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Appendix 2: Value models of previous research 
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Herbestemming wijzer 
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Pakhuis potentie model 
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Groen Licht model 

Orliintatle (quic:kscan) 

.... e1 

Qulckllaln 
Is het pand karakter1stlek? 
In welke staat Is het geb®w? 
Welke moge!i:Jkheden z:ie Je In eerste oogopslag? 
Hoe Is de lootstteke Uggtng? 
Hoe lf9gen welke voorzieningen? 
Wat Is de sociale strvctuur van de directe omoevlng? 
Hoe Is het met de veUigheid en het mflleu? 
Met welke martctortlntatte wordt naar de locatle 
gekeken? 
Hoe Is l'let eigendom van de locaüe? 
Is er ruimte om bil te bouwen? 
Is het beoogde proJect rendabel? 

Plandeflnl•rl"il en communieatle (chec:kUst) 

1 ! 
Uitkomaten model: 

Welke herbestemming leent 
zich het beste voor het object? 
Wat Is het rendement? 
PVE 

Doelgroep; 
Bestemmlngen en beleid; 
Milieu en omgeving; 
Planologische en Jur1dlsche Hpecten; 
Inzicht In politieke en bestuurlijke ontwllcketlngen en 
Intenties; 
Positioneren en anelyaeren publk:ltelt en media; 
Inzicht In nnancUUe aapecbm; 
InzJcht In belastingen en hefllngen; 
FlnancH!Ie haalbaarheid . 
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Appendix 3: Interview document 

Eigen informatie 

Opbouw 
1. Voorstellen 
Student aan de TU Eindhoven 
Masteropleiding CME 
Afstudeeronderzoek bij BOEi 

2. Uitleg vooronderzoek 
Literatuurstudie naar waarden binnen industriële herbestemmingen. 
Bevinding van de tweestrijd tussen cultuurhistorische waarde en financiële aspecten. 
Uitleggen wat cultuurhistorische waarde inhoud. 

3. Inventarisatie van respondent 
Terminologie uitleggen over shareholders en actoren 
De rol van de respondent in het project nagaan 
De financiële opbouw van het project nagaan 

4. Dataverzameling 
Onderwerp van het empirisch kader uitleggen 
Terminologie methoden/prikkelingen uitleggen 
Vragen stellen over de methodieken en of prikkelingen 

5. Samenvatten en afsluiten 

Inventarisatievragen bij punt 3 
In het project was u daar een actor of een shareholder? 

Wat was uw drijfveer als actor? (-> gebruik vragen op blz. 2) 
Wat was uw drijfveer als sharehol der? (-> gebruik vragen op blz. 3) 

Was/is er sprake van een rendabel project of één met een onrendabele top? 
Hoe is het project rendabel gemaakt? 
Hoe en door welke partij is deze onrendabele top gefinancierd? 

Wat was het motief van de financier om de onrendabele top te financieren? 
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Interview met actor 

1 e fase interview 
Maakt u wel eens gebruik van dergelijke methoden of prikkelingen om 
shareholders te motiveren deel te nemen aan het herbestemmingproces? 

Waarom (niet)? 
Wat voor methoden gebruikt u dan en waarom juist die? 
Gaat dit bewust met het doel te motiveren tot financieren, voor andere doeleinden of 
gaat dit zelfs geheel onbewust? 

In mijn onderzoek ben ik een aantal van methoden tegengekomen en heb 
enkele zelf bedacht, zullen we deze even doornemen? 

Uitleg geven bij elke methode! 
Zult u gebruik maken van één of meer van deze methode? 

Waarom juist die? 
Waarom niet? 

Welke soort shareholder (publiek of privaat) zal gevoelig kunnen zijn voor welke 
methode? 

Waarom juist die? 
Waarom niet? 

Zijn er methoden bij die misschien niet bruikbaar zijn (door de wet, beledigend 
enz.)? 

Zijn er methoden/prikkelingen die u mist op deze lijst, die u misschien in het 
verleden hebt gebruikt? 

Hoe gaat die in zijn werk? 
Hoe zijn/is die toepasbaar? 
Op Welke soort shareholder zal u deze methode toepassen (publiek of privaat)? 

2e fase interview: 
Kunt u een verdeling maken van wat u de meest bruikbare tot de minst 
bruikbare methode vindt? 

Zal de volgorde veranderen voor bijvoorbeeld de publieke shareholders? 
Hoe zit dit met de private shareholders? 

Denkt u dat shareholders overstag gaan door de cultuurhistorische waarde 
van een industrieel gebouw? 

Geldt dit voor publieke shareholders? 
Geldt dit voor private shareholders? 

Denkt u dat via de besproken methoden het vergaren van kapitaal 
vergemakkelijkt wordt? 

Waarom (niet)? 

Wat waren/was uw beweegreden(en) om deel te nemen aan het onderzoek? 
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Interview met shareholder 

1 e fase interview 
Bent u bij dit of een ander project wel eens gemotiveerd tot financiële 
deelname aan een herbestemmingproces, door middel van methoden of 
prikkelingen? 

Wat voor methode/prikkeling was dit? 
Waarom was deze methode juist zo doeltreffend voor u? 
Bent u zich bewust geweest van deze motivatie of ging dit onbewust? 

In mijn onderzoek ben ik een aantal van deze methoden tegengekomen en 
heb enkele zelf bedacht, zullen we deze even doornemen? 

Hebt u als shareholder wel eens te maken gekregen met één of meer van deze 
methoden/prikkelingen? 

Zoja welke? 
Heeft deze methode het gewenste effect gehad of werkte ze juist averechts? 
Zijn er methoden bij die misschien niet bruikbaar zijn (door de wet, beledigend 
enz.)? 

Zijn er methoden/prikkelingen die u mist op deze lijst, die u misschien in het 
verleden hebt ondervonden? 

Hoe gingen deze in zijn werk? 
Heeft deze het gewenste effect gehad of werkte ze juist averechts? 

2e fase interview: 
Kunt u een verdeling maken van wat u de meest bruikbare tot de minst 
bruikbare methode vindt? 

Zal de volgorde voor een publieke/private shareholder anders zijn? 
Op welke punten zal dit verschillen? 
Waarom niet? 

Is cultuurhistorische waarde een selling-point voor u? Met andere woorden is 
de cultuurhistorische waarde voor u van belang bij een investering? 

Waarom (niet)? 
Welke aspecten zijn voor u dan wel belangrijke selling-points bij herbestemming van 
industrieel erfgoed? 

Zult u eerder financieel deelnemen aan een herbestemmingproject als de 
actor gebruik maakt van de besproken methoden? 

Waarom (niet)? 

- Wat was/waren uw beweegreden(en) om deel te nemen aan het onderzoek? 
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Te overhandigen aan respondent 

Opbouw interview 

1. Voorstellen 

2. Uitleg vooronderzoek 

3. Inventarisatie respondent 
Vragen met als doel de rol van de respondent en het project te leren kennen 

4. Interviewvragen 
Vragen met als doel methoden en prikkelingen te bespreken en toe te voegen 
aan de lijst. 

5. samenvatten afsluiten 

Begrippenlijst 

Cultuurhistorische waarde 
Niet-kwantificeerbare onderdelen van een gebouw. Denk aan emotie, 
architectonische waarde, directe verwantschap met het bedrijf (oud-medewerker) 
enz. 

Sharehelders 
Financierende publieke of private partijen met enkel financiële motieven tot 
deelname. 

Actoren 
Publieke of private partij die de cultuurhistorische waarde beschermd door als 
project- 'trekker' op te treden. 

Inzichtmethodieken 
Methoden die de shareholder inzicht geven in de waarde van het project. 

Prikkelingen 
Emotionele of financiële motivaties die het voor een shareholder interessant maken 
om deel te nemen aan het project. 
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Methoden/ prikkelingen: 

Excursies naar succesprojecten. 
Motivatie door met de mogelijkheden van Industrieel erfgoed en de geschiedenis 
emotie (cultuurhistorische waarde) beleven. 

Resultaten Cultuurhistorische waardeanalyse inzichtelijk maken. 
Binding door bewijzen van de cultuurhistorische waarde die rond het project bezit. 

Collaboratieve planaanpak onder private partijen. 
Integraal werken verminderd risico en verbeterd samenwerking 

Mogelijkheid bieden voor planontwikkeling. 
Overheidsinitiatief waarin ontwikkelaars investeringen terug kunnen verdienen 
middels omgeving ontwikkelen. 

Versoepeling regelgeving van verscheidene procedures. 
Overheidprikkeling om het partijen makkelijker te maken, risicoverkleining en 
procesbevordering. 

Risicospreiding tussen privaat en publieke partijen. 
Overheid en private sector samen voor gelijke investeringen en risico's in het 
project, schept vertrouwen in het project en projectpartners. 

Bekende projectpartners 
Vaker samenwerken met bekende partijen waar een goede relatie mee is 
opgebouwd, schept vertrouwen in het projectteam. 

Verhoging subsidie bij publieke functie. 
Overheid stopt extra geld in het project wanneer een private exploitant ontbreekt, 
risicospreiding. 
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Appendix 4: Interview summaries (Private) 

Interview Devp. 1, 9 april '09 

Proceskenmerken Shampoo fabriek 
Het oude gebouw is het begin van de ontwikkeling. Het gebouw de shampoo fabriek 
is opgevallen, daardoor eigenaar benaderd. Locaties zijn door vorige eigenaar dmv. 
biedingen (op uitnodiging) verkocht. Wij hadden voor zowel De shampoo fabriek als 
de achterliggende fabriek de hoogste bieding. 
De fabriek had een gemeentelijke monumentenstatus. 
Enkel het pand herbestemmen was rendabel als er luxe appartementen in kwamen, 
de gemeente vroeg om starters woningen, dit zou het project onrendabel maken. De 
vraag vanuit Het bedrijf om het achterliggende terrein te mogen ontwikkelen maakte 
het plan weer rendabel. (Pas toen de uitnodiging tot bieden binnen kwam, vernamen 
we dat er nog een heel terrein bij hoorde. Pas later hebben we op verzoek van de 
gemeente starterwoningen in de shampoo fabriek gemaakt.) 
Een kopende partij maakt een herbestemming duurzamer. 

Bed rijfskenmerken 
Het bedrijf zit qua rol tussen de actor en de shareholder, kanttekening hierbij is dat 
er voor Het bedrijf altijd een rendement moet zijn, Respondent ziet Het bedrijf meer 
als shareholder. 
Respondent is zich bewust van de identiteitswaarde van oude gebouwen en gelooft 
niet dat slopen altijd de oplossing is. (persoonlijke opvatting die effect heeft op 
bedrijfskenmerken -interpretatie) 
Respondent vindt het een gemiste kans om oude gebouwen niet te gebruiken in 
nieuwe ontwikkeling. Het kost meer tijd gezien gemeenten en belangenorganisaties 
mee gaan in het proces. (persoonlijke opvatting die effect heeft op het 
bedrijfskenmerken -interpretatie) 

Methoden/prikkelingen: 
Excursies naar succesprojecten. 

Motivatie door met de mogelijkheden van Industrieel erfgoed en de geschiedenis 
emotie (cultuurhistorische waarde) beleven. 
Respondent vindt dit een bruikbare methode, men moet de plek voelen/ruiken 

Resultaten Cultuurhistorische waardeanalyse inzichtelijk maken. 

Binding door bewijzen van de cultuurhistorische waarde die rond het project bezit. 
Een shareholder zal hier weinig waarde aan hechten, hij zal eerder denken whats in 
it for me? Een excursie kan dit veel beter inzichtelijk maken. 

Collaboratieve planaanpak onder private partijen. 

Integraal werken verminderd risico en verbeterd samenwerking 
Respondent vindt dit een bruikbare methode 

Mogelijkheid bieden voor planontwikkeling. 

Overheidsinitiatief waarin ontwikkelaars investeringen terug kunnen verdienen 
middels omgeving ontwikkelen. 
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Respondent vindt dit een zeer bruikbaar onderdeel, dit was na het wegvallen van de 
luxe appartementen de manier om de Shampoo fabriek rendabel te maken 
Denk hierbij ook aan ontwikkelingen op termijn! 

Versoepeling regelgeving van verscheidene procedures. 

Overheidprikkeling om het partijen makkelijker te maken, risicoverkleining en 
procesbevordering. 
Respondent vindt dit een bruikbare methode 

Risicospreiding tussen privaat en publieke partijen. 

Overheid en private sector samen voor gelijke investeringen en risico's in het 
project, schept vertrouwen in het project en projectpartners. 
Respondent vindt dit een belangrijk aspect 

Bekende projectpartners 

Vaker samenwerken met bekende partijen waar een goede relatie mee is 
opgebouwd, schept vertrouwen in het projectteam. 
Respondent vindt dit een bruikbaar onderdeel 

Verhoging subsidie bij publieke functie. 

