurprijzen voor kantoorruimte binnen het Paleis kwartier zijn in principe de laatste jaren niet gestegen, waardoor de 

tophuren blijven steken op 160 euro per vierkante meter. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde (200 euro per m2) zijn 

de tophuren in het Paleiskwartier precies 20% lager. 

Voor Noord Brabant liggen de gemiddelde tophuren voor kantoorruimte op 145 euro per vierkante meter. Dat betekent dat 

de tophuren op het Paleiskwartier ongeveer 10% hoger liggen. 

Concurrerende ontwikkelingen 

Voor de komende jaren staan geen nieuwe kantoorontwikkelingen gepland in Den Bosch. 

Omgeving 

De afstand van het Paleiskwartier tot aan de A59 of de 1'J65 is ongeveer 3,5 kilometer. Met de ontwikkeling van het 

Paleiskwartier is wel gezorgd dat de snelweg zo snel mogelijk bereikt kan worden. Als de nieuwe Randweg is gerealiseerd, 

wordt deze afstand met bijna een kilometer ingekort. Voor de beoordeling maakt dit echter geen verschil. 

De bereikbaarheid met het openbaar vervoer daarentegen is uitstekend: het Paleiskwartier is vanuit het Centraal Station 

lopend binnen vijf minuten te bereiken. 

De reeds gerealiseerde centraal gelegen ondergrondse parkeergarage met een capaciteit van bijna 1100 parkeerplaatsen 

zal de bezoekers van de bedrijven vrijwel altijd voldoende parkeergelegenheid bieden op loopafstand van de 

kantoorpanden. Zeker gezien het feit dat bezoekers voor de binnenstad, waarvoor de garage tevens is ontwikkeld, vaker 's 

avonds en in het weekend de parkeergarage zullen aandoen. 

De parkeernorm die voor de ontwikkeling van kantoorpanden is aangehouden voor het parkeren op eigen terrein is 1 

parkeerplaats op de 10 werknemers. Omgerekend naar vierkante meters komt dat op een verhouding van 1 :250. 

Het voorzieningenniveau is in de huidige toestand is beperkt omdat er geen winkels voor de dagelijkse behoefte zijn 

gerealiseerd . Wanneer het plan in zijn geheel is ontwikkeld, wordt deze winkelvoorziening en nog enkele restaurants 

toegevoegd. Op dit moment zijn er wel 2 restaurants op loopafstand en op het centraal station zijn pinautomaten, maar 

omdat de er geen winkels voor de dagelijkse behoefte zijn gerealiseerd, welke de belangrijkste voorziening vormt (zie 

03.04), wordt daarop beoordeling gebaseerd. 

Object 

Bij het ontwerp van de kantoren is rekening gehouden met de hedendaagse wensen van kantoorgebruikers. De 

kantoorpanden hebben zoveel mogelijk flexibiliteit in de inrichting van de ruimten en obstakels door de draagconstructie zijn 

zoveel mogelijk beperkt. 

Het afwerkingsniveau van de kantoorruimten is hoogwaardig en ter plaatse is geconstateerd dat de uitstraling van de 

kantoorgebouwen voldoet aan alle eisen (zie figuur 04.06). 

Alle gebouwen in het Paleiskwartier zijn nieuwbouw of zijn in de afgelopen 8 jaar gebouwd. Alle kantoorpanden vallen dus 

binnen de bestaansperiode van 10 jaar. 
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Figuur 04.06 Impressie van enkele kantoorpanden op het Paleiskwarlier 

Door bladzijde 86 uit te klappen wordt de Ingevulde checklist \IOor koopwoningen op het Paleiskwarller getoond. 

Woningen 

Van het totaal aantal geplande appartementen zijn er inmiddels 1100 gerealiseerd. Er staan nog ongeveer 900 

appartementen gepland die tot 2016 gerealiseerd gaan worden. Van het totaal aantal ontwikkelde appartementen zijn er 

uiteindelijk circa 1400 bestemd voor verkoop. De woonmogelijkheden in het Paleiskwartier blijven beperkt tot 

meergezinswoningen. Er is wel een ruime keuze in appartementen, penthouses45 en maisonneltes46 die allemaal 

hoogwaardig zijn afgewerkt. 

Leegstand : 

Het aanbod aan woningen in een gebied wordt bepaald aan de hand van de gegevens die gepubliceerd zijn op 

wwwJunda.nl (2009). Op het Paleiskwartier staan momenteel 51 woningen te koop. Er zijn tot op heden in totaal circa 780 

koopwoningen gerealiseerd. Dat betekent dat er op dit moment sprake is van een leegstandspercentage van ongeveer 

6,5%. 

Marktkoopniveau 

Op basis van de gegevens die verstrekt worden door het Kadaster (www.kadaster.nl. 2009), wordt geconstateerd dat de 

gemiddelde verkoopprijs van een woning op het Paleiskwartier in 2008 lag op ongeveer 2.490 euro per vierkante meter. De 

gemiddelde landelijke verkoopprijs47 voor appartementen in 2008 bedroeg 2.283 euro per vierkante meter. De prijs die 

betaald wordt voor appartementen op het Paleiskwartier zijn gemiddeld 9% hoger dan het landelijk gemiddelde. 

De verkoopprijzen voor appartementen voor het regionale gemiddelde liggen op 2.331 euro per vierkante meter. De 

verkoopprijzen van appartementen op het Paleiskwartier liggen bijna 7% hoger dan het regionale gemiddelde. 

45 Een riant appartement op de dakverdieping met dito uitzicht. 

<6 Een appartement waarbij de woonkamer en de slaapkamer op een andere verdiep ing gelegen zijn. 

" De landelijke en regionale cijfers zijn afkomstig uit NVM (2009a) 
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Concurrentie 

Sinds enkele jaren is de planvorming voor de herontwikkeling van de wijk Willemspoort in volle gang. Willemspoort ligt aan 

de zuidwestzijde van Den Bosch en grenst aan de zuidzijde van het Paleiskwartier. Het gebied valt daarom onder hetzelfde 

woonmilieu. Voor de herontwikkeling van Willemspoort staan 600 tot 900 woningen gepland waarvan, volgens de voorlopige 

visie , minimaal 20% sociale huur en minimaal 10% starterswoningen gerealiseerd dienen te worden. 

In het Paleiskwartier zijn in totaal circa 2000 wooneenheden gerealiseerd. Als aangehouden wordt dat in Willemspoort circa 

750 woningen worden gerealiseerd is dat ongeveer 38% van de totaal gerealiseerde wooneenheden op het Paleiskwartier. 

Omgeving 

In het Paleiskwartier zijn vooralsnog geen openbare diensten gerealiseerd en gepland. In het stadscentrum, op fietsafstand, 

zijn deze diensten wel aanwezig. 

Op loopafstand van het Paleiskwartier ligt het Westerpark, een waterrijk stadspark dat tevens onderdeel is van de 

ontwikkeling van de Westelijke Spoorzone. De driehoekige vijver wordt tevens ingericht als hoogwaardige openbare ruimte, 

maar die is momenteel nog niet gerealiseerd en wordt daarom bij de beoordeling niet meegnomen. Het Paleiskwartier ligt 

tegen de natuurgebieden Gement en de Bossche Broek aan, die met de fiets snel en gemakkelijk te bereiken zijn. 

Voor de bewoners en ook andere gebruikers van het Paleiskwartier zijn twee (kleine) winkeltjes en recreatieve 

voorzieningen in de nabije omgeving (figuur 04 .06) gerealiseerd. De diverse sportvoorzieningen en een supermarkt in de 

vorm van een 'convinience store'48 staan op de planning voor het Paleiskwartier. Rondom de nog te realiseren driehoekige 

vijver komen restaurants, cafés en terrasjes waar gegeten enlof gedronken kan worden. Bovendien ligt op fietsafstand het 

stadscentrum waar deze voorzieningen rijkelijk worden aangevuld . Echter, omdat het grootste deel van deze voorzieningen 

en de supermarkt nog niet gerealiseerd zijn terwijl al wel meer dan helft van de woningen is gerealiseerd, wordt de 

beschikbaarheid van recreatieve voorzieningen en winkels voor de dagelijkse behoefte op loopafstand aan de hand van de 

huidige situatie beoordeeld. Aangenomen wordt dat de twee aanwezige (kleine) winkeltjes met een zeer beperkt aanbod 

aan producten voor de dagelijkse behoefte niet voldoen aan de in de beoordelingscriteria bedoelde winkelvoorzieningen. 

Figuur 04.06 Reeds aanwe~e voorzieningen nabij het PaleiskwaTtier aan de Leeghwaterlaan 

In het Paleiskwartier zijn geen drukke doorgaande wegen of grote publiekstrekkers waardoor verkeersdrukte en 

geluidshinder kan ontstaan gerealiseerd . De enige vorm van overlast is die van het spoor in de vorm van geluidshinder. Het 

48 Een soort van buurtwinkel waar snel verse, bereide en andere 'gem aks' producten kunnen worden gekochl 
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centraal station van Den Bosch vormt een belangrijk openbaar vervoerknooppunt in Noord-Brabant en heeft daarom zes 

perrons. Dat betekent dat er gedurende de hele dag en avond behoorlijk wat treinen rijden en met de komst van het 

nachtnet dus tevens 's nachts. Dit geeft een ernstige vorm van overlas!. 

04.04 Expertinterview Poleiskwartier Den Bos(h 

De resultaten van het Paleiskwartier zijn voorgelegd aan de heer Prinsen, projectleider namens de gemeente Den Bosch en 

aan de heer Van Bakel, gebiedsontwikkelaar bij Credo Integrale Planontwikkeling BV. Beiden zijn al geruime tijd actief bij 

zowel de planontwikkeling als de uitvoering betrokken. 

Algemeen 

Evenals bij de gebiedsontwikkeling van het Céramique-terrein geven de heer Prinsen en Van Bakel aan dat de ontsluiting 

van een gebied enorm belangrijk is, zowel op wijk- als stadsniveau. De aanleg van de Randweg was daarom één van de 

belangrijkste programmaonderdelen bij de ontwikkeling van het Paleiskwartier. 

De ontwikkeling van het Paleiskwartier staat, evenals de andere gebiedsontwikkelingen, onder druk vanwege de huidige 

marktomstandigheden. Maar doordat gewerkt wordt met stedenbouwkundige kaders en geen vastgesteld bestemmingsplan, 

kan te allen tijde (crisis of geen crisis) ingespeeld worden op de dan heersende vraag in de markt. Dit is uiteraard van 

belang met betrekking tot de meerwaarde voor concurrentiepositie van het vastgoed. 

"De komst van de Randweg, de perfecte ligging bij het Centraal Station en de reeds getoonde kwaliteiten van de 

stedenbouw en architectuur maakt dat er ook in deze tijd veel geïnteresseerde partijen het Paleiskwartier benaderen voor 

huisvestingsvraagstukken". Echter krijgen veel van die partijen (zowel zakelijk als particulier) op het moment lastig hun 

financiering geregeld, daarom wordt op verschillende manieren gekeken naar mogelijke financiële oplossingen, waarbij ook 

de provincie en de gemeente betrokken worden. Op dit moment kan daarover geen specifieke informatie vermeld worden. 

Kantoren 

Markt 

Het Paleis kwartier kent in principe geen leegstand en de huurprijzen voor kantoorruimte behoren op regionaal niveau tot de 

top. "De absolute pluspunten van het Paleiskwartier zijn een goede bereikbaarheid vanaf de snelwegen A2 en A59, de 

ligging direct naast het centraal station met iedere 10 minuten intercity's naar de randstad, op 10 minuten wandelen van de 

markt in Den Bosch en een hoge stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit voor het gehele Paleiskwartier". De 

Ontwikkelingsmaatschappij Paleiskwartier BV doet er alles aan om de hoogwaardige kwaliteit in het Paleiskwartier op peil te 

houden. 

Omgeving 

De gemeente is zich altijd bewust geweest van het belang van een goede bereikbaarheid voor kantoorlocaties. Dit heeft 

tevens geleid tot de aanleg van de Randweg. Maar ook de gemeente Den Bosch heeft op basis van het ABC-beleid 

getracht het reizen met het openbaar vervoer te stimuleren. Daarom is voor de eerste kantoorpanden rekening gehouden 

met een parkeernorm van ongeveer 1 parkeerplaats voor 250 vierkante meter kantoorruimte (1 :250). Deze eis was 

D. Spooren • 2009 



MEERWAARDECREATIE bij INTEGRALE GEBIEDSONTWIKKELING 

eenvoudig te stellen, omdat de centraal gelegen parkeergarage, onder het waterbassin, in het Paleiskwartier als buffer kon 

worden gebruikt. 

Toch is het gebruik van het openbaar vervoer erg afhankelijk van het soort onderneming wat zich vestigt. Daarom is de 

parkeernorm voor de nog te realiseren kantoorpanden bijgesteld naar 1 parkeerplaats voor 70 vierkante meter 

kantoorruimte (1 :70). Getracht wordt om per ontwikkeling maatwerk te leveren, waarbij ook rekening gehouden wordt met 

dubbelgebruik (voor wonen in combinatie met kantoren). "Dit alles betekent overigens niet dat er op dit moment problemen 

zijn met parkeren op het Paleiskwartier". 

Object 

Op het gebied van duurzaam ontwerpen is in de planvorming voor kantoorruimte rekening gehouden met de flexibiliteit van 

de inrichting. Maar voor het Paleiskwartier is duurzaamheid verder uitgewerkt. Alle kantoren worden aangesloten op het 

Warmte Koude Opslagsysteem (WKO) waardoor de kantoren beter presteren dan de wettelijke normen. Verder zal 

'duurzaam' ook terug komen in een concept wat nu in ontwikkeling is waarbij een kantoorpand zo ontwikkeld wordt dat het 

gedurende de bouw of zelfs tijdens haar levensduur eenvoudig omgebouwd kan worden naar woningbouw. "Dat is pas 

duurzaam ontwikkelen!" 

Het onderhoud van de openbare ruimten is na het gereedkomen van het totale plan van het Paleiskwartier de 

verantwoordelijkheid van de gemeente. Over het onderhouden van de panden is als zodanig (nog) geen afspraak gemaakt. 

Woningen: 

Wegens de centrale ligging in de binnenstad en vanwege het duurzaam ruimtegebruik in combinatie met de grondprijs voor 

dergelijke locaties, is gekozen om op deze locatie alleen appartementen in het midden- en hoogsegment te realiseren. Om 

deze appartementen aan de man te brengen wordt veel gedaan aan gebiedspromotionele activiteiten. Zo is er bijvoorbeeld 

de jaarlijkse openluchtbioscoop en komt Theater Boulevard in het Paleiskwartier. 

Markt 

De woningmarkt van Den Bosch is één van de best lopende van Nederland . "Mensen willen zich graag in Den Bosch 

vestigen vanwege de rijke historie van de stad, maar ook zeker vanwege de centrale ligging in het zuiden van Nederland." 

De gemeente heeft wat dat betreft, vooral in het Paleiskwartier, weinig moeite haar woningen af te zetten en ondanks de 

economische crisis is Den Bosch één van de weinige gemeentes waar de gemiddelde huizenprijzen blijven stijgen, al stijgen 

ze minder hard dan voorheen49. 

Ook de heer Prinsen en de heer Van Bakel geven aan dat een vergelijking van de verkoopprijzen van appartementen op het 

Paleiskwartier ten opzichte van landelijke en regionale gemiddeldes niet veel zeggen. Appartementen kunnen worden 

gebouwd voor verschillende uiteenlopende doelgroepen. Bijvoorbeeld ruime vierkamer appartementen met een oppervlakte 

van 80 vierkante meter in het hoogsegment spreken een andere doelgroep aan dan tweekamerappartementen van 50 

vierkante meter in het middensegment. Tussen deze appartementen zit een enorm prijsverschil. 

'" Toch is in het Paleiskwartier het hoogste leegstandspercentage geconstateerd in vergel ijking tot de andere twee gebiedsontwikkelingen die voor dit 

onderzoek zijn behandeld. In de discu ssie van dit hoofdstuk wordt hierop teruggekomen. 
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De ontwikkeling van Willemspoort vormt in principe geen bedreiging omdat de meeste woonruimte die in dit gebied 

gerealiseerd wordt bestemd is voor een andere doelgroep dan in het Paleiskwartier. 

Omgeving 

De meeste voorzieningen in het Paleiskwartier moeten nog gerealiseerd worden rondom de inmiddels vierkant geworden 

vijver. Met de realisatie van deze vijver zal naar verwachting in 2010 gestart worden . Vanwege de busremise van de BBA, 

die pas in 2010 verplaatst kon worden, is niet eerder gestart kunnen worden met de aanleg van deze vijver. Tevens zit dit 

onderdeel in het ruimtelijk plan Paleiskwartier Zuid en dat wordt nu pas in ontwikkeling genomen. Dit plan is in de loop der 

jaren enkele keren gewijzigd ten opzichte van eerdere plannen. "Wat dat betreft is het goed geweest de vijver en de 

voorzieningen niet op voorhand te hebben gerealiseerd, want dat zou naast een fikse voorinvestering ook betekend hebben 

dat er een hoop beperkingen in de flexibiliteit van het plan zouden zijn opgetreden." 