Overheid stopt extra geld in het project wanneer een private exploitant ontbreekt, 
risicospreiding. 
Respondent vindt dit een bruikbaar onderdeel 

Toevoegingen: 

Samenwerking met belangenverenigingen. 

Kunnen bewijzen dat belangenvereniging achter je staan is een belangrijke 
prikkeling. 

Een plan of visie hebben. 

Een plan hebben is de eerste stap om gehoor te krijgen bij shareholders. 

Volgorde volgens Respondent: 
1. Plan/visie 

Zonder goed plan geen gehoor bij shareholders 

2. Mogelijkheid planontwikkeling 

Maakt een plan rendabel. 

3. Risicospreiding privaat/publiek 

Belangrijk om infrastructuur te bewerkstelligen 

4. Verhoging subsidie publieke functies 

Als er niet op de functie verdiend kan worden door de shareholder, zal de 
overheid het gat moeten dichtten om het project haalbaar te maken. 

5. Excursies naar succesprojecten 

In een later stadium als er een plan ligt en het dan gaan 'voelen'. 

6. Belangenorganisaties 
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Deze achter je hebben zorgt voor minder vertragingen, verkleint risico maakt 
investeren aantrekkelijker 

7. Collaboratieve planaanpak 

Geen toelichting. 

8. Bekende projectpartners 

Iedereen dient zijn eigen verantwoordelijkheden te nemen 

9. Versoepeling regelgeving 

Te laat in het proces en voor één project niet haalbaar 

10. Resultaten Cultuurhistorische waardeanalyse 

Minder belangrijk (een bestaand gebouw is wel een sfeerbepaler) 

Samenvatting 
Een shareholder als het bedrijf (projectontwikkelaar) met echte financiële motieven 
zal altijd bezig zijn met de vraag wat ze ermee kan verdienen. Deze shareholders 
hebben aandeelhouders die filantropische investeringen niet (altijd) zullen 
accepteren. Tenzij de investering een aqcuistietool is voor ontwikkelingen elders in 
die plaats. 

Het bieden van planontwikkeling door eigenaars of overheid is de beste methode om 
het bedrijf zijn financiële deelname aan herbestemmingen te manifesteren. Dit kan 
direct in de omgeving zijn maar ook op termijn, hiermee wordt bedoeld dat Het 
bedrijf investeert in een project om zo bij een volgend project van dezelfde 
opdrachtgever voor in de rij kan staan om een plan hiervoor te ontwikkelen. 
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Interview Devp. 2, 15 april '09 

Proceskenmerken 
De panden en het complex hebben geen monumentenstatus, complex is aangekocht 
zonder herbestemming als doel, overheid heeft herbestemming niet dwingend 
geadviseerd. 
Project is omgeven door woningbouw. 
Eigenaar wil van het complex af, ziet geen heil in zelf herbestem men. 
Er is sprake van samenwerking tussen de ontwikkelcombinatie Het bedrijf en G&S 
Vastgoed en de overheid bij de planvorming, tevens beseffen beide partijen dat 
elkaars doelen verschillen. 
Fabriekshal zal behouden worden als onderdeel van de inrichting van de openbare 
weg. 
Het behoud kost het bedrijf een paar ton, dit is in principe derving van de winst maar 
gezien het bedrijf niet een volledig commercieel bedrijf is kan het deze derving 
nemen. Het project is in zijn geheel wel rendabel, niet-rendabele projecten zal het 
bedrijf niet ondernemen. 
Respondent geeft aan dat hij tevreden is over de samenwerking en de overeenkomst 
met de overheid over de herbestemming, gezamenlijk is er een keuze gemaakt 
welke deel van de huidige bebouwing behouden blijft. 

Bed rijfsken merken 
Het bedrijf is een ontwikkelaar die onderdeel uit maakt van een woningcorporatie. 
Dit maakt dat de rol van het bedrijf zowel die van een actor als een shareholder 
inhoudt. 
Het bedrijf heeft als norm geen 'hit and run' projecten uit te voeren, dit wil zeggen 
dat ze niet een locatie zullen melken voor wat er in zit en vervolgens vertrekken. 

Methoden/prikkelingen: 
Excursies naar succesprojecten. 

Motivatie door met de mogelijkheden van Industrieel erfgoed en de geschiedenis 
emotie (cultuurhistorische waarde) beleven. 
Erg zinvol 

Resultaten Cultuurhistorische waardeanalyse inzichtelijk maken. 

Binding door bewijzen van de cultuurhistorische waarde die rond het project bezit. 
Iets waar overheid gevoelig voor kan zijn, als dit objectief gedaan kan worden zal dit 
een herbestemmingvisie per project tot gevolg kunnen hebben. 

Collaboratieve planaanpak onder private partijen. 

Integraal werken verminderd risico en verbeterd samenwerking 
Respondent ziet dit niet als een prikkeling voor investeren, het zou procesmatig 
problemen op kunnen lossen (gebrek aan kennis bij partij a). 

Mogelijkheid bieden voor planontwikkeling. 

Overheidsinitiatief waarin ontwikkelaars investeringen terug kunnen verdienen 
middels omgeving ontwikkelen. 
Beste methode om herbestemmingen te financieren. Respondent is van mening dat 
voor deze methode vaak weinig begrip kan worden opgebracht. Personen die niet 
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willen dat er woningen komen maar wel het behoud van een pand nastreven. Deze 
personen zullen moeten bepalen wat ze belangrijker vinden. 

Versoepeling regelgeving van verscheidene procedures. 

Overheidprikkeling om het partijen makkelijker te maken, risicoverkleining en 
procesbevordering. 
Als er integraal ontwikkeld/ontworpen wordt met de overheid zal dit vanzelf gaan, 
men heeft elkaar nodig om doelen ingevuld te krijgen. Respondent geeft het 
voorbeeld van planschade, overheid en het bedrijf spreken af dat het bedrijf 
planschade voor zijn rekening neemt, terwijl de bezwaren naar de overheid gericht 
worden. 

Risicospreiding tussen privaat en publieke partijen. 

Overheid en private sector samen voor gelijke investeringen en risico's in het 
project, schept vertrouwen in het project en projectpartners. 
Respondent ziet dit niet als een goede methode, het fenomeen terugtredende 
overheid zal dit juist moeten voorkomen. 

Bekende projectpartners 

Vaker samenwerken met bekende partijen waar een goede relatie mee is 
opgebouwd, schept vertrouwen in het projectteam. 
Het vertrouwensaspect is voor respondent prettig, procesmatig vereenvoudigd dit, 
als investeringsprikkel ziet respondent dit niet 

Verhoging subsidie bij publieke functie. 

Overheid stopt extra geld in het project wanneer een private exploitant ontbreekt, 
risicospreiding. 
Gaten dichtmaken met overheidsgeld maakt herbestemmen weer interessanter. 

Toevoegingen: 

Realisme. 

Een realistische houding naar herbestemming is geboden, als iets verloren is leg je 
er dan ook bij neer en ga niet proberen het onderste uit de kan te halen. 

Publieke opinie. 

Een groot draagvlak voor behoud van een pand maakt processen en vergaren van 
subsidie eenvoudiger, daarvoor hoeft het pand niet eens cultuurhistorische waarde te 
hebben. 

Volgorde volgens respondent: 
1. Mogelijkheid planontwikkeling 

Best toepasbare, voor financiering via commercie 

2. Verhoging subsidie publieke functies 

Goed toepasbaar, voor financiering via publieke instanties 

3. Excursies naar succesprojecten 

Inzicht, motiverend. Draagvlak als gevolg 

4. Resultaten Cultuurhistorische waardeanalyse 

Draagvlak als gevolg 
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5. Publieke opinie 

Draagvlak, extra impuls naast punt 3 en 4 

6. Versoepeling regelgeving 

Quid pro quo, respecteer elkaars doelen en kom er samen uit 

7. Bekende projectpartners 

Vertrouwen 

8. Risicospreiding privaat/publiek 

Zal niet nodig moeten zijn 

9. Collaboratieve planaanpak 

Niet van belang. 

Samenvatting 
De samenwerking tussen overheid en het bedrijf is van groot belang voor het succes 
ervan. Door de rol van het bedrijf hoefden ze niet voor de maximale winst te gaan en 
is herbestemming mogelijk geworden. 

Respondent is helder in zijn opvatting dat er bij een onrendabel project een 
overheidsbijdrage bij moet en dat deze zonder vertrouwen en draagvlak nooit 
toegekend zal worden. 

Er is volgens respondent behoefte aan een visie, hoe met monumenten om te gaan, 
of en hoe herbestemming toe te laten en welke aspecten onderhandelbaar zijn. 
-interpretatie-

Respect hebben voor andermans doelen en/of wensen binnen herbestemming 
processen is van cruciaal belang voor het succes van het project. -interpretatie-

Herbestemming van bestaande monumentale gebouwen of elementen geeft de kans 
het karakter van de plek te behouden. Dit komt de kwaliteit van de woonomgeving 
ten goede. 
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Interview Devp. 3, 16 april '09 

Proceskenmerken 
Het project was in handen van een private partij. 
Er was een groot draagvlak in Bussum voor het behoud van het project. 
Het project is door de jaren heen stukje bij beetje gegroeid door aanbouwen. 
Het project had geen monumentenstatus maar de gemeente was wel van mening dat 
het moest blijven staan. Beeldbepalend historisch erfgoed 
Geen juridisch kader om slopen tegen te gaan, puur het draagvlak heeft behouden 
mogelijk gemaakt. 
De Firma wilde zoveel mogelijk aan het project verdienen en een zo haalbaar 
mogelijk plan voor herbestemming van het project. 
Er waren plannen voor volledige sloop en herbouwen van huizen. 
Het bedrijf heeft samen met een grote woningontwikkelaar het pand ontwikkeld in 
een fifty-fifty samenwerkingsverband. (dit voor het gebrek aan kennis van het 
ontwikkelen van commerciële ruimten) 
Het bedrijf kreeg de vraag om de andere zijde van het spoor ook te ontwikkelen. 
Architecten ingehuurd wegens specialiteit herbestemmingontwerpen. 
Fabriek gebruikt voor leasure/wellness en woningen. 
Nieuwbouw woningen op het terrein en in de fabriek, zowel sociale huisvesting als 
koopwoningen. 
Project is niet borgbaar via onderstaande leningconstructie. De VOF in het project 
hebben als voordeel dat er 2 financieel krachtige moederbedrijven achter staan dus 
is het voor banken interessant leningen te verstrekken aan de VOF. Hiernaast heeft 
Bussum een heel sterk rendement in de woningmarkt. 

Bed rijfsken merken 
Het bedrijf heeft in het project als actor maar ook als shareholder opgetreden. Toch 
moeten projecten voor Het bedrijf rendabel zijn, ze zijn geen filantropische instelling. 
Het bedrijf heeft als voordeel dat het voor hen relatief goedkoop is om vreemd 
vermogen aan te trekken, ze kunnen dit doen via Bank Nederlandse Gemeenten en 
de waterschapsbank, de leningen worden voor Het bedrijf gedekt door hun eigen 
woningvoorraad en door het waarborgfonds sociale woningbouw wat een grote 
zekerheid bied en dus een lagere rente. 
Het bedrijf neemt altijd externe deskundigen in de armen om bij dergelijke projecten 
opbrengst en kostenadviezen te geven om het risico dat ze zich rijk gaan rekenen te 
voorkomen. 

Methoden/ prikkelingen: 
Excursies naar succesprojecten. 

Motivatie door met de mogelijkheden van Industrieel erfgoed en de geschiedenis 
emotie (cultuurhistorische waarde) beleven. 
Procesmatig zeer bruikbaar, vooral om ideeën en inspiratie op te doen, het wiel is 
vaak al uitgevonden. Niet bruikbaar voor financiering vergaren. 

Resultaten Cultuurhistorische waardeanalyse inzichtelijk maken. 

Binding door bewijzen van de cultuurhistorische waarde die rond het project bezit. 
Procesmatig bruikbaar om te kijken welke doelgroep erbij past, maar minder voor 
het vergaren van financiën. 
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Collaboratieve planaanpak onder private partijen. 

Integraal werken verminderd risico en verbeterd samenwerking 
De samenwerking met de woningontwikkelaar is slechts een voorbeeld van 
samenwerking en daarmee financiële risicospreiding. Respondent vind dit dus ook 
een goed bruikbare methode. Kanttekening hierbij is dat beide partijen een 
rendement moeten hebben, voor een bedrijf als Het bedrijf hoeft dat niet maximaal 
te zijn maar men moet uit de kosten kunnen komen. Tevens wordt Het bedrijf 
benaderd door ontwikkelaars om mee te gaan in dergelijke projecten, bijvoorbeeld 
door woningen in hun huurportefeuille op te nemen, hiermee kan de 70% 
voorverkoop gerealiseerd worden. Kortom elkaar versterken door specialiteiten 

Mogelijkheid bieden voor planontwikkeling. 