De gemeente is bewust van het belang van de aanwezigheid van de verschillende voorzieningen maar is er tevens 

overtuigd dat de gebruikers en bewoners van het huidige Paleiskwartier er bewust van zijn dat ze wonen enlof werken in 

een gebied dat nog in ontwikkeling is en dat op korte termijn het voorzieningenniveau wordt aangevuld . Daarom gaat de 

gemeente er van uit dat het ontbreken van enkele voorzieningen in dit stadium van de ontwikkeling niet tot problemen zal 

leiden. Gezien de huidige leegstand wordt de gemeente daarin niet helemaal bevestigd. 

De overlast die de aanwezigheid van het spoor met zich meebrengt is al in een vroeg stadium in de planvorming 

meegenomen. Daarom zijn in het Paleiskwartier aan de zijde van het spoor alleen kantoorpanden gerealiseerd of gepland. 

De kantoorpanden fungeren als zowel een geluid- als een zichtscherm. Daarom hebben de kantoorpanden aan deze zijde 

zoveel mogelijk 'dichte' gevels zonder daarmee de hoogwaardige architectuur aan te tasten. Daardoor zijn alle woningen die 

achter deze kantoren zijn (en nog worden) gerealiseerd voorzien van een rustig leefklimaat 
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04.05 Centrale Spoorzone Tilburg 

Figuur 04.07 Spoorzone TilbuIg 
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De Spoorzone50 is een omvangrijk gebied van de Ringbaan West tot de Ringbaan Oost, centraal gelegen in de stad, aan 

weerszijden van het spoor. Hiermee strekt het gebied zich uit over een lengte van ruim 2,5 kilometer en een totale 

oppervlakte van circa 75 hectare. 

In de vroege negentiger jaren is door de gemeente Tilburg begonnen met de planvorming en ontwikkeling van dit gebied. De 

vier belangrijkste redenen hiervoor waren (Coenen, 2002): 

de spoorzone stond bekend als een onaantrekkelijk verblijfsklimaat; 

er was een slechte relatie tussen het stadscentrum en het stationsgebied; 

de spoorzone werd gekenmerkt door een rommelige en verouderde ruimtelijk-functionele structuur; 

het spoor vormde een enorme barrière tussen het stadscentrum en achterliggende gebieden. 

Ten zuiden van het spoor is begonnen met nieuwe ontwikkelingen. De vestiging van het hoofdkantoor van Interpolis in 1998 

vormde het startsein. 

Een in 2000 gepresenteerde Ontwikkelingsvisie Spoorzone van Riek Bakker (BVR) wees uit dat vooral het centrale deel van 

de Spoorzone (het centraal station en de directe stationsomgeving, gelegen tussen de Jan Heijnstraat en de Heuvelring, 

een lengte van circa 1,2 kilometer) enorme potenties bood voor de ontwikkeling van de stad Tilburg. Een absolute 

voorwaarde hiervoor was dat het terrein van de NS Hoofdwerkplaats, pal ten noorden van het NS Station, voor 

herontwikkeling vrij zou komen. 

Om de stedenbouwkundige potenties van het centrale deel van de Spoorzone inzichtelijk te maken is, evenals voor het 

Cèramique-terrein, de toenmalig Rijksbouwmeester Jo Coenen gevraagd een stedenbouwkundige visie voor het gebied op 

te stellen (Zie figuur 04.07). Deze visie is in 2002 gepresenteerd en de gemeenteraad heeft begin 2003 het ruimtelijk

stedenbouwkundig ambitieniveau van de visie overgenomen. In dit plan wordt rekening gehouden met een totaal volume 

van 500.000 vierkante meter gebouwde voorzieningen, globaal verdeeld naar (Coenen, 2002): 

± 100.000 m2 parkeren; 

± 170.000 m2 wonen; 

± 120.000 m2 kantoren, bedrijven, hotel, congres; 

± 60.000 m2 voorzieningen (onderwijs, cultuur, wijkvoorzieningen, etc.); 

± 50.000 m2 geconstrueerde openbare en privé ruimte. 

Dit ambitieniveau is ruimtelijk doorvertaaid naar een structuurplan voor het gebied, dat in 2005 definitief door de 

gemeenteraad is vastgesteld. 

Coenen (2002) heeft de planvorming van de Centrale Spoorzone verknipt tot vier deelgebieden. Het gebiedsdeel direct 

achter het station (de NS werkplaats) wordt gezien als het kerngebied van de Spoorzone. Hier komt straks het culturele, 

dynamisch kloppende hart van de ontwikkeling. De gemeente Tilburg zal in dit gebied nadrukkelijk participerend optreden, 

mede omdat de gemeente eind 2010 eigenaar wordt van het gebied. Dat betekent dat de gemeente zich als doel heeft 

gesteld voor dit deelgebied een PPS constructie aan te gaan. 

Voor de overige deelgebieden vervult de gemeente een terughoudende rol. Het initiatief om wonen, werken en parkeren te 

realiseren, wordt hoofdzakelijk overgelaten aan de marktpartijen. De gemeente houdt echter wel de regie in handen door 

50 De informatie over de ontwikkeling van de Spoorzone Tilburg is afkomstig uit en Coenen (2002) en van de internetsites www.tilburgspoorzone.nl (2009) 

en www.tilburg-taxatie.nl (2009). 
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kaders te stellen waarbinnen marktpartijen hun plannen kunnen uitwerken. Zij verwacht rond het jaar 2025 de laatste 

onderdelen van de ontwikkeling van de Spoorzone afgerond te hebben. 

Het verbeteren van de bereikbaarheid van de binnenstad neemt een belangrijke plaats in bij ontwikkeling van de spoorzone. 

Voor het gemotoriseerd verkeer zorgt de aanleg van de Noordlaan, in combinatie met de reconstructie van de Cityring 

(inclusief de invoering van het eenrichtingsverkeer), voor een verbeterde bereikbaarheid. Vanaf de ringbanen wordt de 

bereikbaarheid van de spoorzone verbeterd door de opwaardering de van de Hart van Brabantlaan en de Spoorlaan. Ten 

behoeve van het openbaar vervoer zal er een nieuw busstation komen dat samen met het vernieuwde treinstation een goed 

functionerende openbaar vervoersknoop zal vormen . Voor fietsers zullen fietspaden worden aangelegd die logisch 

aansluiten op de het bestaande het fietsroutenetwerk in de stad. De voetganger krijgt in de Spoorzone twee nieuwe 

onderdoorgangen onder het spoor en er komen comfortabele en veilige looproutes tussen het station en de binnenstad. 

Langs de Spoorlaan komen boven op een geplande winkelplint openbare parkeergelegenheden verdeeld over drie 

parkeergebouwen met meerdere parkeerlagen (circa 250 plaatsen). Tevens wordt aan de andere zijde van het station een 

openbare parkeervoorziening gerealiseerd (circa 200 plaatsen). Verder is in het programmaoverzicht van Coenen (2002) te 

zien dat bij elk blok woningen en kantoren parkeervoorzieningen worden gerealiseerd . Met het grote aantal vierkante meters 

parkeergelegenheid wat gepland staat voor de Spoorzone, wordt getracht de heersende parkeerdruk in de Tilburgse 

binnenstad stevig aan te pakken. 

Door bladzijde 87 u# Ie klappen wordt de ingevulcfe check/is/ voor hantoorpanden op de Spoorzone getoond. 

Kantoren 

Tilburg ontwikkelt zich steeds meer van een productie-economie tot een kennisintensieve economie. Het type bedrijven dat 

deze economie met zich meebrengt, past straks prima in de Spoorzone aldus de gemeente (www.tilburgspoorzone.nl . 

2009). Ondertussen is in de Centrale Spoorzone zo'n 45.000 vierkante meter kantoorruimte opgeleverd, de resterende 

75.000 vierkante meter wordt de komende 15 jaar gerealiseerd . 

Leegstand 

De kantorenmarkt51 van Tilburg lijkt zich enkele jaren geleden te hebben gestabiliseerd . De leegstand van kantoorruimte is 

al jarenlang rond de 4,5% van de totale voorraad . In 2008 steeg dit percentage licht (naar 5%) maar daarmee blijft het nog 

altijd ver onder het landelijk gemiddelde van 12%. 

In de Spoorzone is reeds 45.000 vierkante meter kantoorruimte gerealiseerd en er is nauwelijks sprake van leegstand52 . De 

beperkte vierkante meters in gebouwen die op dit moment niet gebruikt worden, dienen als uitbreidingsruimte voor de reeds 

gevestigde bedrijven. Daarmee is de leegstand slechts 2%. Ten opzichte van landelijk gemiddelde (12%) scheelt dat 10% 

en ten opzichte van het regionale gemiddelde (9,3%) scheelt dat 7,3%. 

5 1 Bevindingen en waardes zijn all<omstig van DTZZadelhoff (2008b) en DTZZadelhoff (2006). 

52 Zorgverzekeraar VGZ (gevestigd op het Haestrechtkwartief) heeft haar pand te koop staan omdat ze wil verhuizen in verband met een fusie. Het 

hoofdkantoor van de nieuwe organisatie wordt niet gevestigd in Tilburg. Dit kan op termiin problemen opleveren. 
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Markthuurniveau en marktontwikkeling 

De huurprijzen voor kantoorruimte binnen de Spoorzone zijn in principe de laatste jaren niet gestegen, waardoor de 

tophuren blijven steken op 145 euro per vierkante meter. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde (200 euro per m2) zijn 

de tophuren in de Spoorzone precies 27,5% lager. 

Voor Noord Brabant liggen de gemiddelde tophuren voor kantoorruimte op 145 euro per vierkante meter. Dat betekent dat 

de tophuren in de Spoorzone deze waarde evenaart. 

Concurrerende ontwikkelingen 

Aan de Kempenbaan in Tilburg staat een grootschalige kantoorruimteontwikkeling gepland van ongeveer 100.000 vierkante 

meter. De Kempenbaan is gelegen nabij de snelwegafrit van de A58, waardoor Den Bosch en Breda binnen een kwartier 

bereikt kunnen worden en Eindhoven Airport in 20 minuten. De ontwikkeling van deze locatie zou in 2009 van start zijn 

gegaan maar heeft vertraging opgelopen door het ontbreken van een vergunning voor het verplaatsen van een voormalige 

vuilstort in het gebied. Toch wordt verwacht dat de ontwikkeling van dit gebied op korte termijn zal plaatsvinden 

(www.tilburg.kempenbaan.nl. 2009). 

In de Spoorzone wordt in totaal 120.000 vierkante meter kantoorruimte ontwikkeld wat inhoudt dat bijna 85% daarvan ook 

op de Kempenbaan ontwikkeld gaat worden. 

Omgeving 

Met de auto is de Spoorzone redelijk te bereiken. Vanuit de spoorzone is het ongeveer 3,5 kilometer tot de dichtstbijzijnde 

afrit van de snelweg (A58). 

De bereikbaarheid met het openbaar vervoer is uitstekend, het centraal station vormt immers het centrale punt in de 

ontwikkeling van de Spoorzone. 

De twee grote openbare parkeergarages die centraal in het plan liggen, bieden voldoende parkeergelegenheid voor 

bezoekers van kantoorpanden. Bovendien zal een groot deel van de niet-zakelijke bezoekers de parkeergarage op andere 

tijden ('S avonds en in het weekend) aandoen. Er dienen nog nieuwe parkeergarages te worden gerealiseerd, maar 

voorlopig is nog een parkeergarage in gebruik (Knegtel) die voldoende ruimte biedt voor de reeds gerealiseerd 

kantoorruimte. Daarom wordt aangenomen dat er in de huidige toestand meestal parkeergelegenheid zal zijn voor 

bezoekers op loopafstand. 

Alle gerealiseerde en geplande kantoorpanden beschikken over eigen parkeerruimte. De parkeernorm ligt op 1 

parkeerplaats voor 60 tot 75 vierkante meter kantoorruimte (tussen de 1 :60 en 1 :75). 

In een straal van 250 meter om de kantoorcomplexen zijn alle voorzieningen aanwezig. Op loopafstand is een grote 

supermarkt gevestigd met wat kleinere aanvullende winkelvoorzieningen. Aan de noord- en zuidkant van het station moet 

nog enkele winkels, cafés en restaurants gerealiseerd worden, de overzijde van de Spoorlaan beschikt in de huidige situatie 

al over diverse restaurants. Op het station zelf zijn twee pinautomaten aanwezig en op de Spoorlaan zijn twee grote banken 

gevestigd. 

Object 

De kantoorpanden die inmiddels gerealiseerd zijn, hebben een hoogwaardige afwerking (zie figuur 04 .08). De 

kantoorpanden hebben zoveel mogelijk een duurzaam ontwerp. Dit is vooral een eis van de gemeente Tilburg die graag ziet 

dat een kantoorgebouw ook voor een andere gebruiker of een andere functie in gebruik genomen kan worden. 
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Wat betreft de uitstraling van het gebouw is ter plaatse geconstateerd dat aan alle voorwaarden is voldaan. 

De oudste kantoorpanden in de Spoorzone bestaan nu ongeveer 7 jaar, daarom wordt voor het onderhoud en beheer 

aangehouden dat de kantoorgebouwen tussen de 1 en 10 jaar bestaan. 

Figuur 04.08 Reeds ontwiilJce/de kantoorpanden in de Spoorzone 

Door bladzijda 88 uil te klappen wordt de ingevulde chechlisl voor koopwoningen op de Spoorzone g9/oond. 

Woningen 

In de Spoorzone worden verschillende soorten woningen voor verschillende doelgroepen gerealiseerd . Bovendien wordt 

met een behoorlijk extra volume ingespeeld op de toekomstige behoefte aan woningen. Daarbij is het de bedoeling om voor 

zoveel mogelijk doelgroepen te bouwen (tweeverdieners, studenten , starters, gezinnen en senioren) die graag in een 

centrumstedelijk woonmilieu willen wonen. Voor de Spoorzone staat ongeveer 170.000 vierkante meter gepland voor 

woonruimte verdeeld naar circa 1200 meergezinswoningen en circa 300 eengezinswoningen. De eengezinswoningen en 

60% van de meergezinswoningen (720 meergezinswoningen) worden koopwoningen. Er zijn inmiddels 270 

koopappartementen gerealiseerd. De eengezinswoningen zijn nog niet gerealiseerd en kunnen daarom niet worden 

meegenomen in de beoordeling. 

Leegstand 

Het aanbod aan woningen in een gebied wordt bepaald aan de hand van de gegevens die gepubliceerd zijn op 

www.funda.nl (2009). In de Spoorzone staan momenteel 6 appartementen van de nieuw ontwikkelde woonruimte te koop. 

Er zijn tot op heden in totaal circa 270 koopappartementen gerealiseerd. Dat betekent dat er op dit moment sprake is van 

een leegstandspercentage van ongeveer 2,2%. 

Marktkoopniveau 

Op basis van de gegevens die verstrekt worden door het Kadaster (www.kadaster.nl . 2009), wordt geconstateerd dat de 

gemiddelde verkoopprijs van een woning in de Spoorzone in 2008 lag op ongeveer 2.600 euro per vierkante meter. De 

gemiddelde landelijke verkoopprijs5J voor appartementen in 2008 bedroeg 2.283 euro per vierkante meter. De prijs die 

betaald wordt voor appartementen in de Spoorzone zijn gemiddeld bijna 14% hoger dan het landelijk gemiddelde. 

53 De landeli jke en regionale cij fers zijn afkomstig uit NVM (2009a) 
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De verkoopprijzen voor appartementen voor het regionale gemiddelde liggen op 2.331 euro per vierkante meter. De 

verkoopprijzen van appartementen in de Spoorzone liggen ruim 11 ,5% hoger dan het regionale gemiddelde. 

Concurrentie 

De nieuwbouwontwikkelingen die gepland staan voor de Piushaven vormen de grootste concurrentie voor de woningen in 

de Spoorzone. In de omgeving van de Piushaven worden de komende jaren ongeveer 200 koopappartementen 

gerealiseerd. De woningen in de omgeving Piushaven liggen, evenals de woningen in de Spoorzone, op loopafstand van 

het stadscentrum en bedienen daarom hetzelfde woonmilieu. Het belangrijkste onderscheid tussen de Spoorzone en de 

Piushaven is dat de Spoorzone het centraal station als 'unique selling point' heeft en de Piushaven het 'wonen aan het 

water' -concept. 

In de Spoorzone worden in totaal ongeveer 1500 wooneenheden gerealiseerd. De 200 woningen die op de Piushaven zijn 

gepland omvatten slechts 13% van het totaal aantal wooneenheden die in de Spoorzone worden ontwikkeld . 

Figuur 04. 09 Impressie van de leads gerealiseerde wooncomplexen in de Spoorzone 

Omgeving 

In het plan van de Spoorzone komt in het gebied pal achter het station (NS werkplaats) de stadsbibliotheek. Verder is in 

verschillende reeds gerealiseerd gebouwen ruimte gelaten voor een buurthuis, kinderopvang en andere vormen van 

openbare diensten. Op fietsafstand op de Ringbaan West bevindt zich een medische hulppost. In de wijken aangrenzend 

aan de Spoorzone zijn op fietsafstand nog verschillende andere openbare diensten zoals bijvoorbeeld een buurthuis 

aanwezig. 

Door het plan van de Spoorzone loopt een groen lint (het 'parklint') . Aan dat lint zijn op verschillende plaatsen (groene) 

openbare ruimten gepland. Deze zijn echter niet erg omvangrijk, nog niet gerealiseerd en tevens één van de weinige groene 

ruimten in het gehele stadscentrum. De tuin behorende bij het kantoorpand van het bedrijf Interpol is is de enige openbare 

ruimte op loopafstand. Op fietsafstand bevindt zich het Wilhelminapark. 

Recreatieve voorzieningen worden vooral geclusterd en gerealiseerd in het gebied pal achter het station (de huidige NS 

werkplaats) . In het stadscentrum ten zuiden van het spoor is een riant aanbod aan recreatieve voorzieningen. Door de 

nieuwe doorgangen onder het spoor is het stadscentrum ook op loopafstand van de woningen ten noorden van het spoor. 

Door het hele gebied worden in de meeste gebouwplinten (kleine) winkels gerealiseerd om het straatbeeld levendig te 

houden. Hierdoor worden op loopafstand van elke woning meerdere verschillende winkels aangeboden. 
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Er worden een aantal woningblokken dicht bij het spoor gerealiseerd, welke last hebben van geluidshinder door passerende 

treinen. De recreatieve ontwikkelingen op de huidige NS werkplaats kunnen vooral 's avonds en in het weekend overlast 

veroorzaken in de vorm van verkeersdrukte en geluidsoverlast. Daarom wordt aangenomen dat voor bepaalde woningen 

sprake is van voortdurend matige overlast. 

04.06 Expertinterview Centrale Spoorzone Tilburg 

De resultaten uit de checklist voor de Spoorzone zijn voorgelegd aan de heer Kuijsters, directeur van het Projectbureau 

Spoorzone. De heer Kuijsters is sinds de start van de uitvoering namens de gemeente Tilburg actief betrokken bij de 

ontwikkeling van de Spoorzone. 

Algemeen 

Ook de gemeente Tilburg geeft aan dat met betrekking tot de meerwaarde voor de concurrentiepositie van vastgoed het 

uitermate belangrijk is de ontsluiting van het betreffende gebied goed op orde te hebben. Om de ontsluiting van een gebied 

goed te kunnen regelen ontstijgt dit onderdeel per definitie het niveau van de gebiedsontwikkeling en wordt er gekeken op 

stadsniveau. Voor de Spoorzone heeft dat geleid tot de invoering van de Cityring en de opwaardering van de Ringbanen 

zoals omschreven in paragraaf 04.05. De parkeercapaciteit is hier nauw mee verbonden en daarom is naast vast 

parkeervoorzieningen voor al de nieuw te realiseren complexen tevens een groot aantal vierkante meters opgenomen voor 

openbare parkeergelegenheid . 

Verder vindt de gemeente het belangrijk eerst alle voorzieningen (zowel winkel-, recreatieve en openbare voorzieningen 

maar ook bijvoorbeeld infrastructurele voorzieningen) voor een woning- enlof kantoorblok te realiseren en vervolgens pas de 

gebouwen in het gebied te realiseren. Een voorbeeld daarvan is de aanleg van de Noordlaan, die onderdeel wordt van de 

Cityring. Pas als de weg is gerealiseerd worden de woningen en kantoorruimte ontwikkeld. "Het vooraf realiseren van 

voorzieningen vergt een behoorlijke investering die stevig drukt op de begroting, maar is erg belangrijk voor de afzet van 

objecten want gebruikers en bewoners hoeven dan niet (nog) langer in een bouwput te zitten." Er wordt hierbij uiteraard wel 

rekening gehouden met fasering, er worden nog geen voorzieningen aangelegd waarbij de bouw van de blokken pas na een 

aantal jaren zal starten. 

De heer Kuijsters geeft aan geen vastomlijnd plan te maken, want een gebiedsontwikkeling duurt zeker 15 jaar en 

gedurende die periode wil je in kunnen spelen op kansen. De visie vormt het uitgangspunt maar blijft een richtlijn en geen 

vast plan. Gebouwen krijgen pas vorm en een functievolume als daadwerkelijk een gebouw in ontwikkeling gaat. 

De NS Werkplaats die pal achter het station ligt, staat symbool voor de industriële revolutie van de stad en de naam Tilburg 

moderne industriestad. Het was voor de gemeente dan ook erg belangrijk dat de historie van deze plek behouden zou 

blijven en verwerkt zou worden in het nieuwe plan. Daardoor wordt het de bedoeling een tijdloos complex te creëren met 

aparte erkenning, een unique selling point. 
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De lage leegstand van kantoorruimte in Tilburg ligt aan het simpele feit dat de stad geen typische kantorenstad is. "Geen 

enkele ontwikkelaar zal in Tilburg zomaar risicovol kantoorruimte willen ontwikkelen." In Tilburg wordt pas kantoorruimte 

ontwikkeld als er ook een huurder of koper is. Daarom is er in Tilburg dus een lage leegstand en heeft de gemeente zeer 

beperkt last van grote leegstaande panden. 

Om ook de leegstand in de toekomst tegen te gaan, stuurt de gemeente zoveel mogelijk aan op hoogwaardige 

architectonische kwaliteit in combinatie met duurzaam (flexibel) bouwen. De gemeente heeft namelijk met de eigen 

huisvesting enorme problemen betreft de kantoorindeling. Het is een ouder kantoorpand met een zware draagconstructie en 

elke mogelijke inrichting wordt beperkt door de kolossale kolommen- en liggerstructuur. 

De ontwikkeling en de hoogte van de huurprijzen zijn niet zo relevant voor de meerwaarde van de concurrentiepositie van 

vastgoed. Wat belangrijker is, is in hoeverre sprake is van leegstand op een kantoorlocatie. De huur is namelijk 

marktconform en tevens afhankelijk van de grondprijs. 

De ontwikkeling van kantoorruimte op de Kempenbaan zal veel concurreren met de kantoorruimte in de Spoorzone. De 

gemeente probeert de concurrentie te beperken door zoveel mogelijk te onderscheid te maken tussen de 'grootte' van 

ondernemingen. Op de Spoorzone is vooral georiënteerd op kleinschalige kantoorruimten, terwijl de Kempenbaan gericht is 

op grootschalige kantoorruimten. De Kempenbaan ligt aan een knooppunt van een aantal snelwegen en is daarom 

uitermate geschikt voor grootschalige kantoorruimte. 

Omgeving 

De langere afstand tot de snelweg werd inderdaad als barrière meegenomen bij de opname van kantoorruimte in de 

Spoorzone. Daarom is er alles aan gedaan om verkeer wat niet in de binnenstad hoeft te zijn daar ook niet te laten komen 

door het minder aantrekkelijk te maken als doorgaande weg . "De Ringbanen zijn ontlast door de aanleg van de tangent 

(rondweg Tilburg) , het stadscentrum is ontlast door de opwaardering van de Ringbanen en voor het verkeer wat wel in het 

centrum komt is de cityring gerealiseerd". Dit moet zorgen voor een vlotte doorstroming. 

Ook de gemeente Tilburg heeft in eerste instantie het ABC-beleid nageleefd . Dit beleid was als eerst van toepassing bij de 

bouw van het 'Interpoliscomplex'. Na slechts enkele weken bleek het bedrijf met een enorme parkeerproblematiek te 

kampen waardoor de gemeente vervolgens de helft van de capaciteit van de (voorheen geheel openbare) Tivoligarage 

tijdens kantooruren permanent verhuurd aan het bedrijf Interpolis. Interpolis gebruikt de eigen parkeergelegenheden nu voor 

haar bezoekers. "Na dit akkefietje hebben we de parkeernorm drastisch bijgesteld voor alle nog te realiseren kantoorpanden 

in de Spoorzone". 

Object 

Met betrekking tot het beheer en onderlhoud zijn in dit stadium nog geen concrete afspraken gemaakt. Het streven van de 

gemeente is om de hoogwaardige uitstraling die het gebied moet krijgen, zo lang mogelijk te behouden. Over de manier 

waarop wordt op dit moment nog gediscussieerd. 
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Een aantal wijken in Tilburg hebben , vooral ook door de crisis , problemen met het verkopen van woningen . Maar voor het 

stadscentrum en met name de Spoorzone is geen sprake van dit probleem. Alle woonruimte die op de Spoorzone 

opgeleverd wordt of vrij komt is in principe zo gevuld. 

De gemeente Tilburg heeft extra energie gestoken in wonen in het stadscentrum en dus ook wonen op de Spoorzone. In 

2008 is daarom een grootschalig woononderzoek uitgevoerd. Daaruit bleek dat voor het centrum een grote vraag naar 

appartementen was en dat de appartementen in de binnenstad het best verkochten. Oorspronkelijk was het idee alleen 

appartementen te realiseren maar het meest noordelijk deel van de Spoorzone krijgt (hoge) grondgebonden woningen om 

een goede aansluiting te creëren met de achterliggende woonwijk. 

De gemeente Tilburg ziet weinig concurrentie met betrekking tot de nieuwbouwplannen van appartementen op de 

Piushaven. Deze appartementen dienen als aanvulling op het al aanwezige aanbod in de binnenstad. Er wordt ingespeeld 

en gebouwd voor de toekomstige behoefte op basis van het grootschalige woononderzoek uit 2008. 

Omgeving 

De binnenstad van Tilburg biedt weinig ruimte aan openbare voorzieningen . Met de ontwikkeling van de Spoorzone is 

getracht dit enigszins recht te trekken. Vanwege het langgerekte gebied en de barrièrewerking van het spoor bleek het lastig 

om daar een goede invulling aan te geven. Er is uiteindelijk getracht een soort van 'groen lint' (een aaneensluiting van 

bomen- en plantenperken langs een bepaalde route) te creëren door de Spoorzone waaraan kleine parkjes liggen. Verder is 

enkele jaren geleden met het bedrijf Interpolis overeengekomen dat de tuin , behorende bij het kantoorcomplex van het 

bedrijf, overdag vrij toegankelijk is voor iedereen. Deze tuin was in principe alleen gerealiseerd voor de medewerkers. Maar 

de heer Kuijsters is het eens met het gegeven dat in de Tilburgse binnenstad te weinig openbare voorzieningen aanwezig 

zijn. 

Met betrekking tot de overlast van het spoor zijn bewust geen extra maatregelen genomen in de vorm van bijvoorbeeld 

geluidsschermen. Uit ervaringen uit het verleden is deze keuze gemaakt. Zo zijn ten oosten van de Spoorzone aan het 

spoor al eens geluidsschermen gepland om de geluidsoverlast voor aangrenzende woningen te reduceren. Zowel tijdens de 

planontwikkeling als tijdens de uitvoering heeft dit geleid tot onvrede bij de bewoners waarvoor deze geluidsschermen 

diende. Het blijkt dat omwonenden nauwelijks last hebben van voorbij rijdende treinen, maar des te meer van een blokkering 

van het uitzicht. Er is daarom voor de ontwikkeling van de woningen dicht bij het spoor een hogere eis gesteld aan de 

geluidsisolatie waardoor binnen in de woning de geluidsoverlast tot een minimum wordt beperkt. 

De overlast die veroorzaakt wordt door de drukke Spoorlaan en door de voorzieningen die in de toekomst gerealiseerd gaan 

worden, worden deels beperkt door het aanleggen van de Cityring . Tevens wordt getracht deze drukte te compenseren door 

verkeersvrije ruimtes te creëren waardoor meer verblijfsruimte wordt gerealiseerd (de eerder vernoemde kleine groene 

parkjes). 
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04.07 Analyse van de resultaten uit de checklist 

Door bladzijde 89 uitte klappen woltit het totaaloverzkhl geloond met de behaalde SCOIl1S voor alJe drie de gebiedson/Wikkelingen. 

De behandelde gebiedsontwikkelingen zijn in totaal op 69 beoordelingscriteria getoetst, waarbij uiteindelijk op 49 onderdelen 

meerwaarde is geconstateerd (zie tabel 04.01). De ontwikkeling van het Céramique-terrein behaalt de hoogste score, op 18 

van de 23 beoordelingscriteria wordt meerwaarde behaald. De ontwikkeling van het Paleiskwartier behaalt de laagste score, 

op 14 van de 23 beoordelingscriteria wordt meerwaarde behaald. 

Aan de hand van deze toets op basis van de gedefinieerde beoordelingscriteria kan worden geconstateerd dat weldegelijk 

meerwaarde wordt gecreëerd voor de concurrentiepositie van vastgoed bij gebiedsontwikkelingen. 

Overzicht meerwaardecreatie In procenten 

AanIaJ ~ ~ aaJd na toelB 
VasIpCIYpe 0J;ICIardIi1tn Céramfque-tenin Pa~ Spoorzone TOIaaI getoetit M_trlcht TIIlurg 

Kantoorpanden 14 71 % (10 onderdelen) 71 % (10 onderdelen) 71% (1 0 onderdelen) 
71 % (30 van de 42 

onderdelen) 

Woningen 9 89% (8 onderdelen) 44% (4 onderdelen) 78% (7 onderdelen) 
70% (19 van de 27 

onderdelen) 

Totaal 23 
78% (18 van de 23 61 % (14 van de 23 74% (17 van de 23 71 % (49 van de 69 

onderdelen) onderdelen) onderdelen) onderdelen) 

Tabel 04. 01. Overzicht meerwaardecreatie (in procenten) na loels met behulp van de beooltie/ingscrlleria uk hoofdstuk 3 

Kantoorpanden 

Als gekeken wordt naar de beoordeling van de kantoorpanden kan worden geconstateerd dat op 71 % van de 

toetsingscriteria (30 onderdelen) meerwaarde behaald wordt. Er zijn verder 4 zeer ongewenste, 2 ongewenste en 6 neutrale 

beoordelingen. Wat opvalt, is dat de meeste (zeer) ongewenste beoordelingen allemaal onder het thema marktaspecten 

vallen. 

Markt 

Bij de beoordeling van de marktaspecten worden op een paar fronten problemen voorzien, wat resulteert in een minder 

gewenste situatie. Niet op alle onderdelen wordt dus meerwaarde voor de concurrentiepositie van het vastgoed gecreëerd. 

Wat betreft het leegstandspercentage wordt door alle drie de ontwikkelingen zeer goed gescoord . Voor het huurprijsniveau 

geldt voor alle drie de ontwikkelingen dat de gemiddelde landelijke tophuren lang niet gehaald worden. Ten opzicht van de 

gemiddelde regionale tophuren presteren het Céramique-terrein en het Paleiskwartier goed tot zeer goed. De tophuren in de 

Spoorzone liggen ongeveer gelijk aan de gemiddelde regionale tophuren . Voor zowel de Spoorzone als het Céramique

terrein staan in de nabije toekomst nieuwe kantoorontwikkelingen gepland die hetzelfde aantal of zelfs meer vierkante 

meters kantoorruimte omvatten. 

Omgeving 

Omdat alle drie de ontwikkelingen centrumstedelijke ontwikkelingen zijn , is de afstand tot een afrit van de snelweg redelijk 

ver weg. Ondanks deze afstand, waar weinig aan te veranderen is omdat het gebied immers niet verplaatst kan worden, is 

in alle drie de ontwikkelingen rekening gehouden met verbetering van de bereikbaarheid en doorstroming. 
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Voor het parkeren op eigen terrein is voor zowel het Céramique-terrein als het Paleis kwartier de parkeernorm van het ABC

beleid aangehouden. Deze norm is opgesteld ter stimulering van het gebruik van het openbaar vervoer maar is in strijd met 

de gewenste parkeernorm van kantoororganisaties. 

Wat betreft het voorzieningenniveau presteert het Paleiskwartier erg slecht. De geplande convinience store is nog niet 

gerealiseerd waardoor geen winkelvoorzieningen voor de dagelijkse behoefte op loopafstand van de kantoorpanden 

aanwezig zijn. 