Overheidsinitiatief waarin ontwikkelaars investeringen terug kunnen verdienen 
middels omgeving ontwikkelen. 
Goed bruikbare methode, waardestijging als financieel draagmodel, let op het rijk 
rekenen dus ook hier externe adviezen inwinnen. 

Versoepeling regelgeving van verscheidene procedures. 

Overheidprikkeling om het partijen makkelijker te maken, risicoverkleining en 
procesbevordering. 
Mogelijkheid voor proces, in plaats van aan regels vasthouden, innovaties en 
haalbare plannen faciliteren. Respondent geeft zelfs aan dat overheidsorganen meer 
bezig zijn met het managen van mislukkingen dan met het faciliteren van kansen. 
Door onredelijke eisen worden haalbare plannen onrendabel, wanneer men dit 
volhoudt is het wachtten tot het vanzelf in elkaar valt, dan is het in ieder geval 
niemand zijn schuld 

Risicospreiding tussen privaat en publieke partijen. 

Overheid en private sector samen voor gelijke investeringen en risico's in het 
project, schept vertrouwen in het project en projectpartners. 
ISV subsidies zijn in dit geval een voorbeeld, helaas worden deze zelden uitgekeerd 
en zijn ze erg laag. Ook hier geeft respondent aan dat faciliteren een belangrijkere 
functie is voor de overheid in plaats van investeren, aangezien ze hier weinig 
mogelijkheden toe hebben (vooral in deze tijd). 

Bekende projectpartners 

Vaker samenwerken met bekende partijen waar een goede relatie mee is 
opgebouwd, schept vertrouwen in het projectteam. 
Zowel een procesmatige impuls (vanwege kennisdeling, vertrouwen en elkaars taal 
spreken) als een financiële impuls. (omdat ineens het risico met 50% daalt) 

Verhoging subsidie bij publieke functie. 

Overheid stopt extra geld in het project wanneer een private exploitant ontbreekt, 
risicospreiding. 
Organen die niet over de benodigde kennis beschikken (respondent geeft hiervan 
de gemeenteraad als voorbeeld) komen met mooie ideeën, die helaas nooit haalbaar 
zullen zijn. Hiernaast hebben oude panden vaak belangengroepen die vooral veel 
willen maar geen financiële mogelijkheden hebben om de plannen te dekken. Vaak is 
er niet voldoende geld om de publieke functies te verhuren aan 
gemeenten/overheden. 
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Toevoegingen: 

Gedrevenheid 

De complexiteit van herbestemmingen is groot, de rendementen zijn vaak laag dus 
een grote mate van gedrevenheid is nodig. Respondent geeft aan dat er een gezonde 
mix van gedrevenheid/idealisme en rekenvaardigheid aanwezig moet zijn voor 
succes. 

Een plan of visie hebben 

Aantonen hoe je de investering terug gaat verdienen. 

Volgorde volgens respondent: 
1. Plan/visie 
Een actor met een rendabel plan maakt de beste kans op investering van 
shareholders. Het plan bevat een kosten/batenrekening en maatschappelijk 
rendement, hoe groter deze is hoe kleiner het rendement mag zijn, helaas moet 
deze toch altijd positief zijn. 
2. Collaboratieve planaanpak 
Procesmatige impuls, kleiner risico per shareholder, volgens respondent is dit 
bijna een uitgangspunt. 
3. Bekende projectpartners 
Een uitgangspunt voor respondent, het vertrouwen, de kennisuitwisseling en de 
risicospreiding maken het bijna onmisbaar. 
4. Resultaten Cultuurhistorische waardeanalyse 
Dit geeft een indicatie van de maatschappelijke waarde en dus hoe veel er op 
financieel rendement ingeleverd mag worden. 
5. Mogelijkheid planontwikkeling 
Bewerkstelligt een beter rendement. 
6. Gedrevenheid 
Uitgangspunt voor het ondernemen van dergelijke projecten. 
7. Versoepeling regelgeving 
Faciliterend, bied weer nieuwe mogelijkheden, meer kansen voor herbestemming 
dus hogere rendementen. 
8. Risicospreiding 
Als mogelijk een belangrijk punt om gaten in rendement op te vullen. 
9. Excursies naar succesprojecten 
Dat is al in de uitvoering. 
10. Verhoging subsidie publieke functies 
Deze is vaak zo laag dat het ondergeschikt is aan andere prikkelingen. 

Extra informatie 
Respondent pleit voor een faciliterende overheid, hij geeft aan dat vaak de charme 
van deze panden is dat ze door uitbreidding en veranderingen (in processen en 
functies) gevormd zijn. 
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Interview Arch. 1, 20 april '09 

Proceskenmerken 
Kern heeft een inventarisatie van het pand uitgevoerd op aanvraag van de 
gemeente, monumentenstatus was toen nog niet toegekend. 
Na enige tijd pakt Respondent dit document erbij, het idee om het pand als nieuw 
kantoor voor Kern te gebruiken ontstaat. 
Gemeente reageert positief op de plannen van Respondent, dankzij waardecreatie in 
de omgeving. 
Respondent is eigenaar en exploitant, de overheid huurt een deel van het pand, de 
huurpenningen maken dat het pand een sluitende begroting heeft. 

Bedrijfskenrnerken 
Respondent heeft voor het pand opgetreden als actor en shareholder, gezien 
Respondent o.a. afhankelijk was van vreemd vermogen moest het project rendabel 
zijn. 
Op de vraag waarom Respondent voor het pand heeft gekozen en geen nieuwbouw 
lokatie, antwoord hij dit uit puur idealisme heeft gedaan. 

Methoden/ prikkelingen: 
Excursies naar succesprojecten. 

Motivatie door met de mogelijkheden van Industrieel erfgoed en de geschiedenis 
emotie (cultuurhistorische waarde) beleven. 
Procesmatig kan het ontwerpteams, motiveren en inspireren. Tevens bied dit de 
mogelijkheid om details 'af te kijken' van gerealiseerde projecten en dus het wiel 
niet 2 keer uit te hoeven vinden. Het beleven van de cultuurhistorische waarde 
maakt volgens Respondent voor financiering geen verschil. 

Resultaten Cultuurhistorische waardeanalyse inzichtelijk maken. 

Binding door bewijzen van de cultuurhistorische waarde die rond het project bezit. 
Procesmatig zeer bruikbaar, een dergelijke analyse helpt met de belangrijke 
ornamenten te identificeren en zo met respect tot het bestaande te kunnen 
ontwerpen. 

Collaboratieve planaanpak onder private partijen. 

Integraal werken verminderd risico en verbeterd samenwerking 
Risico's worden wel gespreid, toch is de methode van ondergeschikt belang. 

Mogelijkheid bieden voor planontwikkeling. 

Overheidsinitiatief waarin ontwikkelaars investeringen terug kunnen verdienen 
middels omgeving ontwikkelen. 
Respondent vindt dit een belangrijke prikkeling, haalbaarheid op financieel gebied 
wordt hierbij gerealiseerd, eigenaren (privaat of overheid) zullen dit moeten inzien 
en initiëren. 

Versoepeling regelgeving van verscheidene procedures. 

Overheidprikkeling om het partijen makkelijker te maken, risicoverkleining en 
procesbevordering. 
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Respondent is van mening dat een algehele versoepeling een goed initiatief is, zo 
kunnen partijen sneller op marktwerkingen reageren. Procesmatig is dit goed 
bruikbaar, financiering zal het niet tot gevolg hebben. 

Risicospreiding tussen privaat en publieke partijen. 

Overheid en private sector samen voor gelijke investeringen en risico's in het 
project, schept vertrouwen in het project en projectpartners. 
Deze partijen zijn veelal gescheiden, financiering zal het niet tot gevolg hebben. 

Bekende projectpartners 

Vaker samenwerken met bekende partijen waar een goede relatie mee is 
opgebouwd, schept vertrouwen in het projectteam. 
Dit vereenvoudigt procesonderdelen, financiering zal hierdoor niet bevorderd 
worden. 

Verhoging subsidie bij publieke functie. 

Overheid stopt extra geld in het project wanneer een private exploitant ontbreekt, 
risicospreiding. 
Goed bruikbaar om lasten te dekken en duurzaamheid te waarborgen, helaas zijn 
dergelijke subsidies niet altijd te verkrijgen en zit er een limiet aan hoeveel van een 
bepaalde publieke functie gebouwd kan worden. 

Toevoegingen: 

Eigendom van monumentale panden zal volgens Respondent bij particulieren 
moeten liggen. 

Deze partijen zijn beter in staat tot het aantrekken van commerciële partners en 
daarmee kunnen meer projecten haalbaar gemaakt worden. 

Volgorde volgens Respondent: 
1. Verhoging subsidie bij publieke functie 

Het gaat om geld, dit levert geld op. 

2. Resultaten Cultuurhistorische waardeanalyse 

Vereenvoudigd ontwerpen/behoud van authenticiteit. 

3. Versoepeling regelgeving 

Geen verdere toelichting dan bovengenoemd. 

4. Bekende projectpartners 

Geen verdere toelichting dan bovengenoemd. 

5. Mogelijkheid voor planontwikkeling 

Geen verdere toelichting dan bovengenoemd. 

6. Excursies naar succesprojecten 

Geen verdere toelichting dan bovengenoemd. 

7. Risicospreiding privaat/publiek 

Geen verdere toelichting dan bovengenoemd. 

8. Collaboratieve planaanpak 
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Geen verdere toelichting dan bovengenoemd. 

Opmerkelijk 
Alvorens de herbestemming begon heeft Respondent het pand van de gemeente 
gekocht, deze heeft de dagwaarde berekend van het pand en dit vervolgens in 
rekening gebracht. 

Samenvatting 
Respondent legt in het interview de nadruk op de proceskant van herbestemmen. Hij 
bevestigd de conclusie uit de literatuur dat financiën een zwart/wit aspect is en dat 
alleen overheden onrendabele toppen zullen financieren. De nadruk op de 
vereenvoudiging van de processen maakt dat er meer kansen gecreëerd kunnen 
worden voor monumenten en op die manier financiering eenvoudiger wordt. 
-interpretatie-

Tevens geeft de heer Walters aan dat tijdens het (her)ontwerpen van monumenten 
het in stand houden van waardebepalende aspecten cruciaal is voor het overleven 
van een dergelijk pand. 
-interpretatie-
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Interview Arch. 2, 15 mei '09 

Proceskenmerken 
Het complex is in privé eigendom, eigenaar is de opdrachtgever voor het bedrijf. 
Later is een bouwcombinatie gevraagd om als turn-key leverancier op te treden en 
zo het resterende ontwikkelingsrisico over te nemen van het woonthema centrum. 
Het pand vormde het eerste initiatief tot het behoud van industrieel erfgoed in de 
gemeente. 
Eerst is er een terreininventarisatie gemaakt van alle bestaande bebouwing, in deze 
inventarisatie is tevens structurele integriteit meegenomen. Tevens is een document 
met geschiedenis en waardeaspecten opgesteld. 
Het project heeft geen monumentale status, het project is volledig door private 
financiering gerealiseerd, de overheidsgelden die in het project zitten zijn voor de 
aankoop van de bibliotheek, dit is in principe een private samenwerkingsvorm. 
De betonnen draagstructuur bleek bij nader onderzoek volledig onbruikbaar en 
moest geheel vervangen worden, hier was sprake van een verborgen gebrek; de 
meerkosten hiervoor zijn gedekt door herbestemmingruimte toe te staan als 
gemeente. Tevens bleek de schoorsteen een duurdere onderneming door wat 
onvoorziene noodzakelijk handelingen hieraan. De meerkosten hiervoor zijn door de 
kopende/exploiterende partijen gedragen. 
Het complex zal een museum, een historische vereniging, een bibliotheek, 
kantoorruimte en woonruimten en een medisch centrum huisvesten. Een veelzijdig 
complex met functies die elkaar kunnen complementeren. 
De maatschappelijke rol van het pand is bepalend geworden (boven bouwkundig) 
voor inzet tot hergebruik. 

Bed rijfskenmerken 
Het bedrijf architecten heeft in dit project een grotendeels actor rol. 

Methoden/prikkelingen: 
Excursies naar succesprojecten. 

Motivatie voor met de mogelijkheden van Industrieel erfgoed en de geschiedenis 
emotie (cultuurhistorische waarde) beleven. 
Inspireert partijen, verleidt financierders, geeft beeld van mogelijkheden en laat de 
toekomstwaarde ervan zien. Eigenlijk onmisbaar voor het proces. 

Resultaten Cultuurhistorische waardeanalyse inzichtelijk maken. 