De overige omgevingsaspecten worden met gewenst tot zeer gewenst beoordeeld. Voor alle drie de ontwikkelingen geldt 

dat zowel de parkeergelegenheid voor bezoekers van kantoorpanden als het voorzieningenniveau (behalve voor het 

Paleiskwartier) in de nabije omgeving goed geregeld is. Investeren in de bereikbaarheid met het openbaar vervoer, om de 

reistijd vanaf het centraal station te verkorten, is voor alle drie de ontwikkelingen niet nodig geweest omdat het centraal 

station op loopafstand van of zelfs in het ontwikkelde gebied ligt. 

Object 

Voor de beoordeling van objectaspecten kan geconcludeerd worden dat bijna overal meerwaarde is gecreëerd. De enige 

neutrale beoordeling is voor het Céramique-terrein op het aspect duurzaamheid omdat de kantoorgebouwen die verkocht 

zijn , zijn ingericht op basis van de wensen van de nieuwe eigenaar, waarbij de flexibele indeelbaarheid niet als hoogste 

prioriteit gold. 

Op het Céramique-terrein zijn inmiddels de oudste kantoorpanden opgeknapt. Voor het Paleiskwartier en Den Bosch is dat 

nog niet relevant omdat de kantoorpanden in deze gebieden nog niet zo lang bestaan . 

Woningen 

Voor de beoordeling van de woningen wordt op ruim meer dan de helft van de aspecten (19 stuks; ruim 70%) meerwaarde 

gecreëerd. Er zijn 5 onderdelen als neutraal beoordeeld en 3 onderdelen als ongewenst. 

Mark1 

Wat betreft de beoordeling van de woningmark1 scoren alle drie de gebiedsontwikkelingen goed tot zeer goed. Het 

leegstandspercentage en de verkoopprijzen zijn voor de Spoorzone en het Céramique-terrein zeer gewenst. Voor het 

Paleiskwartier is het leegstandspercentage wat hoger, maar nog niet zorgelijk. Zeker met de wetenschap dat binnen enkele 

jaren het voorzieningenniveau wordt uitgebreid. 

De Spoorzone en het Paleiskwartier krijgen te maken met concurrerende ontwikkelingen, waarbij de concurrerende 

ontwikkelingen voor het Paleiskwartier enigszins zorgelijk zijn maar nog niet een ongewenste situatie vormen. 

Omgeving 

Met betrekking tot de kwaliteit van de omgeving presteert vooral het Paleiskwartier een stuk minder. Voor de ontwikkeling 

van het Paleiskwartier zijn voldoende recreatieve en openbare voorzieningen aanwezig en/of gerealiseerd. Openbare 

diensten ontbreken en de winkelvoorzieningen moeten nog worden gerealiseerd. Voor de Spoorzone en het Céramique-
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terrein is, ondanks de korte afstand tot het stadscentrum, ook in het ontwikkelde gebied voldoende van dit soort 

voorzieningen gerealiseerd of gepland. 

In de Spoorzone is en blijft een tekort aan openbare ruimten in het stadscentrum, in tegenstelling tot het Paleiskwartier en 

het Céramique-terrein. De beschikbaarheid van deze ruimten is in de laatst genoemde gebiedsontwikkelingen nadrukkelijk 

onderdeel van de ontwikkeling, al moeten deze onderdelen in het Paleiskwartier nog deels ontwikkeld worden . 

Alle drie de cases hebben last van een matige tot ernstige vorm van overlast door het spoor of verkeersdrukte. Voor zowel 

het Céramique-terrein, als het Paleiskwartier, als de Spoorzone lijkt het erop dat hier bij de planvorming en de uitvoering niet 

op ingespeeld is. 

04.08 Discussie naar aanleiding van de interviews 

Uit de interviews worden de belangrijkste onderdelen met betrekking tot de meerwaardecreatie van de concurrentiepositie 

van het vastgoed besproken en bediscussieerd om uiteindelijk na te gaan in hoeverre de beoordelingscriteria uit hoofdstuk 3 

moeten worden aangepast. Het gaat hierbij om het toevoegen van nieuwe criteria of het aanpassen of verwijderen van de 

reeds geformuleerde criteria. 

Naast de beoordelingscriteria van de twee vastgoedtypen (kantoorpanden en woningen) worden tevens de overige 

onderwerpen (niet horende bij één van de twee vastgoedtypen) besproken die door de respondenten als relevant ervaren 

worden met betrekking tot meerwaardecreatie voor vastgoed bij gebiedsontwikkeling. Deze onderdelen worden behandeld 

onder het kopje algemeen. 

Per onderdeel wordt vermeld wat uit de interviews naar voren komt. Vervolgens wordt voor dat onderdeel bepaald of het al 

dan niet in de lijst met beoordelingscriteria wordt opgenomen, dan wel wordt aangepast. . 

Algemeen 

Uit de drie interviews is naar voren gekomen dat de volgende onderdelen algemeen relevant kunnen zijn voor de 

meerwaardecreatie voor de concurrentiepositie van vastgoed bij gebiedsontwikkeling: 

infrastructuur 

parkeercapaciteit 

proces 

onderhoud 

Infrastructuur 

Uit de interviews blijkt dat bij alle drie de gebiedsontwikkelingen de ontsluiting en de verkeersdoorstroming enorm van 

belang zijn geweest met betrekking tot de meerwaarde voor de concurrentiepositie van het vastgoed en dat dat vaak op een 

hoger schaalniveau gebeurt dan het schaalniveau van de gebiedsontwikkeling en dus consequenties heeft voor meerdere 

gebieden of zelfs de gehele stad. 

Dit geeft al aan dat dit onderdeel van belang is voor de stad in zijn totaliteit en niet specifiek alleen voor het ontwikkelde 

gebied. Hierdoor onderscheidt het ontwikkelde gebied zich dus niet. Dit onderzoek gaat specifieke om criteria met 

betrekking tot een gebiedsontwikkeling en daarom wordt dit onderdeel niet toegevoegd aan de beoordelingscriteria. 
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Parkeercapaciteit 

In de interviews wordt de beschikbaarheid van parkeervoorzieningen voor zowel de kantoorwerkers als de bewoners van 

een gebied van belang geacht. 

De parkeercapaciteit voor kantoorwerkers is reeds verwerkt in de beoordelingscriteria. Parkeerplaatsen voor woningen 

komen uit de literatuur niet naar voren als algemeen belangrijk, maar uit de interviews bij alle drie de gebiedsontwikkelingen 

is geconstateerd dat veel aandacht wordt besteed aan de mogelijkheid tot parkeren nabij de appartementen. Dit ligt aan het 

feit dat de behandelde cases alle centrumstedelijke ontwikkelingen zijn met een hoge bebouwingdichtheid en dus veel 

gestapelde bouwen in verhouding minder vanzelfsprekende parkeergelegenheid om de woning54 . Het belang van de 

beschikbaarheid van parkeergelegenheid zou daarom gekoppeld kunnen worden aan alleen gestapelde bouw. Om 

onzekerheid met betrekking tot het al dan niet voldoende beschikbaar zijn van parkeervoorzieningen voor de overige 

woningtypes wordt het van belang geacht om, in het kader van de meerwaarde voor de concurrentiepositie van vastgoed, 

de mogelijkheid tot parkeren voor alle woningtypes mee te nemen. Daarom wordt dit criterium toegevoegd voor alle 

woningtypes. 

Proces 

Door te werken met stedenbouwkundige kaders, in plaats van volledig vastgestelde bestemmingsplannen kan flexibel 

ingespeeld worden op heersende marktontwikkelingen. Op basis van een scherpe visie en enkele globale uitgangspunten 

en voorwaarden kan de ontwikkeling worden opgezet. De specifieke vormgeving en het functievolume worden pas 

toegekend op het moment dat het complex daadwerkelijk in ontwikkeling gaat. 

Dit resulteert uiteindelijk in meerwaarde voor de concurrentiepositie van het vastgoed, omdat beter ingespeeld kan worden 

op de markt en daardoor minder kans op leegstand ontstaat. Echter in hoofdstuk 2 staat omschreven dat 

gebiedsontwikkeling wordt gekenmerkt door een lange looptijd, van tijd tot tijd wisselende personen en dat op velerlei 

vlakken veranderingen op kunnen treden . Gebiedsontwikkeling vraagt daarom om een nexibele aanpak. Dit onderdeel is 

daarom niet een criterium voor meerwaardecreatie maar een voorwaarde voor de aanpak van een gebiedsontwikkeling. 

Daarom wordt het niet toegevoegd aan de beoordelingscriteria. 

Onderhoud 

Door de kwaliteit van zowel openbare ruimten als de gebouwen op peil te houden blijft het gebied in trek. Gezien dit belang 

zijn voor het Céramique-terrein hieromtrent juridisch afspraken vastgelegd. Ook uit het interview van de 

gebiedsontwikkelingen van de Spoorzone en het Paleiskwartier blijkt het belang van het behouden van de kwaliteit van de 

openbare ruimten en gebouwen, alleen zijn daar (op dit moment) nog geen harde afspraken over gemaakt. 

De staat van onderhoud van kantoorgebouwen is reeds onderdeel van de beoordelingscriteria . De beschikbaarheid van 

openbare voorzieningen is, vooral voor woningen, van belang . Het in stand houden van de kwaliteit van deze ruimten wordt 

" Bij grondgebonden woningen buiten het centrumstedelijke gebied is vaak parkeergelegenheid voor de woning of op het eigen terrein. In deze gebieden 

heerst een lagere parkeerdruk omdat in deze gebieden minder externen (bezoekers e.d.) komen. Daarom wordt de beschikbaarheid van 

parkeergelegenheid niet als belangrijk gezien omdat er van uitgegaan wordt dat deze parkeergelegenheid voldoende aanwezig is. 
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dan ook als belangrijk gezien. Daarom wordt de staat van onderhoud van openbare voorzieningen als algemeen criterium 

opgenomen. 

Kantoorpa nden 

Uit de interviews is naar voren gekomen dat de volgende onderdelen in aanmerking komen om als beoordelingscriteria 

toegevoegd, verwijderd of aangepast te worden met betrekking tot de meerwaardecreatie voor de concurrentiepositie van 

kantoorpanden bij gebiedsontwikkeling: 

leegstand 

huurprijsniveau 

concurrerende ontwikkelingen 

parkeernorm 

openbare ruimten 

identiteit 

duurzaamheid 

Leegstand 

Om leegstand tegen te gaan wordt in de interviews aangegeven om voordat de ontwikkeling van start kan gaan een 

voorverhuureis te stellen. Tevens biedt het aangaan van huurcontracten voor een langere periode meer zekerheid 

beheersbaarheid, omdat bekend is wanneer contracten aflopen en er tijdig ingegrepen kan worden. 

Dit zijn stimuleringsmaatregelen om de leegstand van kantoorruimte te beperken en dus dragen deze onderdelen positief bij 

aan de meerwaardecreatie voor de concurrentiepositie van kantoorvastgoed . Echter met betrekking tot de 

beoordelingscriteria hoeft daarvoor niets te worden toegevoegd omdat deze onderdelen reeds verwerkt zijn in het 

leegstandspercentage wat al een criterium is. 

Huurprijsniveau 

Uit de interviews blijkt dat de hoogte van de huren wordt overgelaten aan de markt. De belegger bepaalt de huurprijzen en 

daarmee zijn rendement. Voor de meerwaarde voor de concurrentiepositie van kantoorvastgoed is het niet relevant wat de 

tophuren van het ontwikkelde gebied zijn ten opzichte van de gemiddelde landelijke tophuren. De huurprijs is in grote mate 

afhankelijk van grondprijs, daarom is een vergelijking van tophuren ten opzichte van het landelijk gemiddelde niet realistisch. 

Daarom is het voor de meerwaarde voor de concurrentiepositie van vastgoed alleen relevant hoe de tophuren liggen ten 

opzichte van het regionaal gemiddelde. 

Toch zegt de vergelijking ten opzichte van de gemiddelde landelijke gemiddelde tophuren iets over de gewildheid van een 

bepaalde locatie. De grondprijs is een van de belangrijkste parameters in het bepalen van de huurprijs. Deze is immers 

afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare grond in combinatie met de vraag. Bouwgrond is schaars in Nederland dus 

wanneer de vraag in een gebied groot is zal dit zondermeer consequenties hebben voor de grondprijs. Dit heeft een 

rechtstreeks verband met de meerwaarde van het vastgoed. Daarom blijft dit beoordelingscriterium behouden. 
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Concurrerende ontwikkelingen 

Concurrerende ontwikkelingen zijn in sommige situaties niet ongewenst als op die manier verouderde kantoorruimte vrij 

komt voor sanering . De heer Brand (Céramique-terrein) geeft tevens aan dat wanneer het onderhoud van zowel de 

gebouwen als de openbare gebouwen op niveau blijft, ondernemingen geen reden hebben tot verhuizen. 

Het is inderdaad beter voor de concurrentiepositie van het vastgoed om verouderde kantoorpanden te saneren, maar de 

vraag is wie daar in gaat investeren. De praktijk leert dat verouderde leegstaande kantoorpanden vaak lange tijd ongebruikt 

blijven bestaan en dat het een enorme investering vergt deze panden op wat voor manier dan ook weer levensvatbaar te 

maken. 

De heer Brand gaat voor het Céramique-terrein uit van geheel bezette kantoorpanden en dat met goed onderhoud de 

verhuisgeneigdheid, wal resulteert in leegstand, uit blijft. Er zijn nog vele andere redenen te bedenken waarom een 

onderneming besluit niet meer op de huidige kantoorlocatie te blijven, door bijvoorbeeld een fusie, faillissement of 

uitbreiding, waardoor een kantoorpand leeg komt te staan. Om deze leeggekomen ruimte op te vullen zal concurrentie 

ontstaan met andere beschikbare kantoorruimte in de omgeving. Beide onderdelen worden daarom niet verwerkt in de 

beoordelingscriteria. 

Parkeernorm 

De ontwikkeling op het Céramique-terrein laat zien dat het ABC-beleid weldegelijk haalbaar is. Voor de reeds ontwikkelde 

kantoorpanden op het Paleiskwartier is zonder grote problemen dezelfde parkeernorm toegepast. Alleen in de Spoorzone 

zijn problemen ontstaan met de parkeernorm afkomstig uit het ABC-beleid . Daarom zou het criterium voor de parkeernorm 

van kantoorlocaties nabij openbaar vervoer knooppunten aangepast kunnen worden. 

Gezien het feit dat op het Céramique-terrein verschillende (semi) overheidsinstellingen gevestigd zijn is het eenvoudiger een 

bepaalde norm op te leggen. Het reizen met het openbaar vervoer is afhankelijk van de bereidheid van de betreffende 

onderneming en is niet op voorhand te bepalen. Daarbij is er voor het Paleiskwartier toch voor gekozen de parkeemorm 

voor de nog te realiseren kantoorpanden te versoepelen. Daarom wordt dit criterium niet aangepast. 

Openbare ruimten 

Uit de interviews blijkt dat op het Céramique-terrein veel kantoorgebruikers gebruik maken van openbare ruimten om 

bijvoorbeeld te lunchen. Ook bij de ontwikkeling van het kantoorcomplex van het bedrijf Interpolis is rekening gehouden met 

een groene buitenruimte voor de medewerkers. 

Gezien deze feiten wordt ervoor gekozen de beschikbaarheid van openbare ruimten als algemeen beoordelingscriterium 

mee te nemen, en niet meer alleen voor woningen. 

Identiteit 

De heer Brand (Céramique-terrein) gaf aan dat het belangrijk is ervoor te zorgen dat een kantoorcomplex een eigen gezicht 

heeft waaraan het erkend wordt. Op die manier kan een bepaalde vorm van duurzaamheid worden toegevoegd 

(tijdloosheid). Ook in de Spoorzone, en dan met name voor de NS werkplaats, wordt door de gemeente geëist dat de 
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historie van de plek behouden blijft en wordt verwerkt in de nieuwe ontwikkelingen waardoor complexen een identiteit krijgen 

die specifiek bij die plek hoort. 

De mate van herkenbaarheid en/of erkenbaarheid zorgt voor een uniek aanbod. Zoals bijvoorbeeld het geval is bij Empire 

State Building in New Vork, elk bedrijf wil zich daar vestigen. Voor Nederland zal dat nooit in die mate voorkomen, maar 

door kantoorpanden een bepaalde identiteit te geven kan het een lokale, regionale of zelfs landelijke status opbouwen . Dit is 

goed voor de verhuurbaarheid en dus gewenst voor de meerwaardecreatie van kantoorvastgoed. Daarom is het aan te 

bevelen deze onderdelen toe te voegen aan de beoordelingscriteria. 

Herkenbaarheid zou meetbaar gemaakt kunnen worden door de beoordeling van de vorm, kleur, historie etc. Een gebouw of 

gebied kan mooi of lelijk zijn, maar in beide gevallen is de herkenbaarheid objectief te meten. 