Binding door bewijzen van de cultuurhistorische waarde die het project bezit. 
Een analyse van belangrijke (waardevolle) aspecten van een pand is belangrijk voor 
verder ontwerpen. Procesmatig vereenvoudigt dit iets, financiering zal het niet snel 
opleveren. 

Collaboratieve planaanpak onder private partijen. 

Integraal werken vermindert risico en verbetert samenwerking 
Respondent geeft aan dat het vooral nuttig is om het vooronderzoek naar het pand 
en de omgeving in een bouwteam te doen. Verschillende input zorgt dat een 
realistische begroting gemaakt kan worden en markttechnisch goede functies 
gekozen worden, kortom het kostenplaatje is betrouwbaar(der) wat financierders/ 
kopers aantrekt. Procesmatig zijn er minder risico's, worden oplossingen met meer 
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partijen gegenereerd en zal alertheid in een vroeg stadium problemen in latere 
stadia tot het minimum beperken. 

Mogelijkheid bieden voor planontwikkeling. 

Overheidsinitiatief waarin ontwikkelaars investeringen terug kunnen verdienen 
middels omgeving ontwikkelen. 
Perfecte manier om kosten te dekken, respondent is van mening dat overheden 
beter deel kunnen nemen door deze mogelijkheden te bieden dan een puur financieel 
aandeel te hebben in een pand of complex. 

Versoepeling regelgeving van verscheidene procedures. 

Overheidprikkeling om het partijen makkelijker te maken, risicoverkleining en 
procesbevordering. 
Respondent gelooft in een proactieve aanpak van een gemeente, als deze zich bereid 
opstelt tot het doen van concessies in bijvoorbeeld een monumentenwet, zal 
functioneel maken van een pand beter mogelijk worden en is het eerder financieel 
haalbaar zonder dat een overheid mee hoeft te financieren. Een voorwaarde hierbij 
is een herbestemmende partij die met respect voor het bestaande bouwt, met 
andere woorden het hart op de goede plaats heeft. Procesmatig heeft deze methode 
zijn invloed. 

Risicospreiding tussen privaat en publieke partijen. 

Overheid en private sector samen voor gelijke investeringen en risico's in het 
project, schept vertrouwen in het project en projectpartners. 
Dit ziet respondent niet als een bruikbare methode, wanneer overheidsgeld in een 
project moet zijn er te veel mits -en en maar -en die de creativiteit van oplossingen 
in de weg staan. Een overheid die bij onvoorziene kosten aangepaste 
planontwikkeling toestaat is wel een interessante manier van risicospreiding tussen 
privaat en publiek. Tevens geeft respondent het voorbeeld van pressurecooking, bij 
grote risico's wat betreft de positie op de prioriteitenlijst van een overheid, kan men 
proberen een overheid over te halen om een deel vooraf aan te kopen in plaats van 
na oplevering zodat hun rentetikker loopt en ze daarmee ook uit eigen kostenbelang 
de vaart in het proces zal willen houden. 

Bekende projectpartners 

Vaker samenwerken met bekende partijen waar een goede relatie mee is 
opgebouwd, schept vertrouwen in het projectteam. 
Handig wanneer men weet wat voor vlees men in de kuip heeft, het is niet bepalend 
voor succes of financiering aantrekken. Respondent waarschuwt hier wel bij 
kennisclustering voor het verliezen van "frisheid" als altijd met dezelfde bekende 
partners zou worden samengewerkt. 

Verhoging subsidie bij publieke functie. 

Overheid stopt extra geld in het project wanneer een private exploitant ontbreekt, 
risicospreiding. 
Nogmaals: respondent ziet meer in een creatief faciliterende overheid dan de 
overheid als een financiële partner (dit leidt vaak tot beperkend gedrag). 

Toevoegingen: 

Calamiteitenplan 
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Een plan opstellen waarin beschreven wordt hoe onvoorziene meerkosten gedekt 
kunnen worden, een dergelijk plan wordt integraal met alle shareholders en actoren 
vastgesteld. 

Volgorde volgens respondent: 
1. Excursies naar succesprojecten 

2. Risicospreiding privaat/publiek 

3. Calamiteitenplan 

4. Mogelijkheid planontwikkeling 

5. Collaboratieve planaanpak 

6. Resultaten Cultuurhistorische waardeanalyse 

7. Versoepeling regelgeving 

8. Verhoging subsidie publieke functies 

9. Bekende projectpartners 

Extra opmerkingen/informatie 
Respondent is van mening dat hergebruik een grote positieve impact heeft op de 
maatschappij, toch moet het niet koste wat kost gaan maar realistisch en 
functioneel. Hierbij komt dat functionaliteit relatief vrije indeelbaarheid vereist onder 
weinig functies 10 jaar of meer hetzelfde blijven, een te strakke indeling maakt dat 
een pand snel weer in verval kan raken doordat het dan in functionele kwaliteit te 
kort gaat schieten is. 
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Interview Advr. 1, 22-04-09 

Proceskenmerken 
Respondent was niet zo betrokken bij het project als ik had verwacht. Dit heeft voor 
het interview geen gevolgen gehad, noch voor de relevantie van zijn input van het 
onderzoek. 
Respondent heeft een eigen bedrijf en is partner bij Het bedrijf, waar hij de 
herbestemmingdiscipline heeft geïntroduceerd. 
Respondent geeft aan het erg interessant te vinden om 2 'petten' te kunnen dragen, 
die van de ontwikkelaar en die van de consultant, vooral de verschillen in hoe elke 
partij ontvangen wordt. 
Respondent legt uit dat herbestemmen naast technische kennis ook creatief 
vermogen tot functionele problemen oplossen vergt. Hergebruik heeft dit minder 
nodig. 

Bed rijfsken merken 
Het bedrijf is een adviseur, de rol die Het bedrijf speelt in herbestemmingen is 
voornamelijk gefocust op actor. Noot hierbij is dat Het bedrijf zich manifesteert als 
manager/middleman die actoren en shareholders bij elkaar probeert te brengen. 

Methoden/ prikkelingen: 
Excursies naar succesprojecten. 

Motivatie door met de mogelijkheden van Industrieel erfgoed en de geschiedenis 
emotie (cultuurhistorische waarde) beleven. 
Zeer belangrijk, voor inspiratie en het 'afkijken' van gekozen oplossingen. 

Resultaten Cultuurhistorische waardeanalyse inzichtelijk maken. 

Binding door bewijzen van de cultuurhistorische waarde die rond het project bezit. 
Respondent vindt dit belangrijk maar ziet dit niet als een tooi dat voor het vergaren 
van financiën zal zorgen. Sharehelders zullen altijd willen weten wat de financiële 
output van een herbestemming is, boven de cultuurhistorische input (overheden 
uitgesloten). 

Collaboratieve planaanpak onder private partijen. 

Integraal werken verminderd risico en verbeterd samenwerking 
Respondent vindt dit een bruikbare tooi, wel pleit hij voor een mediator die de 
verschillende insteken bij elkaar kan brengen wanneer projectteams niet op één lijn 
liggen met hun doelen. 

Mogelijkheid bieden voor planontwikkeling. 

Overheidsinitiatief waarin ontwikkelaars investeringen terug kunnen verdienen 
middels omgeving ontwikkelen. 
Belangrijk, dit maakt een herbestemming mogelijk. 

Versoepeling regelgeving van verscheidene procedures. 

Overheidprikkeling om het partijen makkelijker te maken, risicoverkleining en 
procesbevordering. 
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Een overheid hiertoe weten te verleidden zal grote kansen creëren voor 
herbestemmingen, functioneel maken wordt makkelijker. Monumentenwetten iets 
loslaten en daarbij de insteek van de handhaving veranderen zal vertrouwen 
creëren. Respondent geeft het voorbeeld van de eigenaar van een monumentaal 
pand, die verbouwen wil; in plaats van controleren en afstraffen pleit respondent 
voor proactief handelen namelijk, in een vroeg stadium samen met ambtenaren te 
zoeken naar mogelijkheden en ontwerpen die de doelen van beide partijen kunnen 
vervullen. 

Risicospreiding tussen privaat en publieke partijen. 

Overheid en private sector samen voor gelijke investeringen en risico's in het 
project, schept vertrouwen in het project en projectpartners. 
Hierin ziet respondent weinig, risicospreiding ziet hij het liefst hergedefinieerd als 
collaboratie. (zie toevoegingen) 

Bekende projectpartners 

Vaker samenwerken met bekende partijen waar een goede relatie mee is 
opgebouwd, schept vertrouwen in het projectteam. 
Respondent ziet het hebben van een gevestigde naam als een pre in de 
herbestemming. Toch ziet hij het als armoede dat er specialisten als BOEi en Het 
bedrijf nodig zijn, omdat het zo ingewikkeld ligt binnen herbestemmingprocessen. 
Samenvattend vind hij dit punt minder van belang omdat het een risico met zich 
mee draagt dat er een protectionistisch systeem ontstaat voor herbestemming 
kennis. Openheid en beschikbaarheid van deze informatie vind hij belangrijker. 

Verhoging subsidie bij publieke functie. 

Overheid stopt extra geld in het project wanneer een private exploitant ontbreekt, 
risicospreiding. 
De overheid als belegger ziet respondent wel zitten als prikkeling, gezien het feit dat 
exploitanten vinden makkelijker is dan beleggers. Een voorbeeld hiervan zijn de 
kasteelhotels in Spanje (paradox) overheid is eigenaar van de panden, ze redden ze 
van de ondergang en verhuren ze vervolgens 

Toevoegingen: 

Project database. 

Verzameling van projecten waarin de focus ligt op technische en functionele keuzes. 
Dit zal een goede onderlegger zijn, herbestemmingprocessen hebben hier in de 
toekomst weer baat bij. 

Onder de aandacht brengen, awareness creëren. 

Congres of iets dergelijks organiseren waarin visievorming, kennismaking en/of 
begripvorming voor elkaar aan bod kan komen zodat 'strijdende' partijen elkaar 
kunnen leren kennen en begrijpen. -interpretatie-

Collaboratie tussen publiek en privaat. 

Een welkome houding naar initiërende partijen vanuit de publieke sector en het 
betrekken van publieke partijen in het ontwerpproces door de private sector creëert 
wederzijds respect en begrip voor elkaars doelen en standpunten. 

Volgorde volgens respondent: 
1. Versoepeling regelgeving 
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2. Verhoging subsidie publieke functies 

(Alleen met overheid als belegger scoort deze plaats 2) 

3. Mogelijkheid planontwikkeling 

4. Project database 

5. Onder de aandacht brengen 

6. Collaboratie privaat/publiek 

7. Collaboratieve planaanpak 

8. Excursies naar succesprojecten 

9. Bekende projectpartners 

10. Resultaten Cultuurhistorische waardeanalyse 

11. Risicospreiding privaat/publiek 

Extra informatie 
Respondent geeft aan dat de rol die een partij heeft van groot belang is wanneer 
contact gelegd wordt met een overheid. Voorbeeld: De projectontwikkelaar waar 
terughoudend op gereageerd wordt en de consultant die met open armen ontvangen 
wordt. 
De onzekerheid van het ontvangen van subsidie is een belangrijk bezwaar van 
respondent. Aan alle voorwaarden voldoen is geen garantie. 
Respondent geeft aan dat slechts opknappen een oplossing is die een te kort termijn 
beslaat. Hij geeft de voorkeur aan functioneel maken en in gebruik nemen. 
Respondent pleit voor begrip; begrip voor elkaars agenda en realisme in de discussie 
tussen functionaliteit en authenticiteit. -interpretatie-
Verzamelwerken (boeken) van herbestemmingen vind respondent weinig hulpvol, 
een uitgebreide projectdatabase met uitvoeringtechnische beschrijvingen vind hij 
echter wel heel waardevol. -interpretatie-
Respondent ziet wel mogelijkheden in het onderzoeken wat de cultuurhistorische 
meerwaarde is van bijvoorbeeld een kasteelhotel, het meten van in hoeverre een 
overnachtingprijs beïnvloed is door het feit dat er in een kasteel geslapen wordt. 
Respondent geeft aan dat het bedrijf soms gebeld wordt door mensen die willen 
voorkomen dat hun eigendom een monumentenstatus krijgt. Dit om de risico's tot 
bemoeienis en waardevermindering te voorkomen. Tevens geeft hij als voorbeeld dat 
wanneer een eigenaar van een monumentaal pand het pand uit eigen portemonnee 
gaat opknappen dat er dan ambtenaren zijn die dat budget gaan verdelen, wat de 
eigenaar natuurlijk niet zal appreciëren. -interpretatie-
Respondent vraagt zich af hoe overheden tegen deze problematiek aankijken en of 
de besproken onderwerpen ook wel echt als problemen gezien worden of dat men 
het wel prima vind op de manier waarop het gaat. 
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Interview Advr. 2, 24 april '09 

Proceskenmerken 
In de jaren '80 werd het pand met slopen bedreigd, door protest en lobby van 
omwonenden heeft het een provinciale monumentenstatus gekregen. 
De financiering van het pand is door een CV constructie gebeurd, dit ter 
vereenvoudiging van het ontvangen van subsidie voor achterstallig onderhoud. De 
vennoten zijn privépersonen die met de aankoop van aandelen in de CV, 
belastinguitkering kunnen drukken. Door vertragingen is deze constructie niet door 
gegaan. 
Het bedrijf heeft financiering voor de onrendabele top voor de kopende partij 
vergaard via gemeente, provincie en subsidies. Dit is een conventionele methode 
maar het is uitzonderlijk dat het rond krijgen van een onrendabele top op deze 
manier lukt. 