Erkenbaarheid wordt bepaald door de mate van populariteit van een gebied . Bijvoorbeeld het gebouw van het VGZ in de 

spoorzone is zeer herkenbaar door zijn specifieke vorm en locatie echter of het ook erkend wordt zal blijken door de periode 

waarin het wordt verkocht. Voor het meten van erkenbaarheid kan de gemiddelde looptijd voor de verkoop of de tijd die 

verstrijkt voor een nieuwe huurder is gevonden gebruikt worden als uitgangspunt. 

Duurzaamheid 

Naast het belang van flexibel indeelbare ruimtes in kantoorruimte met betrekking tot duurzaamheid, wordt uit het interview 

over het Paleiskwartier aangehaald dat het criterium voor duurzaam ontwikkelen nog verder kan worden uitgebreid door bij 

het ontwerp van een kantoorcomplex rekening te houden met een eventuele functieverandering van het pand. 

Doordat een kantoorpand eenvoudig van functie kan veranderen zou snel ingespeeld kunnen worden op veranderingen in 

de markt waardoor leegstand kan worden tegengegaan. Dit betekent een meerwaarde voor de concurrentiepositie van het 

vastgoed . Echter lijdt deze manier van ontwerpen bijna zeker tot beperkingen met betrekking tot de vormgeving en indeling 

van het kantoorpand en zal de kostprijs toenemen die doorgerekend moet worden aan de toekomstige huurder. Daarom 

wordt dit criterium niet opgenomen. 

Woningen 

Uit de interviews is naar voren gekomen dat de volgende onderdelen in aanmerking komen om als beoordelingscriteria 

toegevoegd, verwijderd of aangepast te worden met betrekking tot de meerwaardecreatie voor de concurrentiepositie van 

woningen bij gebiedsontwikkeling: 

leegstand 

verkoopprijzen 

beschikbaarheid voorzieningen 

overlast 

Leegstand 

Om de verhuisgeneigdheid (leegstand) van bewoners te temperen worden in de interviews verschillende maatregelen 

benoemd. Zo kan de verhuisgeneigdheid tegengegaan worden door ervoor te zorgen dat er voldoende werkgelegenheid is 

en een gevarieerd woningaanbod of door gebiedspromotionele acties te laten plaatsvinden. 
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Dit zijn stimuleringsmaatregelen om de leegstand van woonruimte te beperken en dus dragen deze onderdelen positief bij 

aan de meerwaardecreatie voor de concurrentiepositie van kantoolVastgoed . Echter met betrekking tot de 

beoordelingscriteria hoeft daalVoor niets te worden toegevoegd omdat deze onderdelen reeds verwerkt zijn in het 

leegstandspercentage wat al een criterium is. 

Verkoopprijzen 

In alle 3 de intelViews is aangegeven dat het op deze manier vergelijken van de verkoopprijs van woningen in het 

ontwikkelde gebied ten opzichte van een landelijk of regionaal gemiddelde geen relevante uitkomst biedt. DaalVoor is de 

woningmarkt te breed. Koopwoningen kunnen voor verschillende doelgroepen in verschillende woonmilieus en verschillende 

gebouwtypen gerealiseerd worden. Het heeft pas zin als de verkoopprijzen vergeleken worden op basis van woonmilieu, 

doelgroep en woningtype. 

In tegenstelling tot de huurprijzen van kantoorruimte, is het, met de kennis van bovengenoemde argllmenten, voor de 

woningmarkt te complex om op basis van een gemiddelde verkoopprijs voor een woningtype de meerwaarde te bepalen. In 

hoofdstuk 3 is al beschreven dat het te omvangrijk is om voor dit onderzoek alle specifieke facetten van de woningmarkt te 

beoordelen . Daarom wordt besloten dit criterium weg te laten uit de beoordelingscriteria. 

Beschikbaarheid voorzieningen 

Vooral de gemeente Tilburg geeft aan dat met betrekking tot de meerwaarde van de concurrentiepositie van het vastgoed 

het van belang is vooraf de benodigde voorzieningen te ontwikkelen, zodat bewoners en gebruikers van het ontwikkelde 

gebied zo kort mogelijk in een bouwput zitten en dat de belangrijkste voorzieningen meteen op loopafstand beschikbaar 

hebben. Uit het intelView met de heer Prinsen en de heer Verbakei (Paleiskwartier) bleek echter dat dit om een enorme 

investering vraagt en dat het mogelijk de mate van flexibiliteit voor toekomstige ontwikkelingen aantast en dat daarom 

gekozen is deze voorzieningen niet direct te realiseren. Maar omdat ze uiteindelijk wel gerealiseerd gaan worden zou dat 

positief beoordeeld moeten worden. 

Bij de beoordeling wordt uitgegaan van een momentopname. Het feit dat er woningen zijn gecreëerd en dat op dat moment 

geen tot weinig voorzieningen op loopafstand gerealiseerd zijn heeft voor Den Bosch (zij het in beperkte mate) effect op het 

leegstandspercentage. Daarom is gedurende de periode dat deze voorzieningen niet beschikbaar zijn , op bepaalde 

aspecten geen meerwaarde voor de concurrentiepositie van woningen . Daarom wordt de manier van toetsen niet 

aangepast. 

Overlast 

Tijdens de intelViews wordt aangegeven dat bepaalde vormen van overlast niet omzeild kunnen worden tijdens een 

ontwikkeling bijvoorbeeld doordat bijvoorbeeld andere prioriteiten zijn gesteld (bijvoorbeeld een aaneengesloten rondweg) of 

doordat bewoners er geen behoefte aan hebben (geluidsscherm in de Spoorzone). Daarom zou dit criterium overbodig zijn. 

De gebiedsontwikkeling van het Paleiskwartier laat zien dat op een intelligente manier kan worden omgegaan met vormen 

van overlast (kantoren dienen als geluidsscherm voor achterliggende woningen) en dat de overlast weldegelijk verminderd 

kan worden. Daarom wordt besloten dit criterium te handhaven. 
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Tot slot 

Niet alle criteria uit de checklist zijn in deze paragrafen besproken. De niet besproken beoordelingscriteria zijn door alle 

geïnterviewden bevestigd en worden als geaccepteerd beschouwd en blijven dus behouden voor de checklist. 

04.09 Conclusie 

De behandelde gebiedsontwikkelingen zijn in totaal op 69 beoordelingscriteria getoetst, waarbij uiteindelijk op 49 onderdelen 

meerwaarde is geconstateerd. Aan de hand van deze toets op basis van de gedefinieerde beoordelingscriteria kan worden 

geconstateerd dat weldegelijk meerwaarde wordt gecreëerd voor de concurrentiepositie van vastgoed bij 

gebiedsontwikkelingen. 

Er is met betrekking tot de meerwaardecreatie voor de concurrentiepositie van vastgoed geen noemenswaardig verschil te 

zien tussen de reeds gerealiseerde gebiedsontwikkeling en de nog in uitvoering zijnde gebiedsontwikkelingen. 

Na het toetsen blijkt dat bij de beoordeling van kantoorpanden verhoudingsgewijs op ongeveer evenveel onderdelen 

meerwaarde gecreëerd wordt als bij koopwoningen, respectievelijk 71 % en 70%. Echter zijn voor de kantoorpanden grotere 

negatieve uitschieters geconstateerd. De grootste negatieve uitschieters (minst gewenste situatie) worden veroorzaakt door 

de achterblijvende tophuren ten opzicht van het landelijk gemiddelde in alle drie de ontwikkelingen. Tevens wordt een 

minder gewenste situatie gecreëerd voor de ontwikkeling van het Paleiskwartier en de Spoorzone, omdat in de nabije 

toekomst een omvangrijke kantoorontwikkelingen in de omgeving staat gepland. 

Bij het toetsen van de woningen zijn voor het Paleiskwartier enkele minder gewenste situaties geconstateerd, omdat een 

groot deel van de geplande voorzieningen nog niet gerealiseerd is terwijl al een groot aantal woningen wordt bewoond . 

Dat houdt in principe in dat alle bewoners en gebruikers van het gebied verplicht zijn met de fiets of met de auto deze 

voorzieningen aan te doen. Dit lijkt enig effect te hebben op het leegstandspercentage. Dit leegstandspercentage is niet 

zorgelijk hoog maar wel duidelijk hoger dan op het Céramique-terrein en in de Spoorzone waar deze voorzieningen wel riant 

op loopafstand aanwezig zijn . 

Verder hebben alle drie de cases last van een matige tot ernstige vorm van overlast (door het spoor of verkeersdrukte). 

Voor zowel het Céramique-terrein, als het Paleiskwartier, als de Spoorzone leek het er op dat hier bij de planvorming en de 

uitvoering niet op ingespeeld is. Tijdens de interviews is aangegeven dat bepaalde vormen van overlast niet omzeild kunnen 

worden tijdens een gebiedsontwikkeling. Doordat bijvoorbeeld andere prioriteiten zijn gesteld (bijvoorbeeld een 

aaneengesloten rondweg) of doordat bewoners er geen behoefte aan hebben (geluidsscherm in de Spoorzone). 

De gebiedsontwikkeling van het Paleiskwartier laat echter zien dat op een intelligente manier kan worden omgegaan met 

vormen van overlast (kantoren dienen als geluidsscherm voor achterliggende woningen) en dat de overlast weldegelijk 

verminderd kan worden. 

Met de informatie uit de interviews kan worden geconstateerd dat de meeste beoordelingscriteria gehandhaafd kunnen 

blijven. Verder blijkt uit de interviews dat met de meerwaarde voor de concurrentiepositie van vastgoed op velerlei manieren 

D. Spooren . 2009 
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rekening wordt gehouden door bijvoorbeeld specifieke stimuleringsmaatregelen te nemen. Echter is het niet relevant deze 

stimuleringsmaatregelen apart op te nemen in de beoordelingscriteria, omdat deze stimuleringsmaatregelen al getoetst 

worden in de reeds geformuleerde criteria. 

Parkeerplaatsen voor woningen komen uit de literatuur niet naar voren als algemeen belangrijk, maar uit de interviews bij 

alle drie de gebiedsontwikkelingen is geconstateerd dat veel aandacht wordt besteed aan de mogelijkheid tot parkeren nabij 

de woning. Om zekerheid te creëren met betrekking tot het al dan niet voldoende beschikbaar zijn van parkeervoorzieningen 

nabij woningen wordt het van belang geacht om de mogelijkheid tot parkeren voor alle woningtypes mee te nemen. Daarom 

wordt dit criterium toegevoegd voor alle woningtypes. 

Uit de interviews blijkt dat de identiteit van een kantoorpand relevant is. De mate van herkenbaarheid en erkenbaarheid 

zorgen voor een uniek aanbod. Door kantoorpanden een bepaalde identiteit te geven kan het een lokale, regionale of zelfs 

landelijke status opbouwen. Dit is goed voor de verhuurbaarheid en dus gewenst voor de meerwaardecreatie van 

kantoorvastgoed. Daarom worden deze twee onderdelen toegevoegd aan de beoordelingscriteria. 

Tijdens de interviews is gebleken dat het beoordelingscriterium voor het verkoopprijsniveau voor woningen, zoals op deze 

manier geformuleerd , niet opgenomen kan worden in de checklist. Het heeft pas zin om dit onderdeel mee te nemen als het 

verkoopprijsniveau vergeleken wordt op basis van woonmilieu, doelgroep en woningtype, wat erg omvangrijk is. 

Daarom worden de volgende onderdelen als beoordelingscriteria (als in de huidige formulering) uit de checklist verwijderd: 

verkoopprijsniveau ten opzichte van het landelijk gemiddelde bij koopwoningen; 

verkoopprijsniveau ten opzichte van het regionaal gemiddelde bij koopwoningen. 

Echter is dit onderdeel wel relevant voor de meewaarde voor de concurrentiepositie van het woningvastgoed. Het wordt dan 

ook aanbevolen dit onderdeel verder uit te werken en in aangepaste staat alsnog toe te voegen aan de lijst met 

beoordelingscriteria. 

D. Spooren - 2009 
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Leegstands-precentage 
landelijk 

Leegstands-precentage 
regionaal 

M<Vkthuur-ni~u 

regionaal 

Concurrerende 
onMikketingen 
(nieuwbouw) 

Bereikbaa'h,;d auto 

Bereikbaa'h,;d openbaa' 

VfJfVOef 

Parkeren vorx bezoekers 

P..-keren op ,;gen terr,;n 

Voazieningen·niveau 

Duurza..-nh';d 

Afwerkings-ni"""u 

Uitstraling 

F)'ieke kwalneit van het 

gebouwen installaties. 

Mee< dan 5% hoger dan 
landelijk geniddelde 

Meer dan 5% hoger dan 
regionaal geniddelde 

10 l<Jn ol meer 

is langer dan 

Niet beschikbaa' 

Geen rrogelijkl1eid tot p..-keren 
op eigen terrein 

Geen 

Aanwezige obstakels 

zijn bepalend 
vorx de innchting 

In zijn geheel sober afgewerkt 

Voldoet niet ol aan slechts één 
,;S 

Gebouw bestaa1langer dan 30 
jaar ol er is langer dan 30 j .... 

niet gerenoveerd/groot 
onderhoud gepleegd 

tot 5% hoger dan landeój k 

geniddelde 

tot 5% hoger dan regionaal 
geniddelde 

tot 20% lager dan landeójk 
geniddelde 

tot 20% lager dan regionaal 
geniddelde 

AarWerOjk 

tot 100% van het aantal 
in het onMikkeide ge~ed 

Tussen de 5 en 10 l<Jn 

Reistijd ligt tussen 30-60 
mnuten 

nocit 

p..-keercapaci1eit is slechter 
1:250 

pinautOO1aélt en restauranIs 

Aanwezige obstakels 
(draagconstructie) zorgen vorx 

een behoorfijke beper~ng vorx 
de innchting 

De entree is s1andawd 

afgewerkt, de rest sober 

Voldoet aan twee eisen 

Gebouw bestaat 20-30 jaar ol 
er IS rrinder dan 30 j .... geleden 

gerenoveerd/groot onderhoud 
gepleegd 

landelij k geniddelde 

regionaal geniddelde 
Mee< doo 5% lager dan 
regionaal geniddelde 

tot 20% hoger dan landelij k Meet dan 20'% hoger dan 
landelijk gerriddelde 

geniddelde landelij k geniddelde 

regionaal geniddelde 
tot 20'% hoger dan regionaal 

geniddetde 

Beperkt 

20%-50% van het aantal mi in Geen 

het onMikkeide ge~ed 

Tussen de 2 en 51<Jn Minder dan 11<Jn 

R,;stijd ligt tussen 15-30 
mnuten 

Soms p..-keetgelegenh';d Altijd p..-keetgelegenheid 

votdoende v.inkels. een 
pinautomaat/bank en een 

restaurant 

Beperkt aanta obstakels 
(draagconstructie), nagenoeg 

geen beper~ng vorx de 
innchting 

In zijn geheel standa..-d De entree is hoogwa..-dig 
algewerkt afgewerkt, de rest stand .... d 

Voldoet aan drie ,;sen Votdoet aan ~er eisen 

Gebouw bestaa110-20 j .... ol 
er is rrinder dan 20 jaar geleden 

i'leuwbouw (0-1 j .... ) 
gerenoveerd/groot onderhoud 

gepleegd 

Vraag/aanbod verhouding van 

kantoorpanden 

Vraag/aanbod verhouding van 

kantoorpanden 

Prijsniveau van de tophuren 

Prijsniveau van de tophuren 

Concurrerende ontwikkelingen 

in de omgeving op 

kantoorpanden 

Afstand tot de dichtstbijzijnde 

snelwegafrit 

De reistijd tussen het 

dichtstbijzijnde intercity 

station en de kantoorlocatie 

De mogelijkheid voor 

bezoekers om binnen een 

straal van 250 meter 

(loopafstand) va n de 

hoofdingang te parkeren. 

De mogelijkheid tot het 

parkeren op eigen terrein in 

combinatie met de 

parkeercapaciteit 

Oe beschikbaarheid van 

winkels voor de dagelijkse 

levensbehoefte, 

celdautomaten en restaurants 

op loopafstand 

De mate van flexibi liteit voor 

het kantoorconcept 

Afwerk.ing van het 

kantoorgebouw 

. zich tbaarheid hoofdentree7 

. Herkenbaarheid 

hoofdentree ? 

. Aanwezigheid balie? 

. Entreehal > 50 m2 

o nd er ho ud/renovatie 
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Meerdan 30% van de totale t OO" tot 300A, van de totale 5% tot 10% van de totale 

IW'Jni'12VOo,raa,d van dit type woningvoorraad van dit van dit tvo" hvor,in.,vo."",ad 
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'- Marktkoop-nÎveau Meer dan 20% lager dan tot 20% lager dan landelijk tot 20% hoger dan landelijk 

nl landelijk landelijk gemiddelde gemiddelde 
landelijk gemiddelde 
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nl Marktkoop-niveau Meer dan 20% lager dan tot 20% lager dan regionaal tot 20% hOier dan re@:ionaal 
~ landelijk regionaal gemiddelde gemiddelde 

regionaal gemiddelde 
se middelde 

0 
...J 

Concurrere nde Meer dan het aantal 
Aanzienlijk Beperkt Zeer beperkt 

50% tot 100%. van het 20%-50010 van het aantal tot 20% van het aantal 
ontwikkelingen woningen in het 

woningen in het woningen in het woningen In het 
(nieuwbouw) ontWikkelde gebied 

ontwikkelde gebied ontwikkelde gebied ontwikkelde gebied 

Openbare diensten 
Geen diensten aanwezig op Geen diensten aanwezig op 

loop- en fiestafstand loopafstand, wel op fietsafstan 

bJ) 
C Geen vOOfzieningen aanwezig , -2 voorzieningen aanwezig op .- Openbare Geen voorzieningen aanwezig 1-2 voorzieningen aanwezig op 

> voorzieningen op loop- en fiestafstand 
op loopafstand, wel op 

loopafstand, t -2 op fietsafstand 
loopafstand, meer dan 2 op 

fielSafstand fietsafstand 

Geen voorzieningen aanwezig 1-2 voorzieningen aanwezig op 
Recreatieve Geen voorzieningen aanwezig 1-2 voorzieningen aanwezig op 

op foopafstand, wel op loopafstand, meer dan 2 op 

"'C 
voorzieningen op loop- en fiestafstand 

fielSafstand 
loopafstand. t -2 op fietsafstand 

fietsafstand 
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Geen voorzieningen aanwezig Meer dan 2 voorzieningen +'" Geen voorzieningen aoowezig 
V) Win ke I-voorzie n i ngen 

op loop- en fiestafstand 
op loopafstand. wel op aanwezig op foop- en 

nl fietsafstand fietsafstand 

> 
Voortdurend vorm van Ernstige vorm van overlast 

Overlast Geen overlast 
ernstige overlast op bepaalde tiiden 

score wordt toegepast wanneer de gecreëerde situatie praktisch tegen alle wensen in gaat 

score wordt toegepast als in grote mate een ongewenste situatie ontstaat 

Vraag/aanbod verhouding van 

woningen (app) 

Nivea u va n de verkoopprijzen 

Niveau van de verkoopprijzen 

Concurrerende ontwikkelingen 

in de omgeving op 

kantoorpanden 

Aanwezigheid van bibliotheek, 

buurthuis, medische 

hulpposten etc. op loop· (500 

meter) en fietsafstand (2 km) 

Aanwezigheid van openbaar 

groen, fiets- en wandelroutes 

etc. op loop- (SOa meter) en 

fietsafstand (2 km) 

Aanwezigheid van restaurants, 

cafés, bioscoop etc . op loop-

(SOO meter) en fietsafstand (2 

km) 

Aanwezigheid van winkels 

de dagelijkse behoefte op I 

(500 meter) en fietsafstand (2 

km) 

Mate van overlast door 

bijvoorbeeld verkeersdrukte, 

parkeerproblemen en 

geluidsoverlast 

score wordt toegepast wanneer nauwelijks sprake is van situatie, maar ook geen sprake is van een ongewenste situatie 

score wordt toegepast als in belangrijke mate aan de wensen wordt voldaan 

in de kolommen vertegenwoordigen de score. 
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MCYk.1huur-ni~u 

regiOllaaI 

Concurrerende 
ooiwikkelingen 
(nieuwbouw) 

Bereikba<rheid auto 

op eigen lerrein 

Voo--zieningen-ni\Eau 

Ouur~eid 

Afwerkings-ni\eau 

Uilstraling 

Fysieke kwalrteit van het 
gebouw en installaties. 

Meer dan 20% lager dan 
regionaal gerriddelde 

Meer dan hel aanlal "erkanle 
meters in het ootwikkelde 

ge~ed 

10 km of meer 

is langer dan 60 

Niet besct-ikba<r 

Geen magelij kheid lot park",,,,, 
op eigen lerrein 

Aanwezige obS1akeis 
(draagconstructie) zijn bepalend 

vrxx de inrichting 

In ~jn ge!leel sober afgewerkt 

Voldoet niel of aan slechls één 
eis 

Gebouw bestaat lang", dan 30 

jaar of er is langer dan 30 jaar 
niel gerenoveerd/grool 

onderhoud gepleegd 

lot 5% hoger dan landelijk 
gerriddelde 

lot 5% hoger dan regionaal 

gerriddelde 

I~ -

.' . . 

. , 

lot 20% lager dan regionaal 

gerriddelde 

Aanzienijk 

Tussen de 5 en 10 km 

Reistijd ijgllussen 30-60 
mnuten 

Beperkt aanlal winkels. geen 
pinautCJnaat en restaurants 

Aanwezige obstakels 
(draagconstructie) zorgen vrxx 

een behoorlijke beper~ng vrxx 
de inrichting 

De entree is standaéVd 

afgewerkt. de reS1 sober 

Voldoet aan twee eisen 

Gebouw beslaal 20-30 jaar of 
is mnder dan 30 jaar geleden 

gerenoveerd/groot onderhoud 
gepleegd 

landelijk gerriddelde 

regionaal gerriddelde 

landelijk gerriddelde 

regionaal gerriddelde 

BE!jlerkt 

Reistijd ligt lussen 15-30 
rrinuten 

Soms parkeergelegenheid 

Yersdlill""de winkels en 

",,"wezige obS1akeis 
(draagconstructie) zorgen vrxx 
een kleine beperking 'Ioor de 

inrichting 

In zijn ge!leel slandaard 

afgewerkt 

Voldoet aan drie eisen 

Gebouw bestaal 10-20 jaar of 

"' is mnder dan 20 jaar 
g",enoveerd/groot ooderhoud 

gepleegd 

Tussen de 1 en 2 km 

Meeslal parkeergelegenheid 

Parkeercapadteit ligllussen 
1:125 · 1:50 

Voldoende winkels. een 

Pinautomaat/bank"" een 
reS1altanl 

De ""~ee is hoogwaardig 

Voldoet aan "er eisen 

Meer dan 5% lager dan 
regionaal gerriddelde 

Meer dan 20% hoger dan 
landelijk gerriddelde 

Meer dan 20% hoger dan 
regiOllaaI gerriddelde 

Parkeercapaciteit is bet", dan 
1:50 

Ruim aanbod aan winkels, 
pinautomaat/bank en diverse 

restaurants 

Geen obstakels 

Nieuwbouw (0-1 jaar) 

Vraag/aanbod verhouding van 

kantoorpanden 

Vraag/aanbod verhouding van 

kantoorpanden 

Prijsniveau van de tophuren 

Prijsniveau van de tophuren 

Concurrerende ontwikkelingen 

in de omgeving op 

kantoorpanden 

Afstand tot de dichtstbijzijnde 

snelwegafrit 

De reistijd tussen het 

dichtstbijzijnde intercity 

station en de kantoorlocatie 

De mogelijkheid voor 

bezoekers om binnen een 

straal van 250 meter 

(loopafstand) van de 

hoofdingang te parkeren. 

De mogelijkheid tot het 

parkeren op eigen terrein in 

combinatie met de 

parkeercapaciteit 

De beschikbaarheid van 

winkels voor de dagelijkse 

levensbehoefte, 

geldautomaten en restaura nts 

op loopafstand 

De mate van flexibiliteit voor 

het kantoorconcept 

Afwerking van het 

kantoorgebouw 

. zichtbaarheid hoofden tree? 

. Herkenbaarheid 

hoofdentree ? 

. Aanwezigheid balie? 

o nde rho udj re nova tie 
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Meer dan 30% van de totale 10% tot 30% van de totale 
nds-prece'nta,gellw ,mi'1.Ovoorraadvan dit type woningvoorraad van dit 
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I- Marktkoop-niveau Meer dan 20% lager dan tot 20% lager dan landelijk 

tO landelijk landelijk gemiddelde gemiddelde 
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tO Marktkoop-niveau Meer dan 20% lager dan tot 20% lager dan regionaal 

~ landelijk regionaal gemiddelde gemiddelde 
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Concurrerende Meer dan het aantal 
Aanzienlijk 

50% tot 100% van het aa 
ontwikkelingen woningen in het 

(nieuwbouw) ontwikkelde gebied 

Geen diensten aanwezig op 
Openbare diensten 

loop- en fieslafstand 

tl.O 
c: Geen voorzieningen aanwezig 

> 
Openbare Geen voorzieningen aanwezig 

op loopafstand, wel op 
voorzieningen op loop- en fiestafstand 

(IJ fietsafstand 

tl.O 
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0 Recreatieve Geen voorzieningen aanwezig 

Geen voorzieningen aanwezig 

op loopafstand, wel op 

"'C 
voorzieningen Op loop- en fiestafstand 

fietsafstand 
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Geen voorzieningen aanwezig 
e/) Win ke I-voorzieni nge n 

op loop- en fiestafstand 
tO 
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Overlast 

Voortdurend vorm van 

ernstige overlast 

landelijk gemiddelde 
landelijk gemiddelde 

regionaal gemiddelde 
regionaal gemiddelde 

Zeer beperkt 

tot 20% van het aantal 
Geen 

woningen in het 

ontwikkelde gebied 

1-2 diensten aanwezig op 
Meer dan 2 diensten aanwezig 

loopafstand, meer dan 2 op 
op loop- en fietsafstand 

fietsafstand 

Meer dan 2 voorzieningen 
' -2 voorzieningen aanwezig op 

aanwe~g op loop- en 
loopafstand, 1-2 op fietsafs1and 

fietsafstand 

Meer dan 2 voorzieningen 

aanwe~g op loop- en 
fietsalstand 

1-2 voorzieningen aanwezig op Meer dan 2 voorzieningen 
1-2 voorzieningen aanwezig op 

loopafstand, 1-2 op fietsafstand 
loopafstand, meer dan 2 op aanwe~g op loop- en 

fielSafstand fietsalstand 

Voortdurend matige vorm at ige vorm van overlast 

van overlast bepaalde tijden 
Geen overlast 

Vraag/aanbod verhouding van 

woningen (app) 

Niveau van de verkoopprijzen 

Niveau van de verl<:oopprijzen 

Concurrerende ontwikkelingen 

in de omgeving op 

kantoorpanden 

Aanwezisheid van bibliotheek, 

buurthuis, medische 

hulpposten etc. op loop- (500 

meter) en fletsafstand (2 km) 

Aanwezigheid van openbaar 

groen, fiets- en wandelroutes 

etc. op loop- (500 meter) en 

fietsafstand (2 km) 

Aanwezigheid van restaurants, 

cafés, bioscoop etc. op loop-

(SOa meter) en fietsafstand (2 

km) 

Aanwezigheid van winkels voor 

de dagelijkse behoefte op loop-

(500 meter) en fietsafstand (2 

km) 

Mate van overlast door 

bijvoorbeeld verkeersdrukte, 

parkeerproblemen en 

geluidsoverlast 
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Leegstands-precentage 
landelijk 

Leegstands-precentage 
regionaal 

Markthuur-niveau 
landelijk 

Markthuur-niveau 
regionaal 

Concurrerende 
ontw"ikkelingen 
(nieuwbouw) 

Bereikbaarheid auto 

Bereikbaarheid 
vervoer 

P~keren voor bezoekers 

Par1<.eren op eigen terrein 

Voorzieni ngen-niveau 

Duurza.:nlheid 

Afwerkings-niveau 

Uits~aijng 

Fysieke kwaliteit van het 
gebouwen installaties. 

Meer dan 5% hoger dan 
landelijk gemiddelde 

Meer dan 5% hoger dan 
regionaal gemiddelde 

Meer dan 20% lager dan 
regionaal gemiddelde 

Meer dan het aantal vierkante 
meters in het ontwikkelde 

gebied 

10 km of meer 

Reistijd is langer dan 60 
minuten 

Niet beschikbaar 

Geen mogelijkheid tot par1<eren 
Op eigen terrein 

Geen 

Aanwezige obstakels 
i zijn bepalend 

voor de inrichting 

In zijn geheel sober afgewer1<t 

Voldoet niet of aan slechts één 
eis 

Gebouw bestaat langer dan 30 
jaar of er is langer dan 30 jaar 

niet gerenoveerdlgrool 
onderhoud gepleegd 

tot 5% hoger dan landelijk 
gemiddelde 

tot 5% hoger dan regionaal 
gemiddelde 

tot 20% lager dan landelijk 
gemiddelde 

tot 20% lager dan regionaal 
gemiddelde 

Tussen de 5 en 10 km 

Reistijd ligt tussen 30-60 
minuten 

Vnjwel noo~ 
par1<eergelegenheid 

Parkeercapacitert is slechter 
dan 1:250 

Beper1<t aantal winkels. geen 
pinautomaat en restaurants 

Aanwezige obstakels 
(draagcons~uctie) zorgen voor 
een behoorlijke beper1<ing voor 

de inrichting 

De entree is standaard 
afgewerkt, de rest sober 

Voldoet aan twee eisen 

bestaat 20-30 . 

is minder dan 30 jaar geleden 
gerenoveerd/groot onderhoud 

gepleegd 

landelijk gemiddelde 

regionaal gemiddelde 

landelijk gemiddelde 

Reistijd ligt tussen 15-30 
minuten 

Soms parkeergelegenheid 

Parkeercapacitert ligt tussen 
1:250 -1:125 

Verschiïiende winkels en 
minimaal een pinautomaaVbank 

Aanwezige obstakels 
(draagcons~uctie) zorgen voor 
een kleine beper1<jng voor de 

inrichting 

In zijn geheel standaard 
afgewer1<t 

Voldoet aan drie eisen 

gerenoveerd/groot onderhoud 
gepleegd 

tot 5% lager dan landelijk 
gemiddelde 

1015% lager dan regionaal 
gemiddelde 

tot 20% hoger dan landelijk 
gemiddelde 

tot 20% hoger dan regionaal 
gemiddelde 

Zeer beperkt 

tot 20% van het aantal m2 in 
ontwikkelde gebied 

Tussen de 1 en 2 km 

De en~ee is hoogwa",dig 

Voldoet aan vier eisen 

Meer dan 20% hoger dan 
landelijk gemiddelde 

Meer dan 20% hoger dM 

regiona" gemiddelde 

Geen 

Mi nder dan 1 km 

Altijd p",keergelegenheid 

Nieuwbouw (0-1 ja",) 

Vraag/aanbod verhouding van 

kantoorpanden 

Vraag/aanbod verhouding van 

kantoorpanden 

Prijsniveau van de tophuren 

Prijsniveau van de tophuren 

Concurrerende ontwikkelingen 

in de omgeving op 

kantoorpanden 

Afstand tot de dichtstbijzijnde 

snelwegafrit 

De reistijd tussen het 

dichtstbijzijnde intercity station 

en de kantoorlocatie 

meter (loopafstand) van de 

hoofdingang te parkeren. 

De mogelijkheid tot het 

parkeren op eigen terrein in 

combinatie met de 

parkeercapaciteit 

De mate van flexibiliteit voor 

het kantoorconcept 

Afwerking van het 

kantoorgebouw 

- zichtbaarheid hoofdentree? 

Herkenbaarheid hoofdentree? 

-Aanwezigheid balie? 