Bed rijfskenmerken 
Het bedrijf wordt getypeerd als een makelaar, het verschil met andere makelaars is 
dat het bedrijf uit idealisme met monumentale panden werkt. 

Methoden/prikkelingen: 
Excursies naar succesprojecten. 

Motivatie door met de mogelijkheden van Industrieel erfgoed en de geschiedenis 
emotie (cultuurhistorische waarde) beleven. 
Werkt inspirerend, motiverend en creëert affiniteit, mits alle shareholders hierin 
worden betrokken werkt het zowel financieel als op proces motivatie. De personen 
die meegaan met een dergelijke excursie moeten wel al een intentie hebben tot 
deelname. 

Resultaten Cultuurhistorische waardeanalyse inzichtelijk maken. 

Binding door bewijzen van de cultuurhistorische waarde die rond het project bezit. 
Respondent ziet niet veel in deze methode. Het kan wel maatschappelijk draagvlak 
opleveren. Het is niet specifiek toepasbaar voor herbestemming en monumenten. 

Collaboratieve planaanpak onder private partijen. 

Integraal werken verminderd risico en verbeterd samenwerking 
Minder bruikbare methode. 

Mogelijkheid bieden voor planontwikkeling. 

Overheidsinitiatief waarin ontwikkelaars investeringen terug kunnen verdienen 
middels omgeving ontwikkelen. 
Aanbieden voor symbolische bedragen, en planontwikkeling bied veel mogelijkheden. 

Versoepeling regelgeving van verscheidene procedures. 

Overheidprikkeling om het partijen makkelijker te maken, risicoverkleining en 
procesbevordering. 
Zou erg prettig zijn als de monumentenwetgeving wat vrijer was geweest, kleine 
gevallen die een gebouw functioneler maken kunnen namelijk veel problemen en 
lange vertragingen tot gevolg hebben, voorbeeld van de ramen in het restaurant in 
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de verkade fabriek. Helaas is dit een wat utopisch beeld gezien men zich altijd zal 
proberen in te dekken voor evt. risico's, daadkracht ontbreekt hierdoor. 

Risicospreiding tussen privaat en publieke partijen. 

Overheid en private sector samen voor gelijke investeringen en risico's in het 
project, schept vertrouwen in het project en projectpartners. 
Een overheid die een onrendabele top afkoopt biedt mogelijkheden voor commerciële 
partijen om te ontwikkelen met winstoogmerk, tevens zal een commerciële partij 
meer vertrouwen krijgen als een overheid achter hun staat wanneer zich 
onverwachte problemen voordoen. 

Bekende projectpartners 

Vaker samenwerken met bekende partijen waar een goede relatie mee is 
opgebouwd, schept vertrouwen in het projectteam. 
Een bedrijf dat een goede reputatie heeft bij overheden zal het commerciële partijen 
makkelijker kunnen maken om het proces door te lopen. Tevens is het fijn om te 
weten of en waar er centrale kennispunten zijn in deze tak van bouwen. 

Verhoging subsidie bij publieke functie. 

Overheid stopt extra geld in het project wanneer een private exploitant ontbreekt, 
risicospreiding. 
Als een pand niet een commerciële functie kan krijgen door het ontbreken van een 
vraag kan er gekeken worden naar publieke functies. Wel geeft Respondent aan dat 
de gemeente Zaanstreek liever investeert in exploitatie dan in renovatie en behoud 
van een monumentaal pand. 

Toevoegingen: 

Samenwerking met belangenverenigingen. 

Organisaties draagvlak kunnen creëren hebben een bepaalde hoeveelheid macht, ze 
kunnen eigenaren aanspreken op wanpraktijken en op correctheid van 
ondernemingen met een monumentaal pand. Ze fungeren als drukmiddel niet als een 
financier. 

Collaboratieve planvorming met publiek en private partijen. 

Voorbeeld van het vergunning raamwerk (zie extra informatie) 

Volgorde volgens respondent: 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Mogelijkheid planontwikkeling 

Collaboratieve planvorming publiek en privaat 

Belangensorganisaties (draagvlak) 

Excursies naar succesprojecten (draagvlak) 

Resultaten Cultuurhistorische waardeanalyse (draagvlak) 

Versoepeling regelgeving 

Bekende projectpartners 

Verhoging subsidie publieke functies 

Risicospreiding privaat/publiek 

Collaboratieve planaanpak 
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Extra informatie 
Respondent geeft aan dat een goed verdedigbaar plan bij overheidsinstanties 
vertrouwen en begrip oplevert. Overheden beseffen beter dat zonder actie een pand 
zal verdwijnen. 
Respondent geeft aan dat de samenwerking met overheid en het RACM prettig zijn, 
noot hierbij is hoe dergelijke partijen te benaderen. Verkeerde keuze hierin kan de 
hakken in het zand betekenen. -Interpretatie-
Respondent vertelt over een raamvergunning waarbinnen men kan werken: Dit is 
een raamwerk waarbinnen vergunningen verleend kunnen worden, in een dergelijk 
raamwerk worden hoofddoelen opgenomen en de grote lijnen uitgestippeld. De losse 
onderdelen worden in 2-wekelijkse bijeenkomsten ingevuld. Deze methode zorgt 
voor een versnelling van vergunningsprocedures, erg belangrijk voor grote terreinen 
zoals de verkade fabriek of de DRU. -Interpretatie-
Respondent geeft het voorbeeld van de UNA financiering, een pot met geld wat 
gemeenten verdiend hebben met het afstoten van energiebedrijven. Dit geld wordt 
gebruikt voor herbestemmingen met als belangrijkste voorwaarden dat wanneer een 
eigenaar van een pand dat met UNA-subsidie is opgeknapt verkoopt en er winst op 
maakt dat een deel van de subsidie terugbetaald dient te worden. Dit heeft als 
gevolg dat hit-and-run ontwikkelaars of hedgefund-achtige praktijen tegen worden 
gegaan. -Interpretatie-
Respondent pleit voor een daadkrachtige overheid, het constant indekken ziet ze als 
zeer storend, centrale aanspreekpunten en beslissers zullen processen versnellen en 
vooral vereenvoudigen. 
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Interview N-p 1, 21 april '09 

Proceskenmerken Loods 

Het pand heeft in zijn leven meerdere functies gehad, treinloods, busremise, 
graanopslag, bronsgieterij (pand was toen in bezit van het bedrijf) momenteel zitten 
er een cultureel centrum en een meubelmaker in, pand staat deels leeg. 
Van het pand gaan 5 delen opgedeeld worden in kleine units, voor de huisvesting 
van kleinere bedrijven. 4 compartimenten worden gebruikt voor stichting de 
graanfabriek (kunstenaarscollectief). 
Zonder subsidie is het project niet rendabel te maken, dit geld voor bijna alle 
projecten van het bedrijf. Respondent wijdt dit aan de locaties van de projecten nml. 
op het platteland in het noorden van Nederland. 
De waarde van de loods komt voort uit de verscheidene functies van het pand en het 
feit dat het een doorvoerplaats is geweest voor joden in de tweede wereldoorlog. 
Respondent vindt behoud hiervan een belangrijker rendement dan financieel 
rendement. 
Respondent geeft aan dat in het noorden de druk hoger is voor herbestemmen dan 
in andere delen van Nederland, een nadeel is de wispelturigheid van standpunten 
van overheidsorganen. 
De loods is relatief eenvoudig functioneel te maken, dit geldt niet voor alle projecten 
(melkfabriek als voorbeeld) 

Bedrijfsken merken 
Het bedrijf fungeer zowel als een actor als een shareholder, rendement is voor hun 
een belangrijke factor maar géén bepalende factor, dat maakt het bedrijf volgens 
respondent meer actor dan shareholder. Rendement betekent voor het bedrijf: 

kunnen voldoen aan subsidievoorwaarden 
ruimten conform marktprijs verhuren 
voldoende aftoppen (geen concurrentievervalsing) 

het bedrijf kan terugvallen op de subsidieregelingen maar heeft niet de mogelijkheid 
te lenen van VNG. 
Het bedrijf gaat voor leefbaarheid voor het platteland, het zoekt commerciële 
bedrijven voor hun panden om de economie in tact te houden. 
Het combineren van maatschappelijke functies en commerciële functies is geen 
streven, als het uitkomt wordt het gedaan anders worden andere oplossingen 
gezocht. Alles om een dorp te voorzien in zijn behoeftes. 
Door de 'moeilijke' locaties van de projecten is het bedrijf genoodzaakt om 
gemiddeld 60% af te toppen met subsidies. Hierbij komt ook nog dat herbestemmen 
op het platteland even duur is als in de stad (materiaal, uurlonen). 
Respondent pleit voor een realistische aanpak van herbestemming, behouden is niet 
altijd handig. Als iets niet haalbaar te maken is moet het soms gewoon gesloopt 
worden. 
Tevens houdt het bedrijf zich bezig met functionaliteit, niet architectuur. Een pand 
kan architectonisch fantastisch zijn maar niet verhuurbaar dit kan ver in de kosten 
lopen, kosten die door marktconforme huur niet terug te verdienen zijn. In 
Amsterdam misschien wel maar dat ligt anders in het noorden van het land. 
Exploitatie van projecten gaat op termijn geld opleveren, dit maakt het voor het 
bedrijf weer moeilijker om overheidsgelden aan te trekken. 
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Methoden/ prikkelingen: 
Excursies naar succesprojecten. 

Motivatie door met de mogelijkheden van Industrieel erfgoed en de geschiedenis 
emotie (cultuurhistorische waarde) beleven. 
Respondent vindt dit belangrijk, maar legt de nadruk vooral op de functionaliteit 
bekijken i.p.v. de cultuurhistorische waarde. Tevens kunnen vragen gesteld worden 
over waardevermeerdering, kansen en bedreigingen. 

Resultaten Cultuurhistorische waardeanalyse inzichtelijk maken. 

Binding door bewijzen van de cultuurhistorische waarde die rond het project bezit. 
Respondent vindt dit een belangrijk aspect, de invalshoek die hij aanhaalt is het 
documenteren van de geschiedenis van een pand. Dit is een tastbaar argument dat 
laat zien hoe belangrijk behoud is. (voor overheden/maatschappij bruikbaar) 

Collaboratieve planaanpak onder private partijen. 

Integraal werken verminderd risico en verbeterd samenwerking 
Hierbij is sprake van alleen risicoverdeling tussen private partijen en ziet dit als een 
minder goed toepasbaar onderdeel om geld te genereren, gezien elke partij nog 
steeds voor zijn eigen rendement zal gaan. 

Mogelijkheid bieden voor planontwikkeling. 

Overheidsinitiatief waarin ontwikkelaars investeringen terug kunnen verdienen 
middels omgeving ontwikkelen. 
Duidelijk een goed voorbeeld van herbestemmen beter mogelijk te maken, met de 
ene hand wordt de andere gewassen 

Versoepeling regelgeving van verscheidene procedures. 

Overheidprikkeling om het partijen makkelijker te maken, risicoverkleining en 
procesbevordering. 
Halsstarrigheid maakt herbestemmen complex en de procedures traag, versoepeling 
en duidelijk visie maakt dit eenvoudiger. Tevens wordt aangegeven dat in plaats van 
aan de regel vasthouden er beter gekeken moet worden naar waar die regel voor 
gemaakt moet worden. (meer de geest, minder de letter) 
Versoepeling van de monumentenwet zou men realistischer kunnen maken kijkend 
naar het functioneerbaar maken. 

Risicospreiding tussen privaat en publieke partijen. 

Overheid en private sector samen voor gelijke investeringen en risico's in het 
project, schept vertrouwen in het project en projectpartners. 
Deze heeft te veel overlap met het punt verhoging subsidie bij publieke functie. 

Bekende projectpartners 

Vaker samenwerken met bekende partijen waar een goede relatie mee is 
opgebouwd, schept vertrouwen in het projectteam. 
In een bekend bouwteam werken maakt processen eenvoudiger, partijen die 
ingespeeld zijn op de doelen van de actor kunnen sneller functioneren. 