- Entreehal > 50 m2 

- Meer dan twee 

i i 

Prestatievermogen van het 
gebouw naar aanleiding van de 

'leeftijd' of groot 

onde rh oud/ re novat ie 
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Checklist voor het waarderen van woningen 

Centrale Spoorzone Tilburg 

Checklist voor het waarderen van woningen 

Meer dan 30% van de 10% tot 30% van de totale 5% tot 10% van de totale 
Leegsta nds-

totale woningvoorraad van woningvoorraad van dit woningvoorraad van dit 
Vraag/aanbod verhouding van 

precentage 
dit type 

woningen (app) 
type type 

..., 
~ 
'- Marktkoop-niveau Meer dan 20% lager dan tot 20% lager dan landelijk Meer dan 20% hoger dan ro landelijk landelijk gemiddelde gemiddelde 

landelijk gemiddelde 
landelijk gemiddelde 

E 
QJ 

ro Marktkoop-niveau Meer dan 20% lager dan tot 20% lager dan regionaal 

~ landelijk regionaal gemiddelde gemiddelde 
regionaal gemiddelde 

regionaal gemiddelde 
Niveau van de verkoopprijzen 

0 
-J 

Concurrerende Meer dan het aantal 
Aanzienlijk Beperkt 

ontwikkelingen 
50% tot 100% van het 200,{,-50% van het aantal 

woningen in het Geen in de omgeving op 

(nieuwbOUW) ontwikkelde gebied 
aantal woningen in het woningen in het 

kantoorpanden 
ontwikkelde gebied ontwikkelde gebied 

Aanwezigheid van bibliotheek, 

Openbare diensten 
GOOfI diensten aanwezig op Geen diens1en aanwezig op buurthuis, medische 

loop- en fieslafsland loopafstand, wel op fietsafstand hulpposten etc. op loop- (500 

meter) en fietsafstand (2 km) 

Geen VOO'"zieningen aanwezig 
Aanwez igheid van openbaar 

Openbare Geen VOO'"zieningen aanwezig groen, fiets- en wandelroutes 

voorzieningen op loop- en fiestafstand 
op loopafstand, wel op 

etc. op loop- (500 meter) en 
fietsafstand 

fietsafstand (2 km) 

Recreatieve Geen VOO'"zieningen aanwezig 
Geen VOO'"zieningen aanwezig 1-2 ..oc<~eningen aanwe~g op 

voorzieningen op loop- en fies1afstand 
op loopafstand, wel op loopafs1and, meet dan 2 op 

fietsafstand fielsafstand 

i van winkels 

Geen \.oOO'"zieningen aanwezig 
Geen \.oOO'"zieningen aanwezig 

1-2 \.oOO'"zieningen aanwezig op 
1-2 ..oc<zieningen aanwe~g op 

de dagelijkse behoefte op 
11) Winkel-voorzien ingen 

op loop- en fieslafstand 
op loopafSliltld, wel op 

loopafsland, 1-2 op fielsafsland 
loopafsland, meet dan 2 op 

(500 meter) en fietsafstand (2 ro fietsafs1and fietsafstand 

> km) 

Mate van overlast door 

Voortdurend vorm va n Ernstige vorm van overlast Matige vorm van overlast bijvoorbeeld verkeersdrukte, 
Overlast Geen overlast ) 

ernstige overlast op bepaalde tijden op bepaalde tijden parkeerproblemen en 

geluidsoverlast 

Deze score wordt toegepast wanneer nauwelijks sprake is van een gewenste situatie, maar ook geen sprake is van een ongewenste 

Deze score wordt toegepast als in belangrijke mate aan de wensen wordt voldaan 

Deze score wordt toegepast als aan alle voldaan 



Totaaloverzicht beoordeling 
Checklist voor het waarderen van kantoorvastgoed 
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precentage landelijk 

Leegstands-

precentage regionaal 

Markthuurniveau 

landelijk 

Markthuurniveau 

regionaal 

Concurrerende 

ontwikkelingen 

(nieuwbouw) 

Bereikbaarheid auto 

Bereikbaarheid 

openbaar vervoer 

Parkeren voor 

bezoekers 

Parkeren op eigen 

terrein 

Voorzie n i ngen-n ivea u 

Duurzaamheid 

Afwerkingsniveau 

Uitstraling 

Fysieke kwaliteit van 

het gebouwen 

installaties. 
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Co 

11'1 

Checklist voor het waarderen van woningen 

.. 
~ 

10.. 

Leegstands

precentage 

ra Marktkoopniveau 

E landelijk 

Q.O 
s::::: 

0-

> 
QJ 
Q.O 

E 
o 

"'C 
QJ 
o 
Q.O .. 
VI 
ra 
> 

Marktkoopniveau 

landelijk 

Concurrerende 

ontwikkelingen 

(nieuwbouw) 

Openbare diensten 

Openbare 

voorzieningen 

Recreatieve 

voorzieningen 

Wi n kelvoor -zie n i nge n 

Overlast 

-----r----~--~ 
Qj 
s:::: 
o 
N ... 
o 
o 
Co 

11'1 

J 



MEERWAARDECREATIE bij INTEGRALE GEBIEDSONTWIKKELING 

OS CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

D. Spooren • 2009 



MEERWAARDECREATIE bij INTEGRALE GEBIEDSONTWIKKELING 

05.01 Eind(ondusie 

In hoofdstuk 3 zijn op basis van informatie uit de literatuur beoordelingscriteria opgesteld om de meelWaarde voor de 

concurrentiepositie van vastgoed inzichtelijk te maken. Aan de hand van deze beoordelingscriteria zijn 3 

gebiedsontwikkelingen, geselecteerd op basis van de definitie van gebiedsontwikkeling uit hoofdstuk 2, beoordeeld. Dit 

heeft geleid tot zowel positieve als negatieve resultaten met betrekking tot de meelWaardecreatie voor de 

concurrentiepositie van vastgoed. Vervolgens zijn de resultaten voorgelegd aan actief betrokkenen bij elk van de 

gebiedsontwikkelingen en aan de hand van de daarbij verkregen informatie zijn kleine aanpassingen doorgevoerd met 

betrekking tot de beoordelingscriteria. 

Probleemste.!!iJlg 

Op welke manier kan de meelWaarde voor de concurrentiepositie van vastgoed aangetoond worden en in welke mate is 

hiervan sprake bij gebiedsontwikkeling? 

Als gekeken wordt naar de probleemstelling kunnen een aantal conclusies getrokken worden. 

Uit de literatuur bleek dat bij meelWaardecreatie de verbeterde waarde minimaal een gewenste situatie dient te omvatten. 

De meelWaarde voor de concurrentiepositie van vastgoed kan in kaart worden gebracht aan de hand van 

beoordelingscriteria . Om deze meelWaarde vast te stellen worden de twee voornaamste vastgoedtypen bij een 

gebiedsontwikkeling getoetst aan de beoordelingscriteria, namelijk kantoorpanden en woningen. 

Met de informatie uit de interviews kan worden geconstateerd dat de meeste beoordelingscriteria, zoals geformuleerd in 

hoofdstuk 3, gehandhaafd kunnen blijven. 

Parkeerplaatsen voor woningen kwamen uit de literatuur niet naar voren als algemeen belangrijk, maar uit de interviews bij 

alle drie de gebiedsontwikkelingen is geconstateerd dat veel aandacht wordt besteed aan de mogelijkheid tot parkeren nabij 

de woning. Om zekerheid te creëren met betrekking tot het al dan niet voldoende beschikbaar zijn van parkeervoorzieningen 

nabij woningen wordt het van belang geacht om de mogelijkheid tot parkeren voor alle woningtypes mee te nemen. 

Uit de interviews bleek dat de identiteit van een kantoorpand relevant is. De mate van herkenbaarheid en erkenbaarheid 

zorgen voor een uniek aanbod. Door kantoorpanden een bepaalde identiteit te geven kan het een lokale, regionale of zelfs 

landelijke status opbouwen. Dit is goed voor de verhuurbaarheid en dus gewenst voor de meelWaardecreatie van 

kantoorvastgoe d. 

Daarom worden de volgende onderdelen als beoordelingscriterium daaraan toegevoegd: 

de beschikbaarheid van parkeervoorzieningen voor koopappartementen; 

de mate van herkenbaarheid van een kantoorcomplex; 

de mate van erkenbaarheid van een kantoorcomplex. 

Tijdens de interviews is tevens gebleken dat het beoordelingscriterium voor het verkoopprijsniveau voor woningen, zoals 

geformuleerd in hoofdstuk 3, niet opgenomen kan worden in de checklist. Het heeft pas zin om dit onderdeel mee te nemen 

als het verkoopprijsniveau vergeleken wordt op basis van woonmilieu, doelgroep en woningtype, wat erg omvangrijk is. 
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Daarom zijn de volgende onderdelen als beoordelingscriteria verwijderd: 

verkoopprijsniveau ten opzichte van het landelijk gemiddelde bij koopwoningen; 

verkoopprijsniveau ten opzichte van het regionaal gemiddelde bij koopwoningen. 

Echter is dit onderdeel wel relevant voor de meewaarde voor de concurrentiepositie van het woningvastgoed (zie 

aanbevelingen) 

Naar aanleiding van de literatuurverdieping en de expertinterviews leidt dit tot de volgende beoordelingscriteria die gebruikt 

kunnen worden om de meerwaarde voor de concurrentiepositie van vastgoed bij gebiedontwikkelingen in kaart te brengen: 

de aansluiting op de lokale vastgoedmarkt (kantoorpanden en koopwoningen) : 

o leegstand ten opzichte van het landelijk en regionaal gemiddelde; 

o huur- of koopniveau55 ten opzichte van het landelijk en regionaal gemiddelde; 

o vierkante meters concurrerende ontwikkelingen ten opzichte van de ontwikkelde vierkante meters. 

de kwaliteit van de omgeving van kantoorpanden: 

o bereikbaarheid met auto; 

o bereikbaarheid met openbaar vervoer; 

o parkeergelegenheid voor bezoekers; 

o parkeercapaciteit op het eigen terrein; 

o aanwezige voorzieningenniveau. 

de kwaliteit van de omgeving van koopwoningen: 

o beschikbaarheid en bereikbaarheid van openbare diensten; 

o beschikbaarheid en bereikbaarheid van openbare voorzieningen; 

o beschikbaarheid en bereikbaarheid van recreatieve voorzieningen; 

o beschikbaarheid en bereikbaarheid van winkelvoorzieningen voor de dagelijkse behoefte; 

o beschikbaarheid van parkeervoorzieningen; 

o mate van overlast. 

de kwaliteit van kantoorpanden: 

o afwerkingsniveau kantoorpand; 

o uitstraling van het kantoorpand; 

o Herkenbaarheid van het kantoorpand; 

o Erkenbaarheid van het kantoorpand; 

o duurzaamheid van het kantoorpand; 

o staat van onderhoud van het kantoorpand . 

Aan de hand van deze beoordelingscriteria is geconstateerd dat bij de onderzochte gebiedsontwikkelingen weldegelijk 

sprake is van een meerwaardecreatie voor de concurrentiepositie van vastgoed . De behandelde gebiedsontwikkelingen zijn , 

aan de hand van de geformuleerde beoordelingscriteria uit hoofdstuk 3, in totaal op 69 punten getoetst, waarbij uiteindelijk 

55 Zie opmerking bladzijde 98 onderaan 
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op 49 onderdelen meerwaarde is geconstateerd (71 %)56. Aan de hand van deze toets kan worden geconstateerd dat 

weldegelijk meerwaarde wordt gecreëerd voor de concurrentiepositie van vastgoed bij gebiedsontwikkelingen. 

Er is met betrekking tot de meerwaardecreatie voor de concurrentiepositie van vastgoed op basis van de onderzochte 

gebiedsontwikkelingen geen noemenswaardig verschil geconstateerd tussen de reeds gerealiseerde gebiedsontwikkeling 

en de nog in uitvoering zijnde gebiedsontwikkelingen. 

Na het toetsen blijkt dat bij de beoordeling van kantoorpanden verhoudingsgewijs op ongeveer evenveel onderdelen 

meerwaarde gecreëerd wordt als bij koopwoningen, respectievelijk 71 % en 70%. Echter zijn voor de kantoorpanden grotere 

negatieve uitschieters geconstateerd. De grootste negatieve uitschieters (minst gewenste situatie) worden veroorzaakt door 

de achterblijvende tophuren ten opzicht van het landelijk gemiddelde in alle drie de ontwikkelingen. Tevens wordt een 

minder gewenste situatie gecreëerd voor de ontwikkeling van het Paleiskwartier en de Spoorzone, omdat in de nabije 

toekomst een omvangrijke kantoorontwikkelingen in de omgeving staat gepland. 

OS.02 Aanbevelingen 

Met betrekking tot beoordelingscriteria 

Zoals al aangegeven in de eindconclusie verdient het aanbeveling de beoordelingscriteria voor het verkoopprijsniveau van 

koopwoningen te herformuleren en in aangepaste vorm toe te voegen aan de checklist. Daarop aansluitend is het tevens 

interessant om beoordelingscriteria voor commerciële huurwoningen toe te voegen. Gezien de complexiteit en de omvang 

van dit onderdeel, is er voor gekozen deze beoordelingscriteria niet voor dit onderzoek op te stellen. 

Met betrekking tot gebiedsontwikkeling 

Het uitgangspunt van dit onderzoek zijn de drie dimensies van stedelijke vitaliteit van Buys (2002) (zie figuur 05.01). Met dit 

onderzoek is aangetoond dat één van die dimensies (de economisch ruimtelijke dimensie) weldegelijk inzichtelijk gemaakt 

kan worden met betrekking tot meerwaardecreatie. Daarom verdient het aanbeveling om de twee overgebleven dimensies 

tevens op deze manier uit werken. 

Buys (2002) gaf aan dat zowel positieve als negatieve effecten als gevolg van een investering in de meerwaarde van één 

dimensie kunnen optreden. Daarom is het vervolgens van belang dat onderzocht wordt hoe de dimensies elkaar 

beïnvloeden. Op deze manier kan een instrument of model worden ontwikkeld dat aangeeft wat de consequenties zijn van 

een bepaalde ingreep. 

In dit onderzoek is meerdere keren de complexiteit van gebiedsontwikkeling aangegeven. Een dergelijk instrument of model 

kan ertoe bijdragen, tenminste een deel van, deze complexiteit inzichtelijker te maken. 

56 Oe in totaat drie stuks toegevoegde criteria naar aanleiding van de interviews, hebben op dit totaal percentage nauwelijks invloed, omdat deze criteria 

gebaseerd zijn op toepassingen uit de besproken gebiedsontwikkelingen en om die reden voor de meeste gevallen meerwaarde op zal leveren. 
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Sodaal econgmlsche yjtaljteR: Economjsch ruimtelijke vHalHeit: 

Sociaal ryjmldk ylJaliteit: 

Figuur 05. 01. Drie dimensies van stedelijke vi/aD/eil (bron: Buys, 2002) 

Voortbordurend op voorgaande tekst is het interessant om te kijken hoe de verschillende beoordelingscriteria elkaar 

beïnvloeden binnen één dimensie. Zo is bijvoorbeeld voor de case Paleiskwartier een hoger leegstandspercentage 

geconstateerd dan de overige cases. Dat kan liggen aan het ontbreken van bepaalde voorzieningen op loopafstand van 

woningen, omdat voor de overige cases alle voorzieningen riant aanwezig zijn op loopafstand van de woningen. Door alle 

effecten te onderzoeken en in kaart te brengen wordt wederom een deel van de complexiteit van een gebiedsontwikkeling 

weggenomen. 

Met dit onderzoek is gekeken naar de meerwaarde voor de concurrentiepositie van vastgoed in het ontwikkelde gebied. Wat 

tevens interessant is, is om dit vanuit een ander perspectief te zien. Door na te gaan wat voor effect een 

gebiedsontwikkeling heeft op bijvoorbeeld de meerwaarde van de positie van vastgoed in de omliggende gebieden. 

De meerwaarde voor de concurrentiepositie van vastgoed is in dit onderzoek aangetoond aan de hand van de twee 

voornaamste vastgoedtypen in het stedelijk gebied om op die manier een globaal inzicht in meerwaardecreatie bij 

gebiedsontwikkeling te creëren. Voor een compleet overzicht kunnen tevens minder voorkomende vastgoedtypen 

(bijvoorbeeld winkelpanden en bedrijfsruimten) in het stedelijk gebied op een dergelijke manier uitgewerkt. 
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Bijlage 01. Typen gebiedsontwikkeling 

In deze bijlage worden de verschillende typen57 gebiedsontwikkeling toegelicht 

Stadsuitbreiding 

Met een stadsuitbreiding wordt gedoeld op plannen die direct aansluiten aan bestaand stedelijk gebied, ook wel VIN EX

locaties genoemd. Vaak zijn dat gronden met een voormalig agrarische functie en worden ook wel aangeduid als green field 

sites. Deze grond is aan fikse waardestijging onderhevig wanneer er woningen dan wel bedrijfsruimtes op gerealiseerd 

worden. 

Herontwikkeling van stadscentra en naoorlogse wijken 

Vooral door de suburbanisatie en veranderende gebruikersbehoeften zijn veel stadscentra en naoorlogse wijken minder 

aantrekkelijk geworden. Er wordt getracht de leefbaarheid te verhogen en het gebied weer aantrekkelijk te maken. 

Revitalisering van bedrijventerreinen 

Een bedrijventerrein is een gebied dat bedoeld is voor de vestiging van één of meer commerciële bedrijven. Nederland krijgt 

steeds meer te maken met verouderde bedrijventerreinen. Vaak zijn deze gebieden bedrijfseconomisch entof fysiek 

onaantrekkelijk voor ondernemingen. Bij deze vorm van gebiedsontwikkeling wordt ervoor gekozen het gebied nieuw leven 

in te blazen. 

Transformatie: 

Er wordt gesproken van transformatie van een gebied wanneer ingrijpende veranderingen plaatsvinden op gebied van 

inrichting en gebruik. Een veel voorkomende transformatie is die van verouderde industrie- en haventerreinen tot nieuwe 

stedelijke gebieden. Deze verouderde terreinen zijn door de uitbreiding van stadscontouren vaak centraler in de stad komen 

te liggen. 

57 De informatie in deze bijlage is gebaseerd op: Wigmans (2003), Daamen (2005) en VROM (2006) 
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Bijlage 02. Samenwerkingsmodellen 

De Iiteratuur58 omschrijft de volgende meest voorname samenwerkingsmodellen. 

Bouwclaim model 

Het bouwclaim model is een eerste antwoord op de problemen die geschetst worden bij het klassieke model. Bij deze 

samenwerkingsvorm gaat de grond in principe heen en weer. Na de verwering van de grond door private partijen, dragen zij 

die over aan de gemeente. In ruil daarvoor krijgen ze een ontwikkelingsrecht, een claim op de overheid om in de toekomst 

een overeenkomende hoeveelheid grond met bouwbestemming af te nemen. Vanaf dat moment ontstaat een wederzijdse 

afhankelijkheid tussen de publieke en private partners. 

Joint Venture model 

Bij een joint venture richten de participerende partijen samen een nieuw bedrijf op. De Grondexploitatiemaatschappij is de 

meest voorkomende vorm hiervan. Bij deze vorm van samenwerking gaan alle deelnemers samen 'in zaken' waarbij harde 

afspraken worden gemaakt over de inbrengprijzen van grond, winst- en verliesregelingen en risicoverdeling. 

Concessie model 

Dit is de meest geprivatiseerde vorm van samenwerking die in Nederland wordt toegepast. Bij concessies heeft de overheid 

geen participerende rol. De ontwikkelaars krijgen de volledige beschikking over de grondexploitatie en de grondontwikkeling. 

In het concessie model is het dus zaak dat de verantwoordelijke overheid/heden in de aanvangsfase een uitgekiend 

beleidskader formuleren. Daarbij gaat het principieel om de vraag welke publieke doelen het concessieresultaat moet 

beantwoorden. Deze doelen dienen zoveel mogelijk toetsbaar en verrassingsvrij geformuleerd worden. De ontwikkelaar 

(concessiehouder) wordt vervolgens in staat gesteld en geacht om de ontwikkeling zelfstandig te realiseren, conform de 

meegegeven publieke specificaties. 

Omdat beweerd wordt dat bij zeer complexe opgaven, ten aanzien van functiemenging en verevening, een volledig private 

samenwerkingsvorm het meest kansrijk is, worden veel innovatieve modellen uitgeprobeerd. Daarbij wordt het buitenlandse 

Valencia-model vaak aangehaald. Het Valencia-model borduurt verder op het concessie-model. Het belangrijkste voordeel 

van het Valencia-model is dat het ontwerp en de realisatie van het plan worden losgekoppeld van het grondbezit. Een 

ontwikkelaar wordt niet per definitie betrokken vanwege zijn grondpositie (zelfrealisatiebeginsel) maar wordt gekozen na een 

openbare aanbesteding van de gemeente. Dat dwingt de ontwikkelaars onderling te concurreren op basis van kwaliteit, prijs 

en draagvlak onder belanghebbenden. Maar ondanks dat is het niet aannemelijk dat dit model in zijn oorspronkelijke vorm in 

Nederland zal worden toegepast. Het belangrijkste bezwaar is dat het moeilijk is in te passen in de Nederlandse wetgeving 

vanwege beperking van het eigendomsrecht en het daaraan gekoppelde zelfrealisatiebeginsel. 

58 De informatie in deze bijlage is gebaseerd op informatie uit: Daamen (2005) Wigmans (2003) Wolting (2006) De Zeeuw (2007) en Hieringa (2006) 
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Vaak wordt ook nog gesproken van het 'klassieke model' waarbij in principe geen sprake is van een 

samenwerkingsverband. Het klassieke model gaat uit van een actief publiek grondbeleid. De publieke partij verwerft de 

grond en maakt hem zelf bouw- en woonrijp. De publieke partij draagt dus het volledige exploitatierisico, maar kan via 

uitgifteprijzen zelf het grondexploitatieresultaat beïnvloeden. Het laatste decennium is bij nogal wat gemeenten sprake van 

een terugtrekkende beweging op de grondmarkt. Deels om de financiële risico's te beperken en deels omdat vooral kleine 

gemeenten niet meer beschikken over voldoende expertise voor een solide werving en beheer van grond. Deze vorm komt 

daarom steeds minder vaak voor. 
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Bijlage 03. Fasering 

Er is veel literatuur over fasering (o.a. Wigmans, 2003 Van de Ven, 2005 Wolting, 2006 Daamen, 2005 Claus, 2006 Pleijte, 

2007). De benaming en het aantal fasen verschilt per auteur, maar de inhoud en met name de beslis momenten komen 

nagenoeg overeen. Elke fase eindigt met een beslismoment (go/no go) alvorens door te kunnen gaan naar de volgende 

fase (Wigmans, 2003 Wolting, 2006 Pleijte, 2007). Op deze manier zijn. in totaal vijf fases te onderscheiden en zij vormen 

een cyclus (zie figuur) . 

1 acquisitiefase 
2 initiatieffase 
3 planontwikkelingsfase 
4 realisatiefase 
5 exploitatiefase 

Acquisitiefase 

Deze fase, ook wel de pre-initiatieffase genoemd, vormt in tegenstelling tot de overige fasen geen duidelijk omlijnde fase uit 

het ontwikkeltraject. Het moet dan ook eerder worden gezien als een lopend proces waarbij een acquisiteur zich constant 

bezig houdt met het acquireren van mogelijke opdrachten uit zijn of haar netwerk teneinde over te kunnen gegaan tot 

verwerving van een positie op een bouwlocatie . Het uitvoeren van een marktonderzoek is vanwege het hogere kostenniveau 

en het arbeidsintensief karakter in deze fase nog niet aan de orde. Het gaat immers om een korte inventarisatie en een 

eerste idee (Claus 2006). 

Initiatieffase 

In deze fase wordt verkend in hoeverre de 'ideeën' uit de voorgaande fase kunnen worden gebundeld tot een project. Het 

vaststellen van een ontwikkelingsvisie en, indien nodig, het overgaan tot grondverwerving zijn de belangrijkste stappen in 

deze fase (Daamen, 2005 Pleijte, 2007). In het verleden had de gemeente een dominante rol betreffende de 

grondverwerving maar zijn marktpartijen, na een aantal beleidsmatige en maatschappelijke verschuivingen, veel actiever 

geworden op dit gebied . In de ontwikkelingsvisie wordt de globale ruimtelijke inrichting, het ambitieniveau en het 

bijbehorende functionele programma verwerkt en ter ondersteuning wordt het voorzien van globale haalbaarheidsstudies 

(Pleijte, 2007). 
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Planontwikkelingsfase 

In deze fase wordt de ontwikkelingsvisie concreter gemaakt. Wolting (2006) heeft het dan ook over een teken- en rekenfase. 

De plannen uit de initiatieffase worden uitgewerkt tot een gedetailleerd plan (tekenen) en aan de hand daarvan worden de 

plannen financieel doorgerekend. De planontwikkeling wordt uitgevoerd in nauwe samenhang met haalbaarheidsstudie 

(Daamen, 2005) en daarom wordt deze fase ook wel aangeduid als haalbaarheidsfase. Echter suggereert deze benaming 

dat alleen de haalbaarheid wordt getoetst en is daarom minder geschikt. 

Vaak worden in deze fase deelplannen onderscheiden. Deelplannen creëren flexibiliteit omdat het totale plan niet volledig 

uitgewerkt hoeft te worden en zich aanpast aan de veranderingen gedurende de looptijd (Pleijte, 2007). 

Realisatiefase 

In deze fase worden de (deel)plannen uit de voorgaande fases gerealiseerd. De vastgoedobjecten worden over het 

algemeen ontwikkeld door de marktpartijen, zowel de publieke als de private werken. De vastgoedobjecten worden in deze 

fase , maar vaak ook al in de vorige fase, overgedragen aan een publieke instelling, belegger of particuliere eigenaar of ze 

worden verhuurd (Pleijte, 2007). 

Exploitatiefase 

Wanneer de realisatiefase is beëindigd en het vastgoed in gebruik genomen kan worden volgt de exploitatiefase. Het 

(deel)plan is daarmee ten einde en er kan worden overgegaan tot onderhoud en beheer van het gerealiseerde (deel)plan. 

Het beheer en onderhoud van vastgoedobjecten in principe voor rekening van de eigenaar en/of de eindgebruiker. Van 

oudsher worden de openbare ruimtes beheerd en onderhouden door publieke instellingen. Uiteindelijk zal ooit weer gestart 

worden met de acquisitiefase waardoor de cyclus opnieuw wordt doorlopen. 
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Bijlage 04. Indeling in woonmilieus 

De indeling in woonmilieus59 is allereerst gebaseerd op een indeling van alle woonplaatsen in Nederland in steden en 

dorpen. De postcodewijken in de steden zijn vervolgens onderverdeeld in: 

centrum·stedelijk; 

stedelijk buiten-centrum; 

groen-stedelijk. 

De postcodewijken in de dorpen zijn onderverdeeld in 

centrum-dorps; 

landelijk wonen. 

Alle woonplaatsen met meer dan 25000 huishoudens zijn tot de steden gerekend . Plaatsen met een kleiner aantal 

huishoudens (maar wel meer dan 12500) zijn in sommige gevallen tot de steden gerekend, op basis van de dichtheid van de 

woonplaats en het aandeel meergezinswoningen in het centrum. 

Centrum-stedelijk 

Het eerste woonmilieutype is centrum-stedelijk. Deze categorie bevat de centra van steden, maar ook een aantal centraal 

gelegen wijken net buiten het centrum. In elke stedelijke plaats is op basis van het aantal centrumvoorzieningen één 

postcodegebied als het centrum aangewezen. Vervolgens is een aantal andere wijken als centrum-stedelijk gekenmerkt op 

basis van de afstand tot het centrum , het percentage werkgelegenheid in horeca, detailhandel en zakelijke diensten , de 

dichtheid , aanwezigheid van meergezinswoningen en de aanwezigheid van (groot)stedelijke voorzieningen (bioscoop, 

theater, museum). Naast deze centra kan ook de rand rond het centrum als centrum-stedelijk getypeerd worden. Deze 

gebieden zijn geselecteerd door te kijken naar de ligging ten opzichte van de centrum-postcode, de dichtheid, de 

aanwezigheid van voorzieningen en de mate van functiemenging in deze gebieden. 

Stedelijk buiten-centrum 

Het tweede woonmil ieutype is buiten-centrum. Dit zijn de wijken die op een wat grotere afstand van het centrum liggen. Ze 

hebben een hogere dichtheid dan de randmilieus (die hierna besproken worden). Er is sprake van een grote variëteit binnen 

deze categorie. Zowel tuindorpen, vooroorlogse etage bouw als naoorlogse hoogbouwwijken vallen binnen deze categorie. 

Groen-stedelijk 

Het derde stedelijke woonmilieutype is het groen-stedelijk. Om te bepalen of sprake is van een randmilieu is allereerst 

nagegaan of het gebied vooral als woongebied fungeert. Wijken met een grote hoeveelheid werkgelegenheid vallen af als 

randmilieu. Vervolgens is de dichtheid bekeken, rekening houdend met de samenstelling van de woningvoorraad. Als de 

dichtheid, gegeven de samenstelling van de woningvoorraad, lager is dan gemiddeld is sprake van een groen-stedelijk 

milieu. De nieuwbouwwijken worden tot de groen-stedelijke wijken gerekend . 

59 De informatie met betrekking tot de indeting van woon milieus is volledig afkomstig van de websi te www.abfresearch.nt. 2009 
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Voor de dorpen geldt dat de postcodegebieden met een lage dichtheid en relatief weinig voorzieningen tot het 

woonmilieutype 'landelijk wonen' gerekend worden. Dit kunnen dus woonwijken zijn in een lage dichtheid, maar ook 

landelijke gebieden met verspreide bebouwing. De woonmilieus met een hogere dichtheid of meer voorzieningen zijn als 

'centrum-dorps' aangeduid. 

In de oorspronkelijke typologie bestaat ook een categorie 'werkgebied'. Dit is een klein deel van de postcodes, dat moeilijk 

als woonmilieu gekenmerkt kan worden, omdat ze grotendeels uit werkgebied bestaan. In totaal staat 0,05 procent van de 

woningen in deze werkgebieden. In het WBO (Woningbehoefte Onderzoek) hebben deze huishoudens het woonmilieutype 

groen-stedelijk (in de steden) of landelijk wonen (in de dorpen) gekregen. 
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Bijlage OS, Blanco checklist met beoordelingscriteria voor kantoorpanden en koopwoningen 
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Ontwikkeling: 

Checklist voor het waardere n va n woningen 
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OOtWl"l.:U:tIl\i!cn wonlrtt=n in het 
wonillgcn ;n he! woninlJ(>n in h~1 wOi'linlJen in MI 

G",," lil de 0ITl8~v\nc op 
(cll!\lwllouw) on lwlkkelde gebied 

ontwlkkclde gebied ontwlkkl'ldclJ~blf!d ontwikkelde gebied 
kilntoorp.)ndefl 

1-2 densbn aaflYl9l:Jg op 
Aanw el lghcid van blblioth ef'.k, 

OpenbHe d.cnS I~ 
Geende nw" IYnwezgop Gettn dlensbn aMweZÎg op 1·2 diensten aanwezg op 

oopaklarxi ner dan 2 op 
Mee.rdan 2 diens. " aan'MI~ btJ.uttfoIul$. me&..sche 

bop- enfestak,and blpalstand, wel op 5fttçakland bopafstard . 1·2 op !:Otsalstand 
fietsa~la~ 

oplooJ>- en ..... 1300 hulppostlM t'lr.. op loop- (SOO 
metl'f) e r~ I!I!!~ ;yf ~a"d (2 km) 

b1) 
s: Gee!! voorzitni':omionwazg 1·2 voorz \!Mvln aanwezig op "-"'" 2~ 

Aanw~d v.m op cilbaar 

'S Op~lb lV. Gwnv~41nlt9l.ig 
op loopafstand. weiop 

1 ·2voazje~naan.Wltzg op 
bopa!s~n:I . rM8r dan 2 op ~zcoplOop" en 

groel\ fI~s- tri WMl~rOllt ~s 

vo orzleni~n op mp. 9I"I lRstJ l$ tux1 
fetsatsland 

oopafstard . 1-2 op fe~tstand 
5etsafstarx:l - el G..oploop ISOO ml!ll"lcll 

QJ heu"fsund 12 km) 
b1) 

E AMlwt' riRh t!i d V,lr' rut~u(anti". 

0 Reo('lItiev~ Gee:l 'óooflie nir:gen aan~lig 
Gee1 YOOI"Z~fl aa~oII9zÎJ 

1·2 vOO'ZÎellifge"n aanweti'J op 
1 - 2yoorzit~n~op Mfir dan2 .... ~ Ulfe , bioscoop eti:.. op loop · 

vOOt Iîeningcfl 0JI1oop- en les~karrl 
op Icopatsta~ . welop 

bopafslan:l. 1 ·2opl.e~tstand 
bopatstuXl'. treer diin 2ap ~ ... poen (SOO rnol er ) en fict sahtJnd (2 

"'C 11l1Salstarx:l Io_tom "1Sa !sb~ 

QJ 
km) 

0 
b1) 

Geen VOOQieningen aanwez.g 1·2 IIOOrz irt rf'oln iIfflIIIIZ:Q op MeI, dit!' 2 voallifW9ln 
Aan loYe ljghcid van wir'l6.I$ VOOl" .... """" .. Geen 'Joorz~rl aanwezig 1·2 vOO'Zîeningen a3f1'MtzIJ op de dagelljk~e bchodte op loop· 

111 voorltCJII'''iilll op bop- en ties tals land 
op Ioopaf!!1ard. welop 

bopats!ard, 1-2 op IÏ9tsafstand 
bopafstand. RIf" dan 2 op ~zigop loop. en 

(500 met et ) en flctsafst. nd 12 
(tJ l~t<; at;tand lie-tsa!sland ' ~tstand 

km) 

> 
Male Vi n overl as t door 

Overlast 
Voon Ó".Jfc:nd vorm van [rnstfgcvorm .... An OlIerlAst Voondurcnd matige VOlm Matig~ vorm va., OIIt!,IA~ t op 

Geen O'oIerllist 
bJlvOO'be.r:ld '1e.rkee rsdruk I e, 

emsllgc overlast op bepaalde t<jdr.n van ovc~"1.Ut bepaalde tijd t.n parketrproolemon en 

gc:'luidsevediist 

D. Spooren • 2009 