Verhoging subsidie bij publieke functie. 

Overheid stopt extra geld in het project wanneer een private exploitant ontbreekt, 
risicospreiding. 
Dit genereert wel publiek geld maar de economische waarde kan hoger worden door 
een niet publieke functie en daarmee de grootte van de onrendabele top verkleinen. 
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Toevoegingen: 

Collaboratieve planaanpak tussen actor en overheid. 

Integraal problemen oplossen, vertrouwen creëren en gemakkelijker financiële 
middelen loskrijgen. 

Persoonlijke betrokkenheid en enthousiasme. 

Zonder enthousiasme en wil om her te bestemmen, zal men niet de lange adem op 
kunnen brengen. Tevens kan een gebrek aan wil ervoor zorgen dat men panden gaat 
overwaarderen en nooit weet te verkopen of functioneel te maken. 

Problematiek onder de aandacht brengen 

Maatschappelijk besef creëren waaruit weer draagvlak naar de overheid uit kan 
vloeien 

Realisme 

Wanneer men 100% authentiek wil blijven of iets om wil toveren tot kunst dan zal 
functioneel maken praktisch onmogelijk zijn. Wees reëel in je keuzes en de 
interpretatie van regels 

Volgorde volgens respondent: 
1. Mogelijkheid planontwikkeling 

Simpelste manier om het te regelen 

2. Problematiek onder de aandacht brengen 

Draagvlak creëren betekent makkelijke subsidie van de overheid 

3. Resultaten Cultuurhistorische waardeanalyse 

Creëert ook draagvlak 

4. Persoonlijke betrokkenheid/enthousiasme 

Drijfveer die het mogelijk maakt lange procedures te doorstaan en met plezier terug 
te kijken op de prestatie 

5. Realisme 

Functioneel maken is hierdoor beter te behalen 

6. Collaboratieve planaanpak actor en overheid 

Integraal ontwikkelen en problemen oplossen creëert vertrouwen en daarmee doet 
men makkelijker water bij de wijn. 

7. Versoepeling regelgeving 

Komt voort uit realisme. 

8. Bekende projectpartners 

Maakt processen eenvoudiger en maakt teams realistischer 

9. Excursies naar succesprojecten 

Creëert draagvlak 

10. Verhoging subsidie publieke functies 
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Een keuze die men kan maken om een onrendabele top te dekken 

11. Risicospreiding privaat/publiek 

Ziet hier weinig heil in. 

12. Collaboratieve planaanpak 

Overlap met bekende projectpartners. 

Extra opmerkingen/informatie 
Respondent geeft aan dat een shareholder ingegeven wordt door rendement, m.a.w. 
shareholders hebben behoefte aan een zo hoog mogelijk rendement. 
Respondent bevestigd de conclusie dat alles om geld gaat. 
Respondent vindt dat er behoefte is aan een duidelijke visie bij overheidsorganen. 
Als deze duidelijkheid er is wordt het makkelijker om snel over de benodigde 
middelen te beschikken om potentiële eigenaren/huurders over de streep te trekken. 
- interpretatie -
Respondent bevestigt de betrekkelijkheid/subjectiviteit van cultuurhistorische 
waarde. 
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Appendix 5: Summary of usability (private) 

Uitwerking interviews 
Leeswijzer: 

Handeling/prikkeling 
o Bruikbaarheid (#) =aantal keer genoemd 

1. Excursies naar succesprojecten. 
1.1 Motiveert projectteam (proces) en overheidsorganen (financieel en 

procesmatig) (5) 
1.2 Inspiratie en afkijken van functie en technische keuzes. (6) 

2. Resultaten Cultuurhistorische waardeanalyse inzichtelijk maken. 
2.1 Ondergeschikt, what's in it for me? (2) 
2.2 Voor overheid een financieringsprikkeling (3) 
2.3 Tooi voor marktonderzoek (1) 
2.4 Tooi om ontastbare aspecten te belichtten. (2) 
2.5 Ondergeschikt, kan wel wat aan maatschappelijke druk (draagvlak) ' 

opleveren. (1) 
2.6 Tooi om belang van behoud aan te tonen, levert maatschappelijke druk 

(draagvlak). (1) 

3. Collaboratieve planaanpak onder private partijen. 
3.1 Meer kennis, sneller proces (3) 
3.2 Financieel risico slinkt. (2) 
3.3 Ricisobeheersing als vooronderzoek al in bouwteam gedaan wordt. 

(1) 
3.4 Ondergeschikt aan problemen die het op kan leveren. (1) 
3.5 Ondergeschikt, elke partij gaat nog steeds voor eigen rendement. 

(2) 

4. Mogelijkheid bieden voor planontwikkeling. 
4.1 Maakt projecten rendabel, andere locatie of op termijn ook nuttig. 

(9) 

5. Versoepeling regelgeving van verscheidene procedures. 
5.1 Vereenvoudigt het proces. (7) 
5.2 Loslaten monumentenwet om functioneel te kunnen maken. (5) 

6. Risicospreiding tussen privaat en publieke partijen. 
6.1 Vult gaten in begroting op. (2) 
6.2 Terugtrekkende, faciliterendeoverheid is beter. (6) 

7. Bekende projectpartners 
7.1 Vereenvoudigt het proces. (5) 
7.2 Vereenvoudigt het proces, en financiering. (1) 
7.3 Ondergeschikt, risico voor verlies van frisheid. (2) 

8. Verhoging subsidie bij publieke functie. 
8.1 Vult gaten in begroting op. (2) 
8.2 Vaak te weinig budget, zeer kleine financiële winst. (3) 
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8.3 Ondergeschikt, rendement met commerciële functies is vaak beter 

(1) 
8.4 Terugtrekkende, faciliterendeoverheid is beter. (4) 

Additions by respondents: 

9. Het hebben van een goed verdedigbaar plan. 
9.1 Procesversnelling, eerder gehoor bij shareholders. (1) 
9.2 Aantonen van exploitatiemogelijkheden. (1) 

10. Belangenorganisaties achter je hebben staan. 
10.1 Vereenvoudigt proces door maatschappelijk druk (draagvlak). (2) 

11. Gedrevenheid van Actor. 
11.1 Geboden voor herbestemmen. (2) 

12. Financieringsplan voor onvoorkome kosten. 
12.1 Faciliterendeoverheid door planontwikkeling aan te bieden bij bewezen 

problemen. (1) 

13. Overheid als belegger i.p.v. subsidie. 
13.1 Opvangen van niet-haalbare projecten die behouden moeten worden. 

(2) 

14. Centrale projectdatabase als uitgebreid naslagwerk. 
14.1 Vereenvoudigt proces als gedetailleerde technische- en marktonderzoek 

voor handen zijn. (1) 

15. Onder de aandacht brengen van projecten. 
15.1 Maatschappelijke druk (draagvlak) verbetert proces. (3) 

16. Collaboratieve planaanpak tussen privaat en publiek. 
16.1 Procesverbetering door begrip voor elkaars agenda, functionaliteit wordt 

beter haalbaar dus ook financiele prikkeling (5) 

17. Realisme van actoren en overheid. 
17.1 Streven voor haalbaarheid niet max. rendement of herbestemde 

onderdelen. (2) 
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Appendix 6: Ranking results (private) 
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Appendix 7: Interview summaries (Public) 

Interview Aldm. 1, 8 mei '09 

Projectkenmerken 

Het pand wordt behuisd door het streekarchief, een bibliotheek en het 
Staringinstituut (houdt zich bezig met de geschiedenis van de achterhoek), dit zijn 
publieke functies met een cultuurhistorisch karakter. De locatie is hier uitermate 
geschikt voor gezien ontsluiting en centrale ligging (ook binnen de achterhoek). 
De financieringsconstructie is als volgt: de ontwikkelaar/aannemer heeft het pand in 
eigendom, maken het bewoonbaar voor bovengenoemde functies en ontwikkeld de 
omringende bebouwing. Na oplevering hebben ze de mogelijkheid het over te dragen 
aan een belegger, contractueel zijn ze wel verbonden aan huurbeperkingen voor de 
publieke exploitaties. Met deze constructie heeft de gemeente het gebouw 
gewaarborgd, tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten en hebben ze een 
nieuwe locatie voor bovengenoemde cultuurhistorische functies die tegen een 
vaststaande huur geëxploiteerd kunnen worden. -Simplificering-

proceskenmerken 
De gemeente is in dit project zowel een shareholder als een actor, op het eerste 
gezicht lijkt het dat de gemeente grotendeels als actor heeft gefungeerd gezien zij 
de partijen bij elkaar heeft gezocht en de voorwaarden voor exploitatie heeft 
opgesteld, de financiële risico's liggen hierdoor bij de bouwcombinatie. Respondent 
biedt een ander perspectief met het voorbeeld dat wanneer als er toch gekozen 
wordt voor sloop een leeg terrein verkocht kan worden met een nader in te vullen 
bestemming, dit alles was veel lucratiever geweest voor de gemeente. Dit is een 
andere invalshoek waar rekening mee gehouden dient te worden, wanneer 
conclusies getrokken zullen worden. 
Respondent weet niet of het project, gemeentelijke- of rijksmonumentale status 
heeft, hier komt hij later op terug. 
Respondent geeft aan dat gemeente een twijfelachtige reputatie heeft op het gebied 
van herbestemmen, de tendens uit de burgerij is dat de gemeente 'slaperig' is. Het 
huidige beleid gaat deze opvatting tegen door bewuster om te gaan met panden die 
de geschiedenis van Gemeente hebben bepaald. 

Methoden/prikkelingen: 
Excursies naar succesprojecten. 

Motivatie door met de mogelijkheden van Industrieel erfgoed en de geschiedenis 
emotie (cultuurhistorische waarde) beleven. 
Altijd goed, het inspireert en motiveert betrokken partijen, zelfs financiering zal hier 
makkelijker door worden, mits de raadsleden hier ook bij betrokken worden, het 
draagvlak dat zij vertegenwoordigen heeft een positief effect op de bereidheid tot 
subsidiëren. 

Resultaten Cultuurhistorische waardeanalyse inzichtelijk maken. 

Binding door bewijzen van de cultuurhistorische waarde die rond het project bezit. 
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Respondent ziet dit als een adviesgroep of orgaan dat geen beslissingsbevoegdheid 
heeft. Objectivering van vaak emotioneel beladen gebouwen zal 
herbestemmingprocessen eenvoudiger kunnen maken. 

Collaboratleve planaanpak onder private partijen. 

Integraal werken verminderd risico en verbeterd samenwerking 
Dit punt vindt Respondent weinig nuttig, hij vind het wel belangrijk dat er goede 
communicatie is tussen ontwikkelaars/beleggers en huurders puur om het kenbaar 
maken van de verschillende ambities en de afstemming hiervan. 

Mogelijkheid bieden voor planontwikkeling. 

Overheidsinitiatief waarin ontwikkelaars investeringen terug kunnen verdienen 
middels omgeving ontwikkelen. 
Zo is het project mede gefinancierd, tevens geeft Respondent aan dat 
woningontwikkeling een extra impuls geeft aan het gebied, het wordt weer levendig 
en er ontstaat een nieuwe 'community' binnen de gemeente. 

Versoepeling regelgeving van verscheidene procedures .. 

Overheidprikkeling om het partijen makkelijker te maken, risicoverkleining en 
procesbevordering. 
Respondent interpreteert dit als deregulering en vergelijkt dit met welvaart, hoe 
meer welvaart hoe meer regels. Momenteel verkeren we in een recessie en is er een 
pilot van start gegaan die regelvrije zones bewerkstelligd. Tevens geeft Respondent 
het voorbeeld dat iedereen tegen alles bezwaar kan maken ongeacht hij of zij hier 
directe schade of hinder van heeft wat processen erg compliceert. Respondent ziet 
dit liever anders maar beseft zich dat dit nog ver weg is. 

Risicospreiding tussen privaat en publieke partijen. 

Overheid en private sector samen voor gelijke investeringen en risico's in het 
project, schept vertrouwen in het project en projectpartners. 
Respondent geeft hierbij als primair belang dat er begrip is voor de agenda van de 
andere partij(en) en hun ambities. Tevens moet men bereid zijn compromissen te 
sluiten en niet de hakken in het zand te steken, besef van de risico's die een 
bepaalde partij neemt zal dit een stuk gemakkelijker maken. 

Bekende projectpartners 

Vaker samenwerken met bekende partijen waar een goede relatie mee is 
opgebouwd, schept vertrouwen in het projectteam. 
De gemeente vind het minder belangrijk dat er vaker gewerkt wordt met dezelfde 
partij, gezien de openbare aanbestedingswetgeving. Het economische beleid van de 
gemeente motiveert wel dat lokale bedrijven deelnemen aan aanbestedingen. 

Verhoging subsidie bij publieke functie. 

Overheid stopt extra geld in het project wanneer een private exploitant ontbreekt, 
risicospreiding. 
De mate waarin een overheid ergens geld in stopt is een vertaling van de publieke 
agenda, de mate waarin dit punt motiveert is dus afhankelijk van deze agenda 
Toevoegingen: 
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Belangenverenigingen achter je hebben 

Collaboratieve planaanpak publiek en privaat 

Vertrouwen en begrip krijgen voor elkaars doelen door nauw samen te werken, 
compromissen sluiten wordt hierdoor weer makkelijker. 

Duurzaamheid exploitatieplan 

Het probleem voor lange termijn oplossen. Risicobeheersing op dit vlak is voor 
overheden erg interessant. Met andere woorden, voorkom dat je over 5 tot 10 jaar 
weer met hetzelfde probleem zit. 

Educatie van nieuwe generaties door ontsluiten archieven 

Tevens een waarborg voor continuïteit en duurzaamheid, Respondent is van mening 
dat nieuwe generaties over haar geschiedenis leren, affiniteit en bewustere omgang 
ermee kan bewerkstelligen. 

Volgorde volgens Aldm. 1: 
1. Resultaten Cultuurhistorische waardeanalyse 

2. Collaboratieve planaanpak privaat en publiek 

3. Mogelijkheid planontwikkeling 

4. Risicospreiding 

5. Duurzaamheid exploitatieplan 

6. Belangenverenigingen achter je hebben 

7. Versoepeling regelgeving 

8. Excursies naar succesprojecten 

9. Bekende projectpartners 

10. Verhoging subsidie bij publieke functies 

11. Educatie nieuwe generaties 

12. Collaboratieve planaanpak 

Extra opmerkingen/informatie 
Respondent geeft aan dat het belangrijk is partijen te zoeken die maatschappelijk 
ondernemen hoog in het vaandel hebben staan, wanneer het om herbestemming 
gaat. 
Respondent bevestigd de noodzaak voor methoden/prikkelingen om de tweestrijd 
tussen maximale winst en maximaal cultuurhistorisch goed te laten verlopen. 
Het rijksmuseum eens bekijken met betrekking tot deregulering 
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Interview Aldm. 2, 24 juni '09 

Kenmerken project 
Door veranderingen in productieprocessen en beperkte groeimogelijkheden moest 
het bedrijf uitgeplaatst worden en is het complex leeg komen te staan. De 
geschiedenis van het project heeft bij veel betrokken personen een nare bijsmaak, 
slechte ervaringen met het pand, de werkzaamheden en overlast zorgen ervoor dat 
men het liefst wil dat het pand gesloopt moet worden. 
De gemeente staat hierdoor direct al tegenover de wil van de burgerij en dus op 
procesmatige achterstand. Hierbij komt dat de gemeente optreedt als zowel actor als 
shareholder, oftewel ze is bezig te strijden voor behoud maar betaald ook een deel 
van de rekening. Financiële deelname is moeilijk wanneer dit het geval is, hierin 
moest de gemeente dus een grote slag slaan om überhaupt tot herbestemmen over 
te kunnen gaan. Respondent geeft aan dat dit voor de herbestemming van het 
complex een cruciale stap is die gedurende het hele proces (zelfs tot na opleveren) 
doorgevoerd moet worden, dit is dus ook het geval in de huidige staat van de 
herbestemming. De gemeente probeert constant draagvlak te creëren d.m.v. 
openstellingen manifestaties, festiviteiten, geschenken en rondleidingen om maar 
draagvlak te creëren en te houden(!) zodat de investering goedgekeurd kan worden 
en het complex functies kan uitoefenen op een gerechtvaardigde manier. 
Door alle energie die erin gestoken wordt worden andere partijen enthousiast om 
deel te nemen in de herbestemming. Individuen worden ambassadeur van het 
complex en gaan een positief beeld uitdragen, een woningcorporatie neemt een deel 
van het complex onder zijn hoede en gaat hier naast appartementen ook het eigen 
kantoor in bouwen. Zelfs de minister heeft in één van zijn nota, Artis (Amsterdam) 
en het project voorbeelden genoemd van projecten waar op een goede manier met 
erfgoed wordt omgegaan. 
Door het project constant op de voorgrond te zetten blijft het bewust spelen bij de 
burgerij maar ook bij potentiële exploitanten, investeerders en subsidie verlenende 
instanties, hierdoor kan stuk voor stuk de financiering rond komen, hoewel dit een 
lang en moeizaam traject is en nog steeds loopt voor het complex. 

Methoden/prikkelingen: 
Excursies naar succesprojecten. 

Motivatie door met de mogelijkheden van Industrieel erfgoed en de geschiedenis 
emotie (cultuurhistorische waarde) beleven. 
Onmisbaar en toepassen over de gehele duur van het proces! Het laat goed de voors 
en tegens van herbestemmingen zien en zijn voorbeelden van wat men wel en niet 
wil. Als bijkomend voordeel hiervan kan de politieke verdeeldheid (als in links en 
rechts) verkleind worden, algemeen draagvlak uit de politiek als resultaat. 

Resultaten Cultuurhistorische waardeanalyse inzichtelijk maken. 

Binding door bewijzen van de cultuurhistorische waarde die rond het project bezit. 
Respondent geeft aan het zorgelijk te vinden als externe instanties moeten aangeven 
of en waar een gemeente cultuurhistorisch waardevolle panden, ornamenten etc. 
heeft staan. Mocht men dit nodig hebben dan zal deze methode wel effect kunnen 
hebben in bestuurders hierop wijzen en inzicht geven in welke aspecten hier 
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waardevol zijn. (Dit kan wel commerciële partijen afschrikken) Respondent ziet wel 
wat in het gebruiken van dergelijke analyses als fundament voor de planvorming. 

Collaboratieve planaanpak onder private partijen. 

Integraal werken verminderd risico en verbeterd samenwerking 
Noodzakelijk maar beter te interpreteren als 'collaboratieve planaanpak publiek en 
privaat' zie toevoeging hieronder. 

Mogelijkheid bieden voor planontwikkeling. 

Overheidsinitiatief waarin ontwikkelaars investeringen terug kunnen verdienen 
middels omgeving ontwikkelen. 
Zeer goed toepasbaar, maakt het mogelijk om investeringen terug te verdienen. 

Versoepeling regelgeving van verscheidene procedures. 

Overheidprikkeling om het partijen makkelijker te maken, risicoverkleining en 
procesbevordering. 
Respondent pleit voor een realistische toepassing van monumentenregelgeving, hij 
typeert dit als een post-piek periode, waarin niet alleen maar opgepoetst wordt maar 
waar met respect tot het gebouw iets functioneel gemaakt mag worden, omdat het 
anders nooit haalbaar zou kunnen worden. "Als iemand iets wil met een pand zal hij 
het wel wat los moeten kunnen laten gezien er dingen moeten veranderen om het 
haalbaar te maken.'' 

Risicospreiding tussen privaat en publieke partijen. 

Overheid en private sector samen voor gelijke investeringen en risico's in het 
project, schept vertrouwen in het project en projectpartners. 
Overlap met 'collaboratieve planaanpak publiek en privaat' zie hieronder. 

Bekende projectpartners 

Vaker samenwerken met bekende partijen waar een goede relatie mee is 
opgebouwd, schept vertrouwen in het projectteam. 
De ervaring die partijen hebben die vaker dergelijke projecten ondernemen is zeer 
belangrijk, het bied meerdere invalshoeken waardoor men ondanks het unieke 
karakter van elk project toch beter geïnformeerd beslissingen kan nemen. Hiernaast 
is het voor Respondent erg prettig om te weten wat de motieven zijn van 
verschillende projectpartners, dit voorkomt dat bij het minste geringste partners uit 
het project stappen en alle problematiek bij het bestuur komt te liggen. 

Verhoging subsidie bij publieke functie. 

Overheid stopt extra geld in het project wanneer een private exploitant ontbreekt, 
risicospreiding. 
Gaten dichtten met publiek geld is een mogelijkheid wanneer de schaal van het 
project overeenkomt met de begroting van een gemeente. Het westergasterrein in 
Amsterdam is van dezelfde schaal als het project, de begroting van Amsterdam is 
vele malen groter dan die van de gemeente, voor Amsterdam zou deze methoden op 
kunnen gaan, voor het project is dit geen optie en moet men dus andere oplossingen 
voor budgetproblemen gaan zoeken. 
Toevoegingen: 

-XLV-



Appendices 
Collaboratieve planaanpak publiek en privaat 

Een complex met de afmeting van dit project is onmogelijk her te bestemmen door 
één partij, verontreiniging parkeergelegenheid, ontsluiting en voorzieningen zijn 
onmisbaar naast alle functionele mutaties, dit bevestigt de complexiteit en 
kostenproblematiek van herbestemming. Het is dus absolute noodzaak dat alle 
betrokkenen samenwerken naar een goed einde. 

Volgorde volgens Aldm. 2: 
Respondent geeft aan geen exacte volgorde te kunnen maken van de 
methoden/prikkelingen, wel geeft hij aan dat draagvlak het belangrijkste aspect is 
voor zijn rol in het project. Gezien de verwerking niet van een exacte volgorde 
uitgaat, is van de input per onderdeel onderstaande volgorde gemaakt: 
Top 3: Deze punten kunnen draagvlak creëren 

Excursies naar succesprojecten 

Resultaten Cultuurhistorische waardeanalyse 

Versoepeling regelgeving 

Top 4 tot 6: Andere punten die volgens Respondent belangrijk zijn. 

Collaboratieve planaanpak privaat en publiek 

Mogelijkheid planontwikkeling 

Bekende projectpartners 

Top 7 tot 9: Punten die overlappen of zelden toepasbaar zijn 

Verhoging subsidie bij publieke functies 

Risicospreiding 

Collaboratieve planaanpak 
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Interview Aldm. 3, 15 juni '09 

Projectkenmerken Dakpannenfabriek 
Het pand is een rijksmonument, gemeente is bereid om mee te werken aan creatieve 
oplossingen om herbestemming te verwezenlijken. 
De gemeente is financieel niet in staat om de herbestemming te dragen, het plan 
was dan ook om via planontwikkeling de herbestemming te financieren. Dit kan 
tevens bijdragen in de duurzaamheid en onderhoud. 
Er lagen plannen voor het herbestemmen als tuinboulevard of outlet center, een 
functie waar het pand zich wel uitstekend voor leent. Tevens is het gelegen naast de 
heineken boulevard, dit maakt de locatie herkenbaar, dus interessanter voor 
eventuele exploitanten. Het een kan het ander versterken en andersom. 
Momenteel ligt de planvorming stil en loopt het risico de monumentenstatus te 
verliezen. Meerdere private partijen hebben initiatieven aangedragen bij de eigenaar 
van de fabriek, helaas heeft dit telkens niet tot overeenkomsten geleid. 

Methoden/prikkelingen: 
Excursies naar succesprojecten. 

Motivatie door met de mogelijkheden van Industrieel erfgoed en de geschiedenis 
emotie (cultuurhistorische waarde) beleven. 
Goed bruikbaar om affiniteit te creëren en evt. oplossingen e.d. af te kijken die 
processen kunnen vereenvoudigen. 

Resultaten Cultuurhistorische waardeanalyse inzichtelijk maken. 

Binding door bewijzen van de cultuurhistorische waarde die rond het project bezit. 
Dit zal de gemeente niet zelf uitvoeren, het wordt al gedaan door instanties zoals het 
RCE, Respondent geeft aan van dergelijke instanties een meer proactieve houding te 
verwachten in plaats van de reactieve houding op gemaakte plannen. Een kip en ei 
probleem. Deze methode kan goed inzicht geven in waardevolle (aspecten van het 
gebouw die behouden moeten worden) en verwaarloosbare aspecten. 

Collaboratieve planaanpak onder private partijen. 

Integraal werken verminderd risico en verbeterd samenwerking 
Zoals genoemd is dit regelmatig gebeurd in het proces maar heeft het telkens niet 
tot reële plannen geleid. Wel geeft Respondent aan (eind van gesprek) dat een 
samenwerking tussen grote spelers in het geval van de project, Heineken en evt. 
BOEi of STIEL, een dergelijk proces kunnen verbeteren simpelweg omdat een 
dergelijke combinatie als zeer daadkrachtig overkomt. 

Mogelijkheid bieden voor planontwikkeling. 

Overheidsinitiatief waarin ontwikkelaars investeringen terug kunnen verdienen 
middels omgeving ontwikkelen. 
Dit was één van de opties om de herbestemming te financieren, als dit mogelijk is 
binnen een gemeente dan zal men dit moeten benutten. 

Versoepeling regelgeving van verscheidene procedures. 
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Overheidprikkeling om het partijen makkelijker te maken, risicoverkleining en 
procesbevordering. 
De bereidheid om soepel mee te denken is zeer afhankelijk van de prioriteit van de 
herbestemming en het draagvlak binnen de burgerij en/of B&W. Daarnaast moet er 
binnen redelijke termijn duidelijkheid ontstaan, mocht dit niet gebeuren dan zullen 
gemeenten minder graag meewerken en dus valt de versoepeling weg. 

Risicospreiding tussen privaat en publieke partijen. 

Overheid en private sector samen voor gellïke investeringen en risico's in het 
project, schept vertrouwen in het project en projectpartners. 
Respondent ziet dit als subsidiëren, dit zal vanuit de eigenaar moeten komen, de 
gemeente zal dit niet voor hem overnemen. 

Bekende projectpartners 

Vaker samenwerken met bekende partijen waar een goede relatie mee is 
opgebouwd, schept vertrouwen in het projectteam. 
Respondent ziet dit niet als nuttig, de daadkracht van een partij is veel belangrijker 
en is per project anders. 

Verhoging subsidie bij publieke functie. 

Overheid stopt extra geld in het project wanneer een private exploitant ontbreekt, 
risicospreiding. 
Dit is voor het project een goede optie geweest, er zijn plannen gemaakt voor een 
ontmoetingscentrum over de HSL, helaas stuitte de gemeente op weerstand van de 
eigenaar en is dit plan af gestoten. 

Toevoegingen: 

Daadkrachtige projectpartners zoeken die gespecialiseerd is in dergelijke 
projecten. 

Een partij als BOEi of STIEL die de klappen van de zweep kennen en tijd kunnen 
investeren in het uitzoeken van subsidieregelingen zal eerder succes betekenen voor 
complexe projecten zoals de nieuwe werklust. 
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Volgorde volgens Respondent: 
Gezien het gebrek aan tijd heeft Respondent niet de gehele volgorde af kunnen 
maken en heeft hij mij gevraagd dit verder in te vullen n.a.v. eerdere opmerkingen 
m.b.t. de methoden en prikkelingen. 

1. Daadkrachtige projectpartners 

2. Risicospreiding 

3. Versoepeling regelgeving 

4. Collaboratieve planaanpak private partijen 

5. Resultaten Cultuurhistorische waardeanalyse 

6. Mogelijkheid planontwikkeling 

7. Excursies naar succesprojecten 

8. Bekende projectpartners 

9. Verhoging subsidie bij publieke functies 
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Interview Aldm. 4, 24 juni '09 

Projectkenmerken Leerlooierij 
De gemeente heeft als doelstelling dat als iets cultuurhistorie ademt het zoveel 
mogelijk behouden dient te worden. Gezien in de jaren 60, 70 en 80 veel gesloopt is 
en veel van deze gading verloren is gegaan. Dit betekent dat ook bij het ontbreken 
van monumentenstatus ze er alles aan doen om zoveel mogelijk te behouden. Dit 
beleid is opgetekend in een structuurvisie verschenen in 2001, hierin stond het 
behoud van cultuurhistorie op de tweede plaats, na wonen voor alle doelgroepen. De 
gemeente heeft in deze visie aangegeven deze functies te willen combineren. 
De leerlooierij was de eerste testcase voor dit beleid, de overlast van dit bedrijf was 
reden om het uit te kopen en samen met BOEi een herbestemming te manifesteren. 
Om de herbestemming te betalen zijn in de omgeving woningen gebouwd. 
Tijdens het maken van de structuurvisie kwam aan het licht dat de identiteit van De 
gemeente in de cultuurhistorie lag, dit werd geverifieerd in de burgerij en door deze 
stap kwam cultuurhistorie ook bij de burgerij onder de aandacht. Dit zorgde voor een 
trots op De gemeente vanuit de burgerij en een stijgend draagvlak voor 
herbestemming van het industriële en religieus (Pauluskerk) erfgoed. 
Door de structuurvisie, het draagvlak uit de burgerij en de houding van de gemeente 
tegenover erfgoed is er heel duidelijk uitgedragen dat in de gemeente een grote 
bereidheid bestaat om mee te denken en werken aan herbestemming, iets dat het 
voor bedrijven interessant maakte om de stap te nemen. 

Methoden/ prikkelingen: 
Excursies naar succesprojecten. 

Motivatie door met de mogelijkheden van Industrieel erfgoed en de geschiedenis 
emotie (cultuurhistorische waarde) beleven. 
Zeer belangrijk voor het creëren van draagvlak, andersom heeft het ook zijn effect. 
Door personen/partijen uit te nodigen om te kijken naar wat De gemeente doet met 
erfgoed, prikkelt men ook de trots van de eigen burgerij. Het is ook zeer handig door 
herkenning en afkijken van oplossingen. 

Resultaten Cultuurhistorische waardeanalyse inzichtelijk maken. 

Binding door bewijzen van de cultuurhistorische waarde die rond het project bezit. 
Respondent vindt dit een belangrijk en bruikbaar aspect, belangenorganisaties 
(heemkunde kringen) zijn hier erg goed toe in staat om de cultuurhistorische 
aspecten aan het licht te brengen die behouden moeten worden. 

Collaboratieve planaanpak onder private partijen. 

Integraal werken verminderd risico en verbeterd samenwerking 
Dit punt is ondergeschikt aan de collaboratieve planaanpak tussen publiek en privaat 
(zie toevoegingen). 

Mogelijkheid bieden voor planontwikkeling. 

Overheidsinitiatief waarin ontwikkelaars investeringen terug kunnen verdienen 
middels omgeving ontwikkelen. 
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De beste manier om ervoor te zorgen dat financiën rond komen, dit is zeer 
afhankelijk van het beleid van een gemeente, dit faciliteren kost een overheid 
natuurlijk gewoon geld. 

Versoepeling regelgeving van verscheidene procedures. 

Overheidprikkeling om het partijen makkelijker te maken, risicoverkleining en 
procesbevordering. 
Respondent ziet dit als een handige tooi maar geen doorslaggevende, wel geeft hij 
aan dat het belangrijk is om eerst het draagvlak op orde te krijgen de procedures 
zullen dan vanzelf sneller gaan. Een realistische kijk op monumentenwetgeving is 
volgens Respondent wel een belangrijk aspect, concessies hierop ter bevordering van 
herbestemming in het geheel zal een toenemende hoeveelheid herbestemmingen tot 
gevolg hebben. Noot: concessies worden alleen gedaan als er uitvoerig onderzoek 
gedaan is alternatieven, er wordt verwacht dat men ver gaat in het zoeken naar 
andere oplossingen alvorens de gemeente bereid is concessies te doen. 

Risicospreiding tussen privaat en publieke partijen. 

Overheid en private sector samen voor gelijke investeringen en risico's in het 
project, schept vertrouwen in het project en projectpartners. 
De gemeente is zeer actief in dit aspect, bv. Het uitkopen van de leerlooierij. 
Respondent beschrijft dit als een blikopener die de deur open zet voor andere 
partijen en initiatieven. Het laat zien dat de gemeente bereid is mee te werken. 

Bekende projectpartners 

Vaker samenwerken met bekende partijen waar een goede relatie mee is 
opgebouwd, schept vertrouwen in het projectteam. 
Weten wat je aan elkaar hebt en vertrouwen hebben in een goede uitkomst door in 
het verleden behaalde resultaten brengt rust in een proces en maakt het voor alle 
andere partijeninteressanter om herbestemming te ondernemen. 

Verhoging subsidie bij publieke functie. 

Overheid stopt extra geld in het project wanneer een private exploitant ontbreekt, 
risicospreiding. 
Ook dit is direct afhankelijk van het beleid dat een gemeente uitdraagt, Respondent 
geeft aan dat de gemeente liever subsidieert dan exploiteert. Dit is voornamelijk 
omdat de gemeente niet als belemmering wil optreden voor een herbestemming, ook 
nog bezighouden met functie en indeling is voor Respondent minder interessant, 
omdat het doel van de gemeente dan in gevaar kan komen. 
Toevoegingen: 

Collaboratieve planaanpak publiek en privaat 

De gemeente heeft een zeer faciliterende houding aangenomen voor 
herbestemming, door samen een project uit te denken/werken kan er sneller succes 
behaald worden. 

Promotie 

Het uitdragen van de bereidheid tot meedenken en meewerken aan herbestemming 
heeft De gemeente veel opgeleverd, men is enthousiast en staat in de rij om 
projecten te ondernemen. 
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Volgorde volgens Aldm. 4: 
1. Mogelijkheid planontwikkeling 

2. Resultaten Cultuurhistorische waardeanalyse 

3. Versoepeling regelgeving 

4. Bekende projectpartners 

5. Collaboratieve planaanpak privaat en publiek 

6. Promotie 

7. Excursies naar succesprojecten 

8. Verhoging subsidie bij publieke functies 

9. Collaboratieve planaanpak 

10. Risicospreiding 
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Appendix 8: Summary of usability (Public) 

Uitwerking interviews publiek 
Leeswijzer: 

Handeling/prikkeling 
o Bruikbaarheid (aantal keer genoemd) 

1. Excursies naar succesprojecten. 
1.1 Motiveert projectteam (proces) en overheidsorganen (financieel en 

procesmatig) (3) 
1.2 Inspiratie en afkijken van functie en technische keuzes. (3) 
1.3 Toepassen tijdens het gehele proces. (1) 

2. Resultaten Cultuurhistorische waardeanalyse inzichtelijk maken. 
2.1 Vereenvoudigd proces door simplificering van complexe materie. (1) 
2.2 Afschrikkend voor commerciële partijen. (1) 
2.3 Zal niet nodig moeten zijn. (1) 
2.4 Tooi om ontastbare aspecten te belichtten. (3) 
2.5 Belangenorganisaties kunnen dit voor je doen. (1) 

3. Collaboratieve planaanpak onder private partijen. 
3.1 Inzicht in motieven beter af te stemmen (1) 
3.2 Financieel risico moet over meer partijen verdeeld worden. (1) 
3.3 Ondergeschikt. (2) 

4. Mogelijkheid bieden voor planontwikkeling. 
4.1 Maakt projecten rendabel, andere locatie of op termijn ook nuttig. (4) 

5. Versoepeling regelgeving van verscheidene procedures. 
5.1 Meer vrijheid is nodig ook het belemmeren van bouw moet beter 

gecontroleerd worden (1) 
5.2 Loslaten monumentenwet om functioneel te kunnen maken. (2) 
5.3 Procesversnelling mits prioriteit voor burgerij en/of B&W. (2) 
5.4 Procesversnelling maar wel snel op reageren, bereidheid hiervoor kan 

teruglopen. (1) 
5.5 Alleen toepassen wanneer alle andere opties uitgesloten zijn. (1) 

6. Risicospreiding tussen privaat en publieke partijen. 
6.1 Vult gaten in begroting op. Mits begrip voor andermans agenda. (1) 
6.2 Terugtrekkende, faciliterende overheid is beter. (2) 
6.3 Ondergeschikt. (1) 
6.4 Zet de deur open voor ander partijen. (1) 

7. Bekende projectpartners 
7.1 Vereenvoudigt het proces, en financiering. (2) 
7.2 Ondergeschikt, maar wel mogelijkheid lokale bedrijven te promoten. (1) 
7.3 Ondergeschikt, daadkracht is veel belangrijker en die fluctueert per 

project. (1) 

8. Verhoging subsidie bij publieke functie. 
8.1 Vult gaten in begroting op, mits politieke agenda het toelaat. (2) 
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8.2 Vult gaten in begroting op, mits schaal het toelaat. (1) 
8.3 Vaak te weinig budget, zeer kleine financiële winst. (1) 
8.4 Ondergeschikt, nog steeds zeer afhankelijk van eigenaar. (1) 
8.5 Liever subsidiëren dan exploiteren. (1) 

Toevoegingen: 

9. Het hebben van duurzaam plan. 
9.1 Procesversnelling, eerder gehoor bij shareholders. (1) 

10. Belangenorganisaties achter je hebben staan. 
10.1 Vereenvoudigt proces door maatschappelijk druk (draagvlak). (1) 

11. Daadkrachtige partij aantrekken. 
11.1 Vertrouwen en versnelling van procedures. (1) 

12. Collaboratieve planaanpak tussen privaat en publiek. 
12.1 Procesverbetering door begrip voor elkaars agenda, functionaliteit wordt 

beter haalbaar dus ook financiële prikkeling (3) 

13. Educatie van nieuwe generaties. 
13.1 Ook in de toekomst draagvlak hebben voor herbestemming (1) 

14. Promotie. 
14.1 Een positief herbestemmingsbeleid uitdragen naar de buitenwereld (1) 
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Appendix 9: Ranking results (Public) 
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